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Walczącej w sprawie zwolnienia więźniów politycznych ........................................
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pierwszomajowego ...................................................................................................
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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 ...................................................................
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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 . ......................................
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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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Oporu Rolników, Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość” oraz Solidarność
Walczącą ...................................................................................................................
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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 ....................................................................................................................
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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
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WSTĘP
Solidarność Walcząca była jedną z najważniejszych organizacji opozycyjnych lat
osiemdziesiątych XX w.1 Wyróżniał ją bezkompromisowy, antykomunistyczny i niepodległościowy program. Jej powstanie nierozerwalnie było związane z osobą Kornela Morawieckiego, niekwestionowanego przywódcy oraz głównego ideologa organizacji. Kornel
Morawiecki urodził się w 1941 r. w Warszawie. W wieku siedemnastu lat przyjechał do
Wrocławia studiować medycynę, ale po nieudanych egzaminach na Akademię Medyczną
rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ich ukończeniu w 1963 r. podjął pracę początkowo w Zakładzie Fizyki
UWr, a następnie w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Tam też, w 1967 r.,
uzyskał tytuł doktora fizyki. W działalność przeciwko władzom PRL zaangażował się już
w marcu 1968 r., podczas demonstracji studenckich na Politechnice Wrocławskiej. Wraz
z grupą przyjaciół wydawał i kolportował ulotki wzywające do obrony represjonowanych
studentów (m.in. w czasie pochodu 1 maja). Kilka miesięcy później protestował przeciwko
interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (akcja plakatowa, malowanie napisów na murach, rozwieszanie klepsydr upamiętniających śmierć Jana Palacha).
W grudniu 1970 r. drukował i kolportował ulotki potępiające pacyfikację protestów na
Wybrzeżu. Pod koniec lat siedemdziesiątych aktywnie włączył się w działalność opozycji
antykomunistycznej we Wrocławiu. Wraz z grupą przyjaciół napisem: „Wiara Niepodległość” witał Jana Pawła II w Warszawie, Częstochowie i Krakowie podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Od jesieni 1979 r. był współorganizatorem druku i kolportażu,
a następnie redaktorem naczelnym niezależnego miesięcznika „Biuletyn Dolnośląski”,
ukazującego się początkowo jako organ powstałego w maju 1979 r. Klubu Samoobrony
Społecznej. W styczniu 1980 r. napisał i wspólnie z redakcją „Biuletynu Dolnośląskiego”
rozpowszechniał oświadczenie potępiające inwazję Związku Sowieckiego na Afganistan.
Podczas wydarzeń Sierpnia ’80 wraz z zespołem redakcyjnym „Biuletynu Dolnośląskiego”
wspomagał organizowane we Wrocławiu strajki solidarnościowe z robotnikami Wybrzeża,
Wstęp do niniejszego wyboru dokumentów przygotowany został na podstawie dotychczasowych badań nad
Solidarnością Walczącą prowadzonych przez Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligórę, których najpełniejsza
wersja została opublikowana w 2010 r., w monograficznym tekście Solidarność Walcząca [w:] NSZZ „Solidarność”
1980–1989, t. 2: Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 453–503. We wstępie pominięto
zagadnienia związane z rozpracowaniem Solidarności Walczącej przez SB, gdyż zostały one już szczegółowo opisane
we wstępie do tomu pierwszego (Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1: W oczach SB, wybór, wstęp i oprac.
Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007). Z kolei kwestie związane z rozwojem struktur Solidarności
Walczącej poza Wrocławiem jedynie zasygnalizowano. Zostaną one szczegółowo omówione we wstępie do kolejnych
części edycji źródeł o SW. W drugiej części wstępu zamieszczono krótką charakterystykę dwóch pism związanych
z Solidarnością Walczącą, z których pochodzą dokumenty zamieszczone w tomie.
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następnie współtworzył struktury „Solidarności” na Politechnice Wrocławskiej. Jesienią
1981 r. uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”. Był jednym
z inicjatorów słynnego „Posłania do narodów Europy Wschodniej”2. Już wówczas dał się
poznać jako radykalny działacz antykomunistyczny. Na krótko przed zjazdem na łamach
niezależnego serwisu informacyjnego „Z Dnia na Dzień” pisał: „Do dziś jest tak, że zorganizowany w »Solidarność« naród ma to tylko, co mu władza da. Chodzi o odwrócenie
sytuacji. O to, żeby władza miała to tylko, co jej naród da. Bo właśnie tak być powinno.
I tak będzie”3. Jako jeden z nielicznych nawoływał do przygotowania „Solidarności” na
wypadek sowieckiej agresji lub przyjęcia przez władze PRL wariantu siłowego.
W przerwie między dwiema turami zjazdu Morawiecki został aresztowany. Powodem zatrzymania było zamieszczenie na łamach „Biuletynu Dolnośląskiego” dwóch
odezw rosyjskiej organizacji emigracyjnej Narodno-trudowoj sojuz – Ludowy Związek
Pracy adresowanych do Polaków oraz żołnierzy sowieckich. W obronie Morawieckiego
„Solidarność” w całym regionie zapowiedziała protesty. Ostatecznie redaktor naczelny
„Biuletynu Dolnośląskiego” został zwolniony, niemniej władze nie zrezygnowały z wytoczenia mu procesu. W październiku i listopadzie 1981 r. odbyło się kilka rozpraw przed
Sądem Rejonowym we Wrocławiu. Postępowanie w sprawie publikacji odezw NTS nie
doczekało się zakończenia przed wprowadzeniem stanu wojennego, przyczyniło się jednak
do spopularyzowania poglądów Kornela Morawieckiego w środowiskach wrocławskiej
opozycji oraz do wzrostu jego rozpoznawalności i znaczenia4.
Wprowadzenie przez władze PRL z dniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego kończącego okres szesnastu miesięcy solidarnościowej rewolucji stało się przełomowym
momentem dla późniejszego powstania Solidarności Walczącej. W zmienionych okolicznościach środowiska opozycyjne, a ściślej mówiąc działacze, którzy uniknęli internowania,
musieli przyjąć nową strategię i taktykę działania oraz zbudować podziemne struktury.
Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności Kornel Morawiecki uniknął zatrzymania
i internowania. Przy wsparciu niezdekonspirowanej siatki osób związanych z wydawaniem
niezależnego „Biuletynu Dolnośląskiego” oraz wykorzystując przezornie zabezpieczony wcześniej sprzęt drukarski, przystąpił on do organizowania podziemnej działalności – stworzył redakcję, drukarnię oraz pierwsze kanały kolportażowe dotychczasowego
pisma dolnośląskiej „Solidarności” „Z Dnia na Dzień”. Jego pierwszy numer ukazał się
z datą 14 grudnia 1981 r. jako organ podziemnego Regionalnego Komitetu Strajkowego,
na którego czele stał dotychczasowy przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Władysław Frasyniuk. Wraz z Frasyniukiem RKS tworzyli: Piotr
Bednarz (wiceprzewodniczący), Jerzy Darmochwał, Edward Granic, Hubert Hanusiak,
Władysław Ożarowski, Józef Pinior, Czesław Stawicki, Ryszard Turka i Leszek Żołyniak.
Po pacyfikacji strajków grudniowych RKS działał w składzie trzyosobowym: Frasyniuk,
Bednarz i Pinior. Morawiecki zajmował się propagandą, drukiem i kolportażem, został też

2
Kornel. Z Przewodniczącym Solidarności Walczącej rozmawia Artur Adamski, Wrocław 2007, s. 74–77; M. Łątkowska, A. Adamski, Kornel Morawiecki [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, red.
M. Łątkowska (nacz.) i in., Warszawa 2010, s. 288–289; N. Wójtowicz, Kornel Morawiecki, „Biuletyn Instytutu
Pamięci Narodowej” 2009, nr 5–6, s. 126–129.
3
K. Morawiecki, Próg, „Z Dnia na Dzień”, nr 15/87, 24 VIII 1981, s. 1.
4
N. Wójtowicz, Kornel Morawiecki…, s. 129–130.
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upoważniony przez Władysława Frasyniuka do wydawania i podpisywania oświadczeń
jego nazwiskiem5.
W kierownictwie wrocławskiego podziemia systematycznie narastał jednak spór
między Władysławem Frasyniukiem a Kornelem Morawieckim o dalszą strategię funkcjonowania opozycji politycznej w warunkach stanu wojennego. Wyraźnie uwidocznił
się on podczas dyskusji nad przyszłością pierwszej ogólnopolskiej struktury podziemnej – Ogólnopolskiego Komitetu Oporu (OKO). Morawiecki był zwolennikiem utworzenia
silnie scentralizowanych struktur opozycji, Frasyniuk zaś popierał konkurencyjną koncepcję powołania Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej (zmaterializowaną ostatecznie
22 kwietnia 1982 r.), która byłaby raczej symbolem trwającego oporu niż ośrodkiem
realnej władzy. Równie rozbieżne były ich stanowiska w sprawie organizacji i wykorzystania do politycznej walki manifestacji ulicznych. Zdecydowanym ich zwolennikiem był
Morawiecki. Frasyniuk opowiadał się zaś za organizowaniem comiesięcznych strajków,
które według Morawieckiego prowadziły do osłabienia potencjału związku w wyniku
aresztowań lub zwolnień z pracy osób zaangażowanych w ich przygotowanie.
W trzeciej dekadzie maja 1982 r. w gronie działaczy RKS odbyła się dyskusja na
temat dalszych metod działania. Padła wówczas propozycja zorganizowania marszu lub
złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą „Solidarność” przed zajezdnią autobusową
nr VII we Wrocławiu 13 czerwca 1982 r. Przewodniczący RKS był jej przeciwny. Jego
zdaniem oznaczałoby to „pchanie ludzi pod karabiny maszynowe”. Do porozumienia nie
doszło, a grupa osób związana z Morawieckim opuściła zebranie. Przeniosła się do innego mieszkania, gdzie podjęła decyzję powołania nowej struktury o bardziej radykalnym
programie działania6.
1 czerwca 1982 r. Morawiecki złożył formalną rezygnację z dalszego uczestnictwa
w pracach RKS. Podobnie uczynili jego współpracownicy, w tym większość redakcji
„Z Dnia na Dzień”. Niebawem wydali oni pierwszy numer nowego pisma pod znamiennym
tytułem „Solidarność Walcząca” (z datą 13 czerwca, kolportowany już kilka dni wcześniej).
Debiutancki numer otwierały dwa ważne teksty programowe: Kornela Morawieckiego
Jeśli chcemy żyć (zob. dok. nr 2), który nawoływał do walki rozumianej jako gotowość
poświęcenia własnego życia w obronie słabych i prześladowanych, oraz Pawła Falickiego, ps. Piotr Kminkiewicz Dlaczego ulica? (zob. dok. nr 3), który uzasadniał wyższość
prowadzenia walki na ulicy nad strajkami w zakładach pracy. Na łamach pisma wezwano
społeczeństwo do pierwszego we Wrocławiu protestu ulicznego w dniu 13 czerwca. Apel
ten spotkał się z dużym odzewem. Do późnych godzin nocnych na ulicach Wrocławia
tysiące osób prowadziły zwycięskie walki z ZOMO. Przebieg demonstracji pokazał, że
walka czynna ma sens i nie musi pociągać za sobą ofiar. W czerwcu 1982 r. jeszcze dwukrotnie (16 i 28) z powodzeniem wezwano do udziału w manifestacjach7.

5
Ł. Kamiński, Region Dolny Śląsk [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, t. 6: Polska południowa, red. Ł. Kamiński,
G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 392–393.
6
Idem, Regionalny Komitet Strajkowy [w:] Solidarność podziemna 1981–1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006,
s. 311–312, 321–322; W. Sawicki, Wokół konfliktu Morawiecki – Frasyniuk w pierwszej połowie 1982 roku, „Arcana”
1998, nr 23, s. 166–176; Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca…, s. 455–456.
7
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca…, s. 445–456; M. Morawiecki, Geneza i pierwsze lata Solidarności Walczącej, Wrocław 1992, mps pracy magisterskiej dostępny na stronie internetowej www.sw.org.pl.
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Po udanych akcjach ulicznych postanowiono nadać swojej działalności formułę.
Z dniem 1 lipca 1982 r. utworzono Porozumienie Solidarność Walcząca, pomyślane jako
luźna federacja różnych środowisk złączonych wspólnymi ideałami i programem. Jego
celem było tworzenie nowego ładu społecznego oraz walka o Rzeczpospolitą Solidarną
przez budowę „sieci informacyjnej, służącej propagowaniu idei solidarności społecznej
w kraju i za granicą” (zob. dok. nr 9). Niebawem powołano też pierwszą wyspecjalizowaną
agendę nowej organizacji – Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej.
Rozłam w podziemiu wrocławskim początkowo był mało czytelny nie tylko w odbiorze
społecznym, ale i dla osób zaangażowanych w działalność opozycyjną. Działacze tworzący
nową strukturę – Porozumienie Solidarność Walcząca, wcześniej związani z RKS, starali
się rozstać z nim w taki sposób, aby nie odbiło się to negatywnie na jego dalszej aktywności. Następcom przekazano zarówno sprzęt, jak i kontakty oraz informacje o sposobie
funkcjonowania poszczególnych struktur związku. Stara redakcja „Z Dnia na Dzień” przez
kilka numerów wspierała jeszcze wydawanie pisma, zapewniając jego ciągłość. Drukarze
i kolporterzy sami mieli zdecydować, czy będą nadal powielać i rozpowszechniać „Z Dnia
na Dzień”, czy „Solidarność Walczącą”, czy też oba pisma8.
Początkowo Porozumienie Solidarność Walcząca i RKS utrzymywały poprawne relacje. Pod koniec lipca 1982 r. doszło nawet do spotkania ich liderów. Na prośbę Frasyniuka
Morawiecki odwołał zaplanowane na 13 sierpnia 1982 r. manifestacje. Zdecydowano
o wspólnym przygotowaniu manifestacji w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku. Do bliższej współpracy jednak nie doszło9.
Pierwsze miesiące działalności Porozumienia Solidarność Walcząca, pomimo niewątpliwych sukcesów, obnażyły wady organizacyjne, m.in. brak skutecznej konspiracji,
będące wynikiem przyjęcia zbyt luźnej formuły. Postanowiono przekształcić dotychczasową strukturę w jednolitą organizację pod nazwą Solidarność Walcząca. Decyzja ta
została ogłoszona w rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 1982 r. Aby zostać
pełnoprawnym członkiem organizacji, należało złożyć uroczystą przysięgę: „Wobec Boga
i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla zbudowania takiej Polski.
Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać idee
naszego Ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania”.
Taka formuła zwiększała identyfikację z organizacją oraz poczucie odpowiedzialności
i wspólnoty losu. Dotychczasowi sympatycy Porozumienia Solidarność Walcząca stanęli
wówczas przed decyzją o jednoznacznym zaangażowaniu się w działalność podziemną.
Dla osób mniej zdeterminowanych lub mających jakieś obiekcje wobec składania przysięgi
istniała możliwość działania. Osoba niezaprzysiężona na ogół miała jednak ograniczony
dostęp do informacji (od tej reguły były wyjątki). Członkowie organizacji zostali też
zobowiązani do płacenia składek, początkowo w wysokości 100 zł miesięcznie. Kwota
ta miała znaczenie raczej symboliczne, ponieważ dochody z członkostwa nie stanowiły
istotnej części budżetu organizacji. Sama jednak idea składki pozytywnie wpływała na
pogłębienie więzi członkowskiej. Nieformalnym logo organizacji dość szybko stała się

8
9

Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca…, s. 456–457.
Ibidem, s. 457; M. Morawiecki, Geneza…
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malowana na murach kotwica, stylizowana na symboliczny znak Polski Walczącej. Stanowiła ona również element graficzny wszystkich publikacji SW10.
Ważną częścią codziennej działalności Solidarności Walczącej było przestrzeganie
zasad konspiracji, które w naturalny sposób zmniejszały ryzyko wpadki. Do zasad konspiracyjnego bhp należało: dublowanie ważnych funkcji, przestrzeganie pionowej hierarchii
oraz unikanie powiązań poziomych, prowadzenie dokładnej samoobserwacji, dyskrecja,
posługiwanie się pseudonimami we wzajemnych kontaktach, niewymienianie żadnych
istotnych danych w pomieszczeniach zamkniętych, eliminacja „spalonych” mieszkań
i punktów kontaktowych. Skuteczne działanie w podziemiu umożliwiał dosyć rozbudowany, jak na standardy opozycji lat osiemdziesiątych, kontrwywiad. Prowadzono np.
systematyczny nasłuch radiostacji MO i SB oraz podejmowano próby złamania oznaczeń
kodowych, którymi posługiwali się funkcjonariusze. Z kolei dzięki kontrobserwacji (brało
w niej udział jednorazowo nawet kilkanaście osób) stosowanej podczas ważnych spotkań
możliwe było długotrwałe ukrywanie się liderów organizacji. Dla przykładu tylko sam
Kornel Morawiecki we Wrocławiu korzystał z ponad pięćdziesięciu mieszkań11.
W pierwszych latach istnienia Solidarność Walcząca we Wrocławiu poniosła najcięższe straty. 14 grudnia 1983 r. wpadł kierujący siatką druku i kolportażu Kazimierz
Klementowski. W trakcie śledztwa ujawnił on informacje, w wyniku których nastąpiły
dalsze aresztowania. W sumie zatrzymano około czterdziestu osób (ostatecznie zostały one
zwolnione na mocy amnestii z lipca 1984 r.). Choć straty były dotkliwe, dzięki przyjętej
decentralizacji nie zdołały sparaliżować prężnie działającego pionu kolportażu i druku12.
Na czele Solidarności Walczącej stała Rada, złożona z kilkunastu osób. Jej skład był
zmienny, początkowo tworzyli ją: Zbigniew Bełz, Paweł Falicki, Michał Gabryel, Jerzy
Gnieciak, Maria Koziebrodzka, Cezariusz Lesisz, Hanna Łukowska-Karniej, Kornel Morawiecki, Andrzej Myc, Zbigniew Oziewicz i Jan Pawłowski. Później dokooptowano do
niej m.in. Jerzego Kocika i Władysława Sidorowicza. Rada wybierała przewodniczącego
organizacji. Został nim Kornel Morawiecki. Aby usprawnić zarządzanie organizacją,
jesienią 1984 r. postanowiono utworzyć węższą strukturę decyzyjną w postaci Komitetu
Wykonawczego. Tworzyli go: Kornel Morawiecki, Andrzej Myc, Wojciech Myślecki i Andrzej Zarach, a później Andrzej Kołodziej, Ewa Kubasiewicz, Hanna Łukowska-Karniej
i Jadwiga Chmielowska. Nie było jednak wyraźnego podziału kompetencji i uprawnień
między Radą a Komitetem Wykonawczym. Posiedzenia obu struktur odbywały się w różnym składzie, nieraz z udziałem osób niebędących formalnie członkami żadnej z nich. Poza
tym co kilka miesięcy miały miejsce spotkania przewodniczącego z przedstawicielami
poszczególnych terenowych oddziałów SW. Przynajmniej niekiedy odbywały się one wraz
z posiedzeniami Komitetu Wykonawczego. Podejmowano wówczas decyzje strategiczne.
Niektóre komunikaty Rady SW podpisywali także liderzy oddziałów13.
Jedną z najważniejszych form aktywności Solidarności Walczącej było tworzenie
niezależnego obiegu informacji, czyli rozpowszechnianie wolnego słowa. Cyklicznie
pojawiające się w wysokich nakładach czasopisma kształtowały poglądy sporej liczby
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca…, s. 458.
Ibidem, s. 460; P. Serwadczak, Kulisy kontrwywiadu Solidarności Walczącej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 5/6, s. 44–56.
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Polaków. Ponadto przez rozległą sieć podziemnych drukarni i „kanałów” kolportażowych
tworzyły się wspólnota międzyludzka i poczucie więzi cementujące organizację, co pozwalało skoncentrować wysiłek dużej grupy osób na konkretnym działaniu. Solidarność
Walcząca w sumie w całym kraju w latach 1982–1990 wydawała ponad sto tytułów
podziemnych pism. Były one najczęściej, choć nie zawsze, firmowane znakiem Agencji
Informacyjnej Solidarności Walczącej (AISW). Najwięcej ukazywało się ich we Wrocławiu. Najważniejszym pismem była wychodząca od czerwca 1982 r. wrocławska edycja
„Solidarności Walczącej”. Istotną rolę odgrywał również formalnie niebędący pismem
Solidarności Walczącej „Biuletyn Dolnośląski”, współredagowany jednak przez liderów
organizacji, tj. Kornela Morawieckiego i Romualda Lazarowicza. Rozwój poligrafii Solidarności Walczącej, podobnie jak całego drugiego obiegu wydawniczego, postępował
systematycznie, osiągając apogeum w ostatnich dwóch latach PRL. Do najważniejszych
i najbardziej opiniotwórczych pism, poza dwoma wymienionymi, należały: „BiS” i „Replika” ukazujące się we Wrocławiu; „Solidarność Walcząca” oddziału poznańskiego,
„Czas” oraz „Czas Kultury” – także wydawane w Poznaniu; „WIS. Wolni i Solidarni”
oraz „PIK. Podziemny Informator Katowicki” ukazujący się w Katowicach; „Solidarność Walcząca” oddziału Trójmiasto; „Galicja” wydawana w Rzeszowie; „Solidarność
Walcząca” oddziału lubelskiego oraz szczeciński „Gryf”14. Na masową skalę drukowano
także cegiełki, kalendarze oraz podziemne znaczki (do 1988 r. działała centralna Poczta
Solidarności Walczącej, kierowana przez Krzysztofa Błachuta). Oferowano też odpłatny
druk na zlecenie innych organizacji. Znacznie słabiej w porównaniu z drukiem podziemnej
prasy wyglądało natomiast wydawanie publikacji zwartych. Według niepełnych danych
różne struktury Solidarności Walczącej opublikowały co najmniej 144 pozycje książkowe,
z czego większość działająca w Warszawie oficyna „Prawy Margines”15.
Ważne pole aktywności Solidarności Walczącej stanowiła także działalność radiowa
i emisja podziemnych audycji. Szefem pierwszej grupy radiowców był Romuald Lazarowicz. Nadali oni audycję próbną już 27 czerwca 1982 r., a kolejne były zapowiadane
na łamach „Solidarności Walczącej”. Audycje emitowano w cyklu tygodniowym, korzystano z „wolnego” zakresu UKF (68–72 MHz). Ze względów bezpieczeństwa trwały
one nie więcej niż 10 minut. Mała moc nadajników oraz zagłuszanie przez SB pasma
wykorzystywanego przez ekipę Lazarowicza sprawiały, że ich zasięg był ograniczony.
Do osiągnięć bezprecedensowych należała natomiast przeprowadzona 31 sierpnia 1982 r.
transmisja na żywo z wielkich demonstracji we Wrocławiu. Niebawem, we wrześniu
1982 r., ekipa Lazarowicza, po zrealizowaniu dziewiętnastu audycji, z obawy przed
dekonspiracją zakończyła działalność. Nowym zespołem, który przygotował czternaście
kolejnych audycji, kierował Krzysztof Tenerowicz. Nadawane były one jednak z mniejszą
częstotliwością niż poprzednio16. Zwiększona inwigilacja ze strony SB wymagała głębszej
Por. Czasopisma Solidarności Walczącej (oprac. W. Domagalski, R. Lazarowicz) [w:] O wyzwolenie z komunizmu
ludzi i narodów przysięgam walczyć: 25 rocznica powstania Solidarności Walczącej, red. M. Łątkowska, Warszawa
2007, s. 143–158.
15
G. Waligóra, Formy i Metody działania Solidarności Walczącej [w:] Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990, Poznań 2009, s. 15; por. Książki i inne druki zwarte Solidarności Walczącej (oprac.
W. Domagalski, R. Lazarowicz) [w:] O wyzwolenie z komunizmu…, s. 161–175.
16
R. Lazarowicz, Radio Solidarności Walczącej [w:] O wyzwolenie z komunizmu…, s. 39–40; idem, Relacja [w:] Studia
i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, t. 3, red. Ł. Kamiński, Wrocław 2000, s. 144–145; W. Sawicki, Solidarność wrocławska w eterze 1982–1989 [w:] Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego…, t. 3, s. 42–43.
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konspiracji radiowców. Ostatecznie wiosną 1983 r. podjęto decyzję o przekazaniu radia
kolejnej ekipie Wojciecha Bartoszka. Ponowne ożywienie w eterze nastąpiło w 1984 r.
po przejęciu kierownictwa ekipy radiowej przez Jana Krusińskiego. Do kwietnia 1990 r.
z mieszkań prywatnych wyemitowano 70 audycji, zazwyczaj nadawanych kilka razy
w tygodniu. Aby skuteczniej zakonspirować miejsce montowania nadajników, w prywatnym domu przy ul. Dobrej otwarto warsztat napraw sprzętu radiowo-telewizyjnego
„Teleradiomechanika”. Audycje zaczęto nadawać na częstotliwościach używanych
przez oficjalne rozgłośnie, najczęściej Program III Polskiego Radia, co zarówno zwiększało krąg odbiorców, jak i ograniczało możliwości zagłuszania. Trudniejsze było też
namierzenie nadajników. Program słyszeli wszyscy znajdujący się w pobliżu nadajnika
i słuchający w danym momencie tego programu. Wadę stanowił jednak niewielki, nieprzekraczający kilometra zasięg17.
Ekipy radiowe z Wrocławia wielokrotnie gościły w innych miastach. Mimo wzmożonych działań SB, wspieranych przez służby innych państw bloku, udało się uniknąć
poważniejszych wpadek oraz upowszechnić audycje również poza Wrocławiem. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych we własne nadajniki wyposażano silniejsze oddziały
Solidarności Walczącej. W Poznaniu niezależne audycje radiowe emitowano od wiosny
1984 r. do czerwca 1985 r. Przygotowywali je Szymon Jabłoński i Maciej Frankiewicz.
Wyemitowano ich około 30–40, na ogół każdą kilkakrotnie. W połowie 1987 r. z inicjatywy Andrzeja Kołodzieja, Ewy Stoi i Piotra Jagielskiego nadano pierwsze audycje
Radia Solidarność Walcząca w Trójmieście. Od 1988 r. tamtejszą ekipą radiową kierował
Jan Białostocki. Programy emitowano dosyć regularnie (na ogół w soboty) do 1990 r.
W Rzeszowie udało się nadać tylko jedną audycję, 30 sierpnia 1984 r.18
Solidarność Walcząca stopniowo stawała się coraz bardziej wyrazistym uczestnikiem
opozycyjnego podziemia. Tam, gdzie była taka możliwość, podejmowano współpracę
z podziemnymi strukturami „Solidarności”. Również we Wrocławiu starano się utrzymywać kontakty z RKS. Wiosną 1983 r. Kornel Morawiecki spotkał się z Józefem Piniorem.
W późniejszych latach ich kontakty były już regularne. Kornel Morawiecki i kolejny
przewodniczący RKS Marek Muszyński (ps. Witold) wydawali też wspólne oświadczenia
oraz organizowali wspólne akcje, m.in. w obronie więzionego Władysława Frasyniuka19.
Z powodzeniem układała się ponadto współpraca z podziemnymi strukturami „Solidarności” rolniczej reprezentowanymi przez Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników.
Porozumienie o współpracy podpisano 21 sierpnia 1983 r. Bliższe kontakty, zwłaszcza
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. (porozumienie podpisano 22 lutego
1985 r.), nawiązano z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” oraz z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności” w Warszawie. Współpracę
z Solidarnością Walczącą zacieśnił kierowany przez Zbigniewa Jagiełłę i Dariusza Kędrę
Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”, który w 1985 r. przekształcił się w MRO
Solidarności Walczącej. Na początku 1987 r. zawarto formalne porozumienie z Konfederacją Polski Niepodległej, choć w tym przypadku współpraca nie przybrała dużych
rozmiarów. Solidarność Walcząca wspierała też Niezależne Zrzeszenie Studentów i inne
17
18
19

W. Sawicki, Solidarność wrocławska w eterze…, s. 53.
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca…, s. 479–480.
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organizacje młodzieżowe. Organizowano szkolenia oraz wsparcie poligraficzne, niekiedy
także pomoc finansową20.
Poza Wrocławiem Solidarność Walcząca rozwijała się przede wszystkim w dużych
miastach, gdzie tworzono jej oddziały. Organizacja przyciągała radykalnych działaczy podziemia, rozczarowanych umiarkowaną polityką TKK i podporządkowanych jej
struktur oraz poszukujących alternatywnych metod walki z systemem komunistycznym.
Największe oddziały Solidarności Walczącej działały w Poznaniu, Katowicach i Gdańsku. Struktury Solidarności Walczącej powstały także m.in. w Jeleniej Górze, Koninie,
Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Toruniu i Warszawie21.
Oddziały Solidarności Walczącej miały szeroką autonomię, a wrocławska centrala
w ich aktywność ingerowała rzadko. Spójność organizacji zapewniała zarówno głęboka
więź ideowa, przekonanie o konieczności prowadzenia bezkompromisowej walki z systemem komunistycznym, jak i niekwestionowane przywództwo cieszącego się ogromnym
autorytetem Kornela Morawieckiego.
Solidarność Walcząca stopniowo zwiększała swoją aktywność również w kontaktach
zagranicznych. Pierwszym przedstawicielem Solidarności Walczącej na Zachodzie został
w 1982 r. mieszkający w Londynie szkolny kolega Kornela Morawieckiego, Tadeusz
Warsza. Interesy Solidarności Walczącej w Republice Federalnej Niemiec reprezentował
(od 1984 r.) Andrzej Wirga, we Francji (od 1987 r.) – Rafał Gan-Ganowicz, w Kanadzie – Zbigniew Bełz, w Norwegii – Jerzy Jankowski, a w Stanach Zjednoczonych – Jarosław Świątek. Koordynatorką zagranicznych struktur Solidarności Walczącej została
po wyjeździe do Francji Ewa Kubasiewicz. Zadaniem zagranicznych przedstawicielstw
było informowanie polskiej emigracji oraz społeczeństw wolnego świata o działalności
Solidarności Walczącej, zdobywanie na jej rzecz funduszy oraz sprzętu i materiałów
poligraficznych, które następnie przerzucano do kraju.
Równolegle Solidarność Walcząca otrzymywała wsparcie od różnych środowisk emigracyjnych organizujących pomoc dla podziemia. Przede wszystkim należy wymienić
kierowaną przez Józefa Lebenbauma Niezależną Agencję Polską w Lund (Szwecji). Ważną
rolę w zdobywaniu środków odgrywały również: redakcje pisma „Pogląd” z Berlina Zachodniego i paryskiej „Kultury”, organizacja wspierająca ruch „Solidarności” w Wielkiej
Brytanii Solidarity with Solidarity oraz działający w Chicago Ruch Społeczno-Polityczny
„Pomost”. Wsparcie z zagranicy, zwłaszcza w drugiej połowie lat osiemdziesiątych,
stanowiło istotną część budżetu, jakim dysponowała organizacja22.
W publikowanych oświadczeniach i na łamach podziemnej prasy Solidarność Walcząca
występowała z ostrą krytyką władz komunistycznych23. Związek Sowiecki i PZPR uznawano
za elementy wrogie, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i odpowiedni rozwój
kraju. Władzy zarzucano niesuwerenność i totalitaryzm. Podważano przy tym podstawy
ustrojowe PRL. Występowano przeciwko wszelkim formom komunizmu. Już w 1982 r.
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Kornel Morawiecki pisał: „Oszukiwani od 38 lat, już nie wierzymy w reformowalność tego
systemu. Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić władzy”24 (zob. dok. nr 20).
Solidarność Walczącą, na tle opozycyjnego podziemia, wyróżniała zdecydowana niechęć do zawierania kompromisu z władzą. W deklaracji Walka o Solidarność z 1983 r.
podkreślano: „Tu niczego nie załatwi żadna społeczna pseudougoda. Władze ani myślą się
z nami ugadzać, oni chcą nad nami panować. Jedynym ich oparciem jest siła i na żadną
ugodę, która z poddanych uczyni obywateli, oni nie pójdą, bo taka ugoda oznaczałaby ich
koniec. A na ugodę, która utrwali nasze poddaństwo, nie pójdziemy my, bo taka ugoda
oznaczałaby nasz koniec. Partia mieniąca się przewodnią siłą nie dopuszcza kontroli społecznej – stawia się ponad narodem. Dlatego nie ugoda z władzą jest naszym celem, a walka
o władzę społeczeństwa nad samym sobą”25 (zob. dok nr 8). Prezentowano stanowisko,
że jedynie bezkompromisowa walka może zmusić komunistów do zmiany ich polityki.
W tekście Jaka Polska? opublikowanym już po amnestii z 1986 r. Kornel Morawiecki
pisał: „Od zaciskania pasa – do czego przywykliśmy aż nadto przez lata komunistycznego
bałaganu i niesprawiedliwości – lepsze jest zaciskanie pięści. Wzrost świadomości i samoorganizacji społecznej, dojrzała determinacja przywódców i siła gniewnych mas – to
tylko, w połączeniu z ewolucją sytuacji międzynarodowej, może zmusić komunistyczne
władze do ustępstw, tak ekonomicznych, jak i politycznych”26 (zob. dok. nr 207).
Solidarność Walcząca przesuwała granicę działań opozycji zdecydowanie dalej niż inne
nurty opozycji. Nie wykluczano nawet użycia siły i walki zbrojnej: „Nie ma walki bez
ofiar. Pisanie o zwycięstwie »przy możliwie najmniejszych stratach ludzkich« jest takim
samym banałem, jak pisanie o »potrzebie dobrej woli władz«. […] Nie da się walczyć
z bandziorem tak, by przy okazji nie pobrudzić swych rąk […]. Obawa przed braniem
odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników dobrowolnych przecież manifestacji
nie zwolni przecież nikogo od odpowiedzialności za życie i zdrowie milionów ludzi zagrożonych biedą”27 (zob. dok. nr 6). „Już czas, aby odważyć się na przemoc odpowiedzieć
przemocą. Nie dlatego, że tak jest dobrze, ale dlatego, że właśnie to jest mniejsze zło.
Pora wypowiedzieć wojnę wojnie”28 (zob. dok nr 8).
31 sierpnia 1982 r. w Lubinie i we Wrocławiu podczas antykomunistycznych manifestacji zorganizowanych w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych śmierć poniosły
cztery osoby. Wpłynęło to na radykalizację postawy środowiska Solidarności Walczącej.
Pojawiły się w nim wówczas koncepcje tworzenia grup samoobrony, a Kornel Morawiecki stwierdził: „Samowola i arogancja władzy prowadzi wprost do nędzy i nienawiści.
Patrzymy twardo, bez złudzeń – czeka nas powstanie. Byle nie za szybko. Nędza i nienawiść nie są dobrymi doradcami. Nie pozwalają na chłodną ocenę sił i możliwości. Nie
pokonamy ich kamieniami”29 (zob. dok. nr 29).
Przewijające się w publicystyce Solidarności Walczącej hasła prowadzenia walki
czynnej czy represjonowania kolaborantów, choć nie były realizowane, stanowiły istotny
K. Morawiecki, Kim jesteśmy? O co walczymy?, „Solidarność Walcząca” (Wrocław) 1982, nr 9.
Walka o Solidarność, „Solidarność Walcząca” (Wrocław) 1982, nr 4.
26
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element frazeologii, oddziałujący na społeczeństwo. Uważano, że upadek komunizmu
jest nieuchronny, zakładano jednak, że będzie on rozłożony w czasie30.
Najważniejszym celem programowym Solidarności Walczącej stał się postulat odzyskania przez Polskę niepodległości, utraconej w 1939 r. Tematykę tę podjęto już w drugim
numerze „Solidarności Walczącej” w artykule Wstępne pytania. Bez niepodległości każda
zmiana na lepsze wydawała się wątpliwa, a każde działanie zagrożone31 (zob. dok. nr 5).
Wolna Polska, podobnie jak państwa Europy Zachodniej, miała być demokracją parlamentarną. W opublikowanym pod koniec 1982 r. Manifeście Solidarności32 (zob. dok.
nr 46) zarysowano koncepcję nowego modelu ustroju społecznego – solidaryzmu. Miał
on być ulepszeniem, modyfikacją kapitalizmu, pozbawionym takich cech jak bezideowość
i egoizm oraz wynikających z nich zagrożeń.
Zdecydowanie antykomunistyczny program Solidarności Walczącej pozostawał w wyraźnej opozycji do koncepcji wysuwanych przez podziemie solidarnościowe. Większość przywódców związkowych z Lechem Wałęsą na czele szukała drogi porozumienia
z władzą, która umożliwiłaby ponowną legalizację związku, a w dłuższej perspektywie
liberalizację systemu.
Ważne znaczenie dla dalszych wydarzeń i procesów, które zachodziły w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. w całej Europie Środkowo-Wschodniej, miały zmiany
w ZSRS. W 1985 r. na stanowisko sekretarza generalnego KPZS został wybrany 54-letni,
energiczny reformator Michaił Gorbaczow. Aby ratować znajdujące się w głębokim kryzysie imperium, w polityce wewnętrznej zainicjował on tzw. pierestrojkę (przebudowę)
oraz głasnostʹ (jawność), które miały się przyczynić zarówno do zreformowania struktur
władz, jak i zmian w sposobie zarządzania gospodarką. W polityce zagranicznej podjął
zaś działania na rzecz złagodzenia relacji z Zachodem, a zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Do najważniejszych decyzji w tym zakresie należały likwidacja rakiet krótkiego
i średniego zasięgu oraz zakończenie wojny w Afganistanie. Głęboki kryzys polityczny,
gospodarczy i społeczny spowodował, że kierownictwo KPZS miało ograniczoną możliwość sterowania zmianami i ograniczony wpływ na rozwój wydarzeń w pogrążonych
w zapaści państwach tzw. bloku wschodniego. Już w kwietniu 1985 r. podczas spotkania przywódców państw bloku sowieckiego w Warszawie, w związku z podpisaniem
protokołu o przedłużeniu istnienia Układu Warszawskiego, Gorbaczow oznajmił, że
każda z bratnich partii samodzielnie określa swoją politykę i jest za nią odpowiedzialna
przed swoim narodem. Był to dość czytelny sygnał, że komunistyczne partie w krajach
satelickich zyskują większą autonomię. Rok później podczas posiedzenia KC KPZS
Gorbaczow podkreślił, że z powodów ekonomicznych i politycznych nie ma możliwości
stosowania metod, którymi przed laty przywracano „porządek” na Węgrzech (1956 r.)
i w Czechosłowacji (1968 r.). Latem 1988 r. podczas wizyty w Warszawie dał wolną rękę
Wojciechowi Jaruzelskiemu i kierownictwu PZPR w polityce wewnętrznej, oczekując
w zamian jedynie unormowania sytuacji33.
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W obliczu pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego i braku spodziewanego wsparcia
gospodarczego ze strony ZSRS w kierownictwie PZPR podjęto decyzję o liberalizacji dotychczasowej polityki względem opozycji. W lipcu 1986 r. ogłoszono amnestię dla więźniów
politycznych. Od poprzednich ułaskawień (w latach 1983–1984) różniła się ona tym, że
równocześnie zrezygnowano z dalszego ścigania działalności opozycyjnej za pomocą kodeksu karnego. Polska miała się stać krajem bez więźniów politycznych. Do końca września
1986 r. na wolności znalazło się ponad trzystu działaczy opozycji, w tym wszyscy liderzy
podziemnej „Solidarności”. Władze oczekiwały, że zabieg ten umożliwi włączenie PRL do
dialogu międzynarodowego, a to korzystnie wpłynie na gospodarkę, zmniejszy napięcie
polityczne oraz spowoduje poprawę relacji z Kościołem. Równocześnie SB przeprowadziła
operację o kryptonimie „Brzoza” – do milicyjnych komend wzywano lub doprowadzano
działaczy opozycji na tzw. rozmowy, podczas których sugerowano, że SB wszystko wie
o ich działalności podziemnej, a dalsza aktywność wobec możliwości legalnego działania jest
pozbawiona sensu. Aby zniechęcić społeczeństwo do działalności opozycyjnej34, zaostrzono
kodeks wykroczeń. Dzięki temu kolegia mogły orzekać przepadek przedmiotów służących
popełnieniu przestępstwa, w tym, co było chyba najbardziej dotkliwe, samochodów.
Wprowadzone zmiany zostały przyjęte przez podziemne kierownictwo „Solidarności”
z nadzieją. Niedługo po amnestii, 29 września 1986 r., Wałęsa powołał jawną, gotową do
podjęcia negocjacji Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”35. Władze komunistyczne nie
były jeszcze wówczas skłonne do rozmów i starały się jedynie przyciągać do współpracy
wybrane osoby utożsamiane z opozycją. Celowi temu miała służyć utworzona w 1986 r.
Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa (nie odegrała ona jednak
większej roli). W kolejnych miesiącach środowiska skupione wokół Wałęsy nadal opowiadały się za dialogiem i przechodzeniem do działalności jawnej. W październiku 1987 r.
na miejsce Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” oraz działającej w podziemiu od
1982 r. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej utworzono Krajową Komisję Wykonawczą
w składzie: Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak,
Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki i Stanisław Węglarz36. Jawne struktury zaczęto tworzyć w regionach oraz w zakładach pracy. We Wrocławiu w grudniu
1987 r. pod przewodnictwem Frasyniuka powołano Regionalną Komisję Wykonawczą.
Nie wszyscy liderzy związkowi popierali jednak linię Wałęsy. W marcu 1987 r. historyczni liderzy związku, m.in. Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk,
Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Słowik, Stanisław Wądołowski, w odpowiedzi na powstanie
Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność” utworzyli Grupę Roboczą Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”. Stali na stanowisku, że pierwszym etapem na drodze do odbudowy
jawnych struktur związku powinno być przywrócenie jego statutowych władz z 1981 r.,
a dopiero w dalszej kolejności uzupełnianie ich na drodze kooptacji (jak czynił Wałęsa)
o działaczy wyróżniających się w podziemiu37. Zdecydowanym przeciwnikiem porozumienia z komunistami pozostawał Kornel Morawiecki, który w ogłoszonych w czerwcu
1987 r. „Zasadach ideowych”, przygotowanych we współpracy z Wojciechem Myśleckim
Wstęp [w:] Solidarność Walcząca w dokumentach…, t. 1, s. 38.
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i Andrzejem Zarachem, przewidywał rychły upadek komunizmu, a gotowość ze strony
władz do ewentualnych rozmów z opozycją uznał za przejaw ich słabości, a nie dobrej
woli (zob. dok. nr 233). „Zasady ideowe” odzwierciedlały główne założenia społeczno-polityczne, obecne w działalności organizacji właściwie od chwili jej powstania, m.in. postulaty odzyskania przez Polskę niepodległości, obalenia komunizmu i wprowadzenia
demokracji. Rozwinięta została też koncepcja Polski Solidarnej. W gospodarce opowiadano się za wolnym rynkiem z równoprawnym dopuszczeniem różnych form własności:
prywatnej, państwowej, spółdzielczej, samorządowej. W „Zasadach ideowych” wyrażono
pogląd, że rozpad systemu komunistycznego jest nieunikniony, a rozwój sytuacji międzynarodowej sprzyja podejmowaniu skutecznej walki, która w najgorszym wypadku
może potrwać jeszcze kilkanaście lat. Przekonanie to opierało się na trafnej ocenie polityki międzynarodowej i układu sił. Zdawano sobie sprawę z głębokiego kryzysu całego
bloku wschodniego i możliwości jego rozpadu. Ustalone po II wojnie światowej granice
Polski uważano jednak za niepodważalne: „Względem sąsiadów: Niemców, Czechów,
Słowaków, Ukraińców, Białorusinów i Litwinów nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych, uważamy, że należy zaniechać granicznych waśni motywowanych daleką czy
bliską przeszłością, krzywdą wysiedlonych itp. Po to by nie mnożyć nowych krzywd
[…]. W przeciwnym razie drugorzędne spory przesłonią cele nadrzędne: niepodległość
i wyzwolenie z komunizmu”38.
Prawdziwym ciosem dla Solidarności Walczącej było aresztowanie 9 listopada 1987 r.
po blisko sześciu latach ukrywania się Kornela Morawieckiego (Morawiecki został aresztowany wraz z Hanną Łukowską-Karniej). Do wpadki doszło na skutek złamania reguł
konspiracji (skorzystania ze „spalonego” mieszkania). Dwa dni później na czele Komitetu
Wykonawczego Solidarności Walczącej stanął Andrzej Kołodziej. 22 stycznia 1988 r. również
i on został aresztowany, a jego miejsce w strukturze Solidarności Walczącej zajęła Jadwiga
Chmielowska. Początkowo Kołodzieja i Morawieckiego zamierzano oskarżyć o terroryzm,
ostatecznie jednak zdecydowano się na zarzut przemytu urządzeń o dużej wartości. W ten
sposób chciano przedstawić ich jako pospolitych oszustów. W odpowiedzi Morawiecki
napisał list otwarty (szeroko kolportowany) adresowany do gen. Jaruzelskiego (zob. dok.
nr 263), w którym otwarcie stwierdzał, że kierowana przez niego organizacja dąży do obalenia
komunizmu, wobec czego domaga się osądzenia zgodnie z prawdą, czyli za czyny polityczne.
Przeciwko uwięzieniu liderów Solidarności Walczącej napływały liczne protesty
zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Paradoksalnie ich aresztowanie i przygotowywany
proces były dla władz bardzo niewygodne, zaprzeczały bowiem ocieplanemu, co najmniej
od amnestii z 1986 r., wizerunkowi PZPR na arenie międzynarodowej. Ostatecznie więc
zrezygnowano z procesu na rzecz wysłania przywódców Solidarności Walczącej za granicę.
Aby przekonać ich do wyjazdu, posłużono się podstępem – sugerowano poważną chorobę
Andrzeja Kołodzieja i podjęcie leczenia poza krajem. Obiecywano możliwość powrotu
w dowolnej chwili (w rzeczywistości był to bilet w jedną stronę). Pod koniec kwietnia
1988 r. liderzy Solidarności Walczącej opuścili Polskę. Gdy kilka dni później Morawiecki
chciał powrócić do kraju, został zatrzymany w Warszawie na lotnisku i ponownie deportowany. Przymusową emigrację wykorzystał do popularyzacji działalności Solidarności
Walczącej i zbiórki funduszy na cele organizacyjne. Morawiecki odwiedził m.in. Australię,
38
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Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Gdy jednak w sierpniu 1988 r. w kraju, na Górnym
Śląsku i Wybrzeżu, wybuchły strajki, korzystając z cudzego paszportu, podjął ponowną
próbę powrotu do kraju, tym razem udaną, i ponownie stanął na czele organizacji39.
Letnia fala strajków na Wybrzeżu i Górnym Śląsku została odebrana przez kierownictwo Solidarności Walczącej z nadzieją. Krytykowano jednak Lecha Wałęsę za przyjęcie
propozycji gen. Czesława Kiszczaka wygaszenia strajków w zamian za ogólną obietnicę
rozmów, a więc za podjęcie dialogu na warunkach podyktowanych przez władze. Stano
na stanowisku, że warunkiem przystąpienia do negocjacji powinna być ponowna legalizacja NSZZ „Solidarność”. Przyjęcie mglistej propozycji rozpoczęcia rozmów wiązało
się bowiem z wygaszeniem akcji strajkowej, co zdaniem części działaczy zdecydowanie
ograniczało możliwość wywarcia jakiegokolwiek nacisku na władze. „Po co przed podjęciem rokowań z bezwzględnym przeciwnikiem rozwiązywać swoje oddziały szturmowe?” – pytano na łamach „Solidarności Walczącej40 (zob. dok. nr 288). Konsekwencją
tej decyzji szybko okazały się represje wobec uczestników strajku: zwolnienia z pracy,
powoływanie na ćwiczenia wojskowe, odmowa wypłat za czas strajku.
W szeregach Solidarności Walczącej istniało przekonanie, że upadek PZPR jest tylko
kwestią czasu, a propozycja dialogu wysunięta przez partyjnych przywódców – formą
„ucieczki do przodu” w celu utrzymania jak największego stanu posiadania, przy równoczesnym rozładowaniu napiętej atmosfery społecznej. Z negatywną oceną publicystów
Solidarności Walczącej spotkało się także utworzenie w grudniu 1988 r. Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, którego członkowie po raz kolejny zostali wybrani w drodze mianowania przez Lecha Wałęsę z grona
dotychczasowych doradców i niezależnych intelektualistów. Przywódcy „Solidarności”
zarzucano, że dokonany przez niego wybór był niereprezentatywny i pomijał skrzydło
opozycji niepodległościowej41 (zob. dok. nr 316). W kolejnych tygodniach krytykowano też
Wałęsę za prowadzenie ze stroną partyjno-rządową w podwarszawskiej Magdalence tajnych
pertraktacji, których przebieg nie był szerzej znany społeczeństwu42 (zob. dok. nr 316).
Według przedstawicieli Solidarności Walczącej zawarcie porozumienia z komunistami
oznaczało zgodę na dalsze panowanie komunizmu, a skompromitowana stanem wojennym
ekipa Jaruzelskiego i Kiszczaka nie powinna być dla opozycji partnerem do rozmów.
Prezentowano pogląd, że nacisk zorganizowanego społeczeństwa oraz okoliczności pogłębiającego się kryzysu w krótkim czasie zmuszą PZPR do wyłonienia nowej ekipy
gotowej do podjęcia pertraktacji mających na celu doprowadzenie do wolnych wyborów.
Równolegle Solidarność Walcząca, wykorzystując „odwilż” na Wschodzie, od 1988 r.
zaczęła nawiązywać coraz więcej kontaktów z ruchami i środowiskami opozycyjnymi
w republikach sowieckich. Organizowano im szkolenia i dostawy sprzętu poligraficznego.
Zajmował się tym utworzony w 1988 r. Wydział Wschodni, na którego czele stali Jadwiga
Chmielowska i Piotr Hlebowicz43.
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Gdy w 1989 r. zapadła ostatecznie decyzja o rozpoczęciu obrad okrągłego stołu, Kornel
Morawiecki krytycznie oceniał dotychczasowe postępowanie przystępującej do negocjacji
ekipy Lecha Wałęsy. Zarzucał jej niewykorzystanie szansy, jaką stworzyły sierpniowe
strajki, oraz rezygnację ze śmiałych żądań. Stawiał pytanie, czy celem rozmów ma być
reformowanie systemu, czy też jego obalenie (zob. dok. nr 309). Zwracał uwagę, że obóz
władzy dąży jedynie do usprawnienia systemu przez pozyskanie „konstruktywnej opozycji” i uczynienie jej współodpowiedzialną za reformę gospodarki. Tymczasem gra jego
zdaniem toczyła się o wyższą stawkę niż tylko losy systemu komunistycznego w PRL:
„Cały obóz socjalistyczny chwieje się w posadach. W nadciągającej Wiośnie Ludów
Polska może i powinna odgrywać wiodącą rolę”44.
Wypracowane przy okrągłym stole porozumienie polityczne (częściowe, jedynie
w 35 proc. wolne wybory do sejmu i w pełni wolne do senatu – o niewielkich uprawnieniach, utworzenie urzędu prezydenta oraz legalizacja NSZZ „Solidarność”) wzbudziło obawy Solidarności Walczącej. Krytykowano przede wszystkim zgodę opozycji
na niedemokratyczne wybory, które zapewniały nadal pełnię władzy PZPR i partiom
satelickim (ZSL, SD), oraz decyzję o utworzeniu urzędu prezydenta, który niemal pewnie
miał objąć gen. Wojciech Jaruzelski (co byłoby moralnym i politycznym rozgrzeszeniem
osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie stanu wojennego). Sprzeciw wobec porozumień
okrągłego stołu był zarazem protestem przeciwko podejmowaniu prób ratowania kraju
przez podtrzymywanie rozpadającego się systemu komunistycznego. Oczekiwano wyraźnego stwierdzenia, że system ten jest zły i należy go zmienić. Ponadto domagano się
szczegółowych informacji o przebiegu zamkniętych negocjacji i rozmów prowadzonych
w podwarszawskiej Magdalence. Oburzenie budziło także przemilczenie podczas obrad
okrągłego stołu przez reprezentantów „Solidarności” sprawy zamordowania na początku 1989 r., w niewyjaśnionych okolicznościach, kapłanów współpracujących z opozycją – ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca45 (zob. dok. nr 320).
Solidarność Walcząca, opowiadająca się za w pełni wolnymi wyborami i przeciwko
„legalizacji uzurpacji komunistów do przewodniej roli w Polsce”, wezwała do bojkotu
zapowiedzianych na czerwiec 1989 r. wyborów do sejmu i senatu (zob. dok. nr 320).
Przez cały czas Solidarność Walcząca pozostawała organizacją konspiracyjną. Jej
przywódcy nie wierzyli w trwałość porozumienia przy okrągłym stole, dlatego zwlekano
z przejściem do działalności jawnej. Dopiero w czerwcu 1989 r. ogłoszono listę jawnych
przedstawicieli Solidarności Walczącej. Znaleźli się na niej: Marek Czachor, Maciej
Frankiewicz, Antoni Kopaczewski i Wojciech Myślecki46. Kornel Morawiecki przez rok
pozostał jeszcze w ukryciu. Z perspektywy czasu należy to uznać za błąd, który uniemożliwił skuteczną popularyzację kandydatów Solidarności Walczącej w społeczeństwie.
Wyniki wyborów 4 czerwca 1989 r. wskazywały wyraźnie, że społeczeństwo pokazało
komunistom czerwoną kartkę. Dalsze ich trwanie przy władzy było jednak możliwe dzięki
układowi, jaki zawarto przy okrągłym stole. Nawet gdy przewaga komunistów w nowym
parlamencie mogła być mniejsza na skutek wyeliminowania przez wyborców tzw. listy
krajowej, po pierwszej turze wyborów strona rządowa i solidarnościowa dogadały się
44
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w sprawie uratowania dla PZPR tych miejsc. Determinacja obozu Wałęsy w dotrzymaniu
uzgodnień okrągłostołowych spotkała się ze zdecydowaną krytyką Solidarności Walczącej.
Zmianę ordynacji wyborczej w trakcie trwania głosowania uznała ona za lekceważenie
woli wyborców. Zwracano uwagę, że w ten sposób „Solidarność” pozbawiła się możliwości wysunięcia własnego kandydata na urząd prezydenta, którego na sześcioletnią kadencję
miało wyłonić głosowanie Zgromadzenia Narodowego (wspólnie sejm i senat). W obawie
przed wyborem na to stanowisko gen. Jaruzelskiego Solidarność Walcząca w czerwcu
1989 r. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody przez Jerzego Giedroycia na wysunięcie
jego kandydatury47 (zob. dok. nr 334) – bez powodzenia. Ostatecznie 19 lipca 1989 r.
przewagą zaledwie jednego głosu Jaruzelski został wybrany na prezydenta. Nominację
poniekąd zawdzięczał parlamentarzystom z obozu solidarnościowego, z których część
nie wzięła udziału w głosowaniu, obniżając tym samym liczbę głosów niezbędnych do
wyboru. Wydawać się mogło, że przez kilka najbliższych lat w Polsce niewiele się zmieni. Prezydentem został gen. Jaruzelski, nominację na szefa rządu otrzymał gen. Czesław
Kiszczak, a stanowisko I sekretarza PZPR objął Mieczysław Rakowski. Przełom nastąpił
dopiero w sierpniu, gdy po nieudanej misji Czesława Kiszczaka stanowisko premiera
przejął kandydat solidarnościowy Tadeusz Mazowiecki. Jego wybór w Solidarności Walczącej przyjęto z życzliwością, ale i niepokojem związanym z ogromem wyzwań, które
stały przed nowym rządem. W liście wystosowanym do pierwszego niekomunistycznego premiera Kornel Morawiecki podkreślał, że spoczywa na nim odpowiedzialność za
poprowadzenie Polski w stronę niepodległości i demokracji, oraz apelował o „przejęcie
państwa, obalenie komunizmu” (zob. dok. nr 348)48.
W kolejnych tygodniach Solidarność Walcząca była krytycznym recenzentem rządu
Mazowieckiego, kontynuowano protesty przeciwko sprawowaniu funkcji prezydenta
przez gen. Jaruzelskiego. Domagano się przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów
parlamentarnych i prezydenckich.
W lipcu 1990 r. środowisko Solidarności Walczącej powołało Partię Wolności. Wcześniej ujawnił się Kornel Morawiecki, który jesienią podjął decyzję o starcie w pierwszych
powszechnych wyborach. Nie został jednakże zarejestrowany z powodu braku wymaganej
liczby podpisów. Klęską zakończył się udział Partii Wolności w wyborach parlamentarnych w 1991 r. Rok później Solidarność Walcząca decyzją jej przewodniczącego Kornela
Morawieckiego została rozwiązana.

„Solidarność Walcząca” i „Biuletyn Dolnośląski”
Spośród ponad stu tytułów podziemnej prasy wydawanej przez Solidarność Walczącą
najważniejsze miejsce zajmowała ukazująca się we Wrocławiu od czerwca 1982 r. „Solidarność Walcząca”. Ten główny biuletyn informacyjny organizacji był kolportowany
i drukowany w wielu miastach w całej Polsce. Pismo zajmowało szczególnie istotne
miejsce na mapie wrocławskiego podziemia wydawniczego. W ciągu ośmiu lat ukazało
K. Morawiecki, Naród przeciw – Wałęsa z komunistami, „Solidarność Walcząca” 1989, nr 211; List K. Morawiec
kiego do J. Giedroycia, „Solidarność Walcząca” 1989, nr 210.
48
List K. Morawieckiego do T. Mazowieckiego, „Solidarność Walcząca” 1989, nr 216.
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się 231 jego wydań, a nakład sięgał 28 tys. egzemplarzy. Warto podkreślić, że tylko trzy
inne wrocławskie tytuły przekroczyły liczbę 200 wydań, ponadto niewiele wydawanych
było przez tak długi okres. Nakład również był bardzo wysoki, jeden z najwyższych
w mieście, jeśli wziąć pod uwagę lata 1982–1990. Wrocławska „Solidarność Walcząca”, oprócz „Z Dnia na Dzień”, była przypuszczalnie najlepiej dostępnym i najczęściej
czytanym podziemnym pismem w mieście. Stanowiła jednocześnie najważniejszy organ
organizacji. To właśnie na jej łamach publikowano najistotniejsze dokumenty SW: oświadczenia, komunikaty i apele Rady, Komitetu Wykonawczego oraz pozostałych jej agend.
Redakcja pisma kładła nacisk przede wszystkim na informację bieżącą49.
Ustalenie dziś składu redakcji „Solidarności Walczącej”, jak podkreśla sam Kornel
Morawiecki, to zadanie niezwykle skomplikowane ze względu na specyfikę pracy nad
pismem. Na jego kształt wpływ miało bardzo wiele, czasem nawet przypadkowych
osób. Najważniejszą rolę odegrał Kornel Morawiecki, który nadawał każdemu numerowi ostateczny kształt, zatwierdzał jego zawartość i przygotowywał makietę. Czasem
decyzje podejmował autorytatywnie, ale najczęściej uzgadniał je z innymi członkami
Solidarności Walczącej, m.in.: Pawłem Falickim, Andrzejem Zarachem i Wojciechem
Myśleckim. Zawartość pisma była również przedmiotem dyskusji na spotkaniach Rady
Solidarności Walczącej. Niekiedy kształt numeru Kornel Morawiecki konsultował
z Igą i Janem Jerzmańskimi, u których się ukrywał. Spośród osób tworzących pismo
i zajmujących się jego redakcją techniczną należy wymienić m.in.: Annę Morawiecką,
Helenę i Romualda Lazarowiczów, Zbigniewa Oziewicza, Teresę Witkiewicz, Jana Pawłowskiego, Tadeusza Świerczewskiego, Hannę Łukowską-Karniej, Wiesława Cupałę50.
Od marca 1983 r. do listopada 1987 r. największy wkład w tworzenie pisma – oprócz
Kornela Morawieckiego – mieli Maria i Andrzej Kisielewiczowie, którzy wzięli na
siebie główny ciężar prac redakcyjnych (wspomagał ich m.in. brat Marii – Jerzy Peisert). Zbierali informacje, po czym tworzyli wstępną wersję numeru, którą następnie
przekazywali Morawieckiemu do dalszych prac redakcyjnych. Po aresztowaniu przewodniczącego Solidarności Walczącej Kisielewiczowie przestali przygotowywać pismo,
a funkcję redaktora naczelnego przejął Andrzej Zarach. W końcu lat osiemdziesiątych
niebagatelną rolę w pracy redakcyjnej odegrał działacz młodszego pokolenia Solidarności Walczącej – Zbigniew Jagiełło51.
Na łamach „Solidarności Walczącej” zdecydowanie najczęściej publikował Kornel
Morawiecki (ps. K.M., pod własnym nazwiskiem). Oprócz niego teksty do „Solidarności Walczącej” pisali m.in.: Andrzej Kisielewicz (ps. Jan Mak, alias, J.M., Mak), Maria
Peisert-Kisielewicz (ps. Filip, Filip z Konopi), Jerzy Peisert (ps. K.W., Kazimierz Wandy),
Paweł Falicki (ps. Piotr Kminkiewicz), Wojciech Myślecki (ps. Andrzej Lesowski, Jerzy
Lubicz oraz pod własnym nazwiskiem), Jerzy Przystawa (ps. Andrzej Łaszcz, A. Łaszcz,
A.Ł. oraz pod własnym nazwiskiem), Mateusz Morawiecki (ps. Robert Synowiecki),
S. Rudka, Poza cenzurą. Wrocławska prasa bezdebitowa 1973–1989, Warszawa–Wrocław 2001, s. 396–398;
K. Dworaczek, Solidarność Walcząca [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red.
G. Waligóra (red. nacz.), K. Dworaczek, L. Próchniak, Ł. Sołtysik, M. Zwolski (w druku).
50
K. Dworaczek, Solidarność Walcząca…; Relacja Andrzeja Kisielewicza, www.sw.org.pl; Rozmowa telefoniczna
z Kornelem Morawieckim, 8 VII 2014 r.; Rozmowa telefoniczna z Wojciechem Myśleckim, 8 VII 2014 r.; Relacja
Igi i Jana Jerzmańskich udzielona Maciejowi Olejniczakowi, 22 I 2009 r., mps w zbiorach autora.
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Relacja Andrzeja Kisielewicza, www.sw.org.pl; e-mail od Andrzeja Zaracha, 9 VII 2014 r.
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Antoni Lenkiewicz (A.L. oraz pod własnym nazwiskiem), Sławomir Bugajski (ps. Alfred
B. Gruba), Andrzej Wiszniewski (ps. Stanisław El).
Druk „Solidarności Walczącej” był mocno zdecentralizowany, co było możliwe dzięki
wykorzystaniu stosunkowo prostej i mało wymagającej techniki sitodruku. Dążono do
tego, aby każdy członek organizacji potrafił posługiwać się tą metodą drukarską. W tym
celu prowadzono specjalne kursy. O skali inicjatywy może świadczyć fakt, że sama Barbara Sarapuk w latach 1982–1989 przeprowadziła ok. 100 szkoleń tego typu, a w połowie
1982 r. istniało około dwudziestu grup drukarskich powielających pisma Solidarności
Walczącej (głównie „Solidarność Walczącą”). Z biegiem czasu ich liczba wzrastała, a co
za tym idzie, zwiększał się nakład wydrukowanych egzemplarzy. W pierwszej połowie
lat osiemdziesiątych, gdy dominowała technika sitodruku, nakład jednego numeru „Solidarności Walczącej” sięgał nawet 20 tys. egzemplarzy (najczęściej cztery strony w formacie A4–A5). Rekordowy wynik – do 28 tys. egzemplarzy – osiągnięto jednak dopiero
w 1989 r., przypuszczalnie dzięki wykorzystaniu, na szerszą niż dotąd skalę, znajomości
w państwowych drukarniach. Koordynacją druku „Solidarności Walczącej” we Wrocławiu
zajmowali się głównie: Piotr Medoń, Cezariusz Lesisz, Tadeusz Świerczewski i Zofia
Maciejewska. Wśród drukarzy przede wszystkim należy wymienić: Krzysztofa Bieżuńskiego, Barbarę Sarapuk, Adama Zabokrzyckiego, Jarosława Hyka, Ludwikę Ogorzelec,
Andrzeja Wawrzenia, Jarosława Łuczaka i Andrzeja Domaradzkiego52.
Przykładem ilustrującym działanie jednej ze wspomnianych grup drukarskich Solidarności Walczącej może być struktura zbudowana przez Kazimierza Klementowskiego.
Odtworzenie sposobu jej funkcjonowania jest możliwe dzięki dokumentacji akt śledztwa – członkowie grupy zostali aresztowani w 1983 r. Andrzej Domaradzki i Jerzy Kienik
dostarczali bibułę Klementowskiemu, starając się przy tym ograniczać bezpośrednie kontakty. Wcześniej odbierali nakład (ok. 2 tys. egz.) „Solidarności Walczącej” od drukarza
Andrzeja Nowakowskiego, który powielał pismo w swoim garażu. Do Klementowskiego
należało rozdzielenie bibuły i dostarczenie jej kolporterom z różnych miast. W tym celu
w kilku mieszkaniach zorganizował „skrzynki”, które były punktami odbioru. Na łączników czekały tam paczki z bibułą oznaczone odpowiednim kryptonimem w zależności
od tego, do jakiego miasta miały trafić (np. „Zakopane” – Wałbrzych, „Grab” – Kłodzko,
„Harpun” – Kępno, „Trójmiasto” – Dzierżoniów). Klementowski podczas śledztwa nie był
jednak w stanie rozszyfrować wszystkich haseł, co świadczy o przynajmniej częściowej
skuteczności kryptonimów. W paczkach znajdowało się po kilkaset egzemplarzy pisma,
które każdy z kurierów rozprowadzał dalej53.
W strukturze Klementowskiego funkcjonował system zabezpieczeń i „śluz”, czyli
„skrzynek kontaktowych”, które miały do minimum zmniejszyć liczbę bezpośrednich
kontaktów. Ich celem było także ograniczenie wiedzy konspiratorów do własnego odcinka
działalności. Klementowski nie brał pism bezpośrednio z drukarni, lecz przez pośredKornel…, s. 112–113; Ł. Sołtysik, Barbara Sarapuk, www.encyklopedia-solidarnosci.pl; K. Dworaczek, Solidarność Walcząca…; Relacja Romualda Lazarowicza, 18 X 2013 r.; Relacja Zofii Maciejewskiej, udzielona Mateuszowi
Morawieckiemu [w:] M. Morawiecki, Geneza…; „Solidarność Walcząca” 1982–1990.
53
AIPN Wr, 18/57, t. 2, Protokół przesłuchania podejrzanego, 26 III 1984 r., k. 138v; ibidem, t. 2, Protokół przesłuchania podejrzanego, 27 XII 1983 r., k. 72; ibidem, t. 2, Protokół przesłuchania podejrzanego, 21 III 1983 r.,
k. 111–120; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania podejrzanego, 9 V 1984 r., k. 77–79; ibidem, t. 3, Protokół przesłuchania podejrzanego, 19 IV 1984 r., k. 118–120.
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ników (Domaradzki, Kienik), którzy rzadko się z nim spotykali. Nie widywał się też
z kurierami z innych miast, oni odbierali bibułę ze „skrzynek”. Niestety, Klementowski
nie przestrzegał ściśle zasad konspiracji: odwiedzał własne skrzynki kontaktowe, nawet
wtedy, gdy nie było takiej konieczności. W takich właśnie okolicznościach w grudniu
1983 r. wpadł w pułapkę zastawioną przez SB w mieszkaniu przy ul. Białowieskiej we
Wrocławiu. Ponadto podczas śledztwa wydał swoich współpracowników, co prawda znał
tylko ich pseudonimy, ale rozpoznał ich na zdjęciach pokazywanych przez śledczych. Nie
byłoby to możliwe, gdyby bardziej ograniczał bezpośrednie kontakty54. System „śluz”
spowodował, że osoby z grupy Klementowskiego, które zdecydowały się zeznawać
w śledztwie, nie miały kompleksowej wiedzy i mogły udzielać informacji jedynie na
temat własnego odcinka działalności. Aresztowania co prawda odbiły się echem w całej
strukturze, wymagały „spalenia” części kontaktów, lokali i skrzynek konspiracyjnych,
ale nie pociągnęły za sobą załamania się poligrafii Solidarności Walczącej. Istotna była
też decentralizacja struktury wydawniczej. Jedna z grup przestała istnieć, ale kolejne bez
większych przeszkód kontynuowały działalność.
Tytuł ukazywał się regularnie najpierw jako tygodnik, a od czerwca 1983 r. do końca
istnienia jako dwutygodnik (z krótką przerwą, kiedy to wychodził w cyklu tygodniowym).
W kwietniu 1990 r. pismo połączyło się z „Solidarnością Walczącą” wydawaną przez
poznański oddział Solidarności Walczącej i ukazywało się legalnie aż do 1994 r.55
Drugim najważniejszym pismem związanym z centralą Solidarności Walczącej we
Wrocławiu był „Biuletyn Dolnośląski”. Choć formalnie nie należał on do Solidarności
Walczącej, to o jego obliczu przez lata decydowali liderzy tej organizacji: Kornel Morawiecki i Romuald Lazarowicz. W przeciwieństwie do „Solidarności Walczącej” wychodził
rzadziej, ale był obszerniejszy i nastawiony na publikowanie dłuższych artykułów publicystycznych. Zamieszczano też na jego łamach najważniejsze dokumenty organizacyjne
Solidarności Walczącej. Niektóre teksty ukazywały zarówno w „Biuletynie Dolnośląskim”,
jak i „Solidarności Walczącej”.
Pierwszy numer „Biuletynu Dolnośląskiego” ukazał się jeszcze przed powstaniem
„Solidarności”, w czerwcu 1979 r., jako organ Klubu Samoobrony Społecznej. Klub ten
skupiał współpracowników KSS „KOR” we Wrocławiu. Został założony przez Krzysztofa
Grzelczyka, Zenona Pałkę i Piotra Starzyńskiego. Ten ostatni zajął się budowaniem bazy
poligraficznej niezbędnej do wydawania tytułu. Zadanie to realizował przede wszystkim
dzięki znajomościom w środowisku hippisowskim. Utworzył zespół drukarski, którego
trzon stanowili Krzysztof Gulbinowicz, Wiesław Moszczak i Antoni Roszak56.
Druk „Biuletynu Dolnośląskiego” odbywał się w prywatnych mieszkaniach, najczęściej
przy użyciu powielacza ramkowego i matrycy białkowej. Nie była to technika umożliwiająca duże nakłady i bardzo dobrą jakość druku, miała jednak dwie ważne zalety. Po
pierwsze drukowanie za jej pomocą nie powodowało hałasu, dawała więc stosunkowe
Ibidem, t. 2, Protokół przesłuchania podejrzanego, 27 II 1984 r., k. 93–94; ibidem, t. 2, Protokół przesłuchania
podejrzanego, 21 III 1983 r., k. 118.
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K. Dworaczek, Solidarność Walcząca…
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K. Grzelczyk, Solidarność drukująca. Wrocławscy drukarze podziemni, Wrocław 2013, s. 8–16; G. Waligóra, Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku 1975–1980, Wrocław 2016 (w druku); K. Dworaczek, Kooperatywa Wydawnicza
„Wyzwolenie” [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989…, t. 3; Relacja Kornela Morawieckiego,
10 II 2009 r.
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bezpieczeństwo. Po drugie – w przeciwieństwie do bardziej skomplikowanych technik
drukarskich – była łatwa w obsłudze57.
W redakcji pierwszego numeru znaleźli się: Jan Waszkiewicz (redaktor naczelny),
Janusz Łojek, Piotr Starzyński i Henryk Lis (projektant winiety). Od drugiego numeru
pisma nie redagował już Lis, od numeru piątego – Łojek (zmarł 5 listopada 1979 r.).
Narastające problemy redakcyjne pogłębiła wpadka poligrafii. 19 września 1979 r. SB
zlikwidowała działającą w mieszkaniu Krystyny Sławińskiej nielegalną drukarnię, która
przygotowywała podwójny numer „Biuletynu Dolnośląskiego” (numer 3/4 zamknięto
1+sierpnia 1979 r.). Po tym wydarzeniu Jan Waszkiewicz zwrócił się do Kornela Morawieckiego, którego znał jeszcze z czasu studenckich protestów w 1968 r., z prośbą o poszukanie
miejsca na nową drukarnię. Niewątpliwie wspólne doświadczenie w działalności wymierzonej przeciwko władzy cementowało więzi i zaufanie oraz ułatwiło podjęcie współpracy
w kolejnych inicjatywach opozycyjnych58. Morawiecki zgodził się zorganizować na nowo
druk pod warunkiem jednak objęcia poligrafii większą konspiracją. Szybko nawiązał dobry
kontakt z drukarzami: Antonim Roszakiem i Krzysztofem Gulbinowiczem59. Jego teksty
zaczęły się także ukazywać na łamach pisma. Pod koniec 1979 r. wszedł w skład redakcji,
a od początków 1980 r. zaczął pełnić funkcję redaktora naczelnego. Od siódmego numeru
„Biuletyn Dolnośląski” był wydawany przez Kooperatywę Wydawniczą „Wyzwolenie”,
wcześniej Niezależną Spółdzielnię Wydawniczą „Wyzwolenie”. Jej nazwa wymyślona
przez Piotra Starzyńskiego nie była nawiązaniem do haseł niepodległościowych, lecz do
wyzwolenia pełni człowieczeństwa, zgodnie z założeniami religii Wschodu60.
Różnice programowe między KSS a redakcją spowodowały, że od początku 1980 r.
pismo przestało być organem KSS i zmieniło podtytuł na „Miesięcznik Niezależny”.
Bezpośrednią przyczyną rozejścia się był opublikowany przez redakcję apel wyrażający
sprzeciw wobec inwazji ZSRS w Afganistanie.
W sierpniu 1980 r. w całej Polsce, również we Wrocławiu, rozpoczęły się strajki.
Ukazało się wówczas kilka numerów specjalnych informujących o sytuacji strajkowej.
Po powstaniu „Solidarności” „Biuletyn Dolnośląski” był powielany na offsetach należących do związku, co spowodowało podniesienie jakości i nakładu pisma. Współpracę
na pewno ułatwiał fakt, że Roszak, Moszczak i Gulbinowicz zostali zatrudnieni jako
drukarze w MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Kolportaż pisma zataczał coraz
szersze kręgi, a nawet stał się całkiem jawny. „Biuletyn Dolnośląski” był dostępny nawet
we wrocławskich kioskach. W okresie 1980–1981 w redakcji nie było już Starzyńskiego,
ale gremium redakcyjne zostało dodatkowo zasilone przez Michała Wodzińskiego i Romualda Lazarowicza. Redaktorami naczelnymi w tym czasie byli Morawiecki i Waszkiewicz. W czerwcu 1981 r. Waszkiewicz się jednak wycofał, co zapewne jeszcze bardziej
wzmocniło pozycję Morawieckiego61.
Więcej na temat tej oraz innych technik druku w podziemiu wydawniczym zob. S. Rudka, Poza cenzurą…
M. Diani, D. Porta, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków 2009, s. 128.
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W związku z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. pismo musiało
ponownie zejść do podziemia, gdzie było drukowane przez struktury podległe Morawieckiemu, pod szyldem Kooperatywy Wydawniczej „Wyzwolenie”. W czerwcu 1982 r., gdy
grupa Morawieckiego wyodrębniła się ze struktur podziemnej „Solidarności” i utworzyła
Solidarność Walczącą, „Biuletyn Dolnośląski” od połowy 1982 r. był wydawany ze znakiem Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej. W latach osiemdziesiątych druk
„Biuletynu Dolnośląskiego” odbywał się przede wszystkim dzięki dojściom w państwowych drukarniach. Organizowali go Zofia Maciejewska i Aleksander Kalinowski. Warto
również dodać, że od 1986 r. makietę pisma tworzono za pomocą komputera62.
W latach 1982–1988 redakcję „Biuletynu Dolnośląskiego” tworzyli Kornel Morawiecki
i Romuald Lazarowicz (ps. Jan Ewaryst). Ponadto pierwsze numery z 1983 r. przygotowywali Andrzej Kisielewicz i Maria Peisert-Kisielewicz. W ostatnim okresie istnienia pisma
(1989–1990) oprócz Morawieckiego i Lazarowicza w zespole redakcyjnym znaleźli się:
Jarosław Twardowski (ps. Marcin Prus), Mateusz Morawiecki (ps. Michał Wierzyński)
i Piotr Bielawski (ps. Krzysztof Lewicki). Od nr. 73 z 1986 r. jako redaktor honorowa
występowała również Natalia Gorbaniewska63. Pismo w niewielkim stopniu zajmowało
się bieżącą informacją. Publikowano artykuły na tematy historyczne, analizy sytuacji
w PRL i innych krajach bloku wschodniego, publicystykę, przedruki z prasy zachodniej
i emigracyjnej (nie tylko polskiej). Autorami pisma byli m.in.: Kornel Morawiecki (K.M.),
Romuald Lazarowicz (ps. Jan Ewaryst, Bibliotekarz, J.E., R.L., P.K., C.K., A.J.), Jerzy
Przystawa (ps. Jan Łaszcz, A.Ł., Józef Put), Mikołaj Iwanow (ps. W.S. Sidorow, I. Mickiewicz, Jan Mickiewicz, Polak zza Buga), Jan Waszkiewicz (J.W., Optymista, W.J.),
Roman Duda (ps. Światowid, Jan Galicki), Michał Wodziński (ps. Omikron), Mateusz
Morawiecki (ps. Michał Wierzyński, Dziki, Ignacy Kielecki). Z redakcją jako graficy
współpracowali także Tadeusz Kuranda, Tomasz Kizny i Henryk Prykiel64.
Łącznie w całym okresie istnienia „Biuletynu Dolnośląskiego” ukazało się 96 numerów. Ich objętość wahała się od 8 do 56 stron. Różny był także nakład pisma – w latach
siedemdziesiątych, gdy stosowano powielacz ramkowy, wynosił on ok. 2 tys. egzemplarzy,
później, kiedy korzystano z offsetów, dochodził nawet do 10 tys. egzemplarzy. Nakład
należał więc do najwyższych we Wrocławiu. Pismo było niewątpliwym rekordzistą,
jeśli wziąć pod uwagę długość ukazywania się – jako jedyne w mieście było wydawane
przez 11 lat. Należy przy tym dodać, że wychodziło regularnie co miesiąc, co było raczej
rzadkim zjawiskiem w podziemiu, gdzie wydawcy borykali się z różnego rodzaju trudnościami. Czynniki te sprzyjały tworzeniu stałego i coraz szerszego kręgu odbiorów. Cykl
wydawniczy załamał się dopiero w 1988 r., co zapewne było związane z aresztowaniem
Kornela Morawieckiego. „Biuletyn Dolnośląski” ukazał się wtedy tylko trzykrotnie.
Kolportaż obejmował cały kraj, po 1982 r. korzystał z rozbudowanej siatki Solidarności
Walczącej. Trzeba podkreślić, że nie ograniczał się tylko do środowiska inteligencji, ale
pismo trafiało również do robotników65.
K. Dworaczek, Kooperatywa Wydawnicza „Wyzwolenie”…; K. Dworaczek, Ł. Kamiński, „Biuletyn Dolnośląski”…;
Relacja Zofii Maciejewskiej; Relacja Kornela Morawieckiego, 10 II 2009 r.
63
K. Dworaczek, Ł. Kamiński, „Biuletyn Dolnośląski”…
64
Ibidem.
65
Ibidem; S. Rudka, Poza cenzurą…, s. 397–398.
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***
Prezentowany tom stanowi kontynuację edycji Solidarność Walcząca w dokumentach,
t. 1: W oczach SB, zapoczątkowanej w 2007 r. przez Instytut Pamięci Narodowej. Zawiera
dokumenty wytworzone przez działaczy i struktury Solidarności Walczącej. Ze względu
na dużą ich liczbę podjęto decyzję o wydaniu niniejszego zbioru co najmniej w dwóch
częściach. W pierwszej części zaprezentowano 365 dokumentów wytworzonych przez
wrocławską centralę Solidarności Walczącej, których uzupełnieniem są najważniejsze
teksty publicystyczne. W wyborze uwzględniono też wszystkie znane dokumenty wydane przez centralne struktury Solidarności Walczącej (Radę, Komitet Wykonawczy) oraz
wszystkie odnalezione komentarze publicystyczne lidera Solidarności Walczącej Kornela
Morawieckiego. Pozostałe teksty to wybór publicystyki z dwóch najważniejszych pism
związanych z centralą Solidarności Walczącej, tj. „Solidarności Walczącej” i „Biuletynu
Dolnośląskiego”. Wybór publicystyki z pozostałych pism wydawanych przez organizację,
podobnie jak dokumenty wytworzone przez największe jej oddziały, zostanie zamieszczony w kolejnej części (lub częściach) tomu drugiego.
Dokumenty zostały ułożone w układzie chronologicznym obejmującym lata aktywności Solidarności Walczącej od chwili powstania do 1990 r. O ile cezura początkowa nie
budzi wątpliwości, o tyle cezura końcowa jest dosyć umowna i wiąże się z połączeniem
redakcji pism „Solidarności Walczącej” wrocławskiej z „Solidarnością Walczącą” wydawaną w Poznaniu. Ponieważ Solidarność Walcząca krytycznie odnosiła się do przemian
w Polsce roku 1989, zasadne wydało się również pokazanie stanowiska organizacji i jej
lidera w pierwszych miesiącach transformacji ustrojowej.
Prezentowane w tomie dokumenty Solidarności Walczącej publikowane są w całości.
Wszelkie wyróżniki w oryginalnym tekście zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.
Poprawiono oczywiste błędy językowe i ortograficzne. Dokumenty zostały opatrzone
przypisami biograficznymi i rzeczowymi. Przypisy są umieszczone przy pierwszym wystąpieniu danej osoby lub struktury w wyborze dokumentów. W przypadku gdy dana osoba
występuje po raz pierwszy pod pseudonimem, przypis jest umieszczony przy pseudonimie.
W przypisach szczególną uwagę zwrócono na postacie związane z różnymi strukturami
opozycji antykomunistycznej. W ich życiorysach został rozbudowany przede wszystkim
zakres aktywności opozycyjnej do 1989 r. Aktywność po 1989 r. uwzględniono jedynie
w przypadku sprawowania istotnej roli publicznej. W biogramach działaczy partyjnych
wymieniono ich najważniejsze funkcje państwowe i partyjne. Biogramy postaci historycznych, podobnie jak biogramy występujących w dokumentach polityków europejskich
i światowych opatrzono jedynie krótkimi notkami biograficznymi. W przypisach rzeczowych podano zwięzłe informacje na temat wymienionych w dokumentach organizacjach
podziemnych i legalnych. Zamieszczono także podstawowe dane faktograficzne dotyczące
ówczesnych wydarzeń politycznych.
Kamil Dworaczek, Grzegorz Waligóra

DOKUMENTY

Nr 1
1982 [czerwiec, przed 8], [Wrocław] – „Dlaczego walka?”, deklaracja Porozumienia
Solidarność Walcząca
Dlaczego walka?
– Aby zwyciężyć.
– Aby obronić najsłabszych i tych, którzy cierpią nędzę, głód i więzienie.
– Aby przywrócić zdeptane prawa obywateli i narodu.
– Aby nie dać się zniewolić.
– Aby być wiernym tradycji ojców i dziadów: „za waszą i naszą wolność”.
– Aby pokazać światu, że złu i przemocy można i trzeba się przeciwstawić.
– Aby nie zatracać się w biernym oporze, lecz wspomagać go czynem.
– Aby doprowadzić do sprawiedliwej społecznej ugody.
– Aby dać świadectwo naszej godności.
– Aby żyć.

Redakcja

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 1.
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Nr 2
1982 [czerwiec, przed 8], [Wrocław] – „Jeśli chcemy żyć”, artykuł Kornela Morawiec
kiego nawołujący do oporu przeciw władzy
Jeśli chcemy żyć
Warunkiem życia tu, na tym świecie, jest gotowość na śmierć. „Kto stara się zachować
życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je” (Mt 10, 39). Tę prawdę
niepotrzebnie odnosimy do życia w zaświatach, ona obowiązuje na ziemi.
Cóż tu i teraz oznacza: stracić życie swoje dla Niego? „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40). Wykładnia jest
twarda i prosta. Stracić dla niego życie można, tylko stając po stronie prześladowanych.
I tylko tak można je zyskać.
Teraz spotyka nas powszechna krzywda. Zadano nam gwałt przez uderzenie w Związek
reprezentujący naszą wolę. „Solidarność” nie była wolna od prywaty, głupoty i pychy. Ale
szczerze szukała społecznego porozumienia i nie stosowała przemocy. Nie ona pchała
na bezbronnych robotników hordy ZOMO1, nie ona wprowadziła jednostkowy terror
i zbiorowy przymus.
Jak się bronić? Dziś nie nakarmimy głodnych, nie uleczymy chorych, nie otrzemy
łez płaczącym, szukając ich samemu po rozstajach dróg i samemu im służąc. Owszem,
każdy indywidualny gest i uczynek dobrej woli liczy się i owocuje. Jednakże osobno,
w pojedynkę, nawet praktykując dobro, zasłużymy co najwyżej na łaski niebieskie dla
siebie, ale nie zwalczymy kłamstwa, nędzy i podłości. Gnębi nas zło zinstytucjonalizowane, dlatego nasze osobiste, wewnętrzne cnoty: uczciwość, cierpliwość, szlachetność,
sumienność itp., nie stanowią przed nim skutecznej obrony. Co gorsza, jeśli postawimy na
samą swą doskonałość, może ona stać się parawanem odgradzającym nas od powszechnej
niedoli. Niedoli, która prędzej czy później zburzy nasz dom.
Jedyną tamą zdolną powstrzymać niszczące fale zła jest nasza solidarność. Z niej
w Sierpniu ’80 powstał i wziął swoją nazwę nasz Związek. 13 grudnia roku ubiegłego roku
tama została przerwana. Dlaczego tak łatwo? Zabrakło wspólnej gotowości na ofiarę, na
rezygnację z pozornego bezpieczeństwa i wygody. Zabrakło masowego, zorganizowanego
i zdeterminowanego protestu.
Naszym przeciwnikiem nie jest ogłupiony propagandą pułkownik, nie jest ten twardogłowy, partyjny dogmatyk lub tamten bufoniasty, zdradziecki generał. Jest nim bezosobowy, scentralizowany aparat władzy i ucisku, który chce nas zniewolić i wprząc do
realizacji obcych, nieludzkich celów.
Nie łudźmy się, że chcąc zyskać swe życie w układach i ugodzie z przemocą, zyskamy je rzeczywiście. System, który nas dławi, liczy na jedno – na nagą siłę. Za nic ma
swobody obywatelskie, za nic warunki pracy i godziwą zań zapłatę. Zbrojenia – to i tylko
to się liczy, a wszystko inne temu jest podporządkowane. Co tam tych brakujących kil1
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – skoszarowane oddziały milicji, utworzone w 1957 r.,
kierowane m.in. do tłumienia masowych protestów ulicznych.
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kadziesiąt milionów ton zboża – nie dadzą Stany [Zjednoczone], da Argentyna. Co tam
ludzie – „ludiej u nas mnogo”, rakiet mało. I co tydzień nowa SS-202 kieruje swój dziób
w dotąd jeszcze niekontrolowany obszar czystego nieba nad dostatnią Europą. Co wcale
nie przeszkadza ćwierkać o pokoju i o konieczności obrony przed zagrożeniem amerykańskich Pershingów3, których jeszcze nie ma, ale – co za skandal – już za rok mają być
montowane. A wciąż unowocześniane rakiety SS-20, sięgające z Uralu do Lizbony, stoją
w pogotowiu od co najmniej pięciu lat – dla obrony pokoju. A nuż zaborczym Francuzom
przyszłaby chętka na Moskwę albo Szwedom na Inflanty.
Śmiech pusty i trwoga ogarnia, kiedy w ostatnim raporcie DiP-u4 pt. „Polska wobec
stanu wojennego” (7 IV br.) czytamy: „[Ronald] Reagan5 forsuje twardą linię i ogromnie
powiększa zbrojenia” oraz że „Związek Radziecki jest zainteresowany w 1. Zapewnieniu
sobie pełnego bezpieczeństwa dla swoich interesów wojskowych, tak aby nasz kraj nie
narażał ich na szwank i nie komplikował sytuacji […]” (patrz rozdz. II raportu). Tak pisze
niezależny zespół ekspertów o znanych nazwiskach i ogromnym autorytecie. I zupełnie
nie zauważa, że pełne bezpieczeństwo dla interesów wojskowych ZSRR oznacza pełne
niebezpieczeństwo dla świata. Na konferencji prasowej w kwietniu br. prezydent [Ronald] Reagan stwierdził, że „Związek Radziecki ma ogromną przewagę” i że „nie będzie
zwycięzców, będą tylko zwyciężeni”.
Na tej drodze czeka nas śmierć. Tu, między Odrą a Bugiem. Bojąc się dziś utraty pracy, pałek, więzienia i kul naszych rodzimych oprawców, bojąc się radzieckich czołgów
i w strachu przed tym wszystkim godząc się na krzywdę i niewolniczą pracę, godzimy
się na piekło na ziemi – na trzecią wojnę światową. Narażamy siebie i innych na jutro
atomowej zagłady.
Bo to już na tym świecie zachować swe życie można tylko wówczas, jeśli gotowym
jest się stracić je w obronie sprawiedliwości i solidarności.
K[ornel] M[orawiecki]6
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 1.

SS-20 – sowiecki rakietowy pocisk balistyczny średniego zasięgu zdolny przenosić głowice nuklearne.
Pershing – amerykański rakietowy pocisk balistyczny krótkiego zasięgu uzbrojony w głowicę jądrową.
4
Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” (DiP) – grupa intelektualistów związanych z opozycją, opracowująca raporty o sytuacji w kraju; działała w latach 1978–1982. Należeli do niej m.in. Stefan Bratkowski, Klemens
Szaniawski, Andrzej Wielowieyski.
5
Ronald Reagan (1911–2004) – amerykański polityk republikański, 1981–1989 prezydent Stanów Zjednoczonych.
6
Kornel Morawiecki „Andrzej”, „Stanisław”, „Zdzichu”, „K.M.”, „K.” (ur. 1941) – ﬁzyk, działacz opozycyjny;
uczestnik Marca ’68, w czasie wydarzeń Grudnia ’70 kolportował ulotki, 1979–1980 działacz KSS we Wrocławiu,
1979–1990 redaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. współautor gazety plakatowej „Nasze Słowo”, delegat na I KZD; w latach osiemdziesiątych ukrywał się; w 1982 r. członek RKS NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk oraz członek redakcji „Z Dnia na Dzień”; w 1982 r. założyciel SW, 1982–1990 jej
przewodniczący; redaktor „Solidarności Walczącej”, w listopadzie 1987 r. aresztowany, 30 IV 1988 r. podstępem
zmuszony do wyjazdu za granicę, w sierpniu 1988 r. powrócił nielegalnie do kraju. Od 2015 r. poseł na Sejm RP.
2
3
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Nr 3
1982 [czerwiec, przed 8], [Wrocław] – „Dlaczego ulica?”, artykuł Pawła Falickiego
(„Piotra Kminkiewicza”) uzasadniający skuteczność ulicznych manifestacji i wyższość
tej formy protestu nad kilkunastominutowymi strajkami w zakładach pracy
Dlaczego ulica?
Zacznijmy od strat: pobicia, łzy od gazu, rozbrukowane ulice i chodniki, wybite szyby,
barykady z kubłów i ławek. Podobno były ofiary śmiertelne, ale tego nikt nie potwierdził.
W naszym regionie praktycznie walk ulicznych nie było. Apele RKS1 o pięcio- czy
piętnastominutowe strajki oraz składanie kwiatów (pod tablicą przy ul. Grabiszyńskiej2
lub gdzie kto chce) przyczyniły się jedynie do wygarnięcia najlepszych. Takie akcje nie
konsolidują społeczeństwa, a wręcz przeciwnie – ułatwiają zastraszenie. Na naszych
oczach ubecy zabierają naszych kolegów w chwilę po parominutowej przerwie w pracy.
Czy będę strajkował następnego 13.?
A jak wygląda składanie kwiatów bez obstawy parotysięcznego tłumu?
Tak jak chce policja: delikwenta z wiązanką goździków wysiadającego z tramwaju na
Grabiszyńskiej bierze się pod ręce i zaprasza do stojącej opodal suki. Tam może spokojnie
złożyć kwiaty i po spisaniu danych personalnych odejść. Jeśli jest krnąbrny – dostaje pałą.
A w innych miastach? Lublin – pl. Litewski, 3 i 13 maja – pod pomnikiem upamiętniającym Konstytucję 3 maja tłumy. Władze miasta zlikwidowały przystanki trolejbusu
i autobusu obok, by nie dawać pretekstu do gromadzenia się. Nie pomogło. Wspólne pieśni,
stosy kwiatów. I oczywiście ZOMO z gazami – rzucają petardy z jeżdżących dookoła
gazików. Próbują bić nastolatków – uczestników demonstracji. Są i ubecy – prowokatorzy. Niech prowokują! Nikt nie zwraca na to uwagi – dba się tylko o to, by nie poszły
szyby w okolicznych sklepach. Czuje się jedność i solidarność ludzi. Okrzyki przeciw
WRON-ie3, żądania uwolnienia więzionych, poczucie siły, zwartości i wspólnego ducha.
Warszawa, 3 maja. Starówka. Naoczni świadkowie podają, że podczas walk prowokatorzy mieszali się z tłumem i podjudzali do walki, wracali do zaparkowanych niedaleko
samochodów i po chwili szli w inne miejsce tego samego tłumu. Inni naoczni świadkowie
twierdzą, że spuścili manto zomowcom, że ci uciekali, opróżniając ładownice, a tłum
ryczał, że zabije każdego, u którego znajdzie ostre naboje. Czy te relacje są sprzeczne?
Nie. W Warszawie rzeczywiście spuszczono tęgie lanie policji. A że byli prowokatorzy…?

Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk powstał 13 XII 1981 r. na podstawie statutu
związku i działał w konspiracji do marca 1990 r. Kolejnymi przewodniczącymi RKS byli: Władysław Frasyniuk, Piotr
Bednarz, Józef Pinior, Marek Muszyński, Eugeniusz Szumiejko i Tomasz Wójcik. Organem prasowym RKS było
pismo „Z Dnia na Dzień”. Wydawano i wspierano także wiele innych pism. Przy RKS działało Radio „Solidarność”,
organizowano pomoc dla represjonowanych i prowadzono różnorodne akcje protestacyjne.
2
Tablica przy ul. Grabiszyńskiej upamiętnia strajk w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK w dniach 26 VIII – 1 IX
1980 r. Została odsłonięta 30 VIII 1981 r. z okazji jego pierwszej rocznicy.
3
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – pozakonstytucyjny organ, złożony z wyższych oﬁcerów LWP.
Przejął władzę w PRL nocą z 12 na 13 XII 1981 r., wprowadzając stan wojenny na terenie kraju. Na czele WRON
stał gen. Wojciech Jaruzelski. WRON została rozwiązana wraz ze zniesieniem stanu wojennego (22 VII 1983 r.).
1
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Nie chowajmy głowy w piasek. Prowokatorzy byli, są i będą. Nie ich należy się bać,
ale niekontrolowanych reakcji ludzi w masie. Prowokatorowi można przecież spuścić
takie samo lanie jak gliniarzowi. Ich jest kilku przestraszonych – nas tysiące silnych
i zwartych. Czego się boimy?
Czy walka powinna toczyć się na ulicy, czy w zakładach pracy? Twierdzę, że na ulicy.
W zakładach przegraliśmy ją 13 XII 1981 r. i przegrywamy każdego 13. kolejnego miesiąca. W każdym zakładzie jest dość szpicli, by donieść, kto strajkował, kto co powiedział
i kogo trzeba zamknąć.
Na ulicy jesteś bezimienny. Jeśli cię rozpozna znajomy konfident, to zawsze możesz
powiedzieć, że właśnie przechodziłeś obok i wciągnął cię tłum. Ulica daje możliwość
skutecznych działań bez dużych strat. Oczywiście jeśli oni nie zaczną strzelać. Ale nie
zaczynają – sami się tego obawiają.
Lepiej dostać pałą na ulicy i zapłacić nawet wysoką grzywnę, niż zostać zamkniętym
po 5 minutach palenia papierosa – trzynastego o 12.00 w zakładzie pracy. Demonstracje
uliczne mają jeszcze jeden ogromny plus: widzimy się wszyscy razem i widzi nas świat.
Każdy, kto był w Sierpniu ’80 pod zajezdnią na Grabiszyńskiej na mszy św., wie to doskonale. W zakładach pracy strajkują zawsze te same osoby – tzw. ekstrema. Pozostali
albo wspomagają, albo nie. Po prostu się boją. Nikt z zewnątrz tego nie widzi. Ludzie
duszą się we własnym sosie. Na ulicy jesteśmy razem – obce twarze, a jakże solidarne;
razem śpiewamy, razem składamy kwiaty. Kto na Twoim wydziale w pracy zaintonuje
Boże, coś Polskę podczas 15-minutowego strajku? Kto krzyknie: „Uwolnić Wałęsę4!”?
Tylko wspólna manifestacja uliczna da nam siłę, poczucie godności i wiary w zwycięstwo. Apelujemy zatem, by 13 VI składać kwiaty przy tablicy przy ul. Grabiszyńskiej
o godz. 12.00, a nie w dowolnych porach. Zobaczymy się tam razem. Nie bójmy się
ZOMO, to oni niech boją się, że im spalimy samochody.
Nas naprawdę jest więcej. Okażmy naszą siłę.
Piotr Kminkiewicz5
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 1.

4
Lech Wałęsa (ur. 1943) – robotnik, działacz opozycyjny; uczestnik wydarzeń Grudnia ’70, 1970–1976 zarejestrowany jako tajny współpracownik SB „Bolek” (S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do
biografii, Warszawa 2008), działacz WZZ Wybrzeża w Gdańsku, od 1979 r. członek redakcji „Robotnika Wybrzeża”,
sygnatariusz porozumień sierpniowych, 1980–1981 przewodniczący KKP, od 1981 r. przewodniczący ZR Gdańskiego
oraz KK NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, w 1983 r. laureat Pokojowej Nagrody Nobla, od
1987 r. przewodniczący KKW, 1988–1990 na czele Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1990–1995 prezydent RP.
5
Paweł Falicki „Piotr Kminkiewicz”, „APN-2”, „Chudy”, „Kaj”, „P.K.”, „Tomasz Redkowski”, „Tomek”, „Tumor”,
„Wiktor Niepokorny” (ur. 1954) – matematyk, działacz opozycyjny; działacz RKS, w 1982 r. członek redakcji „Z Dnia
na Dzień”, działacz SW, członek Rady SW, organizator przerzutów sprzętu; w lutym 1984 r. aresztowany, w sierpniu
1984 r. zwolniony na mocy amnestii; w 1976 r. zarejestrowany przez Wydział IV KW MO we Wrocławiu jako TW
„Barnaba”, po aresztowaniu wyrejestrowany ze względu na „dwulicowość”, nie odnaleziono dokumentacji tej sprawy.
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Nr 4
1982 [czerwiec, przed 8], [Wrocław] – „Żołnierze”, apel do żołnierzy LWP, aby nie dali
się wykorzystywać „do ujarzmienia Polski”
Żołnierze
Mija pół roku od wprowadzenia stanu wojennego. Efekty są widoczne: tysiące niewinnych ludzi w więzieniach i obozach, szalejąca drożyzna i spadek produkcji, izolacja
państwa w świecie, sprzeciw Papieża Jana Pawła II1, robotników, chłopów, inteligencji
i studentów, sprzeciw całego społeczeństwa.
Władza swą przemoc opiera na Waszej sile. Trzyma się Was w koszarach, skłóca
i tumani po to, aby „właściciele” Polski Ludowej wygodnie siedzieli na swych stołkach.
Nigdy już nie dajcie się wykorzystać do ujarzmienia Polski. Wy macie jej bronić. Nasza
walka o Niezależne Samorządne Związki Zawodowe, do których należą i Wasze rodziny,
jest właśnie walką o Polskę.
Żołnierze, bądźcie solidarni z narodem!
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 1.

1
Jan Paweł II, właśc. Karol Wojtyła (1920–2005) – duchowny katolicki; 1958–1964 sufragan, a 1964–1978 arcybiskup metropolita krakowski; od 1967 r. kardynał, od 1978 r. papież, kanonizowany.
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Nr 5
1982 [czerwiec, przed 20], [Wrocław] – „Wstępne pytania”, artykuł podpisany Paweł
Mucha, określający sposób i cele walki społeczeństwa z władzą
Wstępne pytania
1) Co jest celem? Odp.: Wywalczenie niepodległej, suwerennej i sprawiedliwej Polski.
Nie bójmy się tak jasnego określenia. Społeczeństwo o tym marzy. Jedni jawnie, inni
skrycie. Lecz brak jest wytyczonej, realnej drogi do jego osiągnięcia. Mówi się „z motyką
na słońce”. Chodzi więc o wytyczenie tej drogi, czyli określenie strategii, taktyki i celów
cząstkowych.
2) Kto ma walczyć? Odp.: Całe społeczeństwo zjednoczone w najpotężniejszej organizacji, jaka kiedykolwiek istniała w naszym kraju – w „Solidarności”. Do 13 XII
1981 [r.] był to tylko związek zawodowy. Tego dnia władza złamała wszelkie porozumienia i zwolniła nas z samoograniczenia się. Teraz mamy nie tylko potrzebę, ale wręcz
obowiązek podjęcia tej walki.
3) Kto jest naszym przeciwnikiem? Odp.: Bliższym – nasza władza, dalszym – jej
moskiewscy mocodawcy.
4) Jakie są słabe punkty:
a) władzy? Odp.: Produkcja nadal spada. Nieprawdą jest, że władzy nie obchodzi sytuacja gospodarcza kraju (słychać czasem takie głosy), że wolą zagłodzić społeczeństwo,
niż wycofać się z obłędnej taktyki polityki. Rządzą nami z nominacji Kremla i przed nim
czują się odpowiedzialni. Zatem wszystko, co uderza w interesy ZSRR, bije również
w ich interesy. Również ich niszczy gospodarka polska, niemogąca wywiązywać się
z zobowiązań względem RWPG1. Mamy więc pierwszy słaby punkt. Drugim jest izolacja
władzy i jej popleczników od zjednoczonego w oporze społeczeństwa. I świat to widzi.
Trzecim słabym punktem są wewnętrzne tarcia i spory w samej ekipie rządzącej. Obecnie
powiększyła się ona o nowy zastęp chętnych do koryta.
b) Moskwy? Odp.: Sytuacja światowa jest płynna i możliwe są wszelkie rozwiązania,
łącznie z wojną światową. ZSRR jest obecnie na etapie przygotowania do ewentualnego
porozumienia się z USA w sprawie zbrojeń. Dopóki ma nadzieję, że jak zawsze dotąd uda
mu się przy stole rozmów stwierdzić swe zdobycze, będzie chciał za wszelką cenę uniknąć
interwencji w Polsce. Z kolei sytuacja gospodarcza całego bloku jest fatalna. Moskwa
potrzebuje zachodnich kredytów, żywności i nowoczesnej technologii. Są pewne oznaki, że po otrzeźwieniu Ameryki również Europa Zachodnia trzeźwieje. Bankierzy zdają
sobie sprawę, że przy dotychczasowym sposobie sprawowania władzy na Wschodzie nie
ma nadziei na odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Pojawiły się też na Zachodzie głosy
kwestionujące układ jałtański.

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – międzynarodowa organizacja, założona w celu koordynacji
współpracy gospodarczej państw bloku wschodniego. Była również narzędziem ZSRS służącym kontroli polityki
gospodarczej tych krajów. Działała w latach 1949–1991.
1
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5) Jak prowadzić tę walkę? Odp.: Musimy obecny czas wykorzystać na samoorganizację. Musimy po prostu stworzyć podziemne państwo. Każdy powinien poznać swoje
zadanie i swoją rolę. Przyszłość zależy w decydującej mierze od nas samych, od naszego
uporu, odwagi i konsekwencji. Od tego, jak wielką cenę gotowi jesteśmy zapłacić.
Mówi się obecnie o rozstrzygnięciu walki poprzez strajk generalny. Zgoda, ale tylko
wówczas, gdy będziemy do niego przygotowani. Dość już przegranych powstań narodowych. Uderzymy wtedy, gdy zdobędziemy przewagę organizacyjną. Przewagę moralną
i liczebną mamy od początku. Nawet delegalizacja Związku nie może być sygnałem do
wybuchu strajku generalnego, o ile nie będziemy przygotowani. Pamiętajmy, że totalitaryzm najbardziej obawia się zjednoczonego społeczeństwa. Oczywiście organizowanie się
nie wyklucza doraźnych akcji, prowadzonych niejako w drodze: manifestacji, strajków,
spacerów2, malowania haseł itp. Są one jak gdyby poligonem, gdzie można wypróbować
się „w boju” i jednocześnie zobaczyć swą siłę.
Musimy być jednak przygotowani na więzienie, bicie, wyrzucanie z pracy, na próby
przekupstwa ze strony władzy, na zatrutą propagandę, musimy liczyć się z tym, że walka
nasza może trwać nawet kilka lat. Z czasem doprowadzimy do tego, że władza zatęskni
do sytuacji sprzed 13 grudnia, do sytuacji, kiedy „Solidarność” była tylko związkiem
zawodowym. „Solidarność” zwycięży.
Paweł Mucha3
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 2.

Akcje spacerowe – forma protestu polegająca na demonstracyjnych spacerach w czasie nadawania Dziennika
Telewizyjnego.
3
Bliższych danych nie ustalono.
2
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Nr 6
1982 [czerwiec, przed 27], [Wrocław] – „Gdzie walczyć”, tekst polemizujący z redakcją
„Z Dnia na Dzień” w kwestii sposobu walki i przekonujący do manifestacji ulicznych
Gdzie walczyć
W zakładach czy na ulicy? W 66. numerze „ZDnD”1 przewodniczący Regionu Władysław Frasyniuk2 i redakcja twierdzą: nie na ulicy3. Bo ofiary, bo prowokacja. Nie ma
walki bez ofiar. Pisanie o zwycięstwie „przy możliwie najmniejszych stratach ludzkich”
jest takim samym banałem jak pisanie o „potrzebie dobrej woli władz”. To są uniki – słowa oderwane od rzeczywistości. W grudniu przegraliśmy dlatego, że zawiodła koncepcja
zwycięstwa bez gotowości na ofiary, a nie dlatego, że „zawiedli niektórzy działacze”.
Odpowiedzialności nie zrzucajmy na kolegów.
A prowokacje? Strach przed nimi paraliżował nas przez 16 miesięcy. Nie strajkować,
nie demonstrować, nie przygotowywać się do obrony, nie apelować do wojska i milicji – bo
to wszystko grozi prowokacją. 13 XII pokazał, że zapędziliśmy się w ślepą uliczkę. Reżim
wykorzystał ten nasz strach i bez prowokacji rąbnął celnie. Okazało się, że władzy do
uderzenia wystarczy nasza słabość. I że największą prowokacją dla reżimu jest istnienie
niezależnego odeń społeczeństwa.
Demonstracje uliczne narażają ludzi. To prawda. Ale, jak słusznie zauważa redakcja
„ZDnD”, postępowanie władz „wiedzie tylko w jednym kierunku, w kierunku »salwadoryzacji« Polski, a więc w kierunku wojny domowej”. Więc co lepsze? – czy manifestacje
uliczne, które są wyrazem naszej solidarności i formą nacisku na władze, czy czekanie na
niekontrolowany wybuch gniewu wyzyskiwanego i poniżanego narodu?
Redakcja „ZDnD” pisze: „jakkolwiek słuszny byłby cel, o który się walczy, przestanie
nim być w chwili, gdy zacznie się go realizować niegodnymi środkami” – śliczne. Aż
robi się mdło. Cóż niegodnego widzi redakcja „ZDnD” we wspólnym śpiewie, składaniu

„Z Dnia na Dzień” – pismo NSZZ „Solidarność”. Ukazywało się od 6 II 1981 r., początkowo jako organ MKZ,
następnie ZR Dolny Śląsk, od 13 XII 1981 r. – RKS. Do 1990 r. wydano 543 numery pisma, z czego 394 w podziemiu,
nakład sięgał 40 tys. egzemplarzy. Pismo w różnych okresach redagowało wiele osób, m.in. Tomasz Archemowicz,
Leszek Budrewicz, Romuald Lazarowicz, Marek Muszyński, Józef Pinior, Eugeniusz Szumiejko, Krzysztof Turkowski,
Henryk Zieliński.
2
Władysław Frasyniuk „Szymon” (ur. 1954) – kierowca, działacz opozycyjny, polityk; w sierpniu 1980 r. w MKS;
członek, a od marca 1981 r. przewodniczący Prezydium MKZ, przewodniczący ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym przewodniczący RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk; w październiku 1982 r. aresztowany, w listopadzie
1982 r. skazany na 6 lat pozbawienia wolności, zwolniony w lipcu 1984 r. na podstawie amnestii, w sierpniu 1984 r.
skazany na 2 miesiące pozbawienia wolności, w lutym 1985 r. ponownie aresztowany, w czerwcu 1985 r. skazany
na 3,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony we wrześniu 1986 r. na podstawie amnestii: od września 1986 r. w TR
NSZZ „Solidarność”, od października 1987 r. w KKW, w grudniu 1987 r. powołał RKW; uczestnik obrad okrągłego
stołu, 1991–2001 poseł na Sejm PRL, 1991–1994 wiceprzewodniczący UD, członek Prezydium Rady Krajowej
UW, 2002–2005 przewodniczący UW, 2005–2006 przewodniczący Partii Demokratycznej demokraci.pl; od 1992 r.
współwłaściciel firmy przewozowej FF Fracht.
3
Odniesienie do strategii walki RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, której głównym założeniem było działanie
na terenie zakładów, a jednocześnie odrzucenie walki ulicznej.
1
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kwiatów, we wspólnym skandowaniu: „So-li-darność” itp. To nie myśmy zaczęli – myśmy
się bronili.
Takie zasady potrzebne są w klasztorze i tam na pewno są potrzebne. Powstańcy
żydowscy w getcie warszawskim walczyli tylko o swą godność, nawet nie [o] trwanie.
I zabijali Niemców – czy przez to cel, o który walczyli, przestawał być słuszny? Nie
wolno dać się zwariować.
Nie my jesteśmy agresorami. Społeczeństwo broni się przed zniewoleniem i przed
śmiercią. Nie da się walczyć z bandziorem tak, by przy okazji nie pobrudzić swych rąk.
Uchylając się od walki, chronimy, być może, swe czyste ręce, ale plamimy honor i tak
gubimy naszą polskość.
Obawa przed braniem odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników, dobrowolnych przecież, manifestacji nie zwolni nikogo od odpowiedzialności za życie i zdrowie
milionów ludzi zagrożonych biedą i rozpaczą wegetacji w warunkach stanu wojennego.
Nie pozwólmy zamknąć się w ciasnych ramach zakładów pracy. Patrzmy szerzej.
W czerwcu 19564 [r.], mimo ofiar i mimo pozornej klęski sukces odnieśliśmy na ulicy – potwierdził go Październik 19565 [r.] Podobnie było w czerwcu 19766 [r.] W sierpniu 19807 [r.] wspaniale wygraliśmy w zakładach i w nich też przegraliśmy sromotnie
w grudniu 19818 [r.]. Potrzebne są nowe metody walki. Pokojowe, okresowe, bronione
przed ZOMO demonstracje uliczne, których celem nie jest palenie komitetów, ale zmuszenie władzy do liczenia się ze społeczeństwem, są, w naszych warunkach, taką nową
formą walki.
Nie mówimy: tylko ulica, ale nie możemy się zgodzić na: tylko zakłady. Tu ani tu nie
zwyciężymy bez obrony, determinacji i organizacji w skali całego kraju. Na zwycięstwo
nikt nie ma recepty. Jedno jest pewne: potrzeba odwagi, solidarności i walki.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 3.
4
Czerwiec 1956 r. – określenie wydarzeń, które miały miejsce w Poznaniu 28 VI 1956 r. Tego dnia mieszkańcy
Poznania zorganizowali manifestację uliczną z powodu pogarszających się warunków bytowych. W czasie protestu
pojawiły się również hasła wolnościowe. Władze skierowały przeciw manifestantom wojsko, które ostatecznie
zdławiło rewoltę. W wyniku starć śmierć poniosło 58 osób.
5
Październik 1956 r. – określenie wydarzeń związanych ze zmianą na stanowisku I sekretarza KC PZPR (został
nim Władysław Gomułka) oraz zwrotem w polityce zewnętrznej i wewnętrznej: zmniejszył się stopień zależności
od ZSRS oraz represyjność systemu, nie zostały jednak naruszone podstawowe pryncypia ustrojowe.
6
Czerwiec 1976 r. – określenie wydarzeń będących następstwem podwyżek cen żywności. W dniu 25 czerwca
rozpoczęły się w całym kraju protesty. Łącznie zastrajkowało ok. 80 tys. osób. W Radomiu, Ursusie i Płocku przeciw demonstrantom wysłano oddziały ZOMO. W Radomiu zatrzymano łącznie 645 osoby, w Ursusie 194 osoby,
a w Płocku co najmniej 55 osób. Zatrzymani byli bici, skazywani przez kolegia ds. wykroczeń i sądy, kilka tysięcy
osób zostało dyscyplinarnie zwolnionych z pracy. Jeszcze 25 czerwca rząd wycofał decyzję o podwyżkach.
7
Sierpień 1980 r. – określenie największej w historii PRL fali strajków robotniczych, której początek miał miejsce
14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Najważniejszym żądaniem strajkujących była zgoda władz na utworzenie
niezależnych, samorządnych związków zawodowych. Pod koniec sierpnia w strajkach w całej Polsce uczestniczyło
ok. 700 tys. pracowników. Protesty zakończyły się podpisaniem porozumień (szczecińskich, gdańskich, jastrzębskich).
Władze zgodziły się na postulaty strajkujących robotników, w tym na utworzenie niezależnych związków zawodowych.
8
Grudzień 1981 r. – strajki zainicjowane po 13 XII 1981 r. w proteście przeciw wprowadzeniu stanu wojennego,
w wielu wypadkach spacyfikowane przez wojsko i ZOMO.
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Nr 7
1982 [czerwiec, przed 29], [Wrocław] – „Którędy”, artykuł podpisany Działacz, wskazujący na nieskuteczność biernego oporu
Którędy
„Solidarność” nigdy nie wzywała społeczeństwa do stosowania terroru. Po grudniowym
ataku ograniczała się do wydawania oświadczeń i propagowania biernego oporu. Celem
było doprowadzenie do odwołania stanu wojennego, uwolnienia uwięzionych i podjęcia
rozmów między władzą a narodem. Rezultatu nie było i nie ma. Aresztowania trwają,
ludzi bezkarnie zwalnia się z pracy, w oczy zagląda nam głód.
W tej sytuacji, gdy opór bierny nie daje efektu, powinniśmy organizować się w struktury konspiracyjne, tworzyć państwo podziemne. Państwo – rzeczywistego obrońcę
obywateli, państwo, które nie da nas rzucić na kolana i pokieruje nie terroryzmem, ale
odpowiedzialną, czynną walką. Pozwoli nam przetrwać.
Wiele razy w historii dawaliśmy dowody hartu ducha i determinacji w walce o wolność
i niepodległość. Dziś trzeba dać je jeszcze raz. Przyjdzie nam to tym łatwiej, że tę naszą
walkę z siłami ciemności popiera cały wolny świat.
Wygramy.
Działacz
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 4.
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Nr 8
1982 [czerwiec, przed 29], [Wrocław] – „Walka o »Solidarność«”, oświadczenie Porozumienia Solidarność Walcząca wzywające do czynnego oporu przeciw władzy
Walka o „Solidarność”
37 lat rządów nad narodem wbrew jego woli i interesom przyniosło krach gospodarczy
i stan wojenny. Przyniosło groźbę wojny domowej i zbrojnej obcej interwencji.
Oni mają siłę. To prawda – mają ZOMO, nasze wojsko, mają za sobą radzieckie czołgi
i rakiety. I co z tego? Mamy liczyć się z realiami – tak nas pouczano od lat – a realia są
takie, że to my tę ich siłę tworzymy i umacniamy swą niewolniczą pracą. My utrzymujemy
cały aparat przymusu, budujemy te czołgi i służymy w tym wojsku. Godząc się na niewolę,
tylko ją pogłębiamy i pchamy swój naród w nędzę, a świat w otchłań wojny jądrowej.
Kiedyś trzeba powiedzieć – nie. W imię naszej godności i naszego trwania uważamy, że
przyszedł na to najwyższy czas.
Chcemy tę władzę pozbawić władzy. Tu niczego nie załatwi żadna społeczna pseudougoda. Władze ani myślą się z nami ugadzać, oni chcą nad nami panować. Jedynym
ich oparciem jest siła i na żadną ugodę, która z poddanych czyni obywateli, oni nie pójdą,
bo taka ugoda oznaczałaby ich koniec. A na ugodę, która utrwali nasze poddaństwo, nie
pójdziemy my, bo taka ugoda oznaczałaby nasz koniec.
Partia, mieniąca się „przewodnią siłą”, nie dopuszcza do kontroli społecznej, i stawia
się ponad narodem. Dlatego nie ugoda z władzą jest naszym celem, a walka o władzę
społeczeństwa nad samym sobą. Mamy totalitarny rząd, nakazową gospodarkę, zbiedniałe i podzielone społeczeństwo. Chcemy: demokratycznych rządów, samodzielnej,
samorządnej gospodarki i solidarnego społeczeństwa. Nie chcemy powrotu kapitalizmu,
ale komunizmu mamy po dziurki w nosie.
16 miesięcy „Solidarności” po bezkrwawej sierpniowej rewolucji było próbą budowy
nowego ładu społecznego. 13 grudnia próby tej nie obalił, tylko pokazał, że to tak lekko
nie pójdzie.
Czeka nas walka o lepszy świat. Naszym przeciwnikiem jest system, a nie jego przedstawiciele. Jak ich przekonać, że i im będzie lepiej w lepszym świecie. Oni nas wyzyskują, więżą i zabijają w majestacie państwa i prawa. Lekceważą i brutalnie łamią nasz
pokojowy i cywilny opór, naszą walkę bez stosowania gwałtu. Już czas, aby odważyć
się na przemoc odpowiedzieć przemocą. Nie dlatego, że tak jest dobrze, ale dlatego, że
właśnie to jest mniejsze zło.
Pora wypowiedzieć wojnę wojnie. Zamierzamy zacząć od bronionego strajku w zakładach pracy. Tę obronę trzeba już przygotowywać. Ale zakłady to mało. One nie mogą
być, jak w grudniu, pozostawione same sobie. Bronione muszą być miasta – i choć jest
to bez porównania trudniejsze, to i tę obronę też trzeba przygotowywać. Zakłady muszą
czuć czynne wsparcie ludności miast – atakujące je oddziały ZOMO same muszą być
atakowane. Zadbać trzeba o łączność, zaopatrzenie w żywność i wodę, o opiekę lekarską,
o ochronę porządku publicznego. Wszystkie te ograniczone przecież cele wymagają od
nas śmiałości, gotowości na ofiarę i olbrzymiej pracy organizacyjnej.
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Czy nam się powiedzie? Wydaje się, że jesteśmy bez szans. Że choć teraz właśnie
system ten jest najsłabszy, to i tak poradzi sobie z nami łatwo. Ci, którzy tak sądzą, nie
doceniają potęgi nowej, rodzącej się idei – solidarności społecznej. Walczymy nie tylko
o niezależność związków zawodowych i nawet nie tylko o niepodległość Polski. Walczymy o solidarność ludzi i narodów. Na nas patrzy świat. Solidarność jest naszą racją
i będzie naszym zwycięstwem.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 4.

Nr 9
1982 lipiec 1, Wrocław – Komunikat o powołaniu Porozumienia Solidarność Walcząca
Komunikat
Środowiska skupione wokół pisma „Solidarność Walcząca” powołały w dniu 1 lipca
1982 r. porozumienie. Jego celem jest tworzenie nowego ładu społecznego, jest walka
o Rzeczpospolitą Solidarną. Podstawowym środkiem naszego działania jest budowa sieci
informacyjnej, służącej propagowaniu idei solidarności społecznej w kraju i za granicą.
Porozumienie jest otwarte dla wszystkich, którym idea ta jest bliska.
Wrocław, dnia 1 VII 1982 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 5.
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Porozumienie Solidarność Walcząca

Nr 10
1982 [lipiec, przed 5], [Wrocław] – List Porozumienia Solidarność Walcząca do Polonii
amerykańskiej z prośbą o wsparcie dla podziemia w kraju (fragment)
Do Polonii amerykańskiej
Przez pół roku trwania wojny pomoc techniczna Zachodu dla całego podziemia „Solidarności” jest znikoma i niewspółmierna do naszych potrzeb. Brakuje nam wszystkiego,
środków łączności, techniki umożliwiającej propagandę radiową i telewizyjną, środków
poligraficznych, o najprostszych środkach samoobrony nie wspominając.
Toczymy walkę o Polskę i „Solidarność” i – jak dotąd – praktycznie zdani jesteśmy
na siebie. Opór podejmują struktury Związku Zawodowego i całe społeczeństwo, organizując się w różne niezależne grupy. Jedną z takich grup jest Porozumienie Solidarność
Walcząca. Podstawowym sposobem działania Porozumienia jest budowa ogólnopolskiej
sieci informacyjno-propagandowej. W swoim, ale nie tylko, imieniu prosimy Polonię
amerykańską o techniczne i finansowe wsparcie działalności krajowego podziemia…
(Za Porozumienie Solidarność Walcząca list ten podpisały dwie osoby. Ich nazwiska
znane są redakcji).
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 5.
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Nr 11
1982 [lipiec, przed 5], [Wrocław] – Apel Porozumienia Solidarność Walcząca do Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” o podjęcie bardziej zdecydowanych
form oporu
Apel do TKK1
Dotychczasowe działania NSZZ „Solidarność” nie spełniły swojej roli, stan wojenny
trwa. Gospodarka upada, Związek jest zawieszony, działacze uwięzieni. W tej sytuacji
rezygnacja z podstawowych metod walki bez osiągnięcia jakichkolwiek ustępstw z drugiej
strony jest nie tyle „kolejnym wyrazem naszej gotowości do porozumienia”, ile wyrazem
naszej bezsilności. Zamiast poszukiwać nowych form walki i zarysu programu, TKK
oczekuje „od władz konkretnych środków świadczących o woli wznowienia dialogu”.
Ale władza nie chce dialogu, chce dyktatu nad społeczeństwem. Naiwny jest pogląd, iż
to, czego nie udało się osiągnąć naciskami społecznymi, osiągnie się właśnie przez ich
zaniechanie. Wyrzeczenie się oporu bynajmniej nie doprowadzi do sytuacji, w której
władze zaczną z nami rozmawiać, wpuszczą nam do naszego kraju naszego Papieża,
przestaną nas więzić. TKK powstała 22 kwietnia br. i w pierwszym komunikacie zobowiązała się koordynować walkę o prawo do przywrócenia działania NSZZ „Solidarność”.
Przez ponad dwa miesiące jedyną akcją ogłoszoną przez TKK był 15-minutowy strajk
13 maja. Teraz TKK zawiesza wszelkie strajki i demonstracje, o ile wiemy, bez konsultacji
z załogami, a na Dolnym Śląsku, nawet z RKS-em (14 osób). Miast koordynacji akcji
mamy koordynację braku akcji.
Zwróćmy jeszcze uwagę na datę wydania apelu: 2 dni przed zapowiedzianą wcześniej
przez wielkopolską „Solidarność” demonstracją pod pomnikiem Ofiar Czerwca 1956
w Poznaniu i solidarnościową demonstracją wrocławską ogłoszoną przez nas. Wszystko:
treść, sposób przyjęcia i termin wydania apelu przynoszą zawód.
Jeśli władze do 22 lipca br. nie wypuszczą uwięzionych, nie odwołają stanu wojennego i nie przywrócą działalności NSZZ „Solidarność”, wzywamy Tymczasową Komisję
Koordynacyjną do odwołania apelu i koordynacji walki.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 5.

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna (TKK) NSZZ „Solidarność” – kierownicza struktura podziemia, powołana
22 IV 1982 r. przez Zbigniewa Bujaka, Władysława Hardka, Władysława Frasyniuka i Bogdana Lisa, do których
dołączył Eugeniusz Szumiejko. W skład TKK w kolejnych latach wchodzili przedstawiciele regionów podziemnej
„Solidarności”: Piotr Bednarz, Bogdan Borusewicz, Jerzy Dłużniewski, Krzysztof Dowgiałło, Jan Andrzej Górny,
Tadeusz Jedynak, Lech Kaczyński, Wiktor Kulerski, Andrzej Milczanowski, Marek Muszyński, Janusz Pałubicki,
Józef Pinior, Antoni Stawikowski. TKK koordynowała zagraniczne kontakty związku i podejmowała strategiczne
decyzje. Przestała istnieć z chwilą powołania KKW NSZZ „Solidarność” w październiku 1987 r.

1
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Nr 12
1982 [lipiec, przed 12], [Wrocław] – Apel Porozumienia Solidarność Walcząca do mieszkańców Wrocławia o wzięcie udziału w wiecu pokoju, planowanym 22 lipca 1982 r.
przed pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich Szkół Akademickich przy
pl. Grunwaldzkim
Do mieszkańców Wrocławia!
Proponujemy wiec pokoju w dniu 22 lipca br. o godz. 17.00 we Wrocławiu pod pomnikiem Pomordowanych Profesorów [Lwowskich Szkół Akademickich] na pl. Grunwaldzkim1.
Hasła wiecu:
„Rozbroić Związek Radziecki”,
„Rozbroić Stany Zjednoczone”,
„Odwołać stan wojenny w Polsce”,
„Każdy żołnierz do swojej Ojczyzny”.
Złóżmy kwiaty pod pomnikiem. Koniec wiecu przewidujemy na godz. 18.00. Rozchodzimy się w powadze do kościołów, aby tam modlić się o pokój na wieczornych
mszach świętych.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 6.

Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich Szkół Akademickich – pomnik upamiętniający mord 25 pracowników naukowych lwowskich uczelni i 19 członków ich rodzin dokonany przez Niemców w lipcu 1941 r. Umieszczenie
go we Wrocławiu było m.in. wyrazem kontynuacji przez ten ośrodek lwowskich tradycji akademickich.
1
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Nr 13
1982 [lipiec, przed 19], [Wrocław] – „Ekstrema?”, artykuł podpisany Marcin, protestujący przeciw uznaniu działań Solidarności Walczącej za ekstremistyczne oraz wzywający
do czynnego oporu
Ekstrema?
Ostatnio wielu uważa „Solidarność Walczącą” za pismo ekstremistów. Dlaczego?
Przecież akcje protestacyjne, jakie proponuje SW, rodzaj propagowanej postawy moralnej
i obywatelskiej nie różnią się od tego, co robiliśmy i myśleliśmy w grudniu, styczniu,
lutym. Dlaczego spokojny protest, złożenie rocznicowych kwiatów uważa się teraz za
podburzanie, łamanie porządku, prowokacje? Czy aż tak wrośliśmy w ten porządek, że
uważamy go za swój? Czy już zapomnieliśmy, że jednak można żyć godnie? Przecież
żyjemy w tej chwili w absolutnej nędzy, zarówno duchowej, jak i materialnej. Nie mamy
żadnego wyboru, jak mamy żyć i jak mają żyć nasze dzieci. Nie możemy czekać (coraz
bardziej potulniejąc – dla zmylenia przeciwnika oczywiście) w nieskończoność, aż nadarzy
się okazja. Gdy się nareszcie nadarzy, to po pierwsze uznamy, że to jeszcze nie to, a po
drugie zapomnimy, jak protestować, bądź znowu będziemy się zastanawiać, czy warto,
no i stracimy ją. Pamiętajmy, że bez odpowiedniej opieki i zabiegów kwiat na pustyni
nie wyrośnie. Żeby żyć godnie, trzeba nie tylko tego chcieć, ale i włożyć w to trochę wysiłku. Nie ulegajmy więc na zapas, na wszelki wypadek. Nie oburzajmy się na ekstremę,
która nie jest ekstremą, tylko wyrazicielką naszej niedawnej odwagi oraz przeciwniczką
obecnego strachu i zniewolenia.
Marcin
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 7.
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Nr 14
1982 [lipiec, przed 27], [Wrocław] – „Solidarność”, oświadczenie Porozumienia Solidarność Walcząca podkreślające różnice między Porozumieniem Solidarność Walcząca
a głównym nurtem w „Solidarności”, reprezentowanym przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
Solidarność
„Solidarność Walcząca” nie jest pismem NSZZ „Solidarność”. Jest pismem Porozumienia Solidarność Walcząca, które reaktywację niezależnych samorządnych związków
zawodowych uważa za jeden ze swych głównych celów, ale nie za cel jedyny. Chcemy
niepodległej Rzeczypospolitej Solidarnej. Z RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk powiązani jesteśmy personalnie i współpracujemy w wielu dziedzinach, m.in. w organizacji
związkowych podziemnych struktur zakładowych, w organizacji łączności w regionie
i w kraju, w opracowywaniu informacji. Różnimy się co do pewnych koncepcji i metod
walki (np.: nie liczymy już na ugodę z tą władzą, a jeśli nawet, to na taką ugodę, którą
musimy sobie wywalczyć – w fabryce, na wsi, na ulicy), ale nie znaczy to, że jesteśmy
jakąś rozłamową frakcją „Solidarności”. Takie porównania są wymysłami SB, która chciałaby nas widzieć podzielonych. Zarówno w nazwie NSZZ, jak i w nazwie Porozumienia
występuje słowo „solidarność”. Ono jest naszą legitymacją i zobowiązaniem.
Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 8.
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Nr 15
1982 [lipiec, przed 27], [Wrocław] – „Ja, jastrząb”, artykuł Pawła Falickiego („Piotra Kminkiewicza”) będący odpowiedzią na komentarze do jego wcześniejszego tekstu
„Dlaczego ulica?”
Ja, jastrząb
Niedobrze się stało, że mój („podretuszowany” zresztą przez redakcję) tekst Dlaczego
ulica? znalazł się akurat w pierwszym numerze „Solidarności Walczącej”. Został oczywiście odebrany przez czytelników jako program działania „S”. Od tego czasu narosło wiele
nieporozumień wokół naszego pisma. Dlaczego ulica? oczywiście żadnym programem nie
jest, a jedynie podaje argumenty za tym, by naciskać na komunistów przez ulicę. Dorobiłem
się szybko etykietki „jastrzębia” i „ekstremisty”, i „prowokatora”, i to zarówno w kręgach
zbliżonych do gazetki „Z Dnia na Dzień”, jak i pisemka „Gazeta Robotnicza”1. „Z Dnia
na Dzień” szybciutko zamieściło oświadczenie RKS, przypominające czytelnikom, które
to gazety warto czytać, bo tylko one reprezentują właściwą linię, natomiast „Gazeta Robotnicza” usiłowała rozpocząć jakąś pyskówkę o „ekstremizmie »Solidarności«”, której
chyba nie warto podejmować.
Mam jednak większe zmartwienia. Niektórzy czytelnicy wróżą mi rychłą śmierć
z rąk ZOMO podczas jednej z ulicznych manifestacji, za którymi optowałem w artykule
Dlaczego ulica?. Być może zginę na ulicy – ale przedtem dołożę wrogowi i będzie to na
pewno lepsze, niżbym miał się dać wywlec z ciepłego domu i zamknąć w celi ośrodka
odosobnienia bez słowa protestu. Czytelnikom, którzy wolą patrzeć spokojnie, co robią
ze społeczeństwem komuniści, zamiast wziąć czynny udział w oporze i walce – proponuję założenie nowego opozycyjnego pisma „Solidarność Zgarbiona”. Ja tam pisać na
pewno nie będę.
Piotr Kminkiewicz
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 8.

„Gazeta Robotnicza” – dziennik ukazujący się we Wrocławiu w latach 1948–1995 (do 1990 r. jako organ KW
PZPR we Wrocławiu).

1
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Nr 16
1982 lipiec, [Wrocław] – Apel Porozumienia Solidarność Walcząca do funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa o nieuleganie naciskom zwierzchników i traktowanie działaczy
i sympatyków NSZZ „Solidarność” „z umiarem i bez nadgorliwości”
Do Służby Bezpieczeństwa

Lipiec 1982 r.

W wyniku działań, których realizację rozpoczynamy, dojdzie do zmiany ekipy rządzącej. Przez władze, skazane na ustąpienie, będziecie naciskani do bezwzględnego traktowania działaczy i sympatyków „Solidarności”. Nie ulegajcie tym naciskom. Uprzedzamy
zdecydowanie, że rozkazy zwierzchników nie będą dla Was żadnym usprawiedliwieniem.
Część Waszych danych znamy. Pozostałe uzyskamy od wspólnych znajomych. I wśród
Was są nasi ludzie. Nie straszymy Was, obca jest nam chęć zemsty. Jeżeli będziecie
postępować z umiarem i bez nadgorliwości, Wasza dotychczasowa działalność objęta
zostanie amnestią.
Apelujemy do Waszego realizmu i odpowiedzialności za nasz wspólny polski los.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 6.
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Nr 17
1982 lipiec, [Wrocław] – Apel Porozumienia Solidarność Walcząca do rolników polskich
o pomijanie państwowego systemu dystrybucji żywności, zamawianie mszy za ojczyznę,
pomoc represjonowanym, występowanie z PZPR i ZSL oraz stosowanie innych form oporu

Do rolników polskich!

Lipiec 1982 [r.]

którzy – jak powiedział Papież Jan Paweł II – „żywią i bronią ciało i duszę narodu”.
37-letnia polityka rządów komunistycznych zrujnowała kraj i rolnictwo. Zmierzała ona
do zniewolenia i zlikwidowania klasy chłopskiej. „Solidarność” była i jest naszą nadzieją
na przetrwanie gospodarstw rodzinnych, szansą na wyżywienie całego narodu. Obecny
reżim znów manipuluje żywnością i przydziałami środków produkcji. Naszym wspólnym
obowiązkiem jest walka z antychłopską i antyrobotniczą polityką. Macie w rękach potężną
broń – ziemię rodzącą żywność. Wykorzystajcie ją!
Wzywamy wszystkich rolników, by – poczynając od 13 sierpnia – 13. każdego miesiąca nie oddawali mleka do państwowych punktów skupu. Wzywamy również do jak
najmniejszych dostaw zboża i niepodpisywania nowych umów kontraktacyjnych, bo są
one nową formą wyzysku.
Zwracamy się do was, abyście prowadzili sprzedaż targowiskową i wolnorynkową,
tak aby pominąć dystrybucję państwową. Żywność ma być dla robotników, a nie dla
partyjnych pasibrzuchów. Nieście pomoc żywnościową dla rodzin uwięzionych działaczy. Zbierajcie składki na rzecz działających w podziemiu związków „Solidarność”.
13. i 16. każdego miesiąca zamawiajcie msze święte w intencji Ojczyzny. Bojkotujcie
kolaborantów, występujcie z PZPR1 i ZSL2.
Bojkotujcie reżimową propagandę, słuchajcie rozgłośni zagranicznych. Organizujcie
Koła Oporu Społecznego. Brońcie ziemi, Polski i „Solidarności”.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 6.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna sprawująca władzę w Polsce w latach
1948–1990.
2
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – partia polityczna, uzależniona od PZPR, formalnie reprezentująca
interesy mieszkańców wsi. Działała w latach 1949–1989.
1

74

Nr 18
1982 [sierpień, przed 2], [Wrocław] – Komunikat o spotkaniu przedstawicieli Porozumienia Solidarność Walcząca z przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk Władysławem Frasyniukiem, które odbyło się 30 lipca 1982 r.
Komunikat
Dnia 30 VII br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Solidarność Walcząca (m.in. Kornela Morawieckiego) z przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Władysławem Frasyniukiem, który zapoznał
zebranych z ostatnimi uchwałami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej1. Dyskutowano
różne formy protestu społeczeństwa w sierpniu br. oraz współpracę RKS-u i PSW na polu
wydawniczym.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 9.

Mowa o uchwałach TKK z dnia 28 VII 1982 r., m.in. o apelu TKK NSZZ „Solidarność” z okazji rocznicy strajków w sierpniu 1980 r. Zob. Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wybór, wstęp i oprac. J. Olaszek,
Warszawa 2010, s. 78.

1
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Nr 19
1982 [sierpień, przed 2], [Wrocław] – Odezwa Porozumienia Solidarność Walcząca,
wzywająca funkcjonariuszy MO, ZOMO, ROMO do zaniechania działań wymierzonych
przeciw społeczeństwu
Do funkcjonariuszy MO1, ZOMO, ROMO2
Zwracamy się z apelem do tych wszystkich, którzy są lub będą powołani do oddziałów
ZOMO, ROMO, WSW3 i innych tego rodzaju formacji. Waszymi rękami narzucona przez
Moskwę władza chce zniewolić naród, chce wykorzystać Was do walki z robotnikami
i inteligencją. A potem – wyprą się Was, jak to zrobili z UB w 1956 r. Opamiętajcie się,
póki nie jest za późno!
Czy chcecie znęcać się nad ludźmi pracy, czy też staniecie po stronie Waszych sióstr
i braci, Waszych ojców i matek. Wybór jest trudny, wiemy, co może Wam grozić za odmowę wykonania rozkazu. Ale jeżeli tylko dojdziecie do wniosku, że Wasza walka ze
społeczeństwem jest bezsensowna, przeciwna Waszym przekonaniom i Waszej wierze,
szukajcie kontaktu z nami. W miarę naszych sił udzielimy Wam pomocy i schronienia,
aby razem walczyć z narzuconą nam, Polakom, władzą. Solidarni zwyciężymy!!!
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 9.

Milicja Obywatelska (MO) – mundurowa formacja o charakterze policji. Wykorzystywana również do zwalczania
działalności opozycyjnej. Działała w latach 1944–1990.
2
Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej (ROMO) – oddziały milicji działające w latach 1981–1983, złożone
z żołnierzy rezerwy, wykorzystywane m.in. do tłumienia protestów ulicznych.
3
Wojskowa Służba Wewnętrzna (WSW) – organ kontrwywiadu wojskowego, funkcjonujący w latach 1957–1990.
1
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Nr 20
1982 [sierpień, przed 2], [Wrocław] – „Kim jesteśmy? O co walczymy?”, artykuł Kornela
Morawieckiego na temat celów i sposobów działania Porozumienia Solidarność Walcząca
Kim jesteśmy? O co walczymy?
Porozumienie Solidarność Walcząca jest otwartym ruchem politycznym. Celem jego
jest budowa Rzeczypospolitej Solidarnej. Chcemy rządów demokratycznych, gospodarki
samorządnej i takich stosunków społecznych, które bronić będą jednostki przed ekonomicznym wyzyskiem i politycznym ubezwłasnowolnieniem. Za podstawowy mechanizm
takiej obrony uważamy niezależne związki zawodowe – NSZZ „Solidarność”. Innym
zabezpieczeniem praw jednostki winny być rady i samorządy terytorialne, powoływane
i odpowiedzialne nie przed państwem, a przed mieszkańcami osiedla lub miasta. Jeszcze
innym – praworządne, niezawisłe sądownictwo.
Władze Rzeczypospolitej Solidarnej winny być wybierane i funkcjonować w wielopartyjnym, demokratycznym systemie. Zasada tzw. kierowniczej roli PZPR jest dyktaturą
moskiewskich pachołków, a nie żadną socjalistyczną demokracją. Doprowadziła ona do
moralnego i gospodarczego upadku, do dewaluacji samego słowa: socjalizm.
Oszukiwani od 38 lat, już nie wierzymy w ugodę z tą władzą i w reformowanie tego
systemu. Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić władzy. Zdajemy sobie sprawę, że
frontalne starcie grozi katastrofą. Dlatego stawiamy na ciągłą podjazdową walkę, która,
prowadzona z uporem i determinacją, w końcu przechyli szalę zwycięstwa na naszą stronę.
Za podstawowy środek walki uważamy informację i propagandę. Gnębiący nas przymus opiera się na kłamstwie, a „prawda nas wyzwoli”. Dlatego rozwój sieci informacyjnej
stawiamy na pierwszym miejscu. Ale uważamy, że walka podjazdowa winna być prowadzona na wszystkich poziomach i różnymi sposobami, od biernego oporu poczynając, a na
działaniach niemal terrorystycznych kończąc. Walczyć trzeba w fabrykach, we wsiach i na
ulicach. Wszystkie metody trzeba wypróbowywać, opanowywać i stosować. Wiąże się
to z ryzykiem. Musimy je podjąć, jeśli chcemy zachować swą godność i być Polakami.
Radzi jesteśmy z ostatniej decyzji TKK o masowych manifestacjach [planowanych] na
31 VIII br. – uważamy, że dotychczas broń zorganizowanych ulicznych manifestacji nie
była wykorzystana.
Do uczestnictwa w Porozumieniu zapraszamy wszystkich, którzy decydują się na walkę
o naszkicowane powyżej cele, bez względu na przynależność związkową czy jakąkolwiek
inną. Kształt organizacyjny naszego ruchu nie jest jeszcze ustalony i nie chcielibyśmy
ustalać go pochopnie, żeby nie zagubić się w literze. Obecnie Porozumieniem steruje
Rada, która podejmuje propozycje, co do których wyraża veto nie więcej niż ¼ członków
Rady. Na tej samej zasadzie dokonuje się rozszerzenia Rady o nowych członków bądź
też wykluczenia z Rady.
Pismem Porozumienia jest „Solidarność Walcząca”, wydawana przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej, która wydaje ponadto kilka innych pism i emituje
audycje Radia Solidarność Walcząca. Z „SW” chcielibyśmy uczynić pismo ogólnokrajowe
(a w przyszłości wydawać je w językach państw ościennych), z tym że lokalne wydania
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w poszczególnych ośrodkach mogą, i nawet powinny, różnić się zestawem wiadomości
i artykułów problemowych, byle tylko trzymały się linii Porozumienia i przekazywały
oficjalne propozycje Rady. Dobrowolna jedność prasy i informacji stanowić będzie zaczątek organizacyjnego scalenia ludzi o poglądach zbliżonych do Porozumienia Solidarność Walcząca. A na tym nam zależy. Siła reżimu bierze się stąd, że nie pozwala on na
jednoczenie się i na solidarność. Jesteśmy za porozumieniem się społeczeństwa wewnątrz
siebie, a nie za porozumieniem społeczeństwa z obcą, narzuconą mu pod przymusem
władzą. Z taką władzą będziemy walczyć.
Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 9.

Nr 21
1982 [sierpień, przed 2], [Wrocław] – „13 sierpnia”, odezwa Porozumienia Solidarność
Walcząca z propozycjami działań opozycyjnych 13 sierpnia 1982 r. oraz wezwaniem do
udziału w protestach ulicznych 31 sierpnia
13 sierpnia
W związku z wezwaniem Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej do manifestacji
ulicznych w dniu 31 sierpnia rezygnujemy z wezwania społeczeństwa do masowych
protestów ulicznych w dniu 13 VIII br. Na ten dzień proponujemy powszechne malowanie
haseł: na murach, chodnikach, w zakładach pracy, na klatkach schodowych, banknotach
itp. Proponujemy rozklejanie ulotek i plakatów.
Składajmy kwiaty i palmy znicze pod tablicą na ul. Grabiszyńskiej i pod pomnikiem Pomordowanych Profesorów na pl. Grunwaldzkim. Módlmy się za Ojczyznę na wieczornych
mszach św. Organizujmy domowe, wieczorne spotkania w gronie przyjaciół i znajomych.
Niech będą one wstępem do naszego wielkiego solidarnego spotkania w dniu 31 sierpnia.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 9.
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Nr 22
1982 [sierpień, przed 9], [Wrocław] – Tekst (bez tytułu) od redakcji „Solidarności Walczącej” wzywający do udziału w manifestacji 31 sierpnia 1982 r.
Nadchodzi czas, by osobiście, w pokojowej formie przypomnieć władzom, że NSZZ
„Solidarność” jest dla nas wielką sprawą. Że nie zapomnieliśmy, kto wywalczył dla nas
wolne soboty, kto doprowadził do ujawnienia, ile faktycznie mięsa przypada na jednego
Polaka, dzięki komu poznaliśmy konkrety o strasznym bałaganie w kraju, który winien
być naszym domem.
Nadszedł czas, by pokazać władzom, że sprawa wolności Lecha Wałęsy, tysięcy dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, dręczonych dzień po dniu w warunkach więziennego
poniżenia, to nie sprawa gabinetowych rozgrywek „na górze”. To nasza sprawa, bo to dla
nas Lechu i inni nadstawiali kark przed Sierpniem i potem. Siedzą w więzieniach, bo nie
chcieli nas zawieść, choć mogli pójść na układy.
Nadszedł czas, by pokazać, że przyjazd Papieża Jana Pawła II do Polski to nie sprawa
samej hierarchii kościelnej, ale nasza, całego narodu, bo to my chcemy witać Papieża
u siebie. Wykorzystując apel TKK, każdy z nas powinien przez osobiste włączenie się
do pokojowej manifestacji [31] sierpnia br. [dowieść], że nie zdradziliśmy i nigdy nie
zdradzimy ideałów i ludzi, którym zawdzięczamy Sierpień ’80.
Z ugody narodowej władz z „Solidarnością” i Kościołem niektóre ugrupowania KC
[PZPR] zrobiły sobie propagandową igraszkę.
Wszyscy spotkamy się 31 sierpnia, by władze przypomniały sobie, jakiej ugody chce
naród i jakie są jego pokojowe żądania.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 10.
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Nr 23
1982 sierpień 15, Wrocław – Odezwa Porozumienia Solidarność Walcząca wzywająca
mieszkańców Dolnego Śląska do organizowania 31 sierpnia 1982 r. manifestacji we
wszystkich miastach regionu i udziału w nich
Do mieszkańców Dolnego Śląska!
Porozumienie Solidarność Walcząca podpisuje się pod uchwałą RKS-u z dnia 13 VIII
br. i będzie wspierać przygotowania propagandowo-organizacyjne do demonstracji. Ponadto proponujemy, aby zgodnie z apelem TKK nie ograniczać się do manifestacji we
Wrocławiu. 31 sierpnia demonstracje winny odbyć się we wszystkich miastach Dolnego
Śląska i całego kraju między godziną 14 a 17. W szczególności wzywamy naszych kolegów i mieszkańców Bolesławca, Brzegu, Dzierżoniowa, Głogowa, Jawora, Jeleniej
Góry, Kalisza, Kłodzka, Legnicy, Lubania Śl[ąskiego], Lubina, Oleśnicy, Oławy, Opola,
Świdnicy, Wałbrzycha i Zgorzelca do rozpropagowania i przygotowania demonstracji oraz
do wyjścia na centralne miejskie place lub dawne siedziby MKK1 „Solidarność” 31 bm.
Ten dzień ma być Dniem Solidarności w całej Polsce. Pokażmy, że w całym kraju czujemy
to samo i tego samego chcemy. Do haseł przyjętych przez RKS dołączamy jeszcze dwa:
„Pokoju”, „Wolności i Solidarności”.
Wrocław, 15 VIII 1982 r.

Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 11.

1
Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne (MKK) – lokalne ponadzakładowe struktury NSZZ „Solidarność”,
działające w 1981 r.
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Nr 24
1982 [sierpień, przed 16], [Wrocław] – „Porozumienie – z kim?”, artykuł podpisany TV,
odrzucający możliwość porozumienia z władzą
Porozumienie – z kim?
Reżim wojskowy, któremu najwyraźniej brak koncepcji na dalszy ciąg smutnej farsy
pt. stan wojenny, coraz napastliwiej szturmuje społeczeństwo hasłami tzw. porozumienia.
Nie spuszczając palca z cyngla karabinu, generał [Wojciech] Jaruzelski1 przedstawia
narodowi propozycje w postaci OKON-ów2, PRON-ów3, „samorządów mianowanych”
i tym podobne żałosne papugi, których sztuczne kolorowe piórka przystroić mają zimną
szarość czołgów podstawowej instytucji demokracji socjalistycznej.
Na poparcie swoich „dobrych intencji” władza podrzuca ludowi kawałek marchewki,
jak choćby ogłoszona w łopocie flag święta narodowego decyzja o zwolnieniu grupy internowanych, w tym wszystkich kobiet. Cieszy ten fakt, że powrócą do domów znękane
psychicznie, nierzadko ciężko chore kobiety, które wbrew intensywnym zabiegom SB
zachowały odwagę i godność. Są między nimi matki małych dzieci, które pan generał
[Czesław] Kiszczak4 w swoim oświadczeniu dla narodu wypuścił już 15 marca. Toruńska poetka, samotnie wychowująca 3-letnią córeczkę, która opuściła Gołdap5 24 lipca,
mogłaby co nieco powiedzieć o prawdomówności oficera LWP.
Wielomiesięczny pobyt w obozach pomógł wszystkim, którzy tego doświadczyli, wiele
zrozumieć z dobrych intencji władzy. Mechanizmy systemu policyjnego: kłamstwo, szantaż, bezprawie i cyniczne poczucie bezkarności. Palmy i dywany w obozie w Gołdapi nie
zmieniają obrazu tego i tym bardziej 40 innych ośrodków odosobnienia – czarne jest czarne.
Czyż jednak świadomość jest dziś udziałem tylko kilku tysięcy internowanych i może
jeszcze kręgu ich rodzin, przyjaciół, najbliższych? Czy schrupany kawałek marchewki
może przesłonić fakt bezprawnego przetrzymywania pozostałych internowanych i kilku
tysięcy więźniów politycznych? Skazano w groteskowych procesach na trzy, pięć czy
Wojciech Jaruzelski (1923–2014) – działacz partyjny, wojskowy, polityk komunistyczny. Od 1943 r. w Armii
Polskiej w ZSRS i WP, od 1947 r. w PPR/PZPR, 1962–1968 wiceminister obrony narodowej, a 1968–1986 minister;
1971–1989 członek BP KC PZPR, 1981–1989 I sekretarz KC PZPR, 1981–1985 premier, 1981–1983 przewodniczący
WRON, 1985–1989 przewodniczący Rady Państwa, 1989–1990 prezydent PRL/RP, 1961–1989 poseł na Sejm PRL.
2
Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego (OKON-y) – komitety poparcia dla WRON, zakładane od początków
1982 r., grupujące przede wszystkim członków PZPR. W lipcu 1982 r. weszły w skład PRON.
3
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja skupiająca PZPR i jej sojuszników, utworzona
w lipcu 1982 r. Jej przewodniczącym był Jan Dobraczyński. Do swojego rozwiązania w 1989 r. pełniła fasadowe
funkcje, zastępując wcześniejszy Front Jedności Narodu.
4
Czesław Kiszczak (1925–2015) – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa; 1945–1990 w PPR/PZPR, 1981–1990
członek KC PZPR, 1986–1990 członek BP KC PZPR; początkowo w Informacji Wojskowej, następnie w WSW,
1972–1979 szef II Zarządu SG i zastępca szefa SG WP, 1979–1981 szef WSW, 1981–1990 minister spraw wewnętrznych, 1981–1983 członek WRON; 1989–1990 prezes, następnie wiceprezes Rady Ministrów; 1985–1989 poseł na
Sejm PRL; 12 I 2012 r. uznany przez Sąd Okręgowy w Warszawie za winnego wprowadzenia stanu wojennego,
skazany na 2 lata w zawieszeniu; 15 VI 2015 r. wyrok stał się prawomocny.
5
Chodzi o Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi – funkcjonujący od stycznia do lipca 1982 r.
Do ośrodka trafiły łącznie 392 kobiety.
1
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dziesięć lat ludzi, którym poglądy, sumienie i uczciwość przeszkodziły pokornie zgiąć
kark przed karabinem i pałą. Oni także wiedzą, jak należy czytać deklaracje proroków
ocalenia narodowego oraz w czym tkwi siła „demokracji” od 37 lat budowanej w Polsce
przez komunistów. Prawdy te dotarły zapewne również do tysięcy ludzi wyrzuconych
z pracy, skazanych na wegetację, bo nie podpisali deklaracji lojalności, bo nie poddali się
weryfikacji, bo wreszcie nie zhańbili się wystąpieniem z „Solidarności”.
Są jeszcze ci, co na własne oczy widzieli „ludzkie oblicze” obrońców ludu i leczą
sińce po zomowskich pałach. I ci, którzy dziś bez zdziwienia oglądają triumfalny powrót
starych, dobrych zwyczajów socjalistycznych, talonów na samochody w biurkach panów
wojewodów i sekretarzy, luksusowych towarów poza kartkami i rozdzielnikiem w specjalnych sklepach, pensji i dodatków dla szczególnie „zasłużonych” itp.
Jest więc nas trochę ludzi pozbawionych złudzeń, wyleczonych ze skłonności do
kompromisów za wszelką cenę, świadomych gry, jaką toczy z nami tzw. ludowa władza.
Czy jednak tylko karby na własnych plecach uczą i każą myśleć? Czy póki nie dotknęło mnie to osobiście, mojego grajdołka, mojego garażu z syrenką – mogę nie widzieć,
zgadzać się, milczeć? Pomyślmy nad tym, nim odpowiemy [Wojciechowi] Jaruzelskiemu
na ofertę porozumienia, stabilizacji i zgody narodowej.
Marzenia o Polsce, w której ludziom żyje się dostatnio, spełniają się, jak dotąd, tylko
dla garstki wybranych. Próby rozszerzenia tego kręgu i dochodzenia swoich praw w tym
komunistycznym raju na ziemi kończyły się zawsze strzałami i rozlewem krwi.
Pamiętajmy o górnikach z kopalni Wujek6, nim podejmiemy umazaną krwią rękę
władzy.
TV
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 11.

16 XII 1981 r. doszło do pacyfikacji strajku w KWK „Wujek” w Katowicach. W czasie akcji pluton specjalny
ZOMO użył broni palnej, w rezultacie zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych.
6
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Nr 25
1982 sierpień 22, Wrocław – Odezwa Porozumienia Solidarność Walcząca przedstawiająca
plan manifestacji we Wrocławiu 31 sierpnia 1982 r. i nawołująca mieszkańców stolicy
Dolnego Śląska oraz mniejszych miast regionu do wyjścia na ulice
Do mieszkańców Dolnego Śląska!
31 sierpnia jest Dniem Solidarności. Na wezwanie TKK NSZZ „Solidarność” RKS
Dolny Śląsk podjął uchwałę o pokojowej demonstracji ulicznej we Wrocławiu. Początek
o godz. 15.30 na pl. Czerwonym1: odśpiewanie hymnu, minuta ciszy i następnie pochód
trasą W-Z na ul. Mazowiecką. Stamtąd po odśpiewaniu Roty i Boże, coś Polskę rozchodzimy się do domów. Gdyby milicja nie wpuszczała na pl. Czerwony, spotykamy się na
trasie pochodu i idziemy na Mazowiecką. Mieszkańcy dzielnic i pracownicy zakładów
odległych od pl. Czerwonego mogą, w wypadku blokady ruchu na trasie pochodu, udać
się, najlepiej w zwartych grupach, wprost na Mazowiecką. Na manifestacji spotykamy
się wszyscy. Ani praca na drugą zmianę, ani żadne obowiązki prywatne nie mogą służyć
nikomu za usprawiedliwienie. Ma to być nasze wielkie pokojowe zgromadzenie, świadczące, że nie przestaniemy dążyć do wolności.
Apelujemy również do mieszkańców Bolesławca, Brzegu, Dzierżoniowa, Głogowa,
Jawora, Jeleniej Góry, Kalisza, Kłodzka, Legnicy, Lubania, Lubina, Oleśnicy, Oławy,
Opola, Świdnicy, Wałbrzycha i Zgorzelca o wyjście w tym dniu między godz. 14 a 16.00
na centralne place lub pod dawne siedziby MKK NSZZ „Solidarność”. Od naszego odważnego wyjścia na ulice zależy wiele. Aby wygrać tę wojnę o Polskę i „Solidarność”,
musimy zwalczyć strach, przełamać zwątpienie. Nas jest więcej. Pokażmy, że w całym
kraju czujemy to samo i tego samego chcemy.
Wrocław, 22 VIII 1982 r.

Porozumienie Solidarność Walcząca

Proponowane hasła: „Chleba i wolności”, „Wolność dla Lecha” „Wolność dla politycznych”, „Żądamy wolnych związków zawodowych”, „Pokoju”, „Wolni i solidarni”, „Wiara
i niepodległość”.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 12.

1

Obecnie pl. Solidarności.
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Nr 26
1982 [sierpień, przed 23], Wrocław – „Przyjdź”, artykuł od redakcji „Solidarności
Walczącej” nawołujący do wzięcia udziału w manifestacji ulicznej zapowiedzianej na
31 sierpnia 1982 r.
„Przyjdź”
Będą to pierwsze od rewolucji 1905 roku protesty uliczne obejmujące cały kraj.
W aktualnych warunkach nowy sposób walki. Społeczeństwo próbowało już tego sposobu: 29 i 30 stycznia (Gdańsk, Poznań); 1, 3, i 13 maja (Gdańsk, Gliwice, Kraków,
Lublin, Szczecin, Toruń, Warszawa), 13 i 28 czerwca (Wrocław, Poznań), 13 sierpnia
(Gdańsk, Gorzów [Wielkopolski], Kraków, Warszawa). I mimo różnych zastrzeżeń broń
tę zaakceptowało. Nie sugerujmy się nazwą użytą przez TKK: pokojowa demonstracja.
Wszystkie dotychczasowe demonstracje były w zamierzeniach pokojowe – przeradzały
się w utarczki uliczne w odpowiedzi na atak ZOMO. Teraz też nie obroni nas nazwa, ale
to, ilu nas będzie.
Możliwe są następujące scenariusze:
a) przyjdzie nas stosunkowo niewielu i zgromadzone siły nie-porządkua uderzą pałami,
wodą i gazem, rozproszą i pozamykają ludzi,
b) przyjdziemy wszyscy – władze nie odważą się na „konwencjonalny” atak w obawie
przed przegraną,
c) milicja użyje broni.
Dla władzy najkorzystniejszy byłby wariant a), dla nas b). Wariant c) stworzyłby
w kraju zupełnie nową sytuację. Zmieniłby stan wojenny w bratobójczą wojnę. Ufamy, że
do tego nie dojdzie. To, czy będzie a), czy b), zależy od każdego z nas. Nie idąc, narażasz
kolegów na zomowskie pały, idąc, okazujesz swą odwagę i solidarność, przybliżasz czas
pokoju, dobrobytu i wolności.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 12.

a

Tak w oryginale.
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Nr 27
1982 [31 sierpień – 1 wrzesień], [Wrocław] – „Za ich sprawą”, artykuł Kornela Morawieckiego zrzucający na rządzących winę za zabitych, rannych oraz straty materialne
powstałe w wyniku manifestacji 31 sierpnia 1982 r.
Za ich sprawą
Nie dajmy się ogłupić. Zabici, ranni, pobici, aresztowani, zdemolowane ulice – to za
ich sprawą. W naszych miastach manifestowaliśmy swą wolę. Jakim prawem nas zaatakowano? Prawem stanu wojennego – nie pierwsi to zbrodniarze kryją się za majestatem
prawa. Ci chowają się jeszcze za plecami chłopców z ZOMO. I dopiero to jest tragedią:
Polacy biją się z Polakami. W Lubinie milicja, jak podają, użyła broni w obronie własnej1.
To tak, jakby uzbrojony bandyta tłumaczył się, że zabił, bo ofiara usiłowała się bronić.
Niezależnie od tego, że oni rzeczywiście się pogubili, że nie mogli sobie z nami poradzić – trzeba powiedzieć wyraźnie, że za śmierć niewinnych ludzi nie może być i nie
będzie wybaczenia. Będziemy im płacić.
K[ornel] M[orawiecki]
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 13.

31 VIII 1982 r. w Lubinie doszło do manifestacji ulicznej, przeciw której milicja użyła broni palnej. W czasie walk
ulicznych zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych.
1
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Nr 28
1982 [wrzesień, przed 8], [Wrocław] – Odezwa Porozumienia Solidarność Walcząca
nawołująca do modlitwy w intencji zabitych, rannych i pobitych manifestantów oraz
do zapalania świec i składania kwiatów we Wrocławiu, w miejscach, gdzie doszło do
rozlewu krwi
Módlmy się za niewinnych
Podczas ostatnich pokojowych demonstracji użyto broni. Śmierć poniosło w całym
kraju co najmniej kilkunastu ludzi. Setki ranionych, tysiące pobitych. W ich intencji módlmy się wszyscy na wieczornych mszach św. w dniu 13 bm. w kościołach całej Polski. We
Wrocławiu spotkajmy się, już po raz dziewiąty, 13 września o godz. 18.30 w katedrze.
Jeżeli będzie nas naprawdę dużo, milicja nie odważy się, tak jak w ubiegłym miesiącu,
na bicie i polewanie wodą starców i dzieci. Po nabożeństwie w powadze rozejdziemy
się do domów.
Ponadto w dniu tym zapalmy świeczki i złóżmy kwiaty w miejscach barykad i walk.
We Wrocławiu: na pl. Czerwonym, na ul. Ruskiej, na pl. Kirowa1, na ul. Widok, na
pl. Wróblewskiego, na ul. Legnickiej, na pl. Pereca i wszędzie tam, gdzie polała się krew.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 14.

1

Obecnie pl. Orląt Lwowskich.
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Nr 29
1982 [wrzesień, przed 14], [Wrocław] – „Jak walczyć?”, artykuł Kornela Morawieckiego
wskazujący społeczeństwu najwłaściwsze metody walki z władzą
Jak walczyć?
Mamy walczyć tak, aby zwyciężyć. Aby stać się gospodarzami we własnym kraju. Aby
zapanowała solidarność między ludźmi i narodami. Na reformowalność tego systemu nie
liczymy. Na ugodę z tą władzą również. Nie liczymy też na zwycięstwo poprzez strajki,
bierny opór, demonstracje uliczne. Samowola i arogancja władzy prowadzi wprost do
nędzy i nienawiści. Patrzymy twardo, bez złudzeń – czeka nas powstanie. Byle nie za
szybko. Nędza i nienawiść nie są dobrymi doradcami. Nie pozwalają na chłodną ocenę sił
i możliwości. Nie pokonamy ich kamieniami. Ta władza, za którą stoi sowiecka potęga,
gotowa jest – jak pokazała w Wujku i Lubinie – do bezwzględnej rozprawy ze społeczeństwem. To nie znaczy, że mamy być pokorni, pracować bez szemrania, obiecywać kolejne
miesiące spokoju. Piszmy na murach, demonstrujmy na ulicach, strajkujmy w fabrykach,
ale traktujmy to jedynie jako elementy prowadzonej z reżimem wojny podjazdowej.
Naszą podstawową bronią w tej wojnie ma być informacja i propaganda. Chcemy
przeciwników przekonywać, a nie zabijać. Ale nasza taktyka powinna być taka, żeby to
nasze straty były możliwie najmniejsze – ich największe. Aby tak było, musimy nauczyć
się samoobrony. Musimy zorganizować się tak, żeby bronić manifestujących, roznoszących gazetki, zbierających składki, budujących radiostacje. Szpicle, oprawcy, szafarze
gwałtu i śmierci muszą się poczuć w naszym kraju obco i źle. Będziemy tworzyć grupy
Samoobrony Solidarności Walczącej. Nie damy się bezkarnie poniżać, gnębić i katować.
Budujemy, jak za okupacji, państwo podziemne. Będziemy je umacniać i sposobić się
do powstania w dogodnym momencie. Teraz jesteśmy i może długo jeszcze będziemy
za słabi na otwartą walkę. Ale czas, jeśli tylko nie zaniechamy oporu, pracuje na naszą
korzyść. Bezprawie i zło może odnosić doraźne sukcesy, ale zwycięstwo należy do solidarności i sprawiedliwości. Tak będzie.
Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 15.
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Nr 30
1982 wrzesień 28, [Wrocław] – Oświadczenie Porozumienia Solidarność Walcząca popierające ideę tworzenia państwa podziemnego oraz informujące o powołaniu Grup
Samoobrony Solidarności Walczącej
Oświadczenie
Rozwój sytuacji politycznej prowadzi nas nieuchronnie do zorganizowania społeczeństwa w ramach państwa podziemnego. Porozumienie Solidarność Walcząca uznaje
doniosłość apelu przewodniczącego RKS Dolny Śląsk o konieczności jego tworzenia.
Tak jak i w dotychczasowej naszej praktyce uważamy, że samo mówienie o podziemnym
państwie nie zastąpi działania. PSW uważa, że jest już najwyższy czas przystąpić do
działania w ramach jego struktur. Na dziś powołujemy Grupy Samoobrony Solidarności
Walczącej. Mają one bronić bezpieczeństwa drukarni, radiostacji, manifestacji. Mają
stworzyć klimat, w którym ślepe wykonywanie rozkazów nielegalnej władzy napotka opór.
28 IX 1982 r.

Porozumienie Solidarność Walcząca

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 17.
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Nr 31
1982 [wrzesień, przed 29], [Wrocław] – „Wnioski z dotychczasowych starć ulicznych”, tekst
zawierający wskazówki dotyczące organizowania i prowadzenia demonstracji ulicznych
Wnioski z dotychczasowych starć ulicznych
I. Taktyczne:
1) Demonstracje muszą odbywać się w ruchu. Demonstracja statyczna (zebrania, wiece)
narażona jest na zamknięcie w kotle, odizolowanie, atak gazowy, rozbicie.
2) Przemieszczanie powinno być dość szybkie po ustalonej z góry trasie, z podanymi
kolejnymi punktami docelowymi.
3) Trasa musi prowadzić ulicami szerokimi, krętymi, obok wielu uliczek bocznych,
podwórek – tam, gdzie są naturalne możliwości obrony. Musi prowadzić przez tereny
gęsto zaludnione, gdzie ludność jest wojownicza i zaprawiona w utarczkach oraz gdzie
jest wystarczająco materiału do obrony.
4) Wskazane jest zaczynanie kilku pochodów w różnych rejonach miasta z wcześniejszym zawiązaniem sił agresywnych (MO, ZOMO) gdzie indziej.
5) Demonstracja musi mieć charakter pokojowy – obrona tylko z konieczności.
6) Dla zebrania tłumu efektowniejsze są okrzyki przemawiające do solidarności ludzi,
typu: „Chodźcie z nami!”, „Polaku, obudź się!”, niż tzw. wolnościowe.
7) Pora – gdy na ulicy jest wielu ludzi.
8) Nie przesadzać z drobiazgowym planowaniem. Musi być znaczny margines luzu
na samoorganizację, improwizację, niepewność.
9) Korelacja z demonstrującymi w innych miastach.
10) Niezbędna pomoc młodzieży: trudno ich zidentyfikować – brak akt, zdjęć, najlepsza
znajomość terenu i entuzjazm.
11) Masowe akcje uliczne organizować tylko z okazji „dużych” rocznic, wydarzeń – inaczej zdewaluują się.
II. Praktyczne:
1) Walka z plutonami tarczowników ZOMO: absolutnie unikać frontalnego starcia.
Raczej prowokować i „puszczać w [ma]liny”. Przetrzymywać w dymie odrzucanych gazów. Kamieniami atakować raczej tylne szeregi, gdzie ukrywa się dowódca z walkie-talkie
i elektrycznym megafonem. Na indywidualną walkę pozwalać sobie, gdy są pojedynczo.
Skręt tarczy o 180 stopni powoduje wywichnięcie stawu. Trzeba wytrzymać pierwsze
uderzenie pałą. Ochronić głowę, obojczyk i wątrobę. Uderzenie kałamarzem z olejem
lub farbą w przyłbicę zmusza do jej podniesienia. Pamiętać o analogii: byk–toreador.
2) Walka z ZOMO bez tarcz lub [z] oddziałami Czerwone Berety1: z tymi może poradzić sobie tylko tłum bądź wyszkolony bojownik. Nie dopuszczać do bezpośredniego
Czerwone Berety – potoczna nazwa żołnierzy elitarnej 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej/6. Pomorskiej
Brygady Powietrznodesantowej, działającej od 1957 r. Do umundurowania należą bordowe berety, od których wzięła
się nazwa formacji. Tu prawdopodobnie jako popularne określenie komandosów.
1
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kontaktu – trzymać dystans kamieniem. Bardzo dobre są również proce na kulki do łożysk,
kawałki metalu itp.
3) Walka z polewaczkami: proce na stalowe kulki, a po wybiciu szyb butelki. Jeżeli
goni cię polewaczka, uciekaj na nierówny teren, biegnij zakosami, unikami. Bezładność
celowania umożliwia trafienie do celu statycznego lub przypadkowego – gęsty tłum,
ludzie na przystankach.
4) Walka z transporterami: nie ma walki. Co najwyżej można uchylać włazy kanalizacyjne, studzienki w jezdni.
5) Walka z łazikami, nyskami: kolce z drutu stalowego (piramidki) rozsypane na trasie
przejazdów, barykady, uchylone włazy, proce, kamienie, butelki.
III. Ogólne:
Demonstracja 31 VIII udała się, bo:
1) Nie doceniono możliwości organizacyjnych NSZZ „Solidarność” i samoorganizacyjnych umiejętności ludzi.
2) Siły milicyjne dały się związać w długotrwałe utarczki.
3) Zbyt duże siły zarezerwowano do ochrony obiektów własnych, np.: garaży, magazynów MO na ul. Sokolniczej, więzienia, KW MO, wyspy Mieszczańskiej.
4) Zabrakło środków gazowych.
5) „Umknął” pochód idący ul. Grabiszyńską. 1 IX w nocy ZOMO ćwiczyło rozwijanie
się w tyralierę na pl. PKWN2 na całą szerokość ul. Grabiszyńskiej. Następnym razem
mogą być lepiej przygotowani.
6) Widać było rażącą nieudolność w dowodzeniu i koordynacji ZOMO. Spychano
z Rynku tłum w stronę dworca głównego – co akurat powiększyło idący już pochód.
7) Obrona barykad powinna być pozorowana – i tak są nie do utrzymania. Chodzi
tylko o zwiększenie sił i utrudnienie przerzucania oddziałów ZOMO.
8) Należy pomyśleć o zorganizowaniu cichych punktów dobrej pomocy lekarskiej.
9) Przeciwnik również zdobywa doświadczenia. Umie już wywołać panikę w pożądanym stopniu (przemyśleć możliwe sposoby przeciwdziałania). Umie skierować tłum
w wygodnym sobie kierunku, wywoływać sterowane reakcje.
10) Pamiętajmy o naszych ofiarach, nie popadajmy w nadmierny optymizm. Traktujmy
demonstracje pokojowe jako jeden ze środków dość skutecznej, ale wcale niełatwej walki.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 17.

2

Obecnie pl. Legionów.

91

Nr 32
1982 [wrzesień, przed 29], [Wrocław] – „Zmusić do ustępstw”, artykuł Tadeusza Romanowskiego na temat relacji między władzą a społeczeństwem oraz możliwych środków
nacisku na rządzących
Zmusić do ustępstw
Czy społeczeństwo może zmusić władzę do ustępstwa drogą samego nacisku? Tak,
ale… pod warunkiem że ludzie, stojąc po obu stronach barykady, zechcą patrzeć na konflikt w kategoriach gry, która daje się rozstrzygnąć w sposób racjonalny.
Oto kilka uwag na ten temat, zakończonych konkretną propozycją:
1) Każdy konflikt polega na sprzeczności interesów stron, które w nim uczestniczą.
2) Interes własny każdej ze stron zawiera się pomiędzy przekonaniami Do i Od.
Przekonanie Do oznacza górny pułap żądań, a przekonanie Od – pułap dolny.
3) Każda ze stron jest Podmiotem w „granicach” Przekonań o tyle, o ile wyraża wolę
walki lub ustępstwa.
4) Ustępować jako Podmiot można jedynie do granicy Przekonania Od. Poniżej tej
granicy funkcjonuje się jako Przedmiot w interesie strony przeciwnej.
5) Sprzeczność interesów strony rozwiązują metodą konfrontacji, demonstracji lub
negocjacji. Konfrontacja to wyrażenie woli – czyli ujawnienie przekonań z pomocą środków gwałtu. Demonstracje to wyrażenie woli za pomocą środków nacisku, negocjacji, to
wyrażenie woli za pomocą środków pokoju.
6) Konflikt pomiędzy władzą a społeczeństwem w państwie polega na tym, że każda ze
stron stara się roztoczyć nad drugą kontrolę w swoim interesie. Albo społeczeństwo dąży do
tego, żeby władza funkcjonowała w jego interesie, albo władza chce, żeby społeczeństwo
zabezpieczało jej interes. W państwie demokratycznym rozwiązuje się ten konflikt środkami
pokoju dzięki kontroli parlamentarnej – w państwie totalitarnym środkami gwałtu i nacisku.
7) Społeczne przekonanie Do – czyli górny pułap żądań społeczeństwa – to możność
odwoływania władzy środkami pokoju. Więcej społeczeństwo żądać nie musi i nie powinno, ponieważ powyżej tej granicy istnieje tylko wspólnota pierwotna lub utopijny
komunizm. Stan, w którym społeczne Przekonanie Do zostało w pełni zrealizowane,
gwarantuje mu całkowitą podmiotowość.
8) Społeczne przekonania Od – czyli dolny pułap żądań – to możność wyrażenia woli
środkami pokoju. Mniej społeczeństwo żądać nie może i nie powinno, ponieważ poniżej
tej granicy zostaje ubezwłasnowolnione (uprzedmiotowione), co oznacza, że każde ujawnienie przekonań sprzecznych z interesem władzy jest przez nią tępione środkami gwałtu.
9) Władzy przekonanie Do – czyli górny pułap jej żądań – to możność bezkarnego
używania środków gwałtu wobec tych osób lub grup społecznych, które wyrażają swą
wolę środkami pokoju. Pełna realizacja Przekonania Do przez władzę jest równoznaczna
z ubezwłasnowolnieniem społeczeństwa.
10) Władzy Przekonanie Od – czyli dolny pułap żądań – to możność stosowania gwałtu
wobec osób i grup, które takie same środki stosują. Realizowanie przez władzę Przekonania
Od – ale pod kontrolą – jest równoznaczne z jej funkcjonowaniem w interesie społecznym.
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Jeżeli spojrzeć na nasze państwo przez pryzmat powyższych stwierdzeń, pokaże się,
że społeczeństwo zeszło poniżej owego Przekonania Od, zaś władza zrealizowała w pełni
swoje Przekonanie Do. Zatem będąc Przedmiotem władzy – społeczeństwo funkcjonuje
w jej interesie.
Aby zmienić ten stan, może ono jedynie używać środków nacisku lub gwałtu (środki
pokoju nie wchodzą w grę dopóty, dopóki władza nie zechce naprawdę negocjować).
Stosowaniu obu tych środków musi towarzyszyć pełne ujawnienie społecznego Przekonania Od oraz wyrażenie woli realizacji Przekonania Do. Minimum, którego musimy
żądać na dziś, to postulat zawieszenia stanu wojennego z czasowym (na okres negocjacji)
zwolnieniem wszystkich internowanych i aresztowanych za przekonania.
Realne na dziś maksimum tego, co możemy żądać, to rozpoczęcie negocjacji z KK1
NSZZ „Solidarność” i pełna amnestia dla więźniów politycznych, i uznanie podmiotowości
społeczeństwa, wyrażające się prawem kontroli władzy. Koniecznym warunkiem kontroli
społecznej jest autentyczne przedstawicielstwo parlamentarne. Więc co najmniej druga
izba w sejmie – Izba Samorządna, stanowiąca demokratyczną reprezentację samorządów
regionalnych, do których powinny być wolne wybory w ustalonym podczas negocjacji,
bliskim terminie. Takie żądanie należy zredagować w oświadczeniu zawierającym również groźbę użycia tego środka nacisku (nie gwałtu), jaki nam pozostał – odmowy pracy.
Spośród środków nacisku wykorzystaliśmy już okupacyjny strajk generalny (13 grudnia)
i manifestacje uliczne (31 sierpnia). Nie odniosły one oczekiwanego skutku. Władza wątpi
jeszcze w siłę i determinację naszych przekonań. Konsekwentna realizacja zbiorowej
odmowy pracy nie tylko pozbawiłaby ją tych złudzeń, lecz również obdarła z hasła, iż
działa w interesie społecznym. Kropkę nad „i” postawilibyśmy, podpisując się imiennie
pod żądaniem zawieszenia stanu wojennego i rozpoczęcia negocjacji z KK w ustalonym
z góry terminie. Podjęcie takiej właśnie formy nacisku zmniejszyłoby niemal do zera
groźbę interwencji radzieckiej. Akcja zbierania podpisów musiałaby być firmowana
przez [Lecha] Wałęsę i TKK, poparta przez Kościół i mieć ogólnopolski zasięg. O jej
rozpoczęciu i wynikach należałoby powiadomić rządy Związku Radzieckiego i Stanów
Zjednoczonych, bowiem konflikt polski uległ umiędzynarodowieniu, co niestety wyklucza
możliwość załatwienia naszych spraw wyłącznie własnymi rękami.
Tadeusz Romanowski2
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 17.
Komisja Krajowa – ogólnopolskie kierownictwo NSZZ „Solidarność” w okresie od września/października do
grudnia 1981 r.
2
Tadeusz Czesław Romanowski (1945–2009) – psycholog, działacz opozycyjny; 1980–1981 przewodniczący Międzyszkolnego Komitetu Założycielskiego/przewodniczący KZ Nauczycieli Świdnicy, delegat na I KZD NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. współredaktor „Serwisu” świdnickiej MKK; 14 XII 1981 r. zatrzymany, internowany w AŚ w Świdnicy,
4 I 1982 r. aresztowany, 22 I 1982 r. uniewinniony, 23 I 1982 r. zwolniony; od stycznia 1982 r. do 1986 r. w ukryciu
(dzięki pomocy Pawła Falickiego); w wyniku prokuratorskiej rewizji 5 III 1982 r. SN-Izba Wojskowa w Warszawie
uchylił wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia, 29 VIII 1983 r. sprawę umorzono; od czerwca 1982 r.
członek SW, współpracownik Kornela Morawieckiego i Pawła Falickiego; 1983–1985 autor, szef redakcji podziemnego pisma „BIS. Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej”, 1982–1987 współpracownik redakcji i publicysta
podziemnego pisma „Replika” („T.R.” i „R.T.”), w pierwszej połowie 1984 r., po aresztowaniu Falickiego, wydawca
i autor dwóch numerów; w 1986 r. ujawnił się; 1986–1989 współpracownik środowisk rolników indywidualnych
w okolicach Trzebnicy, Oleśnicy i Żmigrodu, w 1986 r. organizator Dolnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego.
1
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Nr 33
1982 wrzesień, [Wrocław] – Oświadczenie Porozumienia Solidarność Walcząca informujące o warunkach uczestnictwa w Porozumieniu Solidarność Walcząca oraz o wprowadzeniu miesięcznej składki
Oświadczenie
Jesteśmy otwartym ruchem politycznym, stawiającym sobie za cel budowę Rzeczypospolitej Solidarnej (patrz deklaracja Kim jesteśmy? O co walczymy w „SW”, nr 9, oraz
„SW”, wydanie specjalne). Uczestnictwo w Porozumieniu Solidarność Walcząca jest
oparte o wyrażenie woli przynależności do ruchu wobec uczestnika Porozumienia. Na
obecnym etapie organizacyjnym ze względów konspiracyjnych nie prowadzimy ewidencji członków. Wymagamy jedynie od uczestników ruchu aktywnej pomocy w realizacji
bieżącej działalności propagandowej lub samoobronnej i akceptacji ogólnych metod
i celów walki.
W ub. tygodniu Rada PSW powzięła decyzję o wprowadzeniu zasady płacenia przez
uczestników ruchu comiesięcznych datków na jego działalność. Miesięczna wysokość
składek wynosi 100 zł. Fundusze Solidarności Walczącej będą pod kontrolą powołanego przez Radę Wydziału Finansowego. Zasada płacenia datków ma na celu nie tylko
zabezpieczenie finansowych potrzeb ruchu, ale także wytworzenie ściślejszej więzi wewnątrzorganizacyjnej.
Wrzesień 1982 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 18.
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Porozumienie Solidarność Walcząca

Nr 34
1982 [październik, przed 6], [Wrocław] – Apel Porozumienia Solidarność Walcząca do
Kościoła, Lecha Wałęsy, TKK oraz wszystkich organizacji, instytucji i osób posiadających
autorytet o sformułowanie i poparcie petycji z żądaniem zawieszenia stanu wojennego,
pełnej amnestii dla internowanych i aresztowanych za przekonania oraz podjęcia przez
władze rozmów z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”
Apel
Do Kościoła, [Lecha] Wałęsy, TKK oraz wszystkich organizacji, instytucji i osób
posiadających autorytet:
Sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju staje się nie do zniesienia dla milionów
Polaków. Grozi to nieobliczalną tragedią. Władze ignorują żądania Związku i narodu.
Nasilają policyjny terror. Pokojowe naciski poprzez strajk okupacyjny (13 grudnia) i demonstracje uliczne (31 sierpnia) nie dały efektów. Zamiast dialogu z legalnymi władzami
Związku zanosi się na jego delegalizację.
Apelujemy do wszystkich autorytetów w kraju o sformułowanie i poparcie pisemnego
oświadczenia zawierającego minimalne społeczne żądania: zawieszenia stanu wojennego,
pełnej amnestii dla internowanych i aresztowanych za przekonania oraz podjęcia przez
władze w ustalonym terminie rozmów z KK NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na
czele. W całym kraju oświadczenie to powinno być w sposób zorganizowany puszczone
do podpisów, z imieniem, nazwiskiem i adresem podpisującego. O rozpoczęciu takiej
akcji i jej wynikach należałoby powiadomić Ojca Świętego, ONZ1 oraz rządy ZSRR,
USA i Wielkiej Brytanii – sygnatariuszy układu jałtańskiego. W razie udaremnienia tej
inicjatywy za pomocą gwałtu bądź zignorowania jej wyników należy zapowiedzieć datę
rozpoczęcia zwykłego strajku – odmowy pracy – ostatniej z możliwych pokojowych
prób nacisku.
Porozumienie Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 18.

1
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – międzynarodowa organizacja powołana w 1945 r. Jej głównym
celem jest rozwiązywanie sporów międzynarodowych drogą pokojową.
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Nr 35
1982 październik 12, Wrocław – Odezwa Porozumienia Solidarność Walcząca wzywająca mieszkańców Dolnego Śląska do podjęcia strajku solidarnościowego z robotnikami
Trójmiasta
Rodacy, mieszkańcy Dolnego Śląska!
Ten strajk nas zaskoczył1. Nie jesteśmy do niego przygotowani, ale musimy zawiesić
wszelkie kalkulacje. Musimy pokazać, że tak jak w sierpniu [19]80 [r.], ci na Wybrzeżu
nie są i nigdy nie będą sami. Tak jak i oni, razem przerywamy pracę.
Solidarność jest obowiązkiem. I będzie naszym zwycięstwem.
Wrocław, 12 X 1982 r.

Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 19.

W odpowiedzi na delegalizację NSZZ „Solidarność” 11–12 X 1982 r. zastrajkowały gdańskie zakłady pracy
(m.in. Stocznia Gdańska, Unimor, Elmor, Radmor, Unitra-Magmor, niektóre wydziały GSR, ZP Gdańsk, Hydrosteru,
Stoczni im. Komuny Paryskiej). Na ulicach Gdańska doszło walk z milicją, w wyniku których zmarła jedna osoba.
W następstwie strajku w Stoczni Gdańskiej zwolniono z pracy ok. 200 osób.
1

96

Nr 36
1982 [październik, przed 13], [Wrocław] – „Na co czekamy?”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” krytykujący władze podziemnej „Solidarności” za brak wezwania do
podjęcia w całym kraju strajków w geście solidarności z protestującą Stocznią Gdańską
Na co czekamy?
11 bm. Stocznia Gdańska rozpoczęła strajk nowego typu – nie okupacyjny, ale zwykły strajk, polegający na odmowie pracy w czasie i miejscu pracy. Rozpoczął się on
bez uzgodnień, terminów, bez specjalnych zapowiedzi. Strajk – najbardziej pokojowy,
związkowy przejaw robotniczego buntu. Za pomordowanych, więzionych, za bezczelną
prowokację przeciwko narodowi i ruchom związkowym na świecie – delegalizacja 10-milionowej „Solidarności”. Żądania strajkowe są wyraźne i oczywiste. Strajk trwa już trzeci
dzień – i co na to podziemne najwyższe struktury Związku: TKK i RKS-y – prowadzą
przygotowania do 4-godzinnego strajku ogólnopolskiego [wyznaczonego] na 10 listopada.
Czy nie widzą, że po spacyfikowaniu Stoczni Gdańskiej i Wybrzeża, tego źródła i bastionu
„Solidarności”, to będziemy się wszyscy mogli długo przygotowywać.
Wielka odpowiedzialność spada na tych, co mogą, co społecznym mandatem powołani
są do tego, aby dziś już powiedzieć na całą Polskę: strajkujemy tak jak stoczniowcy dla
poparcia ich walki, ich żądań. A tego nie mówią. Na co oni czekają? Na co czekają robotnicy wielkich zakładów Wrocławia, Warszawy, Poznania? Aż będzie gorzej, aż będzie
zimniej, na większą nienawiść, na nowe grudnie? Na co my czekamy?
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 19.
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Nr 37
1982 [październik, przed 20], [Wrocław] – „Krajobraz przed bitwą”, artykuł Tadeusza
Romanowskiego i Kornela Morawieckiego wpisujący sytuację w Polsce w kontekst stosunków międzynarodowych oraz wiążący postawę polskiego społeczeństwa z prawdopodobieństwem wybuchu konfliktu światowego
Krajobraz przed bitwą
Pogląd: trzecia wojna światowa rozpoczęła się z chwilą zakończenia drugiej i trwa do
dziś w tzw. stanie endemicznym – lokalizowanym i kontrolowanym przez uczestniczące
w niej strony. Strony te, zwane w mowie Wschodem i Zachodem, manifestują co jakiś czas
za pomocą gwałtu swoje przeciwstawne ideologiczno-polityczno-gospodarcze przekonania i sposobią się na wybranych poligonach do wybuchu epidemii wojny. Polska stanowi
jedno z ostatnich „poletek doświadczalnych”, z którego już tylko krok do nieuchronnej,
ostatecznej rozgrywki konwencjonalnej, z dołożeniem wszelkich starań, by moc jądrowa
pozostała w arsenałach. Pogląd taki niesie przeświadczenie, że obie wysokie strony działają
niejako ponad społeczeństwami, troszcząc się tylko o to, by nie wyparowały. Nie zgadzamy
się z tym przeświadczeniem oraz postawami, które mu towarzyszą. Oto nasza polemika:
1. Stroną ofensywną jest Wschód, który rozwinął potencjał militarny – pod hasłami obrony przed imperializmem – z naruszeniem praw i potrzeb swych społeczeństw.
Okazało się to możliwe ze względu na brak mechanizmów kontroli demokratycznej
(parlamentarnej), co stawia społeczeństwa poza biegunem wydarzeń, a władze – poza
odpowiedzialnością za ten bieg.
2. Stroną defensywną jest Zachód, który rozwinął potencjał militarny – pod hasłem
obrony przed komunizmem – bez naruszania potrzeb i praw swoich społeczeństw. Było
to możliwe dzięki kontroli demokratycznej – parlamentarnej.
3. Wszystkie liczące się siły, a więc również społeczeństwa Wschodu, pozostają w tzw.
sprzężeniu zwrotnym – czyli mają wpływ na reakcje uczestników. Tylko stopień tego
wpływu i rodzaj reakcji jest trudny do przewidzenia.
4. Wschód (władza) może przyznać społeczeństwom prawo do demokratycznej kontroli (perspektywa pokoju), albo wymuszać na Zachodzie dalsze ustępstwa polityczno-ekonomiczne (perspektywa wojny).
5. Zachód (społeczeństwa i wybrane w demokratycznych wyborach władze) może
dla świętego spokoju godzić się na polityczno-ekonomiczne ustępstwa na rzecz Wschodu (perspektywa wojny) albo, wykorzystując swą ekonomiczną przewagę, wymuszać
demokratyzację systemu wschodniego (perspektywa pokoju).
6. Społeczeństwa (wschodnie) mogą walczyć o prawo do kontroli i następnie do wyboru władzy (perspektywa pokoju) albo dla świętego spokoju zrezygnować z tego prawa
(perspektywa wojny).
7. Międzynarodowy konflikt pomiędzy Wschodem a Zachodem uległ w Polsce uwewnętrznieniu – społeczeństwo bierze stronę Zachodu, władze Wschodu.
8. Wewnętrzny konflikt pomiędzy polskim społeczeństwem a władzą uległ umiędzynarodowieniu – Zachód bierze stronę społeczeństwa, Wschód stronę władzy.
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9. To (punkty 7 i 8) sprawia, że kraj nasz się stał języczkiem u wagi świata. Patrzy on
na nas zarówno z nadzieją, jak i z obawą. Z nadzieją, bo wygrana społeczeństwa wzmacnia
szansę pokoju. Z obawą, bo przegrana wzmaga obawę totalitarnej konfrontacji. Klucz
do rozwiązania tego polsko-międzynarodowego konfliktu posiadają mocarstwa Wschodu
i Zachodu. My naciskamy klamkę i pchamy drzwi. Jeśli nie puszczą, po wyczerpaniu
wszelkich pokojowych środków nacisku, będzie to znaczyło, że mocarstwa nie dopasowały
klucza. A nam pozostaje… całowanie klamki lub wyważenie drzwi. Całowanie klamki,
czyli rezygnacja, sprowadza się do biernego oczekiwania na wybuch wojny. Nie wolno zakładać, że moc jądrowa pozostaje niewykorzystana. Użyje jej z pewnością ta strona, która
zacznie przegrywać. Druga strona odpowie tym samym i nastąpi koniec chrześcijańskiej
naukowo-przemysłowej cywilizacji białego człowieka. Nam nie wolno ani przez chwilę
kapitulować, bo taka postawa przybliża groźbę wojny, stawia nas poza biegiem wydarzeń,
ale nie zwalnia z odpowiedzialności. Wyważenie drzwi oznacza stosowanie gwałtu – falę
obustronnego terroru. To też wygląda na ślepą uliczkę. Jedynym z niej wyjściem byłoby
zbrojne powstanie, z którym – aby miało jakiekolwiek szanse – trzeba by było czekać do
wybuchu rewolucji w mocarstwie Wschodu lub do… wybuchu II[I] wojny. Koło się zamyka. Jest to krąg iście piekielny. Co więc czynić? Jak z niego wyjść? Próba odpowiedzi:
a) dojrzeć, że zagrożenie dla sprawy pokoju stanowi wschodni totalitaryzm. To on
ucieka przed kontrolą i opinią ludzi. Już wcale nie liczy się z tym, jak ci ludzie chcą żyć,
i można się obawiać, że wkrótce przestanie się liczyć, że oni po prostu chcą żyć;
b) zdrowo, czyli z wyprzedzeniem i z poszukiwaniem ratunku, bać się widma wojny.
Są małe szanse, że po jej zakończeniu uchowają się kolejni prarodzice, a już zupełnie
nikłe na to, że Adam z Ewą ostaną [się] nad Wisłą;
c) dostrzec ratunek w wymuszeniu na totalitarnym systemie takich ustępstw, które
dopuszczą głos i kontrolę społeczeństwa;
d) dążyć do takich ustępstw za cenę utraty pracy, wolności osobistej, nawet życia.
Lepiej jest siedzieć w więzieniu, lepiej jest dziś umierać samemu, walcząc o ratunek dla
wszystkich, niż jutro ginąć nadaremnie i ze wszystkimi.
Jeżeli pozostaniemy w letargu, czeka nas wspólna zagłada. Czy obudzi się w nas zwykły, szary człowiek, który – będąc świadomym, że jest tylko maleńkim pyłkiem, odważy
się na ujawnienie całej mocy swych przekonań, na ich obronę za cenę utraty stanowiska,
zdrowia, życia? W imię czego? Właśnie w imię życia.
Tadeusz Romanowski i K[ornel] M[orawiecki]
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 20.

Nr 38
1982 [październik, przed 27], [Wrocław] – Odezwa Porozumienia Solidarność Walcząca
wzywająca do udziału w strajku zapowiedzianym przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” na 10 listopada 1982 r.
Rodacy!
Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wzywa społeczeństwo
do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej w dniu 10 XI br.1 Ośmiogodzinnym strajkiem
i ulicznymi manifestacjami mamy zaprotestować przeciwko delegalizacji „Solidarności”,
przeciwko bezprawiu. Jeśli protest nie odniesie skutku, TKK zapowiada demonstracje
w dniach 13–17 grudnia br. i strajk generalny na wiosnę w przyszłym roku.
Źle się stało, że tuż po ogłoszeniu delegalizacji „Solidarności”2, w spontanicznej
akcji strajkowej w stoczniach gdańskiego wybrzeża nie poparło swym autorytetem i nie
rozciągnęło na cały kraj podziemne kierownictwo Związku. Strajki zapowiadane są
trudniejsze do przeprowadzenia. Można się spodziewać mobilizacji całej policyjnej
machiny WRON. Można się spodziewać postrajkowych represji i można powątpiewać
w skuteczność jednodniowego protestu. To prawda, ale trwa wojna i my, społeczeństwo,
nie mamy innego wyboru, jak słuchać poleceń naszych przywódców. Krytyka nie zwalnia
nas z obowiązku. A obowiązkiem każdego członka „Solidarności”, każdego uczciwego
Polaka, jest przerwać pracę w dniu 10 listopada. Przerwać, nie bacząc na nic, ani na to,
że wyrzucą nas z pracy, ani na to, że nas zaaresztują. Nie grozi nam ani jedno, ani drugie,
jeżeli zaprotestujemy razem, jeśli staniemy jeden za wszystkich i wszyscy za jednego.
Strajk i demonstracje uliczne są jedynymi pokojowymi środkami obrony, jakie pozostały
nam po rozwiązaniu naszego Związku. Użyjmy je solidarnie w dniu 10 listopada.
Za Porozumienie Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 21.

1
2

Odezwę wydano 20 X 1982 r. Zob. Dokumenty władz NSZZ „Solidarność”…, s. 96–98.
Delegalizacja nastąpiła 8 X 1982 r.
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Nr 39
1982 październik 28, [Wrocław] – List otwarty Kornela Morawieckiego do rosyjskich
dysydentów z prośbą o poparcie i propagowanie idei „Solidarności” w ZSRS
List otwarty
Moskiewscy Przyjaciele!
Fakty: „Solidarność” to 10-milionowy ruch związkowy w Polsce, który powstał po
robotniczym buncie na Wybrzeżu i [w] całym kraju w sierpniu 1980 r. Ruch ten przez
16 miesięcy walczył w sposób pokojowy o poprawę warunków pracy i płacy, o prawo
do społecznej kontroli nad skorumpowaną, totalitarną władzą. Nigdy nie dążył, o co się
go teraz fałszywie oskarża, do obalenia i przejęcia władzy w kraju. Za aprobatą Kremla
13 grudnia ub.r. junta generała [Wojciecha] Jaruzelskiego, podobna faszystowskiej juncie
[Augusto] Pinocheta1, wprowadziła stan wojenny, którego jedynym celem było rozbicie
„Solidarności”. Aresztowano i internowano tysiące działaczy związkowych. Strzelano
do strajkujących górników. Po dziesięciu miesiącach, na początku bm., zdelegalizowano
NSZZ „Solidarność”.
W Polsce nasila się terror typu stalinowskiego. Ludzi katuje się w aresztach śledczych,
przeciwko manifestującym na ulicach używa się broni. Leje się niewinna robotnicza krew.
Możliwości: „Solidarność” to nie tylko polski ruch zawodowy – to rewolucyjna idea.
To propozycja nowego, jeszcze nie do końca wyartykułowanego ładu społecznego. Kapitalizm widzi interes ogółu poprzez interesy jednostek, komunizm w sowieckim wydaniu
widzi interes ogółu kosztem interesu jednostek, solidaryzmem można nazwać taki ustrój,
który interes jednostek widzi poprzez interes ogółu.
Solidarność to nowa społeczna idea i zarazem sposób na jej zwycięstwo. Przepis i droga
na pokonanie wschodnich totalitarnych reżimów i zachodnich partykularnych egoizmów.
Aby to się stało, zwykli ludzie, „lud pracujący miast i wsi”, muszą zyskać świadomość
własnej solidarności i odważyć się na użycie tej siły. Wówczas runą czerwone i złote trony.
Prośby: Propagujcie prawdę o „Solidarności”. Ukażcie ludziom Waszego wielkiego
kraju jej uniwersalny, postępowy charakter. Wydrukujcie tekst Posłania I Zjazdu NSZZ
„Solidarność” do aludzi pracya Europy Wschodniej2. Starajcie się, nie bacząc na represje,
o poszerzenie społecznej bazy Waszego działania, o informowanie elit we wszystkich
warstwach społeczeństwa. Nie wystarczą maszynopisy krążące wśród swoich. Wiemy, że
u Was jest to bardzo trudne, ale prosimy: wyjdźcie ze swoimi wydawnictwami do ludzi
z fabryk i ulic. Starajcie się opanować nowe techniczne formy podziemnej propagandy,
takie jak nasze amatorskie nadajniki radiowe.

W oryginale Ludów.
Augusto Pinochet (1915–2006) – chilijski dyktator i generał; w 1973 r. przywódca junty wojskowej w Chile,
1974–1990 prezydent Chile; w 1990 r. przekazał władzę zwycięzcy wolnych wyborów prezydenckich z 1989 r.
2
Posłanie I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej – odezwa I KZD NSZZ
„Solidarność” do robotników bloku sowieckiego. Wyrażono w niej m.in. poparcie dla działań na rzecz wolnego ruchu
zawodowego. Posłanie zostało ostro skrytykowane m.in. przez władze PRL i ZSRS.
a–a
1
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Organizujcie się pod hasłami „Solidarności” i walczcie o nią. Słowa polskiej piosenki mówią: „[…] najpiękniejsza w klasie robotniczej jest solidarność”. Solidarność jest
słuszna i piękna – będzie zwycięska. Podejmujcie tylko razem z nami te zmagania „za
naszą i waszą wolność”.
28 października 1982 r.

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1982, nr 39.

Za Solidarność Walczącą
Kornel Morawiecki

Nr 40
1982 [listopad, przed 2], [Wrocław] – „Czy mają pozostać bezkarni?”, artykuł Romualda
Lazarowicza („TOM”), wskazujący możliwe sposoby ukarania osób, które donoszą na
działaczy NSZZ „Solidarność” w zakładach pracy
Czy mają pozostać bezkarni?
Są wśród nas, udają naszych kolegów, dzielą niby nasze kłopoty, rozmawiają z nami.
Ale interesuje ich tylko jedno: kto zbiera składki, kto kolportuje gazetki, kto wzywa do
protestów itp. Co pewien czas ktoś traci pracę, jest aresztowany, internowany lub bity
w śledztwie. To działają nasi fałszywi przyjaciele, którzy powodując czyjeś nieszczęście,
robią karierę lub pieniądze. Czy mamy bezczynnie patrzeć na tę haniebną działalność
konfidentów? Czy pozwolimy, by wybierali nas jednego po drugim i spokojnie korzystali
z owoców całej zdrady?
Czas zorganizować samoobronę w każdym zakładzie, w każdej fabryce winny powstawać zakonspirowane grupy, których zadaniem będzie obrona przed donosicielami
i kolaborantami. Sposób postępowania takich grup samoobrony powinien być następujący:
1. Stwierdzenie faktu (donoszenie, zdzieranie ulotek, prześladowanie działaczy „Soli
darności” itp.).
2. Podanie do wiadomości kolegów nazwiska konfidenta wraz z ostrzeżeniem, że o ile
nie przerwie swej działalności, zostanie ukarany (ulotki).
3. „Ostatnie ostrzeżenie”, rozklejone na murach zakładu i w miejscu zamieszkania
konfidenta.
4. Akcja wstępna – zniszczenie cennego przedmiotu (zamalowanie samochodu, przecięcie opon, zniszczenie ubrania, zniszczenie drzwi do mieszkania, wybicie szyb w oknach itp.).
5. Akcja bezpośrednia – kara zasadnicza (ogolenie głowy, całkowite zniszczenie
samochodu, wystawienie delikwenta na bezpośrednie działanie grupy zomowców itp.).
Punktom 2–5 towarzyszyć winien całkowity bojkot tej osoby.
Jeśli któryś z punktów spowoduje zaprzestanie wrogiej nam działalności, wykonanie
punktów dalszych należy oczywiście wstrzymać.
Punkty 4 i 5 mogłyby być realizowane przez grupy samoobrony sąsiednich zakładów.
Uniemożliwiłoby to ewentualne rozpoznanie członków grupy przez karanego.
Nie wszędzie, ale [a] w części zakładów da się z pewnością zastosować inny jeszcze
sposób: „internowanie”. Byłoby ono stosowane wobec donosicieli i kolaborantów podczas
akcji protestacyjnych, gdy „praca” tych ludzi jest szczególnie wydajna i niebezpieczna
dla otoczenia. Polegać by to miało na umieszczeniu ich w zamkniętych pomieszczeniach
(magazyn, piwnica, barak itp.) w celu uniemożliwienia im szpiclowania.
Przedstawione wyżej propozycje spotkają się zapewne z kontrowersjami. Pamiętajmy
jednak, że karać będziemy tych, którzy całkiem świadomie i celowo powodują cierpienia

a

Opuszczono zbędne z pewnością.
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najlepszych i najdzielniejszych spośród nas i ich rodzin. Idzie również o to, by zniechęcić
i zastraszyć innych kandydatów na konfidentów. Donosicielstwo przestanie popłacać.
TOM1
PS. Skuteczną akcję, podobną do opisanej w tym artykule, przeprowadzono w Elwro
wobec dyr[ektora] [Eugeniusza] Filipajtisa2 (który spowodował zwolnienie z pracy ponad 100 osób za uczestnictwo w minucie milczenia 30 września). Konfidenci w Elwro
uspokoili się – przynajmniej na pewien czas.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 22.

Romuald Lazarowicz „Andrzej Żurawski”, „Bożena”, „Jan Ewaryst”, „Tom”, „Tomek” (ur. 1953) – bibliotekarz,
działacz opozycyjny; 1980–1990 członek redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym ukrywał się, 1981–1982 redaktor naczelny „Z Dnia na Dzień”, od 1982 r. w SW, organizator Radia
Solidarność Walcząca, następnie Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej.
2
Eugeniusz Filipajtis (1918–2009) – dyrektor ds. zabezpieczenia w WZE Elwro.
1
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Nr 41
1982 listopad 4, [Wrocław] – „Wiedzieć to móc”, artykuł Pawła Falickiego („Piotra
Kminkiewicza”) na temat wartości, którą we współczesnym świecie stanowi informacja
Wiedzieć to móc
Profesorowi Leszkowi Nowakowi1: xI = E = mc2
Podtytuł: Informacyjna teoria rozwoju społeczeństw i jej implikacje na dzisiaj (wersja
popularna)
I. Okres materii. Dawno, dawno temu na świecie wśród ludzi najcenniejszą wartością
była materia. Kto posiadał dużo rzeczy materialnych, ten dyktował warunki innym, ten
był władcą. Posiadacz maczugi był ważniejszy niż „bezmaczugowiec”, właściciel domu
lepszy od bezdomnego, ziemianin górował nad chłopem. Ci, którzy dużo mieli, rządzili
innymi, ustanawiali prawa, byli motorem rozwoju społeczeństwa. Głównym zajęciem
ludzi było wówczas gromadzenie nowych terytoriów. Liczył się w społeczeństwie ten,
kto miał więcej koni, większe pole, więcej służby. Był to okres handlu wymiennego:
wymieniano materię za materię.
II. Okres energii. Kolejny etap rozwoju społeczeństwa zaczął się, gdy ludzie zaznali
dobrodziejstw płynących z posiadanej energii. Nie znikł oczywiście trend do posiadania
wielu rzeczy materialnych, niemniej zaczęły one odgrywać coraz mniejszą rolę.
Pojawił się pieniądz (już nie jako sztuka złota – dobro materialne, ale jako siła nabywcza). Najważniejsi stali się ci, którzy mieli dużą „siłę przebicia”, którzy mogli wykupić dużo towarów, nabyć ziemię, zagarnąć siłą dobra materialne. Zaczęto gwałtownie
doskonalić uzbrojenie. Przestało ono zdobić, musiało stać się użyteczne. Im silniejsza
armia, tym ważniejszy dowódca-władca. Im więcej ma pieniędzy – energii, tym łatwiej
może dyktować warunki dalszego rozwoju społeczeństwa.
Towary wymienia się na energię (pieniądze). Ważna jest siła nabywcza pieniądza.
Energia staje się elementem przetargowym. O ropę i węgiel walczy cały świat. Ludzie
się zbroją. Pojedynczo i grupowo. Trwa wyścig zbrojeń. Prowadzone wojny zaczynają
mieć charakter prób sił (wyładowań energetycznych), a nie zaborczo-terytorialny (zmiany
właściciela dóbr materialnych). Materia jest o tyle ważna, o ile można ją efektywnie zmienić w energię (rudę uranu, ropę, węgiel). Liczą się ci, którzy mogą, a nie ci, którzy mają.
III. Okres informacji. Trzecim etapem rozwoju społeczeństw, w który dopiero wchodzimy, jest wiek informacji. Coraz bardziej zaczynają się w świecie liczyć ci, którzy
po prostu dużo wiedzą. Rozwijają się ogromne banki danych, rozwijają się sposoby
gromadzenia informacji, jej ochrony przed niepowołanym dostępem lub zniszczeniem.
Ogromną rolę zaczynają grać prasa, radio, telewizja. Agencje informacyjne są już w staLeszek Nowak (1943–2009) – filozof, twórca nie-Marksowskiego materializmu historycznego, działacz opozycyjny;
od 1980 r. w „Solidarności” i TKN, internowany, publicysta pism podziemnych i emigracyjnych, opublikował kilka
zbiorów artykułów.
1
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nie sparaliżować wybraną grupę społeczną, wywołać w niej panikę, odciąć od jakiegoś
rodzaju informacji, sterować zachowaniem mas. Gwałtownie rozwija się przemysł komputerowy – przemysł do obróbki informacji.
Już nie wystarczy mieć. I nie wystarczy móc. Trzeba wiedzieć. Ci, którzy wiedzą, ile
jest mięsa w Polsce i gdzie ono jest, trzymają w szachu resztę. Wcale nie muszą mieć
tego mięsa ani móc go wydobyć. Wystarczy, że wiedzą.
IV. Wnioski. Fakt, że nadeszła już era informacji, zrozumiał Związek Radziecki,
zrozumiały też Chiny. Państwa te od dawna izolują informacyjnie swoje społeczeństwa. Dzięki temu wychowały sobie posłuszne pokolenia i już dzisiaj mogą je prawie
w 100 procentach pokierować na dowolnie wybrany cel. Jednostki zakażone wrogą
informacją poddaje się leczeniu w szpitalach psychiatrycznych, by mogły kiedyś wrócić
na łono zdrowego społeczeństwa. Twórcą koncepcji leczenia „inakomysliaszczych” jest
psychiatra moskiewski prof. [Andriej] Snieżniewski2. Jego nazwisko przejdzie do historii obok takich sław, jak dr [Joseph] Goebbelsa czy [Ernst] Kaltenbrunner3. W końcu lat
siedemdziesiątych Związek Radziecki zaproponował krajom afrykańskim utworzenie
wspólnej agencji prasowej. Pomoc techniczna, sprzęt i szkolenie byłyby za pół darmo
od Rosjan. Propozycji tej sprzeciwił się (jedyny chyba przytomny prezydent afrykański)
Julius Nyerere4 z Tanzanii. Zapobiegł on w ten sposób monopolowi przepływu i sterowania
informacją z całego kontynentu afrykańskiego. Tym samym uratował (na razie) Afrykę
od sowieckiej dominacji.
Rosjanie też jako pierwsi na świecie wprowadzili pojęcie „krajowego obszaru informacyjnego”. (Np. Radio Swoboda5 permanentnie narusza nasz „krajowy obszar informacyjny” – ubolewają publicyści „Litieraturnej Gaziety”6).
Prekursorskie to określenie świadczy o tym, że w dziedzinie sterowania informacją
Rosjanie wyprzedzają znacznie zdezorientowane i zajęte rozwojem energetycznym (zbrojenia, ropa) kraje Zachodu.
W epoce informacji zanika pieniądz jako energia. Dobra materialne i energetyczne
wymienia się na informacje o ich wartości, czyli na czeki, kredyty, akcje, obligacje i rachunki. Na rynku królują operacje bezgotówkowe, czyli zmiany informacji o stanie kont
bankowych.
Każda jednostka, każda grupa społeczna, każdy naród, jeśli chce, by się z nim liczono,
musi stać się potęgą informacyjną. I temu celowi powinny być podporządkowane nasze
działania.
W oryginale Goebels. Joseph Goebbels (1897–1945) – niemiecki polityk, zbrodniarz wojenny; minister propagandy
i oświecenia publicznego w rządzie Adolfa Hitlera, członek ścisłego kierownictwa NSDAP.
2
Andriej Snieżniewski (1904–1987) – rosyjski lekarz psychiatra; opowiadał się za rozszerzeniem kryteriów klinicznych schizofrenii (schizofrenia bezobjawowa), jego teoria została następnie wykorzystana przez władze ZSRS
do zwalczania dysydentów politycznych.
3
Ernst Kaltenbrunner (1903–1946) – niemiecki funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa, zbrodniarz wojenny;
SS-Obergruppenführer, 1943–1945 szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa III Rzeszy (RSHA), stracony w Norymberdze.
4
Julius Nyerere (1922–1999) – tanzański polityk; 1964–1985 prezydent Tanganiki/Tanzanii, twórca państwa tanzańskiego, ideolog afrykańskiego socjalizmu demokratycznego.
5
Radio Swoboda – rozgłośnia radiowa kierująca audycje do republik sowieckich. Działała od 1951 r.; w 1976 r.
połączyła się z Radiem Wolna Europa.
6
„Litieraturnaja Gazieta” – tygodnik literacki i społeczno-polityczny ukazujący się w Moskwie od 1929 r.
a
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Oczywiście ery materii i energii nie minęły całkowicie. Dobrze jest mieć duży zasób dóbr materialnych (terytorium, żywność, ludzi), jak i energetycznych (paliwo, broń,
pieniądze), ale trzeba być świadomym, że takie wyposażenie należy już do przeszłości.
Przede wszystkim musimy mieć własną, niezależną informację. Mając silne ośrodki informacyjne, zdobędziemy energię i materię i będziemy dyktować warunki.
Twórzmy zatem niezależne czasopisma i zakładajmy wolne rozgłośnie radiowe i telewizyjne, propagujmy we wszystkich środowiskach idee wolności informacyjnej. Pamiętajmy, że to słowo (informacja) stało się (energia) ciałem (materia), a nie na odwrót.
4 XI 1982 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 25.

Piotr Kminkiewicz

Nr 42
1982 [listopad 10–12], [Wrocław] – „Z bliska”, artykuł Kornela Morawieckiego komentujący strajki 10 listopada 1982 r. oraz aktualną sytuację w Polsce
Z bliska
Ośmiogodzinny strajk zapowiedziany przez TKK na 10 listopada – nie wyszedł. Nie
wyszedł zwłaszcza w wielkoprzemysłowych zakładach pracy, które były w większości
obstawione przez SB i wojsko. Wszelkie próby strajku łamano w zarodku, wyprowadzając z hal i z miejsca zwalniając osoby niepodejmujące pracy. Łatwiej było w biurach, na
uczelniach, gdzie – jak np. na Politechnice Wrocławskiej – nie odbyło się ok. 70% zajęć.
Na analizę przyczyn i zestawienie danych tego, co i jak było, będzie jeszcze czas. Tu
trzeba stwierdzić, że zabrakło determinacji do podjęcia protestu, który – jak powszechnie
zdawaliśmy sobie sprawę – istoty nie zmienił, po którym WRON-a pozostanie WRON-ą.
Na postawę społeczeństwa wpłynęła z pewnością polityczna decyzja prymasa [Józefa]
Glempa1 spotkania się z [Wojciechem] Jaruzelskim na dwa dni przed strajkiem2. Decyzję
tę trudno sobie wytłumaczyć. Czyżby oznaczała ona cofnięcie poparcia, jakie dotychczas
dawał Kościół przywódcom Związku i celom, o które walczy? Pytanie takie może jest zbyt
śmiałe i naiwne, jest jeszcze zbyt wiele znaków zapytania – jak choćby ostatni list kaprala
[Lecha] Wałęsy do generała. Tylko pani [Danuta] Wałęsowa3 pochwaliła stan wojenny
(patrz „GR” z 9 bm.), a już zwalniają jej męża. To oczywiście żarcik, ale dzieją się rzeczy
poważne. Fakty ostatniego miesiąca, poczynając od delegalizacji „Solidarności” poprzez
niepodjęty spontaniczny strajk na Wybrzeżu, publiczną wypowiedź prymasa, nieudany
strajk i tylko częściowo udane uliczne manifestacje, na śmierci L[eonida] Breżniewa4
kończąc – stworzyły jakościowo nową sytuację. Częściowo ponad społeczeństwem, ale
nie bez naszego udziału, odbywa się polityczny targ. Targujemy co się da – uwolnienie
Lecha, internowanych, skazanych, przyjazd Ojca Św[iętego], ale nie sprzedajmy jednego: „Solidarności”. Bo to nasz Związek jest symbolem i ostoją tego, co „najpiękniejsze
w klasie robotniczej” w Polsce – solidarności.
K[ornel] M[orawiecki]
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 24.

Józef Glemp (1929–2013) – duchowny katolicki; 1981–2009 prymas Polski, 1981–2004 przewodniczący KEP,
1981–1992 metropolita warszawsko-gnieźnieński, od 1992 r. metropolita warszawski, od 2006 r. arcybiskup senior
archidiecezji warszawskiej.
2
Mowa o spotkaniu prymasa Józefa Glempa z gen. Wojciechem Jaruzelskim 8 XI 1982 r. W komunikacie ze
spotkania ogłoszono datę wizyty w Polsce Jana Pawła II (czerwiec 1983 r.) oraz zaapelowano o pokój społeczny
i nieprzerywanie pracy. Prymas wystąpił ponadto w telewizji, aby uwiarygodnić tezę o uzależnieniu wizyty papieża
od „pokoju społecznego”.
3
Danuta Wałęsa (ur. 1949) – żona Lecha Wałęsy; 1990–1995 pierwsza dama RP.
4
Leonid Breżniew (1906–1982) – sowiecki polityk komunistyczny, od 1964 r. I sekretarz KPZS, 1966–1982 sekretarz
generalny tej partii, przywódca ZSRS.
1
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Nr 43
1982 [listopad 11–12], [Wrocław] – Komunikat Rady Solidarności Walczącej informujący o przyjęciu tekstu przysięgi i przekształceniu Porozumienia Solidarność Walcząca
w organizację o nazwie Solidarność Walcząca
Komunikat
11 listopada br., w 64. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, Rada Porozumienia Solidarność Walcząca przyjęła i azaprzysięgła Rotęa Solidarności Walczącej.
Rotę walki o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, o solidarność między ludźmi
i narodami.
Aktem przysięgi Porozumienie przekształci się w organizację o nazwie: Solidarność
Walcząca. Uczestnictwo w Porozumieniu zastąpione zostało przez członkostwo w organizacji – po azaprzysiężeniu Rotya.
Rada Solidarności Walczącej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 24.

a–a

Tak w oryginale.
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Nr 44
1982 [listopad, przed 17], [Wrocław] – „Pytania”, artykuł od redakcji „Solidarności
Walczącej” na temat aktualnej sytuacji w Polsce i możliwych scenariuszy jej rozwoju
Pytania
Przed nami same znaki zapytania: 1. Co i w zamian za co wytargował prymas [Józef]
Glemp u władz – czy tylko datę przyjazdu Ojca Św[iętego] i wypuszczenie Lecha Wałęsy? Czy Kościół w imię obrony ludzi – internowani i skazani – gotów jest zrezygnować
z obrony NSZZ „Solidarność”? 2. Jaki sposób i kierunek walki obierze nasz przewodniczący na wolności – czy, jak zawsze obiecywał, nie opuści i nie pozwoli sobie i nam
wydrzeć „Solidarności”? 3. Jakie decyzje podejmie TKK – czy wobec odmowy poparcia
przez Kościół strajków i demonstracji ulicznych i wobec braku akceptacji społecznej na
taki protest jak 10 bm. podziemne przywództwo Związku zaproponuje jakieś nowe formy
walki? Czy zmodyfikuje plany akcji i styl swojej pracy? 4. Jak nowi szefowie Kremla1
potraktują WRON-ę? Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, na jakim pojedzie teraz
generał? Nie na białym – to pewne. Po pogrzebie [Leonida Breżniewa] z [Wojciechem]
Jaruzelskim nie rozmawiał nikt z kremlowskiej wierchuszki. Czy Rosjanie sami jeszcze
nie wiedzą, jaki kurs wobec Polski obrać, czy może już obrali nie taki, jak chce WRON?
Pytania można by mnożyć. Te wystarczą jednak, żeby stwierdzić, że stoimy przed
kolejnym zakrętem. Wiemy mało. Ale naszą siłą jest idea i wiara. Idea solidarności i wiara
w jej zwycięstwo. Tego się trzymajmy.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 25.

1

Po śmierci Leonida Breżniewa przywódcą ZSRS został Jurij Andropow.
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Nr 45
1982 grudzień 7, [Wrocław] – „Po roku”, oświadczenie Rady Solidarności Walczącej
z krótkim podsumowaniem roku stanu wojennego
Po roku
Mija rok od wprowadzenia stanu wojennego: rok krwi i bólu górników Wujka i Lubina, męki katowanych w milicyjnych kazamatach, rozpaczy więzionych i internowanych
za wierność Związkowi i sobie. Rok katastrofalnego spadku produkcji i poziomu życia
milionów zwykłych ludzi, którym bieda zagląda w oczy. Rok jawnego gwałcenia praw
obywatelskich, poniżania i wyzysku. Ale także rok oporu zaznaczonego m.in. strajkami
i demonstracjami (1 i 3 maja, 13 czerwca, 31 sierpnia, 10 listopada), niezależną prasą,
budową podziemnych struktur i bojkotem OKON-ów, PRON-ów i nowych związków
zawodowych.
Dla uspokojenia społeczeństwa junta zapowiada zawieszenie stanu wojennego i inne
wiążące się z tym ustępstwa: zwolnienie internowanych, amnestię. Liczy się na to, że po
rozwiązaniu niezależnych stowarzyszeń twórczych i studenckich i, co najważniejsze, po
delegalizacji „Solidarności” społeczeństwo da się oszukać pozorami liberalizacji, zapomni
o swych prawach i o tych, którzy o nie walczą. Z ulgą powitamy wszelkie humanitarne
gesty władzy. Ale cele nasze pozostają niezmienne. Będziemy walczyć o reaktywację
legalnie działającego NSZZ „Solidarność”, o rzeczywistą samorządność zakładów pracy,
o wolne demokratyczne wybory, o solidarność i pokój między narodami, o Rzeczpospolitą
Solidarną.
7 XII 1982 r.

Rada Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 28.
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Nr 46
1982 grudzień 13, [Wrocław] – „Manifest Solidarności”, tekst Kornela Morawieckiego
przedstawiający podstawowe założenia solidaryzmu – ustroju proponowanego przez
Solidarność Walczącą
Manifest Solidarności
I. Co? Jutrzenka Solidarności wstaje nad światem. Wstaje jako rewolucyjna idea,
jako propozycja nowego ładu społecznego. Na przekór dwóm największym potęgom:
pieniądza i władzy. Na przekór prywacie i totalitaryzmowi.
Kapitalizm zrealizuje interesy ogółu jako sumę prywatnych interesów jednostek,
komunizm zrealizuje interesy rządzącej partii i totalitarnego państwa kosztem interesów
jednostek. Solidaryzmem można nazwać taki ustrój, który dostrzega interesy jednostek
i dba o ich wspólną z interesami ogółu realizację. Ustrój ten przyjmuje wszystkie zasady
i instytucje życia zbiorowego konieczne do tego, aby wszyscy ludzie poczuli się obywatelami, a więc:
1. Parlamentarne rządy wyłaniane w wolnych, demokratycznych wyborach spośród
kandydatów ścierających się partii i programów politycznych.
2. Rynkową gospodarkę z wykluczeniem wielkiej własności prywatnej środków produkcji, opartą o pracownicze samorządy jako podstawową formę zarządzania zakładami pracy.
3. Swobodę słowa i zrzeszeń.
4. Terytorialne samorządy odpowiedzialne przed mieszkańcami danego terenu.
5. Niezależne sądownictwo.
Do tych ram solidaryzm dołącza jeszcze jedno:
6. Niezależny związek pracowniczy, jednoczący na zasadach dobrowolności ludzi
pracy wszystkich zawodów. Takim związkiem był w Polsce przez 16 miesięcy NSZZ
„Solidarność”.
Praca stanowi podstawę każdego społeczeństwa. Zawłaszczanie cudzej pracy stanowi
źródło niesprawiedliwości społecznej. Przed tym, przed wyzyskiem człowieka przez
państwo, ma bronić każdego związek jednoczący tych, których wspólnym zawodem jest
praca. Ma bronić ludzi i ich pracy przed marnotrawieniem, poniżeniem i używaniem
w obcym interesie. Ma działać na wszystkich szczeblach: zakładu, branży, regionu, kraju.
Tak widzimy instytucjonalny zarys solidaryzmu. Ale solidarność to coś więcej niż
prawa i instytucje. To jedność w walce o wspólne cele, to solidarna obrona słabych
i krzywdzonych, realizacja hasła: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. To nowy
sposób życia ludzi i społeczeństw.
Solidarność nie jest propozycją żadnego „nowego wspaniałego świata”, jest propozycją
świata nieco lepszego od tego, który jest – i na Wschodzie, i na Zachodzie. Bez rażących
nierówności ekonomicznych i bez samowoli władzy. Świata, w którym wysiłek będzie
godziwie wynagradzany i w którym nie będzie bezrobocia i bezprawia. Solidarność jest
propozycją świata pracy, która uczłowiecza ziemię i uświęca człowieka.
II. Dlaczego? Dlatego, aby żyć. Na Wschodzie i w krajach tzw. socjalistycznego obozu
władzę dzierży partyjna kasta nielicząca się z wolą i potrzebami ludzi. System tu panujący
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zmienił obywateli w poddanych i podporządkował interesy każdego kraju imperialnym
interesom Związku Radzieckiego. Drogą szaleńczej rozbudowy swojej militarnej potęgi
dąży on do panowania nad światem i przez to stanowi śmiertelne zagrożenie dla całej
naszej cywilizacji – dla 20 wieków naszej wiary, pracy i walki. SS-20 nie dlatego mierzą
w błękit nad Sekwaną, że Rosjanie obawiają się najazdu Francuzów na Moskwę.
Na Zachodzie społeczeństwa kłopoczą się z inflacją i stagnacją gospodarczą, ludzie
gonią za użyciem i zyskami. Z wyjątkiem USA, których obecna ekipa rządząca zaczyna
dostrzegać grożące światu niebezpieczeństwo, kraje Zachodu łudzą się odprężeniem.
Ekonomiczne nierówności rzucają cienie na demokrację. Młode pokolenie, chcąc żyć,
protestuje przeciwko inwestycjom obronnym. Nie zdaje sobie sprawy z groźby radzieckiego imperializmu i z tego, że narody Europy Wschodniej cierpią niespotykany socjalny
i nacjonalny ucisk. Zachód miota się, nie widzi wyjścia z obłędnej spirali zbrojeń atomowych. Są dwa wyjścia:
1. Solidarna postawa zachodnich społeczeństw, odmawiających ZSRR wszelkiej
technologicznej pomocy, wraz z podjęciem zdecydowanego wysiłku obronnego i ograniczeniem konsumpcji. Wszystko w celu zdobycia militarnej przewagi nad potencjalnym
agresorem.
2. Dojście do głosu ludzi pracy na Wschodzie, ludzi, którzy, tak jak i na Zachodzie,
chcą żyć. Wiedzą, kto ich okłamuje i gnębi, kto zmusza do pracy za głodową pensję i kto
śni sny o potędze, budowanej wysiłkiem ich rąk – komunistyczni władcy.
Oba wyjścia zmierzają w kierunku solidaryzmu. Z tym że ewentualność drugą może
wywalczyć tylko masowy bunt ludzi pracy w krajach Wschodu – bunt tak powszechny
jak w Polsce w sierpniu 1980 r. Natomiast wyjście pierwsze, jeśli w konsekwencji nie
doprowadzi pośrednio do drugiego, samo może nie wystarczyć.
Tylko solidarnościowy mozół, odwaga i nadzieja milionów mogą ocalić ten świat. Bo
solidarność znaczy pokój, a pokój znaczy solidarność. Nie ma też innej drogi dla Polski.
Bez solidarności nie będzie nad Wisłą ani praworządności, ani dobrobytu. Polacy, zmuszani batem i biedą do niewolniczej pracy – pozostaną w biedzie. Powiew wolności, który
przyszedł wraz z „Solidarnością”, porwał młodzież i szerokie rzesze naszego narodu. Jest
jasne, że aby Polska była Polską, musi to być Polska Rzeczpospolita Solidarna.
III. Jak? Walcząc. Solidarność jest nie tylko nową ideą, ale zarazem sposobem na
jej realizację. Sposobem na pokonanie wschodnich reżimów i zachodnich egoizmów.
Potrzeba tylko, żeby „lud pracujący miast i wsi” zyskał świadomość własnej solidarności
i odważył się ją okazać.
Dlatego podstawową bronią w tej tutaj prowadzonej walce winna być informacja
i propaganda. Panujący nad nami przymus opiera się na fałszu, a „prawda nas wyzwoli”,
Prawda, którą należy głosić nie tylko tu, w Polsce, [ale] także na Wschodzie i na Zachodzie.
Z pomocą sympatyków na Zachodzie będziemy dążyć do budowy Radiostacji Solidarności,
emitującej audycje na cały świat. Walka w eterze, nawet przy zagłuszaniu, kosztuje bez
porównania mniej niż wyścig zbrojeń. Chcemy wymiany argumentów, [a] nie wymiany
kul i rakiet. Chcemy przeciwników naszych przekonywać – nie zabijać. Chcemy ich
przekonać, że i im będzie bezpieczniej i lepiej w solidarnej Polsce, w solidarnym świecie.
Mamy jednak prawo i obowiązek wyrażania swych myśli i dążeń. Jak to czynić?
Poprzez niezależną prasę, radio, grupy samokształceniowe, poprzez manifestacje uliczne
i strajki – odmowę dawania swej pracy tym, którzy szantażują nas siłą i terrorem. Za naj113

skuteczniejsze uważamy strajki solidarnościowe. Takie, które wybuchają spontanicznie
(a że w końcu wybuchną, to pewne) w jakimś zakładzie czy ośrodku przemysłowym,
i wtedy całe społeczeństwo winno być gotowe do poparcia tych, którzy już po prostu
dłużej nie mogli. To właśnie, a nie żadne z góry planowane akcje, będzie najlepszym
sygnałem do solidarnego oporu.
Zawsze mamy też obowiązek czynnej obrony prześladowanych ludzi i deptanych
ideałów. Oprawcy, szafarze gwałtu i śmierci muszą się poczuć obco i źle. Budujemy organizację – Solidarność Walczącą. Jest ona otwarta dla wszystkich, którzy za cel stawiają
sobie walkę o wolną Rzeczpospolitą Solidarną, o solidarność ludzi i narodów i godzą się
dla osiągnięcia tego celu na poświęcenie czasu, krwi, a – jeśli zajdzie konieczność – swego życia. Nie uzurpujemy sobie monopolu na walkę o NSZZ „Solidarność”. Walkę tę
w różnych formach toczą najlepsi synowie Polski. Chcemy współpracy i porozumienia
ze wszystkimi, którzy dążą do sprawiedliwości społecznej. Nie chcemy porozumienia
z władzą, która miast służyć, szkodzi społeczeństwu, która jest władzą z obcego nadania.
Chcemy tę władzę pozbawić władzy. Że to nierealne? Tylko tak długo, dopóki robotnicy
i inni ludzie pracy nie uznają tego za realne, dopóki nie uznają, że już czas, aby wziąć
swój los w swoje ręce.
Nie liczymy na prędkie i łatwe zwycięstwo w nagłym wybuchu. Zdajemy sobie sprawę
z niebezpieczeństw frontalnego starcia. Nie mamy czołgów i nie chcemy z nich do nikogo
strzelać. Chcemy przekonać tych, co je mają, żeby nie używali ich przeciwko bezbronnym.
Mamy rację. Zło może odnosić doraźne sukcesy, ale solidarność jest dobrem i racją
i ona będzie zwycięstwem.
13 grudnia 1982 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1982, nr 29/30.

Za Solidarność Walczącą
Kornel Morawiecki

Nr 47
1983 [styczeń, przed 18], [Wrocław] – „Deklaracja Solidarności”, deklaracja ruchu
wyzwolenia społecznego, do którego akces zgłosiła Solidarność Walcząca
Deklaracja Solidarności
W obliczu planowanych przez reżim posunięć, mających nakłonić społeczeństwo do
rezygnacji z dalszej walki o swe prawa, my, przedstawiciele różnych ugrupowań i instytucji społecznych zepchniętych przez totalitarny system do podziemia, jednoczymy nasze
wysiłki w ruchu wyzwolenia społecznego „Solidarność” i oświadczamy:
– celem naszych działań jest wolność i samorządność społeczeństwa, i niepodległość
państwa polskiego. W niesuwerennym kraju nie można zapewnić trwałego istnienia
legalnym, suwerennym organizacjom społecznym. Kontynuujemy działania, które
doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”, ruchu wyrażającego aspiracje całego polskiego społeczeństwa. Będziemy walczyć o urzeczywistnienie programu i idei
„Solidarności”;
– będziemy budować wolne społeczeństwo, już dzisiaj zdolne bronić swoich praw.
Narzucony przez ZSRR totalitarny system, utrzymywany przemocą przez zaprzedaną klasę
rządzących, nie jest zdolny do autoreformy. Nie upadnie on tak długo, jak długo będziemy
się godzić na jego istnienie. Wzywamy całe polskie społeczeństwo, a także emigrację,
do budowy niezależnych instytucji społecznych. Nasza wolność zależy w każdym dniu,
w każdej sprawie od każdego z nas;
– odrzucamy wezwanie do ujawnienia się. Dla reżimu „podziemiem” są wszelkie
przejawy niekontrolowanego życia społecznego. W kraju, w którym nielegalna jest sama
władza, zakres naszej wolności zależy od niejawnych działań. Dzięki podziemnej „Solidarności” nie zamarły społeczne więzi, mogliśmy godnie przeżyć ten kolejny czas pogardy.
Ujawnienie się byłoby zgodą na ubezwłasnowolnienie narodu;
– będziemy walczyć o uwolnienie więzionych za przekonania i działalność związkową, o zaprzestanie represji politycznych i ukrócenie bezprawia, o przywrócenie wolnych
związków zawodowych. Będziemy walczyć o niezależne organizacje rolnicze i studenc
kie, o umożliwienie swobodnej działalności stowarzyszeniom naukowym i twórczym.
Będziemy walczyć o wolną oświatę, prasę i wydawnictwa, o kulturę wolną od cenzury;
– kategorycznie potępiamy kolaborację z totalitarnym systemem, niemniej będziemy
wykorzystywać każdą możliwość skutecznego działania na rzecz wyzwolenia społecznego, również w organizacjach i instytucjach kontrolowanych przez reżim. Będziemy nadal
wskazywać i społecznie izolować osoby szczególnie aktywne w umacnianiu totalitaryzmu
i współpracujących z aparatem represji;
– stosowanie przemocy jest sprzeczne z naszymi ideałami. Nie rezygnujemy jednak
z prawa do czynnej obrony, jeśli sytuacja nas do tego zmusi. Samoobrona społeczna to nie
tylko bezpośrednia reakcja na represje, ale przede wszystkim tworzenie sytuacji społecznych i politycznych uniemożliwiających ich stosowanie. Będziemy czynnie występować
przeciw łamaniu przez reżim PRL ratyfikowanych przezeń międzynarodowych paktów
i konwencji chroniących prawa człowieka i obywatela;
115

– jesteśmy solidarni ze wszystkimi społecznościami i narodami zniewolonymi przez
totalitaryzm sowiecki, solidarni z ich walką o niepodległość, o swobody obywatelskie
i religijne. Nie wywalczymy niepodległości dla Polski w środku zniewolonych narodów.
Jesteśmy solidarni ze wszystkimi społeczeństwami i narodami walczącymi o swą tożsamość, jedność i suwerenność [a] państwową. Apelujemy do społeczeństw demokratycznych o dalsze popieranie naszej walki o wolność i godność człowieka i oby nasze dziś
nie stało się ich jutrem.
Wydawnictwo CDN1; Komitet Oporu Społecznego KOS2; Pismo Literackie „Wezwanie”3;
Redakcja „Tygodnika Mazowsze”4; Redakcja „Tygodnika Wojennego”5; Redakcja Kwartalnika Politycznego „Krytyka”6; Redakcja „[b] Solidarności”7; MKK „Solidarność”8; Ruch
Oświaty Niezależnej9; Wydawnictwo „Krąg”10; Komitet Oporu „Solidarność” (Reg[ion]
Mazowsze)11; Redakcja „Tu i Teraz”12; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy13; Wydawnictwo „Przedświt”14; Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Region Gorzów15; Ośrodek Badań i Analiz bOBAb.
Wyraz skreślony.
Mało czytelny skrót OBA.
1
Wydawnictwo CDN – podziemne wydawnictwo, kierowane przez Czesława Bieleckiego i Tomasza Krawczyka.
Działało w Warszawie w latach 1982–1989.
2
Komitet Oporu Społecznego KOS – środowisko (związane przede wszystkim z podziemnym dwutygodnikiem
„KOS”), w którego kręgu powstała idea tworzenia komitetów (lub kół) oporu społecznego. Od grudnia 1981 r. KOS
działał w Warszawie. Z czasem komitety zaczęły powstawać w innych miastach. Działacze KOS zajmowali się drukiem
i kolportażem podziemnych publikacji, pomocą dla represjonowanych oraz niezależną oświatą. Liderem środowiska
była Krystyna Starczewska. KOS był również inicjatorem powyższego dokumentu (Deklaracja Solidarności).
3
„Wezwanie” – podziemne pismo o profilu literackim, wydawane od marca 1982 r. do czerwca 1989 r. w Warszawie.
Na czele redakcji stał Tomasz Jastrun.
4
„Tygodnik Mazowsze” – jedno z najbardziej znanych pism podziemnych. Miało profil informacyjno-publicystyczny.
Ukazywało się od lutego 1982 r. do kwietnia 1989 r. w Warszawie. Redakcją kierowała Helena Łuczywo.
5
„Tygodnik Wojenny” – podziemne pismo informacyjno-publicystyczne, ukazujące się w Warszawie od stycznia
1982 r. do marca 1985 r. Na czele redakcji stał Jan Strękowski.
6
„Krytyka” – podziemne pismo polityczne, ukazujące się w Warszawie w okresie 1978–1990; na czele redakcji
stał Stefan Starczewski, następnie Jan Kofman.
7
Przypuszczalnie „Informacja Solidarności” – podziemne pismo informacyjne wychodzące w Warszawie od grudnia
1981 r. do kwietnia 1986 r.; w redakcji m.in. Ewa Kulik, Helena Łuczywo, Joanna Szczęsna.
8
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny (MKK) „Solidarność” – podziemna struktura istniejąca w Warszawie
od stycznia 1982 r. do 1989 r. Na czele MKK stali kolejno Marek Hołuszko, Maciej Zalewski, Ewa Choromańska.
9
Ruch Oświaty Niezależnej – przypuszczalnie ogólne określenie niezależnych inicjatyw edukacyjnych. Do najważniejszych struktur należały m.in.: Rada Edukacji Narodowej, Zespół Oświaty Niezależnej (Warszawa), Dolnośląska
Rada Edukacji (Wrocław), Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej (Łódź).
10
Wydawnictwo „Krąg” – niezależne wydawnictwo działające w Warszawie od lutego 1981 r. do 1990 r., kierowane
przez Wojciecha Fałkowskiego i Andrzeja Rosnera.
11
Terenowy Komitet Oporu „Solidarność” (Region Mazowsze) – podziemna struktura działająca od września 1982 r.
w południowo-zachodniej części woj. stołecznego; założycielami struktury byli Wojciech Stawiszyński i Wojciech
Skowron.
12
„Tu i Teraz” [przypuszczalnie „Tu Teraz”] – podziemne pismo nauczycieli, wychodzące w Warszawie od lutego
1982 do czerwca 1989 r. W składzie redakcji byli m.in. Edward Wieczorek, Krzysztof Górski, Jan Herczyński.
13
Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy – seria wydawana przez wydawnictwo Przedświt; publikowano
w niej tomiki poezji.
14
Wydawnictwo „Przedświt” – podziemne wydawnictwo działające w Warszawie od jesieni 1982 r. do 1989 r. Na
jego czele stali Wojciech Holewiński i Jarosław Markiewicz.
15
Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Region Gorzów – podziemna struktura koordynująca
działalność opozycyjną w regionie gorzowskim, istniała w latach 1982–1989. W pierwszym składzie znaleźli się:
a

b–b
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Solidarność Walcząca zgłasza akces do ruchu wyzwolenia społecznego, którego podstawą
jest powyższa Deklaracja.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 34.

Zbigniew Bełz (przewodniczący), Edward Borowski, Stefania Hejmanowska, Jerzy Klincewicz, Jan Machnicki
i Stanisław Żytkowski.
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Nr 48
1983 [połowa lutego – początek marca], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej
wzywający do uczestnictwa w niezależnych manifestacjach w święto 1 Maja
Komunikat
W połowie lutego br. odbyło się zebranie Rady Solidarności Walczącej. Podjęto na
nim decyzję o wezwaniu społeczeństwa do udziału we własnych 1-majowych pochodach
w miastach całego kraju. Czas już, aby to robotnicze święto wydrzeć ze zbrukanych
robotniczą krwią rąk czerwonych panów. Czas, aby przypomnieć im naszą wolę walki
o chleb, „Wolność i Solidarność”.
Za Radę Solidarności Walczącej
(–) Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 40.
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Nr 49
1983 [marzec, przed 27], [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej o powołaniu Biura Informacji Solidarności Walczącej
Oświadczenie
Dociera do nas wiele szczegółowych informacji o czynach obrażających poczucie
sprawiedliwości, wymierzonych przeciw społeczeństwu. W celu zlikwidowania anonimowości takich czynów i działań powinna być prowadzona ich ścisła ewidencja. Wrogowie
narodu, nadgorliwi służalcy reżimu, muszą mieć świadomość, że za swoją działalność
zostaną kiedyś rozliczeni. W związku z tym przy Solidarności Walczącej w dniu 27 III
1983 [r.] założone zostało Biuro Informacji Solidarności Walczącej, którego pierwszym
zadaniem będzie prowadzenie takiej ewidencji. Zgromadzone i sprawdzone informacje
będą stanowiły materiał dowodowy i posłużą m.in. do sporządzenia raportów o łamaniu
praw człowieka w PRL. Wyciągi z tej ewidencji będą przesyłane bardziej aktywnym
funkcjonariuszom reżimu jako ostrzeżenie, że krzywdy i niesprawiedliwości nie zostaną
zapomniane.
Rada Solidarności Walczącej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 44.
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Nr 50
1983 marzec 27, Wrocław – Apel Biura Informacji Solidarności Walczącej do członków
NSZZ „Solidarność” o nadsyłanie informacji na temat osób współpracujących z reżimem
Apel
Do wszystkich członków „Solidarności” apelujemy o nadsyłanie do nas informacji
dotyczących:
– szpiclów, donosicieli, osób nadgorliwie wysługujących się reżimowi i czerpiących
korzyści ze współpracy z nim,
– wszelkich przypadków nadużyć władzy przez milicję, wojsko i aparat partyjny,
– danych personalnych wysokich funkcjonariuszy SB, MO, PZPR, dyrektorów wielkich zakładów pracy, członków władz fasadowych organizacji wyróżniających się w działaniach na szkodę społeczeństwa.
Informacje powinny być rzeczowe i konkretne. W przypadku gdy mogą być one podnoszone przez większą ilość osób, wystarczy podpisać je za grupę (pracownicy wydziału,
zakładu itp.). Gdy świadkiem jest tylko jedna osoba, pokrzywdzony, powinna ona podać
swoje dane (zostaną one zaszyfrowane), aby w odpowiednim czasie mogła być powołana
na świadka. Informacje należy przekazywać kolporterom lub osobom zaufanym, mającym
kontakt z naszą organizacją.
Do Komisji Zakładowej „Solidarności”, do uczciwych milicjantów i żołnierzy, do
ludzi chcących się aktywnie włączyć w naszą akcję apelujemy o zakładanie środowiskowych ewidencji ww. informacji na szczeblu zakładu pracy, środowiska, o przekazywanie
wyciągów do BISW, jak również [o] przesyłanie ich osobom na nie wciągniętym, tak aby
miały świadomość, że działalność ich jest obserwowana.
Jednocześnie informujemy, że uzyskane informacje nie będą wykorzystywane bez
uprzedniej weryfikacji. Podejmiemy też starania o zorganizowanie komórek BISW w środowiskach milicji, wojska i administracji państwowej.
Wrocław, 27 III 1983 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 44.
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Nr 51
1983 kwiecień 10, [Wrocław] – Odezwa Rady Solidarności Walczącej wzywająca ludzi
pracy w miastach do udziału w niezależnych obchodach 1 Maja w 1983 r.
[Do] Ludu Pracującego Miast!
1 Maja jest nasz. To święto jedności i walki o godziwą pracę i płacę. Z takiej walki
powstała „Solidarność” – nadzieja na pokonanie wyzysku, fałszu i przemocy, nadzieja
na prawdę i sprawiedliwość. Okażmy ją – 1 Maja! Już czas wydrzeć to robotnicze święto
z łap zbrukanych robotniczą krwią. Ludzi pracy z ośrodków przemysłowych całego kraju
wzywamy do majowych solidarnościowych pochodów. Odrębnych od partyjnych zbiórek
pod trybunami czerwonej burżuazji.
Zaprotestujmy w tym dniu przeciwko bezprawiu stanu wojennego, więzieniu tysięcy
działaczy Związku, przeciwko postępującej ruinie gospodarki i środowiska, przeciwko
biedzie i zbrojeniom. Wzywamy wszystkich mieszkańców miast do wyjścia z domów
i uczestnictwa we własnych 1-majowych pochodach. Z własnymi hasłami: o chleb!,
o pokój!, o wolność!, o niepodległość!, o solidarność!

10 IV 1983 r.

Za Radę Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 45.
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Nr 52
1983 [kwiecień, przed 12], [Wrocław] – „Świadectwo”, oświadczenie Solidarności Walczącej wydane w 40. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim
Świadectwo
II wojna światowa najokrutniej obeszła się z narodem Żydów polskich. Zgładzono,
rozstrzelano i zagazowano całą tę ponadtrzymilionową społeczność, mającą swój język,
wiarę i kulturę, od stuleci zamieszkującą te same co my ziemie. Społeczność, która wobec
paraliżującego terroru wydawała się nie mieć żadnych szans na jakikolwiek opór. Ale
40 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, w wielkanocny poranek, kule przywitały wkraczające
do warszawskiego getta oddziały SS i gestapo. Po wielkich wywózkach (lato 1942 r.) do
pieców Treblinki i Oświęcimia w getcie pozostało zaledwie ok. 50 tysięcy wycieńczonych
głodem i tyfusem, zaszczutych skazańców. Kilkuset pośród nich utworzyło Żydowską
Organizację Bojową1. Oni to zaczęli ten ostatni, straceńczy bój – powstanie w getcie.
W imię obrony nie życia, ale swego, naszego i waszego człowieczeństwa. W imię świadectwa urągającego przemocy i śmierci. Dziś, pochyleni nad bezmierną tragedią przyunicestwionegoa, oddajemy hołd bohaterskim świadkom. Przyrzekamy pamięć i wierność
temu, czego bronili.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 45.

Tak w oryginale.
Żydowska Organizacja Bojowa – konspiracyjna organizacja wojskowa powołana w getcie warszawskim w grudniu
1942 r.
a

1
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Nr 53
1983 maj 15, [Wrocław] – „Wyjdźmy mu na spotkanie”, oświadczenie Solidarności Walczącej wydane z okazji II pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski
Wyjdźmy mu na spotkanie
Papież wybiera się do nas. Jako pielgrzym1, jako nauczyciel, jako namiestnik Chrystusa. Naszym zaszczytem i powinnością będzie Go powitać. Przyjąć i ugościć tym, co
najbardziej nasze, tym, co stanowi nasz wspólny, bezcenny skarb: Solidarnością. On chce
być z nami, my bądźmy z nim. Nie tylko w modlitwie, nie tylko w zamknięciu naszych
serc i rodzin, fabryk i świątyń. Ta wizyta musi stać się ogólnonarodowym świętem.
Musimy zobaczyć się razem na placach nabożeństw i trasach przejazdu. Musimy razem
wysłuchać Słowa i odebrać łaskę błogosławieństwa. Musimy razem błagać Pana o wspomożenie naszych społecznych starań o dobrobyt, o życie w pokoju, prawdzie i wolności,
o demokrację i niepodległość.
Nie dajmy się zwieść zapowiedziami ograniczeń biletowych, plotkami o zablokowanych drogach, obietnicami telewizyjnych transmisji. Nikt nie ma prawa zabraniać nam
tego spotkania. Trzeba nam opuścić swe domy i zakłady pracy, swe wsie i miasta, iść,
jechać, pielgrzymować za Janem Pawłem II. Nie obawiajmy się niewygód, zatrzymań,
szykan i represji. Ojciec Święty z odwagą i ufnością przybywa do swojej Ojczyzny. Odwzajemnijmy Mu podobną odwagą i ufnością.
Niech modlitwa i świadectwo naszego powszechnego poparcia dla Papieża i wartości,
które uosabia, ustrzegą Go przed złem i pomogą Mu w spełnianiu posłannictwa na chwałę
Bogu i pożytek ludziom. Okażmy Jemu i sobie naszą wiarę, nadzieję, miłość i solidarność.
15 maja 1983 r.

Za Radę Programową Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski2

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 50.

II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się w dniach 16–23 VI 1983 r. W homiliach wygłaszanych w trakcie
tej wizyty papież wielokrotnie nawiązywał do sytuacji w kraju.
2
Tym pseudonimem posługiwały się dwie osoby: Wojciech Myślecki i Andrzej Zarach.
Wojciech Myślecki „Andrzej Lesowski”, „Cyprian”, „Dorian”, „Izydor”, „Jerzy Lubicz”, „Teo”, „Teoﬁl”
(ur. 1948) – elektronik, działacz opozycyjny; uczestnik wydarzeń Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”, członek
Prezydium KZ na PWr, w stanie wojennym organizator strajku okupacyjnego na PWr, internowany; działacz SW; od
1983 r. kierował jej pionem organizacyjnym i działem łączności z krajem, odpowiedzialny za współpracę z innymi
organizacjami, aresztowany w lutym 1984 r., zwolniony w lipcu na mocy amnestii; członek Komitetu Wykonawczego
SW, członek redakcji „Solidarności Walczącej”; w 1989 r. został jednym z czterech jawnych przedstawicieli SW.
Andrzej Zarach „Andrzej Lesowski”, „Mea”, „Ruth” (ur. 1948) – matematyk, działacz opozycyjny; działacz NSZZ
„Solidarność”, delegat na I KZD, w 1981 r. członek prezydium KKR, w stanie wojennym dwukrotnie internowany,
działacz SW, członek Komitetu Wykonawczego SW, szef Agencji Informacyjnej SW, 1987–1990 członek redakcji
„Solidarności Walczącej”; od 1990 r. przebywa w USA.
1
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Nr 54
1983 maj 16, [Wrocław] – „Którędy pójść?”, wywiad z Kornelem Morawieckim dotyczący
programu i strategii Solidarności Walczącej, przeprowadzony przez Niezależną Agencję
Informacyjną
Którędy pójść?
NAI: Dla przeciętnego obywatela podział: Regionalny Komitet Strajkowy i Solidarność
Walcząca to ciemna magia, wielu uważa, że jest to pewien rodzaj dwuwładzy. Co ty na to?
Kornel Morawiecki: Walka społeczeństwa z dławiącym je reżimem wymaga zarównoa
koncentracji wysiłku, jak i szerokości frontu. Nie ma dziś jednego oczywistego programu prowadzącego do zwycięstwa. Nie podał go nikt. W tej sytuacji wybór jednej drogi,
jednego sposobu walki, jest nie tylko utopijny, ale i groźny. 13 grudnia dramatycznie
przerwał drogę legalnej, pokojowej naprawy Rzeczypospolitej, za którą jako oczywistą
opowiedziały się miliony. Którędy pójść teraz? Droga samej odnowy moralnej, pracy
u podstaw, strajków, manifestacji, czynnego oporu, ruchu: „Non Violence”1, raz jeszcze
próbować porozumienia na szczycie, czy może dać sobie z tym wszystkim spokój – modlić
się i czekać, aż system się sam rozleci? A może próbować wszystkiego? I społeczeństwo
próbuje, wyłania z siebie wielorakie prądy, kierunki i organizacje. Solidarność Walcząca
chciałaby być jedną z nich.
RKS jest sukcesem regionalnych władz NSZZ „Solidarność”. Nigdy tej sukcesji nie
negowałem ani nie lekceważyłem. Od pierwszego dnia wojny do czerwca 1982 r. wydawałem, najpierw w imieniu, a potem z ramienia RKS-u, „Z Dnia na Dzień”. I mimo
różnic w podejściu do takich spraw, jak zeszłoroczny 1 Maja we Wrocławiu, potrzeba
manifestacji ulicznych, przekazywanie składek i organizacyjny skład RKS-u, we wszystkim podporządkowałem się decyzjom przewodniczącego Wł[adysława] Frasyniuka.
Kiedy zrozumiałem, że nasze koncepcje walki różnią się bardzo, prosiłem o przyjęcie
mej rezygnacji ze stanowiska szefa propagandy w RKS-ie. Co przyjęto z zadowoleniem.
Nie byłem sam i tak z podobnymi do mnie powstała Solidarność Walcząca – najpierw
pismo, następnie organizacja. Od tego czasu wiele się zmieniło. RKS wespół z nami
wezwał do manifestacji 31 sierpnia i 10 listopada ubiegłego roku i ostatnio, 1 maja. Nastąpiła delegalizacja Związku, zwolniono Lecha Wałęsę2, umocnił się autorytet Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, która w swoim programie „Solidarność – Dziś”3 pisze,
że będzie wspierać inicjatywy tworzenia odrębnych programów społeczno-politycznych
i pragnie „tworzyć płaszczyzny porozumienia i współdziałania z każdym, komu bliskie
są cele naszego ruchu, ze wszystkimi nurtami społecznej aktywności, które przyjmą za

W oryginale zarazem.
Non violence – forma walki odżegnująca się od używania przemocy, wśród jej propagatorów byli m.in. Martin
Luther King, Mahatma Gandhi.
2
Lech Wałęsa został zwolniony 14 XI 1982 r.
3
„Solidarność – Dziś” – jedna z deklaracji programowych TKK NSZZ „Solidarność”, opublikowana w styczniu
1983 r.
a

1
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swój ideał wolną i demokratyczną Polskę”. Ideały mamy wspólne. Nas – SW – cechuje
większa ogólność i radykalizm dążeń (patrz: „Manifest Solidarności”).
TKK w kraju, a RKS w regionie próbują koordynować, kierować masową działalnością Związku w nowych, niezmiernie trudnych warunkach i w podziemiu. Uważam,
że do skutecznej walki o legalnie działający NSZZ „Solidarność” potrzebna jest budowa
kadrowej podziemnej organizacji. Gdyby udało się ją stworzyć, stanowiłaby ona pewien
rodzaj oparcia i samoobrony dla społeczeństwa, czym naśladowałaby rolę „Solidarności”.
Ponadto byłaby, niezależnie od dalszego rozwoju wydarzeń, czynnikiem, który swą obecnością ważyłby na kierunku zachodzących przemian. Czy to się uda? Ostatnie wpadki
RKS-u wskazują, jak trudna jest w komunistycznym reżimie wszelka podziemna działalność. Wybory są ryzykowne i niejednoznaczne. I tak już pozostanie. Wiara zmieszana
ze zwątpieniem, próby po omacku, ze świadomością, że warto, że tak trzeba.
Pozostaje jeszcze pytanie o dwuwładzę. SW nie uzurpuje sobie żadnej władzy związkowej. Nie stawia [się] w opozycji do RKS-ów w naszym i innych regionach. Owszem,
występowały między RKS-em i SW różnice stanowisk w takich sprawach, jak wspomniana już potrzeba demonstracji (czerwiec ub[iegłego] roku) czy natychmiastowe poparcie
strajku w Stoczni Gdańskiej po delegalizacji Związku (październik ub[iegłego] roku).
Ale ze swej strony staraliśmy się o jak najściślejszą współpracę z RKS-em w podejmowanych przezeń akcjach, o wymianę informacji i utrzymywanie personalnego kontaktu
(patrz: Komunikat z ostatniego mego spotkania z J[ózefem] Piniorem4). Jeżeli już, to nie
o dwuwładzy by tu mówić, ale dwusłużbie. Zarówno RKS, jak i my chcemy każdą strukturą na swój sposób służyć społeczeństwu w jego walce o podmiotowość i zwycięstwo.
NAI: Zdajesz sobie zapewne sprawę z nagonki na twoją osobę prowadzonej przez
SB oraz akcji zakrojonej na wielką skalę (ulotki, fałszywki SW itp.), mającej na celu
wyrobienie w przeciętnym obywatelu obrazu, że jesteś, przepraszamy za wyrażenie,
wariatem politycznym, a SW to nieomal bojówka terrorystyczna. Czy nie uważasz, że
samo ignorowanie tych faktów to za mało? Czy nie należałoby przeprowadzić adekwatnej
akcji wyjaśniającej cele i środki SW oraz twój program polityczny?
K.M.: Władimir Bukowski5, rosyjski pisarz i dysydent przymusowo zesłany na Zachód,
ujął tę sprawę krótko: „Społeczeństwa Zachodu boją się, że terroryści obalą tamtejsze
rządy i obejmą władzę. U nas terroryści już są u władzy”. I chodzi o to, żeby obalić władzę
terrorystów rządzących narodem, wbrew jego woli, w oparciu o zorganizowany terror,
zwany „praworządnością”, i bezprawie, zwane „prawem”. Przyznaję, że porównanie siły
do zamiarów wygląda na polityczne wariactwo. Nawet więcej: jest nim. Ale po prostu
nie widzę lepszej alternatywy. Kompromis nie wchodzi w grę z tej prostej przyczyny, że
Józef Pinior „Julian”, „Artur”, „Tezeusz” (ur. 1955) – prawnik, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”,
członek Prezydium ZR Dolny Śląsk; w stanie wojennym ukrywał się; członek RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk,
1982–1983 jego przewodniczący i członek TKK; w kwietniu 1983 r. aresztowany, w maju 1984 r. skazany na 4 lata
pozbawienia wolności, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii, w 1984 r. ponownie skazany na 2 miesiące
pozbawienia wolności, w 1985 r. skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności; od 1986 r. członek TR NSZZ „Solidarność”, od 1987 r. rzecznik Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, 1987–1990 w PPS i PPS-RD,
w 1988 r. aresztowany i skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata; 2004–2009 deputowany do
Parlamentu Europejskiego, 2011–2015 senator.
5
Władimir Bukowski (ur. 1942) – prozaik, publicysta, dysydent w ZSRS, obrońca praw człowieka. W 1972 r. skazany
na 7 lat łagru i 5 lat zsyłki, w 1976 r. wydalony z ZSRS, wymieniony za chilijskiego działacza komunistycznego
Luisa Corvalana; w 1983 r. współtwórca Międzynarodówki Oporu.
4
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terroryści go nie chcą – pokazał to 13 grudnia. Rozbójnicy nie zwykli dzielić się łupem
ze swymi ofiarami. I złudzeniem jest, że kiedykolwiek dzielić się będą. Można by się
poddać, ale obawiam się, że skończyłoby się to gorzej niż przyjęcie nierównej walki.
Jest taka sentencja Konfucjusza6: „ten, którego myśl nie wybiega daleko, zobaczy udrękę
z bliska”. Spójrzmy trochę dalej niż nasze polskie opłotki z „suwerenną juntą” i „patriotami” z ZOMO i PRON-u. To są tylko mali egzekutorzy wielkiej polityki kremlowskich
władców. A czego chcą tamci? Panować nad światem. A niech tam – mówią praktyczni
ludzie. Młodzież zachodnioeuropejska, protestująca przeciwko instalacji amerykańskich
rakiet, realistycznie zauważa: „Lepiej być czerwonym niż martwym”. Jakżeż krótkowzroczny ten realizm. Niedostrzegający tego, że chcąc zachować życie za cenę niewoli
i upodlenia siebie i innych, w końcu straci się je pewniej, a często i szybciej, niż broniąc
wolności, prawdy i honoru. Bo ten świat jest tak urządzony, że zło może odnosić i odnosi
doraźne sukcesy, ale tuż za nimi nieubłaganie postępuje zagłada na złoczyńców. Bowiem
ostateczne zwycięstwo zawsze już na tym świecie należy do sprawiedliwych.
Pewnie innej odpowiedzi spodziewali się panowie, bardziej konkretnej. Spróbuję więc
inaczej. Mój program polityczny na „nie” jest prosty: obalić ten system, pozbawić władzy
komunistów-terrorystów. Jako jedną z dróg prowadzących do tego celu widzę budowę
niezależnej organizacji SW. Rozumiem, że samo to nie wystarczy, że jest to taktyka nie
na rychłe zwycięstwo, a raczej na przetrwanie albo trwanie, ale nie w poddaństwie, lecz
w walce. Jeszcze nigdy i nigdzie samej podziemnej organizacji, bez sprzyjających warunków zewnętrznych, nie udało się obalić żadnego reżimu, nie mówiąc już o komunistycznym. Nie będę tu rozwijał problemu sprzyjających warunków. Rzeczy niby znane, a po
trosze jak wróżenie z fusów. Jeden z tęższych polityków opozycji „Solidarności”, Karol
Modzelewski7, 29 sierpnia 1980 roku po powrocie ze Stoczni Gdańskiej do VII Zajezdni – siedziby MKS-u8 we Wrocławiu – stwierdził: „I czegóż oni chcą: wolnych związków
zawodowych – komuniści nigdy na to się nie zgodzą”. I po 13 grudnia okazało się, że
wówczas miał rację, a nie potem, kiedy tuż przed stanem wojennym mówił w Radomiu:
„Bój to ich będzie ostatni”. Ta historyjka poucza, jak nieobliczalne bywają tzw. obiektywne
uwarunkowania. Na razie czerwoni trzymają się mocno. Na razie.
A program na „tak”? Tu trzeba by wyjaśnić więcej (43 tomy, jak twierdzą zawsze
najlepiej poinformowani panowie z SB – patrz fałszywka SW). Ograniczę się do jednego: budowa niepodległej Rzeczypospolitej Solidarnej. Co to takiego? Żebym ja do
końca wiedział. Przyznaję: jest to hasło. Uważam, że lepsze niż Rzeczpospolita Samorządna – bardziej uniwersalne. Na temat tego hasła pisze nieco „Manifest Solidarności”.
Wylicza się następujące punkty ustroju, zwanego tam „solidaryzmem”:
1) parlamentarne rządy wyłaniane w wolnych demokratycznych wyborach spośród
kandydatów ścierających się partii i programów politycznych,
Konfucjusz (551–479 p.n.e.) – chiński filozof.
Karol Modzelewski (ur. 1937) – historyk, działacz opozycyjny. 1957–1964 w ZMS i PZPR; w 1965 r. współautor
(z Jackiem Kuroniem) listu otwartego do członków PZPR, aresztowany i skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności,
w 1968 r. aresztowany ponownie, skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności; działacz NSZZ „Solidarność”, od
1981 r. członek ZR Dolny Śląsk oraz KKP/KK, w 1981 r. rzecznik prasowy KKP; w stanie wojennym internowany;
1989–1991 senator.
8
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) we Wrocławiu – struktura zrzeszająca strajkujące zakłady z Wrocławia i okolic, istniała w dniach 26 VIII – 1 IX 1980 r., kierował nią Jerzy Piórkowski.
6
7
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2) rynkową gospodarkę, z wykluczeniem wielkiej prywatnej własności środków produkcji, opartą o pracownicze samorządy, jako podstawową formę zarządzania zakładami pracy,
3) swobodę słowa i zrzeszeń,
4) terytorialne samorządy, wybierane i odpowiedzialne przed mieszkańcami danego terenu,
5) niezawisłe sądownictwo,
6) niezależny związek pracowniczy, jednoczący na zasadach dobrowolności ludzi
wszystkich zawodów.
Prawie wszystkie te punkty różnią ten postulowany ustrój od realnego socjalizmu,
punkty 2) i 6) różnią go od kapitalizmu. Czy taką mieszankę da się zrealizować? Nie wiem.
I wcale nie upieram się, że musi być dokładnie taka. Na ten temat można by rzeczywiście
pisać tomy (tylko nie ja, bo nie potrafię).
Eksperyment 16 miesięcy istnienia NSZZ „Solidarność” stanowił pierwszą przymiarkę
do nowego ustroju. Okazało się, że krój nie jest najlepszy, że wymaga wielu poprawek
i szycia na nowo, ale sam zamiar nowego garnituru chwycił, nie był zły. Okazało się, co
więcej, że komunistyczny gorset nie nadaje się do noszenia ani do poprawy, a powrót do
kapitalistycznego smokingu też nie wydaje się możliwy.
Czym solidaryzm różni się od koncepcji socjaldemokratycznych? Wyraźniej stawia
sprawy własności wielkich środków produkcji i wagi związków zawodowych (pracowniczych). Te ostatnie stawia jak gdyby w pozycji nowego rodzaju władzy w państwie – w pozycji władzy pracowniczej – równoległej do władzy obywatelskiej, reprezentowanej przez
demokratycznie wybierany parlament. W cywilizacji europejskiej problem podziału władz
ma bogate tradycje, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. We współczesnych społeczeństwach tylko komuniści uważają (i tylko ci, co są aktualnie przy władzy), że cała władza
spoczywa w ich rękach i tak jest dobrze, i tak ma być po wieki wieków. W demokracjach
zachodnich władza ustawodawcza oddzielona jest od władzy wykonawczej (u nas rozdział jest fikcją, co pokazują głosowania sejmu, nie mówiąc już o sposobie jego wyboru)
i od władzy sądowniczej. Lecz nie ma tam czegoś takiego jak władza pracownicza. Choć
w krajach anglosaskich rola związków zawodowych jest ogromna, to jednak ich prestiż
i znaczenie w życiu społecznym ustępowały znaczeniu „Solidarności” u nas (między
sierpniem ʼ80 a grudniem ʼ81). Tam, wobec prywatnej zasadniczo własności środków
produkcji, pracownicy toczą spory z właścicielami. Kiedy prywatnych właścicieli nie
ma, pracownicy są zmuszani bronić swych interesów przed zagrożeniem ich ze strony
władzy państwowej – taka była w zamierzeniach rola NSZZ „Solidarność”. I sądzę, że
nawet w przypadku demokratycznie wybranych władz państwowych twór taki, jakim był
nasz Związek, będzie potrzebny. Aby dbać o to, żeby rządy większości sprawowane były
w harmonii z interesami ogółu i z zagwarantowaniem podstawowych ekonomicznych
interesów mniejszości – zwłaszcza tej najuboższej. Tyle o solidaryzmie i Rzeczypospolitej
Solidarnej. O środkach SW nie będę tu mówił. Są one tak skromne, że doprawdy nie ma
o czym mówić. A może nie zawadzi odrobina tajności, ostatecznie siedzę, ostatecznie
siedzimy, w podziemiu.
NAI: Czy jest możliwe kontrolowanie władzy sprawowanej przez PZPR? Czy jest
to realne?
K.M.: Nie, nie jest ani możliwe, ani realne kontrolowanie obecnej władzy sprawowanej
przez PZPR. Jest możliwe i realne pozbawianie PZPR władzy albo pozostawienie tej partii
takiej cząstki władzy, jaka przypadnie jej w udziale po przeprowadzeniu demokratycz127

nych wyborów do sejmu. Dopóki to ostatnie nie nastąpi, możemy tylko siłą społecznego
oporu ograniczać faktyczny zakres władzy bezprawnie sprawowanej nad narodem przez
oligarchię PZPR-u (bo przecież władzy tej nie sprawują szarzy członkowie partii).
NAI: Czy uważasz za możliwe utworzenie niezależnych partii politycznych w PRL?
K.M.: W PRL wykluczone. W poprzednich odpowiedziach wskazywałem na totalitarny charakter reżimu. Tu o żadnej tolerowanej przez reżim niezależności politycznej nie
może być mowy (patrz przypadek KPN9). Nawet taka potęga duchowa i organizacyjna
jak Kościół tylko z najwyższym trudem i tylko przy jawnym wsparciu całego bez mała
narodu utrzymuje swą niezależność.
NAI: Część społeczeństwa, może nawet większość, uważa, że położenie geopolityczne Polski nie pozwala nam na pełny proces demokratyzacji. Jaki ma to wpływ na
działalność SW?
K.M.: Taki, że SW jest. I że jest ciągle zagrożona tym, że może zostać rozbita, zanim
zaistnieje na dobre. O geopolityce można by bez końca… jesteśmy tu, nad Wisłą i Odrą. Tu
powinniśmy czynić wszystko, co w naszej mocy, żeby i nam, i tym, którzy nas ciemiężą,
zaświeciła jutrzenka solidarności. Żeby zapanowała solidarność między ludźmi i narodami.
16 maja 1983 r. (wywiad autoryzowany).
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 51.

Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) – opozycyjna partia polityczna powołana we wrześniu 1979 r., po 1989 r.
kontynuowała działalność. Liderem i założycielem partii był Leszek Moczulski.
9
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Nr 55
1983 [maj, przed 22], [Wrocław] – Instrukcja nr 1 pt. „Co robić? Jak żyć?” mówiąca
o konieczności manifestowania własnych wartości przez noszenie znaczków i symboli
Co robić? Jak żyć?
Instrukcja nr 1
Autentyczny obrazek z Moskwy 1982 r. Wszyscy chłopcy noszą na czapkach gwiazdy.
Taka moda. Turysta spostrzega chłopca bez gwiazdy. Pyta: Dziecko, czemu nie nosisz
gwiazdy? Natychmiast wtrąca się matka chłopca: Proszę się nie gniewać, on miał gwiazdę,
tylko zgubił, ale już idziemy kupić nową.
W Polsce, mimo planowego kształtowania świadomości swych poddanych, komuniści
nie zdołali wykorzenić z ludzkich dusz podstawowych wartości moralnych i społecznych.
Jednocześnie wydarzenia ostatnich lat uświadomiły przeważającej części Polaków fałsz
komunistycznej ideologii. Każdy z nas ma swój świat wartości osobowych, społecznych,
moralnych. Ale zamykamy się w tym świecie, a na zewnątrz jesteśmy szarzy z wyglądu,
szarzy w życiu. Instrukcja nr 1: pokaż, jakie są twoje wartości, co jest dla ciebie wartością. Życie społeczne zaczyna się tam, gdzie jednostka uzewnętrznia się – swoją osobą
wpływa na inne jednostki. Dopiero wtedy może powstawać więź społeczna. Nie bądź
bezbarwnym cieniem w ludzkim tłumie. Pokaż znak twoich wartości na zewnątrz – na
twoim biurku, na twojej maszynie, nad kierownicą, a co najważniejsze – na twoim ubraniu.
Przypnij do klapy, do kieszonki, zawieś na łańcuszku – nie słonia, nie Nefretete, znak
zodiaku, plakietkę TSA1 – lecz znak tego, co jest wartością dla ciebie albo przynajmniej
co jest wartością ogólnoludzką. Orzełek w koronie lub bez, krzyż, znak ruchu oazowego,
Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, znak abstynencki, lilijka
harcerska, Matka Boska Jasnogórska, znak ONZ, UNESCO2 i wiele innych. Nie musi to
być od razu znak naszej wielkiej wartości – „Solidarności”, znak odwagi i determinacji.
Wiadomo, że rozmaite znaki noszą esbecya na akcjach ulicznych. Nie szkodzi. Noś swój
znak wszędzie, zwłaszcza w miejscu pracy, nauki, na wczasach. Miej poczucie swojego
świata wartości i gotowość jego reprezentowania. To nie tylko twoje prawo gwarantowane konstytucją, ale twój obowiązek, twoje powołanie. Twój znak – to pierwszy krok
do wolności. Zapamiętaj: Instrukcja nr 1: twój znak.
K.W.3
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 50.

W tym dokumencie i w kolejnych w oryginale pisownia SB-ecy.
TSA – polski zespół rockowy istniejący od 1979 r.
2
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – wyspecjalizowana organizacja
ONZ z siedzibą w Paryżu, założona w 1946 r. Do jej głównych zadań należy zapewnienie powszechnego dostępu do
oświaty oraz ochrona światowego dziedzictwa kulturowego.
3
Jerzy Peisert „K.W.”, „Kazimierz Wandy” (ur. 1947) – fizyk; działacz opozycyjny, od 1979 r. współpracownik
Kornela Morawieckiego, w stanie wojennym internowany, od 1983 r. w SW, redaktor i autor tekstów do „Solidarności
Walczącej” (Wrocław).
a

1
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Nr 56
1983 czerwiec 3, [Wrocław] – „Rozszerzyć front walki”, tekst Rady Solidarności Walczącej
przedstawiający propozycje różnych form działalności w podziemiu
Rozszerzyć front walki
Opowiadam się za wprowadzeniem nowych form walki, za rozważną radykalizacją.
Przystąpienie do represjonowania kolaborantów i służalców reżimu, do akcji sabotażowych
powinno zostać oparte o kadrową organizację (nie musi być zbyt liczna) i poprzedzone
opracowaniem odpowiednio Kodeksu podziemnego, który służyłby za podstawę do
takich akcji. Chodzi o to, aby nie przybrały one charakteru spontanicznego odwetu czy
nawet terroru, lecz stanowiły zorganizowaną społeczną samoobronę. Nie należy jednak
przy tym rezygnować z dotychczasowych, sprawdzonych metod walki. W szczególności:
1) Nadal należy prowadzić walkę na płaszczyźnie związkowej w oparciu o wypracowane zasady i metody. Ta płaszczyzna daje nam olbrzymią przewagę moralną i zapewnia
poparcie na arenie międzynarodowej. Dlatego organizacja, która zaczęłaby realizować
bardziej radykalny model walki, powinna być niezależna od TKK i władz związkowych,
reprezentować nie związek zawodowy „Solidarność”, lecz nowe tendencje w polskim solidarnym społeczeństwie. Właśnie Solidarność Walcząca może pełnić taką funkcję. TKK
może nie popierać takiej organizacji. Kościół może nawet nad jej działaniem ubolewać,
nie wszyscy muszą przyznać, że zrodziła się ona z potrzeby społecznej, z praktycznego
zastosowania pluralizmu, z prawa wolności, przekonań i działania. Chodzi więc nie
o zmianę metod walki, lecz o rozszerzenie frontu walki, o urzeczywistnienie pluralizmu
w praktyce. Będzie to stanowiło znaczne wzmocnienie naszej walki, zwiększy naszą
determinację i naszą nadzieję na ostateczne zwycięstwo.
2) Walka na murach. Malowanie napisów i symboli, rozklejanie ulotek stanowi wbrew
pozorom bardzo ważny czynnik w naszej walce, odpowiednik wojny psychologicznej. Oddziałuje to zarówno mobilizująco na tych, którzy tak czy inaczej walczą, jak
i destrukcyjnie na naszych przeciwników. Dowodem tego jest ich reakcja: uporczywe
zamalowywanie, zdrapywanie i niszczenie. Napisy na murach zadają jawnie kłam propagandzie partyjnej i w znacznym stopniu niwelują jej skutki. Argument emerytów, że
jest to niszczenie mienia społecznego, ma charakter typowego żałowania kwiatków, gdy
płoną lasy. Ambicją każdego z nas powinno być, by w jego klatce schodowej, na jego ulicy
były symbole naszej walki. Nie oglądaj się na innych. Jeśli nikt obok ciebie tego jeszcze
nie zrobił – zrób to ty. To nie żadna „dziecinada” – to rozpaczliwa walka o uratowanie
świadomości Sierpnia. Namalowanie co jakiś czas niedużego napisu czy symbolu to ani
wielkie ryzyko, ani specjalna odwaga.
Nie zapomnimy. Mija trzeci tydzień od śmierci 19-letniego Grzegorza Przemyka1.
Zabito go w kom[endzie] MO w centrum Warszawy, pod bokiem sejmu, Prokuratury
Gen[eralnej] i Ministerstwa Spraw Wewn[ętrznych], a winnych, mimo wdrożonego
1
Grzegorz Przemyk (1964–1983) – maturzysta, syn poetki Barbary Sadowskiej; w 1983 r. brutalnie pobity przez
funkcjonariuszy MO w komisariacie MO, w wyniku czego zmarł.
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śledztwa, wciąż brak. Nie pierwsza to zbrodnia popełniona przez funkcjonariuszy MO.
Wszystkich ofiar nie doliczymy się nigdy, ale śmierć Grzegorza stała się symbolem męczeństwa i bezprawia. Bez względu na to, kto zabił, odpowiedzialność za ten mord spada
na gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego i jego ekipę, na wszystkich popierających reżim. Winni
tej zbrodni muszą zostać ukarani. Będziemy pamiętać.
3 czerwca

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 52.

Za Radę Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski

Nr 57
1983 [czerwiec, przed 8], [Wrocław] – Instrukcja nr 2 nawołująca do obrony własnych
przekonań
Instrukcja nr 2
Wolność człowieka to jego prawo do własnej, wybranej przez siebie drogi życiowej. Granica wolności powinna być tylko taka: nie łam wolności drugiego człowieka dla
powiększenia swojej. Walczymy o wolność. Musimy to sobie uświadomić, że walczymy
przede wszystkim o wolność osobistą każdego z nas. Inne wolności – publicznego wygłaszania opinii, druku, zgromadzeń, zrzeszeń, manifestacji itd. – wynikają z tej podstawowej wolności: prawa jednostki do wyboru własnej drogi dla osiągnięcia tego dobra,
które jednostka uzna za ważne. Ludzie mają różne przekonania: wierzą, że najwyższym
dobrem jest bogactwo, jest spokojne, pomyślne życie rodzinne, jest kariera naukowa czy
artystyczna, pożyteczna praca, podróże, sprawiedliwy porządek społeczny, zbawienie,
szczęście w miłości. Siła walki o wolność zależy od siły naszych przekonań. Instrukcja
nr 2: jakie są twoje przekonania? Co jest dla ciebie największym dobrem? Najważniejszym celem? Zapomnij przez chwilę o okolicznościach i ograniczeniach dnia codziennego, sięgnij do dna twojej duszy i znajdź największą tęsknotę twojego życia, jak ją dziś
odczuwasz. Następnie zmierz moc twojej wiary, twoich przekonań w prosty sposób: na ile
odwagi stać ciebie w dążeniu do wyznaczonego sobie celu, dawanie świadectwa swoim
przekonaniom, ich obrona – stanowią o twojej ludzkiej godności. Nadchodzą ciężkie
czasy. Bankrutujący system będzie usiłował zepchnąć nas do roli żyjątek walczących
o byt. Tym ważniejsze staje się teraz dawanie świadectwa swoim przekonaniom, swoim
ideałom, obrona swojej ludzkiej godności. Zapamiętaj: Instrukcja nr 1: Twój znak. Instrukcja nr 2: Twoje przekonania, Twoja godność.
K.W.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 53.
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Nr 58
1983 czerwiec 21, [Wrocław] – „Bóg zapłać”, oświadczenie Rady Solidarności Walczącej
wydane po II pielgrzymce Jana Pawła II do Polski
Bóg zapłać
Spotkaliśmy się z Nim i ze sobą. Z Chrystusem: „Albowiem gdzie są dwaj lub trzej
zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Zobaczyliśmy się w milionowych rzeszach, zjednoczeni w modlitwie, śpiewie, w uniesieniu rąk i haseł na
transparentach.
Ojciec Święty przypomniał nam – wierzącym i niewierzącym – nam wszystkim Polakom, że jesteśmy dziećmi bożymi i synami tej ziemi. Że za nami stoi dziedzictwo wieków
wiary, pracy i walki o prawdę, wolność i sprawiedliwość. Że mamy prawo i obowiązek
dziedzictwa tego strzec i ubogacać je o współczesne treści: o prawa człowieka – do zrzeszeń, do godziwej pracy i zapłaty za nią, do państwowej niepodległości, do społecznej
solidarności; o obronę przed moralnym upadkiem i nuklearną katastrofą naszego świata;
o dążenie do cywilizacji miłości. I że naszą chrześcijańską i ludzką powinnością jest
zawsze stać po stronie uciskanych, krzywdzonych i poniżanych.
Papież kierował do nas słowa częstokroć trudne i wymagające, ale zawsze pełne
nadziei – nie tylko tej spoza świata, także naszej ziemskiej nadziei, że ci, „którzy łakną
i pragną sprawiedliwości”, będą nasyceni. Tak jak cały nasz umęczony naród sycony jest
podczas tej pielgrzymki radością, poczuciem swej mocy i otuchą. Za te i inne bezcenne,
wspólne dary dziękujemy Ojcu Niebieskiemu, Kościołowi i Słudze Sług Bożych – Janowi
Pawłowi II.
21 czerwca 1983 r.

Za Radę Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1983, nr 45.
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Nr 59
1983 czerwiec 28, [Wrocław] – „Komu podał rękę?”, artykuł Kornela Morawieckiego
komentujący II pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski
Komu podał rękę?
Papież jest za nami – tak podsumowała tę wizytę wrocławska robotnica. Teraz, parę
dni po szczęśliwym jej zakończeniu, wszyscy są jak w niebo wzięci. Pastoralne i religijne
wymiary pielgrzymki odbiorą należny im podziw i chwałę. Spytajmy o wymiary polityczne.
Rzecznik prasowy Papieża w komunikacie z 21 czerwca odciął się, co prawda, od politycznej
interpretacji podróży i słów Papieża i podkreślił ich „wyłącznie religijny i moralny charakter”,
ale jakby na nią nie patrzeć, ta pielgrzymka była również doniosłym faktem politycznym
o narodowym i międzynarodowym znaczeniu. Ograniczmy się do tego pierwszego.
W Polsce roku 1983 liczą się trzy wewnętrzne, polityczne siły: naród, Kościół i władza.
Kościół odniósł bezapelacyjne zwycięstwo. Ale wyrażają swe jawne zadowolenie i za swój
sukces uważają tę wizytę obie antagonistyczne strony: naród i władza. Jak to możliwe?
Jan Paweł II wzywał do dialogu, do porozumienia (ale prawdziwego!) między władzą
a narodem. Ten wątek przewijał się przez wszystkie homilie, a najdobitniej wyrażony został
na Górze Św[iętej] Anny. Jeśli dodamy dwukrotne spotkania Papieża z gen. [Wojciechem]
Jaruzelskim1 i Jego nader wstrzemięźliwe posługiwanie się słowem: solidarność – słowem
symbolem dążeń Polaków, można zrozumieć zadowolenie władz. Oto najwyższy dla
narodu autorytet swym przybyciem do kraju poddanego ukazom stanu wojennego i swą
powściągliwością w określaniu wprost tego właśnie podstawowego dla narodu zniewolenia niejako zalegalizował reżim. Czy rzeczywiście? W jednym z komentarzy RWE2
nazwała pobyt Ojca Św[iętego] w Polsce uroczystym pogrzebem „Solidarności”. Czy
rzeczywiście? Tak naprawdę to władze udają zadowolenie. Cóż innego im pozostaje? Nasi
władcy-uzurpatorzy zdają sobie przecież sprawę z tego, że polityczna cena, jaką Papież
wystawił za tę problematyczną legalizację, łacno przywieść ich może do kompletnego
bankructwa. Przed milionami ludzi, którzy nie czytają podziemnych gazetek, dla których
pespektywy wyznaczała ciężka praca, rodzina i DTV3, raptem otworzyły się nowe horyzonty. Usłyszeliśmy wszyscy, że ponad wmawianym nam ładem, porządkiem i spokojem
stoją prawda, wolność i sprawiedliwość. Święci błogosławieni tu przez Papieża – Adam
Chmielowski4, Rafał Kalinowski5 – w imię „bohaterskiej miłości [do] Ojczyzny” podnieśli
Spotkania te odbyły się 17 i 22 VI 1983 r.
Radio Wolna Europa (RWE) – rozgłośnia radiowa utworzona w 1949 r. z siedzibą w Monachium, finansowana
przez USA. W latach 1952–1994 funkcjonowała Rozgłośnia Polska RWE, która stanowiła ważne źródło niezależnej
informacji w kraju; dyrektorami Rozgłośni Polskiej byli kolejno: Jan Nowak-Jeziorański, Zygmunt Michałowski,
Zdzisław Najder, Marek Łatyński, Piotr Mroczyk.
3
Dziennik Telewizyjny – wieczorny program informacyjno-propagandowy nadawany w TVP codziennie o 19.30
w latach 1958–1989.
4
Adam Chmielowski, znany jako św. brat Albert (1846–1916) – tercjarz franciszkański, malarz, powstaniec styczniowy, założyciel zgromadzenia albertynów i albertynek; w 1983 r. beatyfikowany, w 1989 r. kanonizowany.
5
Rafał Kalinowski (1835–1907) – polski duchowny katolicki, karmelita bosy, powstaniec styczniowy, następnie
sybirak; w 1983 r. beatyfikowany, w 1991 r. kanonizowany.
1
2

134

oręż w powstaniu styczniowym i Sybirem, i kalectwem zaświadczanych „miłości, która
daje życie za przyjaciół swoich”. Papież przypomniał nam w katowickiej homilii nasze
prawa do zrzeszeń, do godziwej zapłaty za pracę i obowiązek respektowania tych praw
przez władze państwowe. W Krakowie mocno powtórzył słowa sprzed 4 lat – że mamy
być mocni i ufni Chrystusową miłością, która zwycięża świat. Nadto cała ta wizyta stała
się wielkim ogólnonarodowym referendum. Głosowaliśmy nogami, przychodząc na
spotkania z Papieżem z miast i wsi i rękami klaszcząc Mu za słowa i stwierdzenia nam
najbliższe. Każda aluzja czy skąpa wzmianka o Sierpniu ʼ80, o prześladowanych za tamte ideały, a nade wszystko o „Solidarności”, wywoływała burze braw. Policzyliśmy się
i zobaczyliśmy, że są nas miliony, że nie my jesteśmy garstką ekstremistów. Może nawet
wbrew intencjom Ojca Św[iętego] Jego pielgrzymka unaoczniła każdemu podział na nieliczną dysponującą aparatem przemocy, ateistyczną kastę rządzących i na katolicki naród,
z nadzieją oczekujący cudu zmartwychwstania „Solidarności”. Papież unikał tego słowa,
ale mimo to ludzie odczuli i odczytali Jego religijną pielgrzymkę jako solidarnościowy
pochód Papieża przez Polskę. I skończył się ten pochód spotkaniem z Lechem Wałęsą. Tak
jakby Ojciec Św[ięty], wynagradzając nam to, że nie może się spotkać z „Solidarnością”,
spotkał się z człowiekiem ją uosabiającym.
Podczas tej pielgrzymki Papież utrzymywał ton swych wystąpień na poziomie poprzedniej wizyty sprzed 4 lat. Ale witający Go naród, mimo przegranej stanu wojennego, te
wysokie papieskie tony samowolnie przenosił w rejestry wyższe niż w 1979 roku – i słuchał, i rozkoszował się nimi. Jak biblijną mądrością stojącą „na okręgu Ziemi”.
Słowa Ojca Świętego stanęły na okręgu Polski, wytyczając granice i oświetlając stare,
a jakże zapoznane drogi walki i miłości, drogi zwycięstwa.
28 VI 1983 r.

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1983, nr 45.

K[ornel] M[orawiecki]

Nr 60
1983 [lipiec, po 2], [Wrocław] – Komunikat ze spotkania przewodniczącego Solidarności
Walczącej Kornela Morawieckiego z przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Markiem Muszyńskim („Witoldem”), które
odbyło się 2 lipca 1983 r.
Komunikat
Dn[ia] 2 VII 1983 r. odbyło się spotkanie przewodniczącego RKS NSZZ „Solidarność”
Region Dolny Śląsk – Witolda1 z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem
Morawieckim. Omówiono sytuację w Regionie i kraju. Postanowiono kontynuować
zapoczątkowaną spotkaniem Józefa Piniora z Kornelem Morawieckim współpracę organizacyjną. W ostatnim okresie współpraca ta owocowała wymianą informacyjną.
Witold
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 56.

Marek Muszyński „Karol”, „Witold”, „Paweł”, „PM”, „Major” (ur. 1947) – ﬁzyk, działacz opozycyjny; uczestnik
Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący KZ PWr; w styczniu 1982 r. dyscyplinarnie zwolniony
z pracy; od 1982 r. członek RKS NSZZ „Solidarność”, a 1983–1987 jej przewodniczący i członek TKK, w 1984 r.
członek redakcji „Z Dnia na Dzień”, 1991–1993 oraz 2001–2005 poseł na Sejm RP.
1
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Nr 61
1983 lipiec 28, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej wydane w związku
ze zniesieniem stanu wojennego
Oświadczenie
22 lipca br. zniesiony został stan wojenny, ogłoszona amnestia. Nikt nie zliczy ofiar tej
wojny, ofiar salw ulicznych, przerwanej łączności, milicyjnego terroru. 13 grudnia 1981 r.
odebrano Polakom nadzieję. Teraz połowicznie spełniono dwa z trzech pogrudniowych
żądań: zniesiono stan wojenny, uwolniono większość uwięzionych. Ale nie przywrócono
nadziei na Polskę praworządną i dostatnią. Ustawy, formalnie odwołując stan wojenny,
pozostawiają wiele z jego rygorów i dodają nowe, np. uprawomocnienie stosowania
przymusu bezpośredniego (bicie). Amnestia nie objęła najwybitniejszych przywódców
Związku i opozycji demokratycznej1. Rośnie bieda. NSZZ „Solidarność” – reprezentant
i obrońca ludzi pracy – pozostaje zepchnięty do podziemia. Odpowiedzią narodu na ciągłe,
jawne i ukryte próby jego pacyfikacji będzie opór i walka. Nie będzie spokoju i wolności
bez „Solidarności”.
28 VII 1983 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 57.

Jedenastka – powszechne określenie jedenastu działaczy „Solidarności”, których nie objęła amnestia z lipca 1983 r.
Należeli do niej: Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Karol Modzelewski, Grzegorz Palka, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Rozpłochowski, Jan Rulewski, Henryk Wujec. Wszyscy
zostali zwolnieni na mocy amnestii z lipca 1984 r.
1
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Nr 62
1983 [sierpień 1], [Wrocław] – „Ku wolności”, oświadczenie Solidarności Walczącej
wydane w związku z 39. rocznicą powstania warszawskiego
Ku wolności
1 sierpnia 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie. Rozpaczliwa próba wywalczenia niepodległej Polski. Utopiona we krwi, okupiona zniszczeniem stolicy i załamaniem
narodowej wiary w możliwość wyzwolenia się zarówno od niemieckich okupantów, jak
i od radzieckich wyzwolicieli. Ci ostatni nie zrobili nic, poza propagandowymi gestami,
aby pomóc powstańcom. Wstrzymali swą ofensywę i nie dostarczyli broni. Tamta klęska
dała początek trwającemu już prawie 40 lat władztwu Moskwy nad Warszawą. Władztwu,
trzeba to przyznać, lżejszemu i dyskretniejszemu od panowania hitlerowskich oprawców.
Tym niemniej efektem tych 39 lat sowiecko-komunistycznych rządów jest pogrążenie
Polski w bezmiernym kryzysie gospodarczym, jest jej degradacja w stosunku do większości krajów świata.
Dziś, w rocznicę powstania, płaczemy nad jego tragedią. Rozumiemy, czym była spowodowana i kto przyłożył do niej rękę. Tamci chłopcy i dziewczęta z biało-czerwonymi
opaskami chcieli być wolni. W większości zginęli, ale to swoje umiłowanie wolności
przekazali nam. Jesteśmy z nich dumni. Jesteśmy ich następcami w wielkiej sztafecie
rodaków dążących uparcie ku wolności.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 57.
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Nr 63
1983 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Apel Rady Solidarności Walczącej o udział w pochodach i wiecach w związku z 2. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych
Apel
31 sierpnia 1980 roku zespolone społeczeństwo odniosło pierwsze zwycięstwo nad
komunistycznym reżimem. Rocznica podpisania porozumień społecznych i powstania
niezależnych związków zawodowych jest świętem. W ubiegłym roku tego dnia manifestowaliśmy na ulicach wielu miast. Strzelano do bezbronnych (w Lubinie, we Wrocławiu).
Mamy więc obowiązek podwójnej pamięci: radosnej i bolesnej. Mamy obowiązek solidarności i odwagi. Wzywaliśmy ludność miast do wyjścia w tym dniu na wiece i pochody.
Nie dajmy sobie odebrać swego największego święta. Na 31 sierpnia br. wzywamy do
powszechnych manifestacji pod hasłami: Wolność więzionym, Praca społeczeństwu,
Samorządności, Solidarności, Niepodległości.
Za Radę Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 57.
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Nr 64
1983 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Instrukcja nr 3 pt. „Twoja wolność” zachęcająca
do korzystania z przysługujących praw człowieka i obywatela
Instrukcja nr 3. Twoja wolność
Wolność to prawo do własnej drogi życiowej. Nam wolności brak. Chcemy być
wolni, jesteśmy przecież ludźmi, a nie automatami ani zwierzętami. Solidarność była
i jest wielkim zrywem, wielką tęsknotą do wolności. Była zrywem społecznym, grupowym, chcącym stworzyć wolność społeczną. Ty możesz być wolnym indywidualnie.
Twoja indywidualna wolność musi uszanować każdą indywidualną wolność drugiego
człowieka i gdy tak jest – jest dobrze. Ale tak nie jest – istnieje system traktowania ludzi
jako narzędzia do zmontowania i funkcjonowania doskonałego podobno społeczeństwa:
„Mamy tylko jedną Polskę, dla niej chcemy żyć i pracować” – reżimowe hasło pierwszomajowe. Gówno! Chcemy (i będziemy) mieć taką Polskę, w której chciałoby się żyć
i pracować z własnej, a nie przymuszonej woli. Twoja wolność dziś nie jest spokojnym
korzystaniem z praw człowieka i obywatela. Instrukcja nr 3: Twoja wolność jest walką.
Przede wszystkim walką z samym sobą. Bo: gdy mówisz lub piszesz „proszę o wydanie
mi paszportu…”, „uprzejmie proszę o usprawiedliwienie…”, „bardzo proszę o przyjęcie
mnie na studia…”, o wczasy, o żłobek, o zezwolenie na produkcję majtek, o podwyżkę,
o urlop…, to już się płaszczysz przed systemem, dajesz się zniewalać za cenę chwilowej
korzyści. System stoi jedną nogą na słowie „proszę”. Musisz go tego słowa pozbawić: chcę
studiować…; chcę wyjechać za granicę i oczekuję wydania paszportu; chcę wykorzystać
urlop w okresie od… do; zawiadamiam, że mój syn nie będzie jutro w szkole; informuję,
że nieobecność mojej córki uznałem za usprawiedliwioną. Drugą nogą system stoi na
słowie „zezwolenie” i na praktycznej zasadzie, że nie jest dozwolone to, na co nie ma
przepisów wykonawczych. Musimy słowo „zezwolenie” wykreślić z języka polskiego.
Pamiętaj, że żadnego zezwolenia nie potrzeba, abyś robił to, co uznasz za dobre w swoim
sumieniu, w swoim poczuciu sprawiedliwości. Co więcej – twym moralnym obowiązkiem
jest robić właśnie to, co uznasz za najlepsze. Co uznasz właśnie ty, sam, osobiście. I to
jest właśnie wolność. Zapamiętaj: Instrukcja nr 1: Twój znak. Instrukcja nr 2: Twoje
przekonania, twoja godność. Instrukcja nr 3: Twoja wolność.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 57.
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Nr 65
1983 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – „Wybierz”, artykuł Kornela Morawieckiego
nawołujący do udziału w protestach przewidzianych na 31 sierpnia 1982 r.
Wybierz
Dlaczego TKK i RKS nie wezwały do tradycyjnej już formy obchodów 31 sierpnia – do
manifestacji? Może po prostu kierowano się realizmem. Znane jest brutalne, żeby nie
powiedzieć zbrodnicze tłumienie demonstracji przez władze. Stąd zrozumiały strach
przed nimi. Stąd, dalej, obawa TKK, że w wypadku wezwania do manifestacji wyszłoby
mniej ludzi niż w roku ubiegłym, że byłyby nowe, czy potrzebne, ofiary. A przy tym, być
może, TKK w skrytości ma nadzieję, że społeczeństwo spontanicznie zawiąże pochody
i będzie można powiedzieć, że sami ludzie bez inspiracji ze strony władz Związku dali
wyraz swej determinacji w obronie ideałów Sierpnia ’80.
A jednak SW wzywa do jawnych pochodów i manifestacji. Dlaczego? Może również kieruje się realizmem. Jak to możliwe? Walka społeczeństwa z komuną ma wiele
aspektów. Wskażmy na dwa. Oni są zorganizowani i to jest ich podstawową przewagą.
Z kolei naszą podstawową przewagą jest pamięć i idea „Solidarności”. 31 sierpnia
jest jej symbolem. Jednym z niewielu – takim jak przewodniczący [Lech] Wałęsa, jak
aresztowana siódemka przywódców: [Andrzej] Gwiazda1, [Seweryn] Jaworski2, [Marian]
Jurczyk3, [Karol] Modzelewski, [Grzegorz] Palka4, [Andrzej] Rozpłochowski5, [Jan]
Andrzej Gwiazda (ur. 1935) – inżynier, działacz opozycji; uczestnik wydarzeń Marca ʼ68 i Grudnia ʼ70, współpracownik KOR i KSS „KOR”, w 1978 r. współzałożyciel WZZ w Gdańsku, od 1978 r. członek redakcji „Robotnika
Wybrzeża”, sygnatariusz porozumień sierpniowych, działacz NSZZ „Solidarność”, od 1980 r. wiceprzewodniczący
MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, wiceprzewodniczący KKP, od 1981 r. wiceprzewodniczący Tymczasowego
Prezydium KKP, członek ZR Gdańskiego i KK NSZZ „Solidarność”; w stanie wojennym internowany, następnie
aresztowany, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii; w 1987 r. współzałożyciel Grupy Roboczej KK; 2007–2011
członek Kolegium IPN.
2
Seweryn Jaworski (ur. 1931) – hutnik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodniczący
MKZ, a następnie ZR Mazowsze, współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości; w stanie wojennym internowany, wkrótce aresztowany, zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1984 r.; działacz SW, od listopada 1984 r. członek
Komitetu Obywatelskiego przeciw Przemocy; w maju 1986 r. aresztowany, skazany na 2 lata pozbawienia wolności,
zwolniony na mocy amnestii; w październiku 1987 r. współtwórca Grupy Roboczej KK.
3
Marian Jurczyk (1935–2014) – technik ekonomista; uczestnik wydarzeń Grudnia ’70, działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKS w Stoczni Szczecińskiej, następnie MKZ MKR Szczecin, od 1981 r. przewodniczący
ZR Pomorze Zachodnie i członek KK; w stanie wojennym internowany, potem aresztowany, zwolniony na mocy
amnestii w 1984 r.; 1997–2000 senator, 1998–2000 i 2002–2006 prezydent Szczecina; 1977 – II 1981 zarejestrowany
jako tajny współpracownik SB ps. Święty (P. Gontarczyk, Tajny współpracownik „Święty”: Dokumenty archiwalne
sprawy Mariana Jurczyka, Warszawa 2005). W 2002 r. w ramach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł,
że współpraca z SB nie miała charakteru tajnego, a przekazywane informacje były pozbawione wartości operacyjnej.
4
Grzegorz Palka (1950–1996) – działacz związkowy i opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, 1980–1981
wiceprzewodniczący MKZ/ZR „S” Ziemia Łódzka, delegat na I KZD, członek Prezydium KK; w stanie wojennym
internowany, w grudniu 1982 r. aresztowany, w lipcu 1984 r. zwolniony; w 1987 r. współzałożyciel Grupy Roboczej
KK, 1990–1994 prezydent Łodzi.
5
Andrzej Rozpłochowski (ur. 1950) – mechanik samochodowy, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”,
przewodniczący MKS w Hucie Katowice, członek KKP/KK, delegat na I KZD; w stanie wojennym internowany,
następnie aresztowany, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii, 1984–1988 współpracownik RKW Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego, od 1988 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych, w 2010 r. powrócił do Polski.
1
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Rulewski6; jak w naszym regionie [Władysław] Frasyniuk, [Piotr] Bednarz7 i [Józef]
Pinior, jak w kraju [Zbigniew] Bujak8; takim jak sama nazwa i jej zwarty napis, jak palce
uniesione w kształcie V. To pewnie dlatego SW uważa, że na mniej niż manifestacje
w tym dniu nie wolno pójść pod groźbą utraty jednego, naprawdę własnego święta,
pod groźbą dewaluacji symbolu. Tak więc nawet taki pobieżny przegląd możliwych
argumentacji wskazuje, że racje są po obu stronach.
Na szczęście przed nikim nie staje wybór: to albo to, można przecież wybrać: to i to.
Ci, których stać jeszcze na otwarte wyzwanie wobec reżimu, powinni pójść na manifestację – dla obrony ideałów i swojej godności. Natomiast wszyscy musimy posłuchać
wezwania TKK do bojkotu środków komunikacji. Ten prosty, bezpieczny protest przeciw
zniewoleniu ma szanse stać się i 31 VIII, i w przyszłości nowym znakiem naszego oporu.
K[ornel] M[orawiecki]
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 58.

6
Jan Rulewski (ur. 1944) – inżynier mechanik, działacz opozycyjny, polityk; w 1965 r. relegowany z uczelni i skierowany do karnej jednostki wojskowej; w sierpniu 1966 r. aresztowany podczas próby nielegalnego przekroczenia
granicy, w marcu 1966 r. skazany na 5 lat pozbawienia wolności, zwolniony w lipcu 1969 r. na mocy amnestii; działacz
NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKZ Bydgoszcz, członek KKP, od 1981 r. w Tymczasowym Prezydium, od
1981 r. przewodniczący ZR Bydgoskiego, w stanie wojennym internowany, w grudniu 1982 r. aresztowany, zwolniony w lipcu 1984 r. na mocy amnestii; w 1989 r. przewodniczący ZR Bydgoszcz; 1991–2001 poseł na Sejm RP,
od 2007 r. senator.
7
Piotr Bednarz „Dal”, „Ziemowit” (1949–2009) – ślusarz, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”,
wiceprzewodniczący MKS, od 1981 r. wiceprzewodniczący ZR Dolny Śląsk; w stanie wojennym ukrywał się, członek
RKS, od października 1982 r. przewodniczący; w listopadzie 1982 r. aresztowany, pod koniec grudnia skazany na 4 lata
pozbawienia wolności, zwolniony na mocy amnestii z lipca 1984 r.; od 1987 r. członek RKW NSZZ „Solidarność”.
8
Zbigniew Bujak (ur. 1954) – wówczas robotnik, działacz opozycyjny, polityk; współpracownik KSS „KOR”, działacz NSZZ „Solidarność”, od 1980 r. przewodniczący MKZ Mazowsze, od 1981 r. przewodniczący ZR Mazowsze,
członek Prezydium KKP/KK; w stanie wojennym ukrywał się, od 1982 r. na czele RKW Mazowsze, członek TKK,
od 1986 r. TR NSZZ „Solidarność”, od 1987 r. KKW, w maju 1986 r. aresztowany, zwolniony we wrześniu 1986 r.
na mocy amnestii; 1988–1990 w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1991–1997
poseł na Sejm RP, 1999–2001 szef GUC.
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Nr 66
1983 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – „Jaki 31 sierpnia?”, artykuł Pawła Falickiego
(„Piotra Kminkiewicza”) krytykujący Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” i Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk za brak
wezwania do manifestacji ulicznej
Jaki 31 sierpnia?
Zbliża się trzecia rocznica powstania pierwszego niezależnego, masowego związku
zawodowego w krajach rządzonych przez komunistów. Wydawałoby się, że rocznica ta
powinna być szczególnie uroczyście świętowana w kraju, w którym NSZZ „Solidarność”
powstał, działał i zszedł do podziemia, w kraju, w którym i życie oddawano w obronie
ideałów „Solidarności” . Wydawałoby się, że w tę trzecią rocznicę wydarzenia Sierpnia ’80
staną nam jeszcze raz przed oczami; że jeszcze raz zadrżą ręce i coś zacznie dusić w gardle,
gdy daleko ponad tysiącami głów zamgli się obraz kapłana odprawiającego mszę świętą
przed zajezdnią przy Grabiszyńskiej. Wydawałoby się, że znów będziemy razem, że
będzie jeszcze jeden zryw, że poczujemy jedność, wspólnotę poglądów i… Solidarność.
Na ten uroczysty dzień, na to prawdziwe święto robotnicze, TKK – podziemna władza
NSZZ „Solidarność” – proponuje… powstrzymanie się od korzystania z komunikacji
miejskiej w godzinach od 14 do 16.
Kryję twarz w dłoniach, zadając sobie serię teoretycznych pytań: czy to już koniec?
Czy demokratycznie wybrane władze jedynej masowej, niezależnej organizacji w całym
komunistycznym bloku oddają kolejny przyczółek przeciwnikowi? Czy mam biernie
przyglądać się, jak komuna krok po kroku rozkłada nasz związek? Przecież, do diabła,
ja nie chcę podkopywać autorytetu TKK. Ale władza związkowa, która boi się wziąć
odpowiedzialność za jakikolwiek znaczący i niewygodny dla rządców PRL protest – to
jest władza tracąca autorytet i posłuch!
Decyzję co do organizacji obchodów rocznicy 31 sierpnia TKK zepchnęła na zarządy
regionalne. Co więc proponuje RKS Dolny Śląsk swoim związkowcom? To, co TKK +
złożenie kwiatów na grobie zastrzelonego wrocławianina1, podkreślając, że nie organizuje
żadnych pochodów. Ta akcja nie może spełnić oczekiwań dużej części dolnośląskiego
społeczeństwa. Jest to zalecenie pasywności dane całemu podziemiu bazującemu na
„Solidarności”. Jeśli w trzecią rocznicę założenia Związku mamy złożyć kwiaty na grobie śp. Kazimierza Michalczyka (oby nie w jednej z policyjnych nysek obstawiających
cmentarz już od poprzedniego dnia), a wychodząc z pracy, przejść się (dla zdrowia) do
domu, to jak mamy się zachować poza tą trzecią rocznicą?!?! Chyba nie robić nic! Stąd
już tylko krok do protestu proponowanego przez SB w jednej z fałszywek SW: każdy
w domu na ekranie telewizora pisze czerwoną szminką: Solidarność zwycięży. To na
pewno nikomu nie zaszkodzi. I jest zgodne z obowiązującym prawem. I ofiar nie będzie,
i wybitych szyb, gazów i ZOMO. A na Dziennik Telewizyjny napis będzie można zmazać.
1
Chodzi o Kazimierza Michalczyka (1955–1982), tokarza z Elwro, który zmarł 2 IX 1982 r. po tym, jak został
postrzelony przez ZOMO w czasie pacyfikowania manifestacji zorganizowanej 31 VIII 1982 r. we Wrocławiu.
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Ale dość ironii. Czytelnicy SW pamiętają być może mój nieporadny tekst Dlaczego
ulica? z pierwszego numeru naszej gazetki. Już słyszę – znowu Kminkiewicz chce podpalić jakiś komisariat i pchnąć ludzi w otchłań rzezi na ulicach! Nie. Nie chcę nic palić
ani nikogo pchać. Ale nadal twierdzę, że tu władza musi się bać społeczeństwa, a nie
społeczeństwo władzy.
Piotr Kminkiewicz
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 58.

Nr 67
1983 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – „Szkoda, że nie spróbowano”, artykuł Andrzeja
Kisielewicza („mak”) krytykujący Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” za brak wezwania do udziału w manifestacjach ulicznych
Szkoda, że nie spróbowano
Wyobrażałem to sobie tak: TKK, rzucając raz jeszcze na szalę cały swój autorytet,
apeluje do społeczeństwa o masowe manifestacje w dniu święta „Solidarności”. Wówczas zachodzą dwie możliwości: a) mimo pokazu siły ZOMO w wielu miastach Polski
manifestują dziesiątki tysięcy ludzi. Cały świat ma namacalny dowód, że zniesienie
stanu wojennego jest tylko kolejną komunistyczną farsą. Znacznie utrudnia to politykę
zewnętrzną i wewnętrzną władzom PRL, a ułatwia właściwą politykę Zachodowi. Daje
nową szansę na to, że prędzej czy później antynarodowy, sowiecki kurs polityki [Wojciecha] Jaruzelskiego zostanie zaniechamy z uwagi na nieefektywność; b) manifestacje nie
udają się, a ściślej nie udają się w pełni, bo zawsze te kilka czy kilkanaście tysięcy ludzi
w Gdańsku, w Krakowie, Warszawie i [we] Wrocławiu odpowiedziałoby na apel TKK.
Władze trąbią oczywiście, że podziemie utraciło poparcie – ale to nie ma większego znaczenia. Sam pokaz siły ZOMO, który na pewno by nastąpił, też miałby swoją wymowę.
Jednocześnie jednak byłby to ostateczny dowód na to, że większość społeczeństwa może
nadal popiera ideały Sierpnia… ale już tylko duchem. Że należy na razie porzucić nierealną koncepcję masowych wystąpień i oprzeć walkę na działaniach kadrowej organizacji.
Zmienić taktykę walki stosownie do warunków.
Przypuszczam, że TKK nie ogłosiła apelu o manifestacje przeświadczona, że się one
nie udadzą. Oznacza to jednak oddanie pola przeciwnikowi bez walki. Sama decyzja
TKK, oparta na odpowiednim rozeznaniu, może być słuszna, ale wtedy wyraźnie trzeba
powiedzieć: społeczeństwo w swej większości – niestety – zostało już „znormalizowane”, zastraszone, i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nadzwyczajne byłoby raczej to,
że pomimo półtora roku totalitarnych represji nie dało się ono zastraszyć! A skoro tak,
skoro warunki są już inne niż przed rokiem, to trzeba stosownie do tego zmienić metody
walki. Chodzi też o to, żeby nie wpaść w pułapkę złudnych wyobrażeń, żeby przestać żyć
mitem masowego poparcia, skoro poparcia tego – przynajmniej na obecnym etapie – nie
da się zamienić w czyn. Szkoda tylko, że nie zdecydowano się po prostu na sprawdzenie
tego w praktyce.
Być może jednak członkowie TKK liczą na to, że bojkot komunikacji, a więc masowy
spacer, spontanicznie przerodzi się w manifestację (to samo dotyczy składania kwiatów
na grobach ofiar stanu wojennego), że reakcja społeczeństwa na ich apel przekroczy w ten
sposób oczekiwania i wzmocni ich pozycję wobec władz. Tylko dlaczego, z drugiej strony, nie dostrzegli lub nie zlekceważyli niebezpieczeństwa koncentracji sił ZOMO tam,
gdzie manifestacji, tak czy tak, można się spodziewać – w Gdańsku, Nowej Hucie, [we]
Wrocławiu. Nie wiem.
Wiem jedno, że obowiązkiem każdego jest w taki sposób uczcić święto „Solidarności”, jaki nakazuje mu jego sumienie i na jaki pozwala mu jego odwaga. Wszyscy więc
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powinniśmy bojkotować środki komunikacji, zgodnie z apelem TKK, a ci, których na to
stać, [powinni] zamanifestować swoje poglądy w bardziej bezpośredni sposób.
„mak”1
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 58.

Andrzej Kisielewicz „Jan Mak”, „alias”, „J.M.”, „Mak” (ur. 1953) – matematyk, działacz opozycyjny; od września
1980 r. w NSZZ „Solidarność”, 1983–1987 w redakcji „Solidarności Walczącej”; autor artykułów w prasie SW.
1
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Nr 68
1983 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – Komunikat specjalny ze spotkania przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników Józefa Teligi z przewodniczącym
Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim 21 sierpnia 1983 r. informujący o nawiązaniu współpracy międzyorganizacyjnej
Komunikat specjalny
W dniu 21 sierpnia 1983 roku we Wrocławiu odbyło się spotkanie przewodniczącego
Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników „Solidarność”1 i [przewodniczącego organizacji] Solidarność Walcząca. Omówiono całokształt zagadnień związanych z sytuacją społeczną i polityczną w kraju i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji
„Solidarności”, podziemnego ruchu oporu oraz sytuacji narodów w krajach ościennych.
Stwierdzono:
– zbieżność poglądów i ocen we wszystkich ważniejszych sprawach społecznych
i politycznych,
– zbieżność zasad i celów programowych obydwu organizacji.
Postanowiono podjąć współpracę organizacyjną między OKOR-em a SW. Uzgodniono
warunki i zasady współpracy. Zapraszamy do przystąpienia do naszego porozumienia
wszystkie organizacje i ugrupowania w kraju, które podjęły walkę o niepodległą Polskę,
o wolność i suwerenność narodu, o prawa ludzkie, obywatelskie i związkowe oraz o demokrację i solidarność.
Za Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników „Solidarność”
Józef Teliga2
Za Radę Solidarności Walczącej: Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 59.

Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników – ogólnopolska struktura podziemna rolników działająca od maja 1982 r.
do czerwca 1989 r. Liderami OKOR byli Józef Baran, Wieńczysław Nowacki i Józef Teliga.
2
Józef Teliga (1914–2007) – nauczyciel, działacz ludowy i opozycyjny; w czasie II wojny światowej żołnierz
SZP-ZWZ-AK, po wojnie WiN, w 1980 r. organizator NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” na Kielecczyźnie, od
1981 r. przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” RI i członek Prezydium
OKZ, współzałożyciel Klubów Służby Niepodległości; w stanie wojennym ukrywał się; od 1982 r. przewodniczący
OKOR, w grudniu 1983 r. aresztowany, zwolniony w maju 1984 r., od września 1985 r. ponownie więziony, zwolniony
po roku w wyniku amnestii, w 1986 r. członek Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego i Tymczasowej Krajowej Rady
Rolników „Solidarność”, od 1987 r. w Niezależnym Ruchu Ludowym „Solidarność”, 1989–1991 w PSL.
1
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Nr 69
1983 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – „Będziemy gotowi”, wystąpienie przewodniczącego Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego dotyczące rocznicy podpisania
porozumień sierpniowych, nadane 28 sierpnia 1983 r. przez Radio SW
Będziemy gotowi
Cieszy mnie, że mogę odezwać się do mieszkańców miasta, w którym ukrywam się
od 20 miesięcy. Dziękuję Wam, wrocławianie, za pomoc i opiekę. Cieszy mnie, że mogę
mówić na kilka dni przed świętem „Solidarności”. Kto dał mi to publiczne prawo głosu?
Jako delegat na I Krajowy Zjazd1 reprezentuję głosy tych stu kilkudziesięciu tysięcy
związkowców, którzy przez swych mandatariuszy na ten zjazd mnie wybrali. Może to
mało, ale kiedy godniejsi ode mnie muszą milczeć, kiedy tacy jak przewodniczący Regionu
Władysław Frasyniuk, tacy jak Karol Modzelewski siedzą w więzieniu, próbuję mówić ja.
Wspominam dwie msze święte przed VII Zajezdnią na ulicy Grabiszyńskiej: tę trzy
lata temu, celebrowaną przez księdza Stanisława Orzechowskiego2, i tę dwa lata temu,
podczas której błogosławił nas ksiądz arcybiskup Henryk Gulbinowicz3. Teraz przed
VII Zajezdnią nie będzie nabożeństwa, nie było go już rok temu. Rok temu były strzały
i ofiary, które u nas symbolizuje śp. Kazimierz Michalczyk. Była też nasza wielka manifestacja oporu i jedności. Co spotka nas za kilka dni? Z 21 gdańskich postulatów zostały
nam coniedzielne msze w radiu, pomnik ofiar w Gdańsku4 i płatne urlopy dla matek
wychowujących małe dzieci. Całą resztę nam odebrano. Przewodniczącego [Lecha]
Wałęsę – jedynego demokratycznie wybranego reprezentanta narodu polskiego – opluwa
się w prasie i telewizji. [Andrzej] Gwiazda, [Marian] Jurczyk i [Jan] Rulewski – trzej
kandydaci na przewodniczącego 10-milionowego Związku, na których padły głosy ponad
czterech milionów związkowców, wciąż trzymani są w więzieniu.
Pamiętam, co powiedział mi jeden z przedstawicieli zakładów w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym na hali VII Zajezdni 31 sierpnia 1980 roku: „Wie pan, my byliśmy gotowi
na wszystko – na śmierć także…”. Słowa te przypomniałem dziś, bo właśnie one najlepiej tłumaczą tamto nasze cudowne wygranie. Wierzę, że wróci jeszcze czas zwycięstwa solidarności.
Na tegoroczne manifestacje uliczne nie pójdę. Proszę Was, którzy pójdziecie, o wybaczenie
i zrozumienie. Nastanie jeszcze rok, w którym znów ten dzień święcić będziemy razem na
mszy przed VII Zajezdnią. Wierzę, że solidarnością i odwagą wywalczymy „Solidarność”.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 59.

Kornel Morawiecki

I Krajowy Zjazd Delegatów (KZD) NSZZ „Solidarność”, który obradował w Gdańsku w dwóch turach: 5–10 IX
i 26 IX – 7 X 1981, przyjął ponad 70 dokumentów, uchwalił poprawki do statutu i wybrał naczelne władze Związku.
2
Stanisław Orzechowski (ur. 1939) – duchowny katolicki, duszpasterz akademicki we Wrocławiu.
3
Henryk Gulbinowicz (ur. 1923) – duchowny katolicki; 1976–2004 metropolita wrocławski, od 1985 r. kardynał;
aktywnie wspierał środowiska opozycyjne we Wrocławiu.
4
Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 – pomnik upamiętniający robotników zabitych w grudniu 1970 r. przez wojsko
i milicję. Władze zgodziły się na jego budowę po porozumieniach z sierpnia 1980 r. Pomnik odsłonięto w grudniu 1980 r.
1
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Nr 70
1983 [wrzesień, przed 14], [Wrocław] – Instrukcja nr 4 pt. „Twoja grupa” podkreślająca
znaczenie zawiązanej oddolnie, niezależnej grupy działania
Twoja grupa. Instrukcja nr 4
Instrukcje 1–3 są wezwaniem do indywidualnej wolności, do indywidualnej walki
z systemem faszystowskim. Jeśli na to wezwanie nie odpowiesz czynem, bo się boisz,
to jesteś niewolnikiem własnej małości, a przez to niewolnikiem systemu. „Wolność,
która nie jest trudem, nie jest wartością” – mówił Jan Paweł II do młodzieży na Jasnej
Górze pamiętnego wieczoru 18 czerwca. Jeśli nasze wezwanie wcielasz w życie, to
przyczyniasz się do odrodzenia takich sposobów życia, które przez komunistów zostały
nam zabrane – wytarte z naszej świadomości. Swoim działaniem przemieniasz siebie
(hartujesz się) i otoczenie, lecz na razie tylko jako romantyczny bohater – indywidualista.
Etap następny – grupa.
Ludzie mają swoje drogi życiowe i swoje cele bliższe i dalsze. Jeśli swoje cele łatwiej
i pełniej mogą zrealizować razem z innymi – powstaje grupa. Podstawowy warunek
powodzenia: grupa istnieje i działa tylko wtedy, gdy jej działanie dopomaga realizować
osobiste cele jej członków, czyli daje im indywidualną korzyść. Po drugie, grupa ma być
dla każdego członka okazją do zrealizowania swoich ambicji, do pokazania swojej indywidualności, a jednocześnie do nauczenia się kompromisów; przywódca jej wyłania się
w sposób naturalny, a nie przez mianowanie czy wybory, które prowadzą najczęściej do
tego, że działalność grupy staje się pozorna. Po trzecie, grupa musi stawiać sobie bliskie,
konkretne cele. Po czwarte, grupa nie istnieje i nie działa bez energii i zdecydowania jej
szefa. Po piąte, członkiem grupy nie zostaje ten, kto wyraża zgodę, ba – uczestnictwo
w niej, lecz tylko ten, kto chce w niej działać.
Instrukcja nr 4. Twoja grupa
Najważniejsza rzecz na początek – popatrz na ludzi z twojego otoczenia. Miałeś
okazje poznać ich w różnych sytuacjach. Zastanów się nad swoimi celami życiowymi
bliższymi i dalszymi, nad tym, czego chcą i w co wierzą twoi znajomi. Jeśli czujesz się
na siłach zainicjować i pokierować (przynajmniej na początek) grupą – zacznij sam, jeśli
nie – znajdź odpowiedniego człowieka. Nie spiesz się – działaj rozważnie. Najważniejsze
sprawy: cel i droga. Warianty działań będą tu przedstawione, lecz najlepiej, abyś ty sam
(lub z kimś drugim) sformułował cel główny i drogę. Uwzględnij uwagi napisane wyżej.
Ustal z twoimi ludźmi plan spotkań (na początek), ustalcie zasady działania i podejmijcie
pracę. Ustalcie cel (cele) bliski i realizujcie go. Jeśli uda się wam przetrwać trzy miesiące, to już jest sukces, to znaczy, że jesteście zdolni do działania zespołowego. Niektóre
warianty działań (w największym skrócie skonkretyzujemy je w najbliższym czasie):
inicjatywa gospodarcza (czyli robienie pieniędzy), oświatowa (samokształcenie, niezależne
nauczanie), kulturalna (zespół teatralny, koło zainteresowań przy szkołach, instytucjach),
społeczna (zespoły opiekuńcze dla starszych, inwalidów, chorych, młodzieży wykolejonej),
polityczna (grupy nacisku w środowisku pracy, nauki, w osiedlu) naukowa, wydawnicza.
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Pamiętaj, że celem istnienia grupy musi być przede wszystkim dobro jej członków, a nie
jakaś bliżej nieokreślona działalność społeczna garstki zapaleńców. Jeżeli celem grupy
jest tylko idea, to tak zwane samo życie rozłoży grupę w krótkim czasie. Każda zaistniała
grupa, działająca choćby niedługo, jest szkoleniem i nabieraniem doświadczeń w inicjatywie indywidualnej, w działaniu zespołowym – społecznym i politycznym. Jest szkołą
życia w pluralizmie i wolności. Zapamiętaj: Instrukcja nr 1: Twój znak, Instrukcja nr 2:
Twoje przekonania, Twoja godność, Instrukcja nr 3: Twoja wolność, Instrukcja nr 4:
Twoja grupa.
K.W.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 60.

Nr 71
1983 październik 10, [Wrocław] – „Proces KOR-u”, oświadczenie Rady Solidarności
Walczącej w sprawie uwolnienia przetrzymywanych w areszcie członków Komitetu Obrony
Robotników
Proces KOR-u1
Członkowie KOR-u Jacek Kuroń2, Adam Michnik3, Zbigniew Romaszewski4, Henryk
Wujec5 oskarżeni są o próby obalenia siłą ustroju PRL. Po udanym powszechnym proteście
przeciwko podwyżkom cen w czerwcu 1976 r. stanęli oni w obronie prześladowanych
robotników Radomia i Ursusa.
Komitet Obrony Robotników tworzyli cenieni ludzie kultury i nauki o wysokim autorytecie moralnym. Szykanowani przez władze, swoją ofiarną postawą zyskali olbrzymie
poparcie społeczne. Pierwsi oficjalnie przeciwstawili się brutalnym metodom przemocy.
Działali poprzez pomoc finansową i prawną osobom represjonowanym oraz udostępniali

Komitet Obrony Robotników (KOR), następnie Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” – jawne ugrupowanie
opozycyjne w PRL, funkcjonujące w latach 1976–1981, powstałe w obronie represjonowanych robotników po
wydarzeniach Czerwca ’76. Członkami KOR byli m.in.: Stanisław Barańczak, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan
Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Antoni Pajdak, Aniela Steinsbergowa.
2
Jacek Kuroń (1934–2004) – pedagog, działacz opozycyjny i społeczny, polityk; działacz ZMP, 1952–1964 w PZPR,
w 1965 r. współautor (z Karolem Modzelewskim) listu otwartego do członków PZPR, aresztowany i skazany na 3 lata
pozbawienia wolności, aresztowany ponownie w 1968 r., skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności; współorganizator
protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, współzałożyciel KOR i KSS „KOR”, w 1977 r. aresztowany, współzałożyciel TKN, doradca NSZZ „Solidarność”; w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany, więziony
do 1984 r.; 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1989–2001
poseł na sejm, 1989–1990 i 1992–1993 minister pracy i polityki społecznej.
3
Adam Michnik (ur. 1946) – historyk, publicysta, działacz opozycyjny; w 1962 r. współzałożyciel Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności, lider środowiska „komandosów”, uczestnik protestów przeciwko zdjęciu Dziadów w marcu
1968 r., aresztowany i skazany na 3 lata pozbawienia wolności, uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji
PRL, od 1977 r. członek KOR i KSS „KOR”, współzałożyciel TKN, w 1977 r. członek redakcji „Głosu”, 1977–1981
w redakcji „Zapisu”, od 1978 r. członek redakcji „Krytyki”, w stanie wojennym internowany, następnie aresztowany
i więziony do 1984 r.; 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”;
1989–1991 poseł na sejm, od 1989 r. redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.
4
Zbigniew Romaszewski (1940–2014) – fizyk, działacz opozycyjny, polityk; uczestnik protestów przeciwko zmianie
Konstytucji PRL, współpracownik KOR i członek KSS „KOR”, współtwórca Biura Interwencyjnego KOR; 1980–1981
kierował Komisją Interwencji i Praworządności Regionu NSZZ „Solidarność” Mazowsze, w 1981 r. w prezydium
ZR i KK; w stanie wojennym ukrywał się; współtwórca Radia „Solidarność”, członek RKW; w 1982 r. aresztowany
i skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności, zwolniony w 1984 r.; 1986–1989 kierował krajową Komisją Interwencji
i Praworządności NSZZ „Solidarność”; 1988–1989 członek KKW NSZZ „Solidarność”, 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, 1989–2011 senator, w 1992 r. przewodniczący
Komitetu ds. Radia i Telewizji, 2007–2011 wicemarszałek Senatu RP.
5
Henryk Wujec (ur. 1941) – fizyk, działacz opozycyjny, polityk; uczestnik Marca ’68, od 1972 r. w warszawskim
KIK (1980–1981 członek zarządu), uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, współpracownik KOR
i członek KSS „KOR”, 1978–1981 członek redakcji „Robotnika”, działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r. w prezydium
MKZ, następnie członek ZR Mazowsze, członek KK; w stanie wojennym internowany, potem aresztowany, zwolniony
w 1984 r.; 1986–1989 członek RKW, 1988–1990 sekretarz Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ
„Solidarność”; 1989–2001 poseł na sejm, 1999–2000 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, 2010–2015 doradca
prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. społecznych.
1
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opinii publicznej informacje o przestępstwach aparatu władzy. Działalność swoją prowadził KOR do 1981 roku, kiedy to jego funkcje przejął Związek6.
Od 13 grudnia w areszcie przetrzymuje się ludzi, którzy nie popełnili żadnego przestępstwa. Przygotowany proces jest zemstą za uruchomienie społecznej odwagi, która
doprowadziła w sierpniu 1980 r. do powstania NSZZ „Solidarność”. Rzekomo robotniczy
rząd będzie sądzić obrońców robotników. Protestujemy przeciwko tej farsie i obłudzie.
Żądamy bezzwłocznego uwolnienia więzionych działaczy KOR-u.

10 października 1983 r.

Za Radę Solidarności Walczącej
K[ornel] Morawiecki i A[ndrzej] Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 62.

6

Oficjalne rozwiązanie KSS „KOR” nastąpiło 28 IX 1981 r. podczas I KZD NSZZ „Solidarność”.
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Nr 72
1983 październik 10, [Wrocław] – „Propozycje oporu społecznego”, oświadczenie Rady
Solidarności Walczącej ze wskazówkami dotyczącymi form oporu w okresie październik–listopad 1983 r.
Propozycje oporu społecznego (do połowy listopada 1983 r.)
1) Proces KOR-u: podczas trwania procesu proponujemy:
a) spacery pod gmachami sądów we wszystkich większych miastach. W szczególności
mieszkańców Wrocławia zachęcamy do udania się pod gmach Sądu Wojewódzkiego na
ul. Sądowej (najlepiej w godzinach między 16 a 17) każdego dnia, w którym odbywać
się będzie rozprawa w sądzie w Warszawie; b) tym, którym pozwalają na to obowiązki,
proponujemy jazdę do Warszawy, na któryś dzień procesu. To nic, że nas być może nie
wpuszczą na salę sądową. Nasza obecność przed gmachem sądu będzie miała swoją
wymowę; c) nasi obrońcy i przywódcy sądzeni i zamykani są w celach więziennych.
W odpowiedzi na to bezprawie przez cały czas trwania procesu zamykajmy pomieszczenia organizacji i ludzi uosabiających znienawidzoną władzę, a więc pomieszczenia
zakładowe SB, POP-u, szafki i biurka wyróżniających się szpicli i drani itp. Wystarczy
zakleszczenie zamka złamanym gwoździem, wlanie doń twardniejącej substancji, aby
zamykacze niewinnych poczuli smak zamkniętych drzwi. Zasłużyli sobie na to z nawiązką.
2) 1 i 2 listopada – dni: Wszystkich Świętych i Zaduszki. Wszystkim udającym się
na mogiły swych bliskich proponujemy sypanie z kamieni na cmentarzach kopców ofiar
stanu wojennego. Miejsca publicznej pamięci odpowiednie do formowania w nich takich
kopców znajdują się zazwyczaj na każdym większym cmentarzu.
3) 11 listopada – dzień odzyskania niepodległości, święto narodowe. Proponujemy, aby
w dniu tym po pracy udawać się masowo do muzeów. Mieszkańców Wrocławia prosimy
o odwiedzenie: Muzeum Narodowego znajdującego się przy ul. Powstańców [Wielkopolskich] 5 oraz Muzeum Historycznego w Rynku (w Ratuszu). Dniem następnym jest
sobota. Tym, którzy nie mogli być w muzeum tego dnia, proponujemy, aby udali się tam
w sobotę z rodzinami i dziećmi.
10 października 1983 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej
K[ornel] Morawiecki i A[ndrzej] Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 62.
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Nr 73
1983 [październik, przed 13], [Wrocław] – „Solidarność dziś i jutro”, artykuł Andrzeja
Kisielewicza („Jana Maka”) analizujący postawy przyjęte przez społeczeństwo oraz
zarysowujący zadania stojące przed NSZZ „Solidarność”
„Solidarność” dziś i jutro
Przede wszystkim spróbujmy naszkicować realny obraz sytuacji społeczno-politycznej
w Polsce pod koniec 1983 roku. Biorąc pod uwagę postawy, społeczeństwo polskie można
podzielić na sześć zasadniczych grup:
1) Uczestniczący we władzy komunistycznej, czerpiący z niej korzyści, wysługujący
się jej, aparatczycy, funkcjonariusze itd.
2) Zdegenerowani – ci, którym było, jest i będzie wszystko jedno, co się wokół nich
dzieje, margines społeczny.
3) Otumanieni – ofiary komunistycznej propagandy. Do takich należy zaliczyć również tych, którzy nadal mają jak najgorsze zdanie o komunie, ale nie lepsze mają już
o „Solidarności”.
4) Zrezygnowani – ci, których wydarzenia po 13 grudnia wpędziły w stan beznadziei.
Przeważają tu tacy, w których bardziej niż ideały „Solidarności” dominuje pogarda lub
nienawiść do komuny.
5) Zastraszeni – nadal wierni ideałom „Solidarności” – ale… strach rzecz tu ludzka.
6) I wreszcie ci, których widzieliśmy 31 sierpnia na ulicach, ci, których zasługą jest
to, że „»Solidarność żyje«”.
Ludzi skupionych w trzech pierwszych grupach wypada nazwać „obozem rządowym”,
bo zarówno zdegenerowani, jak i otumanieni stanowią społeczne zaplecze totalitarnej
władzy. Z nich rekrutuje się neozwiązkowców, oni chętnie występują przed kamerami
TV, łamią solidarność narodową, łatwo ulegają manipulacji. Wielu z nich było przedtem
członkami „Solidarności” z takich czy innych względów, wielu z nich bojkotuje jeszcze
neozwiązki, bo inni bojkotują. Ale faktycznie są przeciwnikami naszej sprawy, bo nadają
się tylko do tego, żeby być rządzonymi. W każdym społeczeństwie są tacy ludzie, nawet
wielu takich ludzi – i nie ma co nad tym faktem załamywać rąk.
Pozostałe trzy grupy można objąć szeroko rozumianym pojęciem „opozycji”. Mimo
postawy rezygnacji czy zastraszania wierność ideałom „Solidarności” lub pogarda czy
nienawiść do komuny zakorzeniła się w tej części społeczeństwa na dobre. Jeśli do tej
pory nie dał się ktoś otumanić, to już się nie da. Wydaje się więc, że obecny, tak ujęty
podział: obóz rządowy–opozycja, jest trwałym elementem sytuacji społeczno-politycznej.
Zmiany postaw będą postępowały raczej w obrębie tych obozów.
Jak podział ów przedstawia się procentowo? Aby odpowiedzieć rzetelnie na to pytanie, należałoby przeprowadzić wiarygodne badania opinii publicznej. Niestety, ci, którzy
obecnie mogliby to zrobić – nie chcą, a ci, którzy chcieliby, nie mogą. Każdy sam, na
podstawie własnych doświadczeń, powinien więc oszacować rozmiary tego podziału.
Wydaje się jednak, że do obozu rządowego nie należy więcej niż 30% społeczeństwa,
w każdym bądź razie opozycja stanowi większość, i to chyba zdecydowaną. Stosunkowo
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niewielu jest natomiast tych, którzy ciągle jeszcze mają odwagę otwarcie popierać „Solidarność” – chociaż jak na dwa lata represji, i tak zadziwiająco dużo. A w sprzyjających
warunkach liczba ta może się jeszcze powiększyć.
W świetle naszkicowanej tu sytuacji społeczno-politycznej nietrudno określić ogólny
kierunek działań władz. Pierwszy etap to zlikwidowanie grupy 6, zepchnięcie należących do niej ludzi w zastraszenie lub rezygnację. Temu właśnie służą represje i temu
służy m.in. propaganda. Każdy z nas powinien to sobie wyraźnie uświadomić, że propaganda służy nie tylko otumanianiu, ale [także] obecnie przede wszystkim – wpędzaniu
ludzi w stan beznadziei. Gdy oglądając DTV, kpiąc i klnąc na przemian – pewni, iż
nas otumanić się nie da – sami nie dostrzegamy, jak zapadają w nas zatrute ziarna beznadziei. Drugim etapem będzie prowadzona na szeroką skalę akcja „łamania sumień”,
zmuszania ludzi do współpracy z komuną wbrew ich poglądom i zasadom moralnym.
Tkwi w tym szczególne niebezpieczeństwo totalnej demoralizacji narodu i dlatego na
walkę z tym musimy poświęcić wszystkie swoje siły. Pamiętajmy, co powiedział Jan
Paweł II, że łamanie ludzkiego sumienia jest zbrodnią tej samej miary co zabójstwo.
W tej sytuacji „Solidarność” może i powinna prowadzić walkę na co najmniej trzech
płaszczyznach:
1) Zdyskredytowanie ekipy [Wojciecha] Jaruzelskiego i zarazem metod stosowanych
przez tę ekipę w oczach świata, a w szczególności – jej sojuszników na Kremlu. Temu
celowi służą m.in. manifestacje i masowe protesty. Nie wpływają one bezpośrednio na
postępowanie władz PRL, ale bardzo utrudniają im politykę tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Każda nowa manifestacja, oprócz tego, że wzmacnia ducha „Solidarności”,
potęguje też wrażenie, że ekipa ta nie potrafi sobie poradzić, że stosowane przez nią
metody do niczego nie prowadzą. I w tym kontekście należy oceniać sukcesy masowych
protestów. Miejmy nadzieję, że święta 1 Maja i 31 Sierpnia staną się już tradycją. Ale
można i trzeba organizować inne manifestacje – a tym, że nie wszystkie są udane – nie
ma się co przejmować. Trzeba po prostu próbować wykorzystywać wszystkie w miarę
bezpieczne możliwości. Trzeba pamiętać, że kropla drąży skałę.
2) Walka z „łamaniem sumień”, z demoralizującą działalnością PZPR, z normalizacją
na modłę sowiecką. Wydaje się, że tę walkę należy prowadzić w sposób zdecentralizowany, oddolny. Jak obrzydzać życie kolaborantom i służalcom, jak walczyć z próbami
zmuszania ludzi wbrew ich poglądom i sumieniu, to sprawa i pole do popisu dla działaczy
zakładowych ogniw „Solidarności”. Nadchodząca zima jest dobrą okazją do wzmocnienia
i rozszerzenia działań w tym zakresie.
3) Długofalowe zadanie budowania już teraz niezależnego społeczeństwa. Prasa,
informacja, kształcenie kadr, literatura, wszelkie niezależne inicjatywy to fundamenty
pod przyszłą Polskę, gwarancja, że „»Solidarność« zwycięży”.
Oto najbardziej zwięzły, jasny, a przede wszystkim realny program „Solidarności”
na dziś i jutro.
Jakie wynikają stąd wnioski dla każdego z nas, czyli co robić? Przede wszystkim
obowiązkiem każdego z nas jest wpływać na swoje środowisko, walczyć z trucizną komunistycznej propagandy, skłaniać innych do czynnego udziału w masowych protestach,
do działania. Po drugie działać samemu, organizować i rozwijać struktury „Solidarności”
w swoim zakładzie pracy, podejmować i realizować własne inicjatywy, od takich inicjatyw bowiem zależy w głównej mierze siła „Solidarności”.
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Pamiętaj, żeby nie przespać nadchodzącej zimy! Postaw sobie konkretne zadania, rozlicz się z nich na wiosnę: trwać w nadziei, żyć w prawdzie, walczyć o sprawiedliwość – to
zalecił nam Ojciec Święty i to już da nam zwycięstwo.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 62.

Nr 74
1983 [październik, przed 26], [Wrocław] – „Strajk znowu naszą bronią”, artykuł podpisany przez Solidarność Walczącą, przytaczający przykłady ostatnich strajków na tle
ekonomicznym i nawołujący do protestów przeciw dalszemu obniżaniu stopy życiowej
robotników
Strajk znowu naszą bronią
15 VIII o godz. 8.00 robotnicy wydziału montażu fiata Zakładu nr 2 FSO Warszawa
przerwali pracę w proteście przeciwko zaniżeniu o ok. 1000 zł zarobków za okres urlopu.
Po kilku godzinach przyszedł dyrektor i wyjaśnił, że zarządzenie jest odgórne i nie ma
na nie siły. Ludzie przystąpili do pracy. Po kilku dniach powieszono afisze przygotowane
przez ZSMPa (!) z dość ostrym atakiem na dyrekcję, nowe związki i Radę Pracowniczą,
że zlekceważyły ludzi pracy. Sprawa nie jest zakończona.
3 VIII – 8 VIII miejscowości bieszczadzkie kolejno (po parę dni każda) wstrzymywały
dostawy mleka do punktu skupu. Powody: obniżka cen skupu mleka, podwyżka cen usług,
sprzętu rolniczego, nowe podatki. Nie doszło do zapowiedzianego na 8 VIII w Ustrzykach
Dolnych spotkania z ministrem rolnictwa, bo nie zgodził się on na rozmowy z tak liczną
grupą (przybyło ok. 800 rolników).
4 VIII – I zmiana kuźni w Skoczowie, Zakład nr 5 FSM nie podjęły pracy w proteście
przeciwko karom pieniężnym za nieobecności w wolną sobotę 30 VII. Dyrekcja anulowała
kary, powołując jednocześnie komisje do zbadania przyczyn „próby strajku”.
Również w Pracowni Zakładów Metali Lekkich w Kątach bojkot pracy w wolne
soboty – zarządzonej w czerwcu – zakończył się sukcesem. W kolejne wolne soboty
nikt nie przychodził do zakładu, mimo że wszystkim dano upomnienia z wpisaniem do
akt i potrącono miesięczną premię. Po kilku tygodniach dyrekcja cofnęła upomnienia
i ogłosiła, że praca w wolne soboty jest dobrowolna.
Pełnym sukcesem zakończył się strajk w ZNTK w Ostrowie Wlkp. Odbył się on 18 VII
i dotyczył obniżania się płac w zakładzie. Trwał cały dzień, aż do spełnienia żądań, tj. sporządzenia przez dyrekcję nowych list płac, mimo interwencji wojewody płk. Buczmy1,
gróźb dyrektora (który jest zarazem I sekr[etarzem] w Kaliszu) i… otoczenia zakładów
przez wojsko! Dyrekcja próbuje ukryć strajk pod tytułem „awaria zasilania” (na podstawie:
„Tyg[odnik] Mazowsze” nr 80, 82, „Wola”2 nr 27).
Nasz komentarz: Sytuacja polityczna jest aktualnie taka, że władze wolałyby nie mieć
strajków, a szczególnie strajków ekonomicznych. O manifestacjach można mówić, że to
warchoły i ekstrema, strajków robotniczych dwa lata po normalizacji – według oficjalnej
propagandy – nie ma już i być nie może. Oznacza to, że strajk jako podstawowa broń
robotnika odzyskuje znów swą siłę! Apelujemy do TKZ-etów, do ludzi pracy: nie pozwaW tekście ZMP. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) – organizacja zrzeszająca młodzież, istniejąca
od 1976 r.
1
Kazimierz Buczma (1934–2011) – 1982–1987 wojewoda kaliski.
2
„Wola” – podziemne pismo wychodzące w Warszawie w latach 1982–1989. Redaktorem naczelnym był Andrzej
Urbański, następnie Michał Boni.
a
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lajcie na dalsze obniżanie waszej stopy życiowej! Wyrażajcie głośno wasze oburzenie na
wszystkie praktyki do tego prowadzące. Wytwarzajcie w swoich zakładach gotowość do
przerwania pracy z powodów ekonomicznych! W przypadku drastycznie krzywdzących
decyzji – przerwijcie pracę! Strajk znowu naszą bronią!
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 63.

Nr 75
1983 październik, [Wrocław] – „Dlaczego nie ujawniłem się”, artykuł Kornela Morawiec
kiego, w którym autor uzasadnia swoją decyzję o pozostaniu w podziemiu
Dlaczego nie ujawniłem się
„Sadło – fraszka. / Zostać żywym! / Żywym, tyle tylko życzę. / Nie ustąpić suchej żyły
/ do wplecenia w cudzy smyczek” – ten wierszyk napisała Natalia Gorbaniewska1, poetka
rosyjska obecnie mieszkająca na Zachodzie (tłum[aczył] W[iktor] Woroszylski2, cytuję
z pamięci). W sierpniu 1968 roku Natalia z siedmiorgiem podobnych sobie „szaleńców”
wyszła na plac Czerwony, aby zamanifestować przeciwko inwazji Związku Radzieckiego
na Czechosłowację. Wszystkich prędziutko zwinęło KGB. Zrobili, co uważali za swoją
powinność, co mogli.
Amnestia, normalizacja, tak zwane porozumienie narodowe – to są te cudze skrzypki. Grają nami ci sami wykonawcy tak dobrze znanych kawałków, jak: 13 grudnia,
KWK „Wujek”, Lubin, delegalizacja Związku, Grzegorz Przemyk, ścieżki zdrowia3,
nędza i bezprawie. Grają w chórze większych od siebie moskiewskich fałszowników: samolot południowokoreański4, rakiety SS-20, łagry, przemoc i zbrojenie.
A nam albo uda się grę tę przerwać, albo skończy się ona katastrofą naszej Ojczyzny
i świata.
Walcząc o NSZZ „Solidarność”, o demokrację, o niepodległość, walczymy o to,
by zostać żywymi, bo: „kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił
życie swoje dla mnie, odnajdzie je” (Mt 18, 25). Dla niektórych nie na miejscu może się
wydawać cytowanie tu Ewangelii. Nie mieszajmy religii z polityką. Mieszajmy. Tylko
taka polityka, która swe soki czerpie z religijnej podgleby, z prawdy, sprawiedliwości
i miłości, z zawierzenia Bogu, tylko taka polityka poprowadzi nas drogą życia. Chcielibyśmy ja, Ty, choćby wielu lepszych od nas miało na tej drodze życie swe poświęcić. Tą
drogą idzie nasz naród, idzie „Solidarność”. Mnie przypadło na niej miejsce w podziemiu.
Ani lepsze, ani gorsze. Rozumiem tych, którzy uważają, że więcej dla sprawy zrobią,
wychodząc na powierzchnię. Ja uważam, że więcej zrobię, będąc tu, gdzie jestem. Więcej
nawet wtedy, tak uważam, gdy w końcu wpadnę, niż gdybym teraz wyszedł. Czy to nie
zadufanie? Osąd pozostawiam przyjaciołom, którzy mnie strzegą, wrogom, którzy mnie
łapią, i tym wszystkim, którzy codzienne obowiązki łączą z konspiracją. Chciałbym
Natalia Gorbaniewska (1936–2013) – poetka, tłumaczka, działaczka opozycyjna; w 1968 r. uczestniczka protestu
na placu Czerwonym w Moskwie przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, 1970–1972
więziona, w 1975 r. zmuszona do emigracji do Francji.
2
Wiktor Woroszylski (1927–1996) – poeta, prozaik, publicysta; 1945–1966 w PPR/PZPR, członek redakcji
„Głosu Ludu”, „Po Prostu” i „Nowej Kultury”; uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL,
współpracownik KOR i KSS „KOR”, członek TKN, 1977–1978 redaktor naczelny „Zapisu”; w stanie wojennym
internowany.
3
Ścieżki zdrowia – forma represji polegająca na biciu pałkami aresztanta przebiegającego przez szpaler funkcjonariuszy MO, ZOMO lub SB.
4
We wrześniu 1983 r. sowieckie myśliwce zestrzeliły południowokoreański samolot pasażerski, który zboczył
z kursu i naruszył przestrzeń powietrzną ZSRS.
1
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bardziej niż więzienia, bardziej niż bólu i niż śmierci bać się sprzeniewierzenia sprawie
wolności i solidarności. Nie jestem odważny, boję się jednego i drugiego. Dlatego się
nie ujawniam.
Październik 1983 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 63.

Kornel Morawiecki

Nr 76
1983 [listopad, przed 8], [Wrocław] – „Światło w tunelu”, artykuł Andrzeja Kisielewicza
(„Jana Maka”) krytykujący politykę gospodarczą władz
Światło w tunelu
Wydawało się już, że wojskowej juncie rzeczywiście udało się wyhamować tempo
spadku, co przetłumaczone na prosty język oznacza: owszem, nadal sytuacja się pogarsza, jest źle, ale coraz mniej to widać. Tymczasem „coś drgnęło”. Drgnęło tak mocno,
że trzeba było wrócić do reglamentacji tłuszczów. Po dwóch latach walki z gospodarką
zmilitaryzowana administracja wycofuje się na wyjściowe pozycje: znowu niecałe 2 dkg
masła na dzień. Rośnie produkcja pieniędzy, spada produkcja towarów. Powrót do kartek – nie tylko na tłuszcze – to sygnał znacznie większego niebezpieczeństwa. Okazuje
się, że nowi decydenci-dyletanci sieją w polskiej gospodarce spustoszenie większe, niż
to się mogło wydawać, że za parawanem frazesów o poprawiających się wskaźnikach
następuje dalszy rozkład i ruina gospodarki.
Trudno ocenić faktyczny stan gospodarki żywnościowej, bo rząd PRL traktuje to jako
tajemnicę wojskową. Łatwo jednak zauważyć, że i w tej dziedzinie komuniści nie panują
nad sytuacją. „Trybuna brudu”1 jeszcze 25 X br. pisała: „Jedynie skup mleka utrzymuje
się od początku roku na wysokim, wyższym o 15% niż w ubiegłym roku poziomie”.
Takie same dane podał GUS. I co? Nagle mleka zabrakło? GUS podał też, że według
spisu z czerwca nastąpił spadek pogłowia bydła mlecznego o 650 tys. sztuk. Dlaczego?
Bo rolnicy, podjudzani przez [Ronalda] Reagana, nie chcą hodować krów – stwierdzą
zapewne niedługo rządowi propagandziści. Tymczasem dyrektor Wydz[iału] Handlu
i Usług w Krakowie, Cz[esław] Techowicz2 na spotkaniu z kadrą kierowniczą tego resortu w woj. krakowskim w dniu 25 X br. (na 5 dni przed ogłoszeniem reglamentacji
tłuszczów!) powiedział (cyt. za RWE): „Zaopatrzenie w artykuły spożywcze jest dobre
i utrzyma się na tym poziomie do końca roku. Nie zabraknie [zarówno] mąki, tłuszczów,
jak i sera, i mleka…”. Kłamał czy mówił prawdę? Ignorant czy ogólny bałagan? A może
mało poszło na eksport? Na zapasy? Dla kogo? Tajemnica wojskowa.
Być może wprowadzenie kartek na tłuszcze jest czołówką jakiejś nowej, drastycznej
operacji ekonomicznej, którą szykują władze. Nie trzeba chyba tu podkreślać, że operacje
na żywym organizmie gospodarczym i społecznym [w] wykonaniu specjalistów od musztry
i oszczerstw to nie leczenie, ale zarzynanie. Znowu powraca prawda, której obecni rządzący Polski nie chcą dostrzec przez swoje ciemne okulary: bez autentycznej inicjatywy
społecznej, bez zaangażowania się w sprawę całego narodu, szanse wyjścia z kryzysu są
żadne, ale do tego, żeby pobudzić społeczeństwo do działania, potrzebne są gwarancje,
że trud podjęty przez nie pójdzie na marne. Potrzebni są ludzie, którym społeczeństwo
ufa, idee, za którymi pójdzie. Są tacy ludzie, siedzą w więzieniach, w podziemiu albo

1
2

Pogardliwe określenie „Trybuny Ludu”, organu KC PZPR wychodzącego w latach 1948–1990.
Czesław Techowicz – bliższych danych nie ustalono.
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są opluwani przez telewizję. Są takie idee – za ich rozpowszechnianie przewidziane są
surowe kary.
Ludzie, którym społeczeństwo ufa, którym gotowe jest zawierzyć – to w każdej instytucji niezwykle cenny kapitał społeczny. W naszej – to po prostu nieoceniony skarb. A klika
[Wojciecha] Jaruzelskiego próbuje ich teraz wyrzucić z kraju! Proponuje im emigrację
w zamian za zaniechanie procesów i przetrzymywania za kratami. Obrzydliwy szantaż.
Swego czasu gen. [Wojciech] Jaruzelski obiecywał nam światło w tunelu. Po dwóch
latach kreciego marazmu widać już to światło. Jest to światło czerwone – ostrzegające,
że ostatnia to już szansa, żeby się czym prędzej wycofać.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 64.

Nr 77
1983 listopad 29, [Wrocław] – „Propozycje oporu społecznego przeciwko podwyżkom
cen. Grudzień 1983 – styczeń 1984 r.”, oświadczenie Rady Solidarności Walczącej ze
wskazówkami dotyczącymi form oporu w okresie grudzień 1983 – styczeń 1984 r. w związku
z podwyżkami cen
Propozycje oporu społecznego przeciwko podwyżkom cen.
Grudzień 1983 – styczeń 1984 r.
Czas (zima) i sposób (tzw. konsultacje) wproawadzania podwyażek świadczą o strachu
władzy przed gniewem narodu. Wszyscy już zdajemy sobie sprawę, że mają one służyć
nie żadnej reformie, a jeszcze większemu zniewoleniu ludzi, przypieczętowaniu rządów
pały i nędzy. Lech Wałęsa i TKK wspólnie stwierdzają, że nie wolno nam zgodzić się
na te podwyżki.
Od naszej postawy, od siły naszego zbiorowego oburzenia zależeć będzie ostateczny
wariant podwyżek, tak jak uczynił to rząd [Piotra] Jaroszewicza1 w 1976 r.2 Od nas zależy więc, ile będziemy płacić za chleb, masło i mieszkania w przyszłym roku. Dlatego
proponujemy:
1) Wszędzie głośno i publicznie wyrażamy swoje niezadowolenie z podwyżek i sposobu konsultacji.
2) Weźmy masowy udział w nabożeństwach odprawianych w całym kraju w dniach
13, 16, 17 grudnia oraz we wszelkich akcjach protestacyjnych ogłaszanych na te dni.
3) Od zaraz, a specjalnie od momentu zatwierdzenia przez władze wysokości podwyżek, nasilajmy różnorodne akcje strajkowe, takie jak strajki włoskie, przerwy w pracy.
W zorganizowanych dużych fabrykach stosujemy strajki zwykłe – wzorowane na strajku
Stoczni Gdańskiej po delegalizacji „Solidarności”, polegające na przychodzeniu do zakładów, lecz niepodejmowaniu pracy. I najważniejsze: bądźmy gotowi na solidarne poparcie
wszelkich spontanicznych protestów.
4) W pierwszym roboczym dniu obowiązywania nowych cen po wyjściu z zakładów
pracy przejdźmy parę ulic milczącymi marszami. We Wrocławiu spotkajmy się między
14 a 17 na milczącym wiecu w okolicach tablicy „Solidarności”3.
Są to nasze propozycje. Bylibyśmy radzi, gdyby TKZ-ety i związkowe struktury będące
bliżej załóg robotniczych poparły tę listę i w swym zakresie uzupełniły ją o nowe formy
oporu: może o marsze głodowe, o strajki absencyjne, a może o coś całkiem nowego.
W oryginale fragment omyłkowo zapisany wielkimi literami.
Piotr Jaroszewicz (1909–1992) – działacz partyjny i komunistyczny, generał dywizji WP; podczas II wojny światowej w ZSRR, 1944–1945 zastępca dowódcy 1. Armii WP ds. polityczno-wychowawczych, 1952–1954 minister
górnictwa, 1952–1970 wiceprezes Rady Ministrów, 1970–1980 prezes Rady Ministrów, 1948–1980 członek KC
PZPR, 1970–1980 członek BP KC PZPR, 1947–1980 poseł na Sejm PRL, w 1981 r. wydalony z PZPR, w stanie
wojennym internowany.
2
24 VI 1976 r. rząd Piotra Jaroszewicza wprowadził podwyżki cen żywności. Z decyzji wycofał się następnego
dnia w wyniku protestów społecznych.
3
Przed Zajezdnią Autobusową MPK nr VII we Wrocławiu.
a–a
1
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Każdą z powyższych propozycji zawieszamy, gdyby okazała się sprzeczna z podanymi
w przyszłości przez TKK lub przewodniczącego [Lecha] Wałęsę planami ogólnopolskiej
akcji protestacyjnej.
Precz z podwyżkami cen! Precz z komunizmem!
Chcemy swobód obywatelskich, dostatku i demokracji! Chcemy „Solidarności”!
29 XI 1983 r.

Za Radę Solidarności Walczącej
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca”, XII 1983, wydanie specjalne.

Nr 78
1983 [grudzień, przed 13], [Wrocław] – „Głodzenie polskich kur, czyli o tzw. sankcjach”,
artykuł Kornela Morawieckiego na temat interpretowania przez komunistów reakcji
Stanów Zjednoczonych i innych państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego
w Polsce
Głodzenie polskich kur, czyli o tzw. sankcjach
Komuniści są mistrzami fałszu. Swój totalitarny reżim, dławiący 1/3 ludności globu,
nazwali ustrojem demokracji socjalistycznej, plugawiąc w ten sposób ideały demokracji
i socjalizmu. Te ostatnie tak bardzo, że można wątpić, czy da się jeszcze słowo to oczyścić
i na powrót ujrzeć jego blask.
Drobnym lokalnym przykładem komunistycznej mistyfikacji jest sprawa tzw. sankcji1.
Już samo przyjęcie tego określenia na reakcję Stanów Zjednoczonych i innych państw
zachodnich po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce było nieporozumieniem. Po
prostu Zachód częściowo zaprzestał dotowania ekonomicznego bankruta – PRL, który
na dodatek okazał się politycznym arogantem zarówno w stosunku do własnego społeczeństwa, jak i w stosunku do swych wierzycieli. Weźmy przykład kukurydzy: Ameryka
przestała nam ją dawać na kredyt. Kupić jej mogliśmy, i nadal możemy, tyle, za ile jesteśmy w stanie zapłacić. Tak jest ze wszystkim, z zaopatrzeniem w maszyny i części do
nich, w komponenty potrzebne do produkcji itp., z jednym absolutnym wyjątkiem. Po
milicyjno-wojskowym zamachu na nasz kraj USA wzmogły blokadę dostaw najnowszej
technologii (komputery, elektronika) dla całego bloku [wschodniego] (w tym w szczególności dla Polski). Ta jedyna faktyczna sankcja, o której nasza propaganda prawie nie
wspomina, powoduje wściekłość Kremla i naciski na [Wojciecha] Jaruzelskiego, aby
wreszcie „znormalizował” sytuację w Polsce. Ostatnie tajemnicze przesyłki amerykańskich
komputerów do „nieznanego” adresata, odkryte przez szwedzkich celników, oraz afera
transferu zachodniej technologii za pośrednictwem firm szwajcarskich są tylko małym
ujawnionym odpryskiem gorączkowej aktywności Sowietów na tym newralgicznym dla
swego przemysłu zbrojeniowego polu. Ludziom pokazuje się w TVP niewykorzystane
moce produkcyjne przemysłu drobiarskiego i przedstawia to jako efekt sankcji. Moce
przemysłu zbrojeniowego są w pełni wykorzystane i rozbudowane m.in. kosztem zakupu
paszy dla brojlerów. Taka jest prawda o bezwzględnych kapitalistach i miłujących pokój
„patriotach” spod znaku WRON-y i KOK-u2.

23 XII 1981 r. amerykańskie władze ogłosiły sankcje gospodarcze wobec Polski: zamroziły oficjalne kontakty
z PRL, zawiesiły rządowe gwarancje na kredyty, wprowadziły zakaz połowu na amerykańskich wodach, wstrzymały
dostawy dla rolnictwa, częściowo zawiesiły współpracę naukową, zablokowały dostęp do nowych technologii, a także
pozbawiły PRL klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Władze amerykańskie
wprowadziły sankcje również wobec ZSRS.
2
Komitet Obrony Kraju (KOK) – organ o charakterze wojskowo-politycznym działający przy Radzie Ministrów,
następnie przy Prezydencie RP. Istniał w latach 1959–2003. Odpowiadał za sprawy związane z obronnością kraju,
w latach 1980–1981 miał znaczący udział w przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego.
1
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Pewnym utrudnieniem dla PRL jest zawieszenie, po delegalizacji „Solidarności”
w październiku zeszłego roku, klauzuli najwyższego uprzywilejowania w handlu ze
Stanami Zjednoczonymi. To nakłada na nas obowiązek płacenia zwykłych ceł na wyroby
eksportowane na rynek amerykański i przez to podraża tam nasze i bez tego nieatrakcyjne, kiepskie towary. (Kiepskie z wyjątkiem ciągle eksportowanej za Zachód żywności,
np. sklepy w Oslo są zawalone znakomitą polską szynką i Norwedzy dziwią się, dlaczego
polskie kobiety wystające w ogonkach po 25 dkg wędlin nie protestują przeciwko temu.
Które kobiety? – pewnie te z Ligi Kobiet3 – jakżeż naiwni są ludzie [z] Zachodu). Roczny koszt zawieszenia klauzuli uprzywilejowania strona polska szacuje na 500 milionów
[dolarów]. Ale równolegle wprowadzenie „sankcji” pozwala na niepłacenie zachodnim
wierzycielom odsetek od naszych horrendalnych długów na okrągłą sumkę 3 miliardów
dolarów rocznie.
Nie ogłaszając bankructwa PRL i płacąc procenty od polskich długów swym bankierom, rząd USA faktycznie wciąż wspiera naszą upadającą gospodarkę. Nie dlatego,
żeby łudził się, że odzyska swe pieniądze. Z jednej strony zależy mu na podtrzymaniu
egzystencji swych lekkomyślnych bankierów. Z drugiej łudzi się, że w ten sposób zostanie
utrzymany jako taki poziom życia naszego społeczeństwa. Obawia się, że po ogłoszeniu
bankructwa PRL bezbronni Polacy wpadną bez reszty w czerwone łapy.
Na ostatni niefortunny apel Lecha Wałęsy o zniesienie sankcji gospodarczych trzeba spojrzeć pod tym samym kątem. Po prawdzie to Lechu prosi Zachód o zwiększenie
udzielanego PRL-owi wspomożenia, licząc na to, że coś z tego kapnie dla dramatycznie
biedniejącego narodu.
Ten sam zamysł przyświeca staraniom episkopatu o uruchomienie zachodnich dotacji
dla naszego rolnictwa indywidualnego, staraniom od przeszło roku skutecznie sabotowanym przez władze4. Co im nie przeszkadza słać noty i wylewać krokodyle łzy z powodu
„sankcji”, wyśmianych zresztą w telewizji (pamiętamy) po ich wprowadzeniu w grudniu
1981 roku.
Natarczywość zakłamanej propagandy przyćmiła nasze patrzenie na kwestie odpowiedzialności za gospodarczy krach. Każdy zdaje sobie sprawę z „zasług” spółki: [Bolesław]
Bierut5, [Władysław] Gomułka6, [Edward] Gierek7, [Wojciech] Jaruzelski, ale są tacy, i jest
ich niemało, którzy dodają, że i ten [Ronald] Reagan też nam nieźle przyłożył. A bezczelność nie zna granic. [Jerzy] Urban8, „żywiony” amerykańskimi dolarami („rząd się
Liga Kobiet – organizacja kobieca istniejąca od 1913 r. (od 1981 r. jako Liga Kobiet Polskich).
Zob. dok. nr 201, przyp. 1.
5
Bolesław Bierut (1892–1956) – działacz i polityk komunistyczny, agent NKWD; 1944–1947 przewodniczący
KRN, 1947–1952 prezydent, 1944–1956 członek BP KC PPR/PZPR, 1948–1956 sekretarz generalny/I sekretarz KC
PZPR, 1952–1956 poseł na Sejm PRL, 1952–1954 prezes Rady Ministrów.
6
Władysław Gomułka (1905–1982) – działacz i polityk komunistyczny, przed II wojną światową w PPS-Lewica
i KPP, w 1942 r. współzałożyciel PPR, 1943–1948 sekretarz KC PPR, w 1948 r. oskarżony o tzw. odchylenie
prawicowo-nacjonalistyczne, następnie wykluczony z PZPR i uwięziony (1951–1954), 1944–1949 wicepremier,
1945–1949 minister ziem odzyskanych; 1956–1970 I sekretarz KC PZPR, 1956–1972 poseł na Sejm PRL.
7
Edward Gierek (1913–2001) – działacz i polityk komunistyczny; 1931–1934 na emigracji we Francji, następnie
w Belgii (1937–1948), członek KPF, 1957–1970 I sekretarz KW PZPR w Katowicach, 1956–1964 sekretarz KC
PZPR, 1956 i 1959–1980 członek BP KC, 1970–1980 I sekretarz KC PZPR, 1976–1980 członek Rady Państwa;
w 1981 r. usunięty z PZPR, w stanie wojennym internowany; 1952–1980 poseł na Sejm PRL.
8
Jerzy Urban (ur. 1933) – dziennikarz, publicysta; 1981–1989 rzecznik prasowy rządu, 1989–1990 prezes Komitetu
ds. Radia i Telewizji, od 1990 r. redaktor naczelny tygodnika „NIE”.
3
4
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wyżywi”), na pytanie: „Jak Polska przyjęłaby ewentualne częściowe zniesienie sankcji?”,
odpowiada: „Polska żąda całkowitego zniesienia sankcji, współpracy w rozwiązywaniu
szkód, jakie one spowodowały, zaprzestania agresji propagandowej wobec naszego kraju
oraz poniechania prób rządu USA wtrącania się w nasze sprawy wewnętrzne” (patrz „GR”
z dnia 9 XII [19]83 [r.]). Amerykanie mają nam wyrównywać szkody wynikłe z tego, że
dają nam obecnie mniej, niż dawali nam w przeszłości. Żeby nie było nieporozumień, tę
„skromną” propozycję, niepopartą żadnym gestem ze strony władców PRL, nazywa się
po imieniu: „zniesieniem sankcji”.
W tym obłędzie jest jednak szczypta sensu. Sankcje – użyjmy tego oszukańczego słowa – są dla świata symbolem tego, że nad Wisłą wciąż nie jest normalnie. Ich zniesienie
w minimalnym tylko stopniu zmieni naszą sytuację ekonomiczną. Ich utrzymywanie daje
Polakom świadomość tego, że tam, w szerokim świecie, stary aktor, wybrany prezydentem
wielkiego kraju, usiłuje przekonać współziomków, że winni są kary ci, którzy terroryzują
36-milionowy naród miłujący wolność.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 67.

Nr 79
1983 [grudzień 16–27], [Wrocław] – „16 grudnia”, artykuł Kornela Morawieckiego
relacjonujący protesty przeciw podwyżkom cen zorganizowane 16 grudnia 1983 r.
16 grudnia
Na pełną, obiektywną ocenę jeszcze za wcześnie. Na pierwszy rzut oka: plajta.
Ani masy nie wyszły na ulice, ani przewodniczący [Lech] Wałęsa nie ogłosił pod
pomnikiem Poległych Stoczniowców zapowiadanego programu otwierającego nowe
perspektywy. (W tym, co [Lech] Wałęsa przekazał dziennikarzom zachodnim, ważne jest
to, że przewodniczący nie rezygnuje z „Solidarności” – ją uważa za klucz do poprawy
sytuacji w kraju. Nie dajmy sobie wmówić, że program podziemia jest na „nie”, jest
na „tak” – wszyscy, niezależnie od dzielących nas różnic, żądamy legalizacji NSZZ
„Solidarność”).
Naprawdę masowo zareagowały jedynie władze, wypuszczając na miasto watahy
ZOMO. W Gdańsku było ich tylu (niemal), ilu gdańszczan. Wydaje się, że najżywiej na
apel podziemia odpowiedział Wrocław. Do Śródmieścia i w okolice Rynku przyszły tłumy.
Liczbę protestujących trudno oszacować, bo z powodu ścisłej obstawy i natychmiastowego rozpraszania przez MO gromadzących się ludzi nie udał się zamierzony wiec. Ale
ulicą Świdnicką przemaszerował spontanicznie zawiązany pochód z flagą „Solidarności”.
Milicja użyła armatek wodnych i gazów, zatrzymano ok. 200 osób – większość na 24 godziny. Utarczki i łapanki miały też miejsce w okolicy dworca gł[ównego]. Wszystkim,
którzy drwiąc z mrozu i ZOMO, odważnie stawili się na wezwanie do jawnego protestu
przeciwko podwyżkom cen – należy się podziw i podzięka.
Demonstrantów było mniej niż latem. Czy tylko z powodów atmosferycznych? Do
wielu nie dotarła na czas informacja o proteście (słabość naszych sieci kolportażowych).
Wielu też przestało wierzyć w skuteczność tej formy walki. Słyszy się głosy, że to jest
tylko narażanie ludzi i strata pieniędzy na grzywny wymierzane zatrzymanym. Jest w tym
trochę racji, ale złudzeniem jest ukryta za takimi sądami tęsknota do tzw. bezpiecznych
metod walki. Bezpiecznie jest w łóżku, a i to do czasu. W obliczu totalitarnego przeciwnika
zarówno strajki, jak i pokojowe manifestacje narażają uczestników na pobicie, więzienie,
utratę pracy i nawet życia. Właśnie taka na nie reakcja sama za siebie mówi o zagrożeniu,
jakie stanowią dla ciemiężców.
Władza trąbi o swym sukcesie. 16 grudnia przytacza na dowód… robotniczego poparcia dla polityki partii i podwyżek cen. Bądźmy skromniejsi. Jesteśmy pewni, że społeczeństwo nienawidzi partii i podwyżek cen, a siły milicyjne wystawione w tym dniu
na ulicach świadczą o wzajemności i strachu ze strony władzy. Świadczy o nim jeszcze
jedno: odsunięcie podwyżek. Tak, przecież miano w połowie grudnia ogłosić ustalony
wariant podwyżek cen aktualnych od początku tego roku. Po tym tak niby spokojnym
w całym kraju dniu 16 grudnia (z wyjątkiem Częstochowy i Wrocławia, jak powiedział
[Jerzy] Urban na prasówce) przesunięto datę ogłoszenia wysokości podwyżek na pierwszą
połowę stycznia. O miesiąc. Nasz mały sukcesik.
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Sądząc po znanych nam faktach – protest 16 grudnia był mizerny. Sądząc po efektach – dał władzom sporo do myślenia, a Polakom jeden miesiąc dłużej bez wciąż „konsultowanych” podwyżek cen. Konsultujmy dalej. Po naszemu.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1983, nr 68.

Nr 80
1983 [grudzień, przed 27], [Wrocław] – „Nie idziesz – nie kłamiesz”, artykuł Andrzeja
Kisielewicza („J.M.”) i redakcji „Solidarności Walczącej” uzasadniający konieczność
bojkotu wyborów do rad narodowych
Nie idziesz – nie kłamiesz
1. Zasady demokratycznych wyborów do parlamentu
Ordynacja wyborcza oraz sposób przeprowadzania wyborów parlamentarnych są najlepszym sprawdzianem ludowładztwa. Państwa totalitarne usiłujące uchodzić za demokratyczne, jak np. PRL, chcą więc w swoich systemach wyborczych stworzyć pozory demokracji.
Kiedy wybory są rzeczywiście demokratyczne, tzn. kiedy pozwalają obywatelom na
wybranie przedstawicieli większości społeczeństwa? Demokratyczna ordynacja wyborcza
powinna, po pierwsze, zawierać takie podstawowe zasady, jak: zasada powszechności
(głosować może każdy, to przekroczył ustalony próg wieku), równości (każdy obywatel
ma tylko jeden głos), bezpośredniości (każdy głosuje bezpośrednio na posłów) i tajności.
Ważne jest [nie] tylko prawne zagwarantowanie zasady tajności w ordynacji, lecz także
praktyczna jej realizacja. W niektórych krajach wprowadzono nawet obowiązek korzystania z kabiny, wychodząc z założenia, że obywatel głosujący jawnie może samym tym
faktem wpłynąć na decyzje wyborców znajdujących się w danym momencie w lokalu.
Do kluczowych zagadnień w prawidłowo przeprowadzonych wyborach należy sposób
powoływania komisji wyborczych. Jest to niesłychanie ważna sprawa, gdyż uczciwość
i bezstronność członków komisji wyborczych wszystkich szczebli nie pozwala na fałszowanie. Najlepszą gwarancją rzetelności jest zasiadanie w każdej komisji członków
różnych partii i stronnictw politycznych biorących udział w wyborach – wówczas z konieczności patrzą oni sobie na ręce. Oczywiście przy założeniu, że partie te są niezależne
i rzeczywiście rywalizują między sobą o głosy wyborców.
Drugą niesłychanie ważną sprawą dla demokratycznych wyborów jest sposób zgłaszania
kandydatów. Wszystkie partie i stronnictwa muszą mieć prawo swobodnego zgłaszania swoich
kandydatów na odrębne listy wyborcze. Oczywiście znów to samo zastrzeżenie – partie te muszą
być niezależne. Ponadto powinna być zagwarantowana możliwość zgłaszania kandydatów niezależnych, proponowanych przez różne organizacje i stowarzyszenia czy nawet przez prywatne
osoby. Wszyscy kandydaci muszą mieć pełną możliwość prowadzenia kampanii wyborczej.
Są to najważniejsze ogólne zasady demokratycznych wyborów. Szczegółowe rozwiązania są różne w poszczególnych krajach demokratycznych. W większości z nich wybiera
się w oparciu o te zasady posłów do parlamentu. W poszczególnych okręgach o miejsce
rywalizują kandydaci z kilku partii politycznych. Partia, która uzyskała wymaganą większość w parlamencie, powołuje rząd. Gdy żadna z partii nie uzyska takiej większości,
rząd tworzy koalicja dwóch lub więcej partii. W niektórych krajach poza wyborami do
sejmu wybiera się osobno głowę państwa (np. USA, Francja).
2. Wybory 1984 – jaka taktyka?
Wybory do Sejmu PRL nie odbędą się w przewidywanym konstytucyjnym terminie,
tj. wiosną 1984 roku. Odłożenie terminu świadczy o słabości władzy, która boi się nawet
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sterowanych przez siebie wyborów. Ale temat jest aktualny, gdyż – po pierwsze – wybory
do sejmu prędzej czy później muszą się odbyć, a po drugie – na wiosnę ’84 zapowiedziano
wybory do rad narodowych (wybory te miały się odbyć wiosną 1982, władze przełożyły
je na 1984 r., motywując… że powinny odbyć się razem z wyborami do sejmu).
Przede wszystkim pewne jest, że powstanie nowa ordynacja wyborcza (w stosunku do
wyborów do rad narodowych już to ogłoszono). Funkcję FJN1 przejmie PRON. Niewykluczone, że zostaną wprowadzone zmiany mające nadać pozory demokracji. Być może
np. lista wyborcza zostanie ułożona alfabetycznie i wprowadzi się obowiązek skreśleń.
Nie będzie to miało żadnego znaczenia, gdyż wszystkie kandydatury będą ustalone przez
PRON, czyli po prostu przez władze. Na pewno nie przywróci się możliwości zgłaszania osobnych list przez niezależne organizacje społeczno-polityczne (zresztą takowych
legalnych nie ma, nawet Polski Związek Wędkarski zgłosił akces do PRON-u). Komisje
wyborcze będą mianowane tak jak poprzednio przez Radę Państwa, co oznacza, że będą
się składały wyłącznie z ludzi uległych władzom.
Na podstawie przebiegu dotychczasowych wyborów w PRL i postępowania obecnej
ekipy rządzącej z góry wiadomo, że społeczeństwo nie będzie miało żadnego wpływu na
wyniki wyborów. I to nie tylko na skład przyszłego sejmu czy rad narodowych, lecz także
na oficjalnie ogłoszone obliczenia frekwencji wyborczej i ilości głosów. Jest pewne, że
obliczenia te będą sfałszowane odpowiednio dla potrzeb reżimowej propagandy.
Czy więc wybory te będą dla nas bez znaczenia? Odpowiedź brzmi: nie. Wybory mogą
nam nawet przynieść wymierny sukces, a władzy klęskę propagandową, o ile przyjmiemy
odpowiednią, bardzo prostą taktykę. Wybory należy zbojkotować. Tymczasem wiele
osób, zdając sobie sprawę, że wybory będą fikcją, myśli o innych niby-skutecznych
formach protestu, np. skreślenie wszystkich kandydatów lub zabranie listy z lokalu wyborczego. Takie i [tym] podobne projekty pojawiają się również w prasie podziemnej.
Wszystkie takie formy będą na rękę władzom. To, co w tego typu wyborach zrobimy
w lokalu wyborczym, nie będzie miało najmniejszego znaczenia (może poza satysfakcją
osobistą). Oficjalne wyniki i tak będą ustalone przez ścisłe kierownictwo partyjne. Natomiast jedynym faktem, jaki się liczy, jest samo wejście do lokalu wyborczego. Ilość osób
wchodzących do lokali jest jedyną obiektywną możliwością oceny naszego stosunku do
takich „wyborów” – i to zarówno dla społeczeństwa, jak i dla szeroko pojętych przedstawicieli władzy oraz dla korespondentów zagranicznych. Dlatego władze zrobią wszystko,
aby nakłonić jak największą liczbę osób do pójścia do lokali wyborczych. I dlatego każdy,
kto wejdzie do lokalu, de facto zaakceptuje farsę wyborczą, niezależnie od tego, co w tym
lokalu zrobi i jaką interpretację podłoży pod swe pójście.
My, jako wyborcy, mamy tylko dwie możliwości: albo zagłosować przeciwko polityce
reżimu, czyli zbojkotować wybory, albo zagłosować za polityką reżimu, czyli pójść do
lokalu wyborczego. Innych możliwości nie ma. Uzmysłówmy to sobie i innym.
J.M. i redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 68.
Front Jedności Narodu (FJN) – fasadowa struktura zrzeszająca wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne.
Działała w latach 1952–1983 (do 1956 r. jako Front Narodowy).
1
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Nr 81
1983 [grudzień, przed 27], [Wrocław] – Instrukcja nr 5 pt. „Spotkanie” wskazująca na
wagę spotkań i kontaktów międzyludzkich
Spotkanie. Instrukcja nr 5
Dlaczego obywatelom krajów bloku wschodniego tak trudno wyjeżdżać za granicę?
Dlaczego obywatelom radzieckim nie wolno bez zezwolenia przekraczać granic republik?
Dlaczego turyści z ZSRR muszą jeździć tylko wyznaczonymi korytarzami? Dlaczego
komuniści zagłuszają radiostacje i walczą o wprowadzenie „granic informacyjnych”?
Można by wymieniać dalsze „dlaczego”. Komuniści boją się porozumienia między ludźmi, utrudniają spotykanie się ludzi, zwłaszcza z różnych państw. Według komunistów,
tylko państwa mogą się porozumiewać, a zwykłym ludziom i ich zrzeszeniom wara od
wymiany myśli, poglądów, informacji i wytworów ich pracy.
Instrukcja nr 5 jest konkretnym zadaniem: zorganizuj spotkanie ludzi. Ustal dzień,
godzinę i „motyw przewodni” spotkania i zaproś ludzi, których wybierzesz. Motywem
przewodnim może być rozmowa o Papieżu, o wychowaniu młodzieży, o sprawach socjalnych, o sposobach zrobienia interesu, o jakiejś osiedlowej inicjatywie, [o] szczególnym
wydarzeniu w zakładzie pracy, o zasadach ideowych „Solidarności” i innych organizacji,
o polityce, o rolnictwie, o wakacjach itd. Może to być spotkanie na bazie jakiejś rocznicy lub
jakiegoś tekstu, np. programu zjazdu „Solidarności”1 czy artykułu z którejś gazety. „Tygodnik
Solidarność”2 miał półmilionowy nakład, przyszedł czas, aby go odgrzebać i zajrzeć – to
jest bezcenna spuścizna okresu posierpniowego. Jest też wiele publikacji niezależnych.
Spotkanie jest pierwszym elementem walki z systemem, który kontakty międzyludzkie chciałby zastąpić kontaktami pośrednimi. Ludzie zaspokajają nawzajem swoje potrzeby, ale komuniści wciskają między nich system państwowy jako pośrednika
w zaspokajaniu potrzeb. Przez to pozbawiają ludzi najważniejszej rzeczy – szczerych,
wzajemnych spotkań, zamykając każdego człowieka w sferze egoizmu i walki o własny
grosz, własny telewizor, samochód, mieszkanie, stanowisko, wódę, emeryturę i trumnę.
Spotkania ludzi nie zastąpi żaden program telewizyjny, książka czy kazanie. Spotkanie
to początek nici porozumienia, wymiany pamiątek i doświadczeń, to elementarna szkoła
tolerancji i solidarności. Zapamiętaj: Instrukcja nr 1 – twój znak, Instrukcja nr 2 – twoja
wartość, Instrukcja nr 3 – twoja wolność, Instrukcja nr 4 – [twoja] grupa, Instrukcja
nr 5 – spotkanie.
K.W.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 68.
Program Samorządnej Rzeczypospolitej zawierał wizję ustroju z dużą rolą samorządu terytorialnego i pracowniczego. Do tej koncepcji nawiązywał program SW.
2
„Tygodnik Solidarność” – legalne pismo NSZZ „Solidarność” ukazujące się od kwietnia do grudnia 1981 r.,
wznowione w 1989 r. W 1981 r. w składzie redakcji byli m.in.: Tadeusz Mazowiecki (redaktor naczelny), Bohdan
Cywiński, Waldemar Kuczyński, Krzysztof Wyszkowski.
1
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Nr 82
1984 [styczeń, przed 5], [Wrocław] – Artykuł Romulda Lazarowicza („Jana Ewarysta”)
na temat ugodowego charakteru noworocznego orędzia prymasa Józefa Glempa
Orędzie Prymasa na Boże Narodzenie i Nowy Rok 1984
Sporo szumu w kraju i za granicą wywołała wypowiedź Prymasa, który w swym
noworocznym orędziu stwierdził, że „Episkopat, zgodnie z rozporządzeniem Stolicy
Apostolskiej – będzie ostrzegał kapłanów przed zajmowaniem się polityką”. W kilka dni
po opublikowaniu tekstu orędzia następne zaskoczenie – Prymas usunął powyższe zdanie
(pod wpływem krytyk ze strony Episkopatu? Papieża?).
Spójrzmy na sprawę z kilku punktów widzenia. Po pierwsze odpowiedź na pytanie,
czy polscy księża „uprawiają politykę”, jest zupełnie jednoznaczna: nie. Polityka bowiem
to działalność grup społecznych lub jednostek, mająca na celu zdobycie lub utrzymanie
władzy w państwie albo wpływu na tę władzę. Czy istnieje w Polsce ksiądz dążący do
zdobycia władzy w kraju lub wpływu na nią…? Nie można za takie działanie uznać padających czasem z ambon wypowiedzi negatywnie oceniających postępowanie władzy
lub poszczególnych jej reprezentantów wobec społeczeństwa (np. w sprawie więźniów
politycznych, Przemyka itp.). Doszlibyśmy do absurdu: „polityką” byłaby każda wypowiedź wartościująca.
Kościół jest sumieniem narodu, a do jego zadań należy m.in. właśnie dawanie oceny
moralnej postępowania ludzi, wskazywanie zła i walka z nim. To, że władzy taka rola
Kościoła nie odpowiada, nie oznacza, że powinien on z niej rezygnować. Z tego punktu
widzenia przestroga kardynała Glempa wydaje się chybiona lub całkowicie abstrakcyjna.
Po drugie zakładając, że wypowiedź Prymasa była krokiem taktycznym, gestem
wobec władz, spytać należy o jego skutki. Władze oskarżają część księży o prowadzenie
działalności antysocjalistycznej (sprawy ks. [Henryka] Jankowskiego1, ks. [Jerzego]
Popiełuszki2 i in.) i nie wolno tego kontekstu pominąć. Prymas swą wypowiedzią zdaje
się wspierać oficjalną propagandę, a w każdym razie daje władzom argument przeciwko
najodważniejszym księżom, cieszącym się uzasadnionym społecznym zaufaniem.
„Niezajmowanie się polityką” oznacza w tym systemie dyskretne milczenie wobec
społecznej niesprawiedliwości, udawanie, że się jej nie widzi. Wiadomo, że ks. Prymas
pertraktuje już od dłuższego czasu z władzami w sprawie zwolnienia więzionych 2 lata
bez sądu jedenastu czołowych działaczy „Solidarności”. Wezwanie księży do milczenia może być ceną, jaką Prymas chce zapłacić za uwolnienie tych osób, bądź „gestem
dobrej woli” przed dalszymi targami. Wątpię jednak, czy na taką cenę godziliby się
sami zainteresowani, więzieni w istocie właśnie za głoszenie prawdy niewygodnej dla
Henryk Jankowski (1936–2010) – duchowny katolicki, kapelan NSZZ „Solidarność”; 1970–2004 proboszcz
w parafii św. Brygidy w Gdańsku; 1980–1982 traktowany przez SB jako kontakt operacyjny „Libella”, „Delegat”
(G. Majchrzak, Kontakt operacyjny Delegat vel Libella, Warszawa 2009).
2
Jerzy Popiełuszko (1947–1984) – duchowny katolicki; kapelan NSZZ „Solidarność”; w stanie wojennym współorganizował Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom, autor patriotycznych
kazań, 19 X 1984 r. zamordowany przez funkcjonariuszy SB, w 2010 r. beatyfikowany.
1
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władz. Po trzecie w innym miejscu orędzia ks. Prymas stwierdza: „Ogromne napięcia
międzynarodowe włączają także nasz kraj w powszechne zagrożenie, jakie zawisło nad
życiem ludzkości. Stawia to nas, ludzi Kościoła w Polsce, przed szczególną refleksją:
wśród napiętych biegunów przeciwstawnych potęg nasza ojczyzna nie może dostarczyć
iskry zapalnej […]. Wobec podstawowego egzystencjalnego zagrożenia trzeba w ramach
naszego narodowego domu miarkować narzekania, wzajemne oskarżenia, złorzeczenia
i działania na szkodę drugiemu. Jeszcze bowiem gdzieniegdzie błąka się niechrześcijańskie
hasło, że »im gorzej – tym lepiej«, prowadzące do samobójstwa”.
Czy rzeczywiście sytuacja międzynarodowa i krajowa wymaga od nas „odłożenia do lepszych czasów” walki o nasze narodowe, społeczne i obywatelskie prawa, do czego w istocie
namawia Prymas? Czy sytuacja ta naprawdę wymaga, aby zamilkli „księża ekstremiści”?
Na stosunki międzynarodowe wpływu żadnego nie mamy. Tu wyłączny monopol ma
władza, choć i jej skala możliwości jest bardzo niewielka. Powszechne zagrożenie, o którym
mówi Prymas, dotyczy faktycznie i nas, ale poza skonstatowaniem tego niewiele pozostaje
nam do zrobienia (chyba żeby uzyskać wpływ na władzę i próbować wówczas oddalić niebezpieczeństwo, ale to już odleglejsza przyszłość). Pozostają zatem stosunki wewnętrzne.
Polacy są podziwiani na całym świecie za zdolność do samoograniczeń, za pokojowy
sposób walki o swe prawa (Nobel3). Nie ma przecież u nas ani partyzantki, ani zamachów
bombowych, ani porwań, choć gdzie indziej takimi właśnie metodami walczy się o cele,
często dużo mniej ważne od naszych.
Na co najmniej nieporozumienie zakrawa apel do spokojnych, żeby byli… spokojni,
do ograniczających swe słuszne żądania, aby… „miarkowali narzekania”. Prymas zdaje
się, niestety, zbyt ulegać wizji sytuacji w kraju, malowanej przez propagandę, i stąd wynikają te jego przestrogi wobec społeczeństwa i księży. Zrozumiałe jest, że duchowny nie
musi się orientować w skomplikowanych aspektach życia społecznego i politycznego,
niepokoi jednak, że gubi się w nich człowiek mówiący w imieniua polskiego Kościoła.
„Nie można na ojczyźnie szarpać tej skąpej sukni, którą ona przykrywa swą nagość,
trzeba obudzić instynkt samozachowawczy w każdej z przeciwnych stron” – pisze kard.
Glemp, równie negatywnie oceniając walkę społeczeństwa o swoje prawa, o lepszy byt
swój i Ojczyzny oraz działania władz wymierzone przeciwko społeczeństwu, działania
mające na celu pełne zniewolenie narodu. Czy naprawdę moralna ocena postępowania
obu stron jest podobna? Kto się tu myli: ks. Prymas czy olbrzymia większość społeczeństwa wraz z wieloma księżmi i biskupami? Poza tym faktycznie trzeba budzić instynkt
samozachowawczy, ale przede wszystkim w ludziach sprawujących władzę (społeczeństwo, jak już zauważyliśmy, instynkt w dużej mierze taki posiada), bo to właśnie władza
prowadzi ten kraj do upadku i ruiny – z towarzyszeniem gromkich pokrzykiwań, że jest
„coraz lepiej”, a rady lub ostrzeżenia traktuje najwyżej jako „mieszanie się do polityki”.
Ta uwaga Prymasa jest więc jedynie w połowie słuszna.
Cytując Jana XXIII4, Prymas pisze, że każdy człowiek ma „prawo do czynnego udziału
w życiu publicznym oraz wnoszenia własnego wkładu we wspólne dobro obywateli”,
W oryginale imieniem.
Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r. przyznano Lechowi Wałęsie.
4
Jan XXIII, właśc. Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963) – duchowny katolicki; 1958–1963 papież, w 2014 r.
kanonizowany.
a
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i dodaje: „Uważam, że najwłaściwszym kryterium przydatności obywatela w budowaniu
życia publicznego jest osobista rzetelność i kompetencja, a nie przynależność do grup
ideologicznych”.
Zgoda, obu stwierdzeniom nie można nic zarzucić. Tylko że prawo do czynnego udziału
w życiu publicznym zostało w Polsce zawłaszczone przez władze i jest ściśle przez nie
reglamentowane (stąd m.in. oficjalna „prywatność” Lecha Wałęsy). Za uzyskanie tego
prawa trzeba płacić służalczością (jak [Jan] Dobraczyński5) lub co najmniej milczeniem
w określonych sprawach. Traci więc ono swój podstawowy walor: swobodę działania,
oraz zmusza do walki – odważnych i uczciwych, do lawirowania – mniej odważnych,
a deprawuje i nagradza nieuczciwość wyrachowanych lub wygodnych.
Tego, by prawo to – jedno z podstawowych przysługujących nam praw – zostało nam
zwrócone, by – jak stwierdza kard. Glemp – rzetelność i kompetencje, a nie przynależność
ideologiczna, decydowały o miejscu człowieka w społeczeństwie – tego wszystkiego chce
naród i o to walczy, tak jak umie: odważnie i godnie, ale pokojowo. W tym też kierunku
idą wypowiedzi „księży ekstremistów”. Ks. Prymas widzi jasno, wskazując na konieczność
rewindykacji tych praw, ale wyraża dezaprobatę dla starań społecznych, mających do niej
doprowadzić. A przecież władza dobrowolnie, bez nacisku nie ustąpi. Kościół nam tego
też nie wytarguje (nie po to wprowadzono stan wojenny, by teraz w negocjacjach zniweczyć jego „osiągnięcia”). Bez tych praw zaś nie ma co liczyć na usunięcie zła i cierpień
przeżywanych przez Polskę.
Podsumowując, stwierdzić trzeba, że orędzie w części dotyczącej spraw społecznych
zawiera stwierdzenia nietrafne lub całkiem błędne, wyrastające po części z mylnych
diagnoz. Wycofanie fragmentu dotyczącego księży (zbyt późne, by uwzględnić tę zmianę
w prasie katolickiej) wskazuje, że tekstu orędzia przed opublikowaniem nie czytały osoby, których opinia zaważyła na samej zmianie (a szkoda). Dowodzi to również istnienia
różnic zdań w samym Episkopacie. Czy ujawnianie tych różnic, i to w taki sposób, jest
korzystne i potrzebne, to kwestia na osobną dyskusję.
Na zakończenie, uprzedzając ew. zarzuty, autor tej polemiki chciałby stwierdzić, że
daleki jest od głoszenia epitetów w rodzaju „towarzysz Glemp” (popularnych w wielu
kręgach, katolickich nie wyłączając), że uważa ks. Prymasa za autorytet w kwestiach wiary,
a także za orędownika narodu. Tym niemniej uważam, że w sprawach polityczno-społecznych ks. Prymas musi mieć bardzo wyczuloną uwagę, by spoza wrzasku propagandy móc
dobrze usłyszeć i zrozumieć szept milionów. Uważam też za konieczne krytykowanie tych
jego wystąpień, które bądź chybiają celu, bądź dają mylną ocenę realiów politycznych (np.
słynny, choć już zapomniany apel sprzed 2 lat o wstępowanie do OKON-ów), bowiem
w Polsce waga słów Prymasa jest o wiele większa niż gdziekolwiek indziej na świecie.
Jan Ewaryst
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1984, nr 51.
Jan Dobraczyński (1910–1994) – pisarz, publicysta; w 1939 r. uczestnik wojny obronnej; po wojnie związany z PAX,
wspierał władze komunistyczne, redaktor pism „Dziś i Jutro”, „Słowo Powszechne”, „Kierunki”, „Wrocławski Tygodnik
Katolicki”, 1952–1956 i 1985–1989 poseł na Sejm PRL, 1966–1970 członek ZG ZLP, od 1982 r. na czele PRON.
5
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Nr 83
1984 styczeń 24, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z wezwaniem
do bojkotu wyborów
Oświadczenie w sprawie wyborów
Komunistyczne wybory urągają godności każdego z nas. Nie tylko nie pozwalają na
wybór rzeczywistych przedstawicieli społeczeństwa, [lecz] stanowią ponadto formę ukrytego przymusu władzy nad obywatelami. Cała ta farsa wyborcza opiera się na oszustwie:
od wysuwania uległych względem reżimu kandydatów po brak jakiejkolwiek społecznej
kontroli nad ogłaszanymi wynikami. Zastąpienie FJN-u PRON-em i jednej fałszoordynacji
wyborczej drugą nic tu nie zmieniło i nie zmieni. „Przewodnia rola” PZPR przeczy samej
możliwości wolnych, demokratycznych wyborów.
Nieuczestniczenie w tej farsie głosowania jest moralnym, narodowym i obywatelskim
obowiązkiem. Wzywamy wszystkich do całkowitego bojkotu zbliżających się wyborów.
Nie kombinujmy ze skreśleniami, z zabieraniem i zbieraniem kartek. Zignorujmy komunistyczne naciski i matactwa.
Twórzmy, tam, gdzie to możliwe, swoje niezależne komitety, rejestrujące tych, którzy nie pójdą na te wybory i zechcą temu dać publiczny wyraz. W tym celu możemy
wykorzystywać istniejące i nawiązywać nowe więzi w miejscach zamieszkania i pracy.
Możemy wyłonić spośród siebie reprezentantów-organizatorów naszych komitetów.
Postępujmy jednak rozważnie, bo mimo konstytucyjnego prawa do takich akcji wiążą
się one z ryzykiem represji ze strony władz. Natomiast sama odmowa uczestnictwa
w wyborach nie grozi niczym. To pewne, że nie pójdzie nas wystarczająco wielu, żeby
nie mogli nas szykanować.
Toczy się walka o niepodległą, solidarną Polskę. Możesz w niej wziąć czynny udział
po stronie narodu – tu i teraz – bez żadnego osobistego ryzyka: zbojkotuj te wybory.
Pamiętaj: N
 ie idziesz – nie kłamiesz!
Nie idziesz – wybierasz: wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą Solidarną!
24 I 1984 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 70.
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Za Radę Solidarności Walczącej:
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski

Nr 84
1984 styczeń 24, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej w sprawie
podwyżek cen
Oświadczenie w sprawie podwyżek cen
Ogłoszone decyzje o podwyżkach cen z dniem 30 stycznia 1984 r. poświadczają, że
reżim nie liczy się ze społeczeństwem. Pozorna, trwająca od kilku miesięcy konsultacja
była tylko chytrą próbą skanalizowania wybuchu gniewu oraz uwiarygodnienia partyjnych
związków zawodowych, na wniosek jakoby których obniżono skalę podwyżki.
Koszty gwałtownie rosnących zbrojeń całego bloku, marnotrawstwa centralnie sterowanej gospodarki i utrzymywania ogromnego aparatu represji (ZOMO, SB, instancje
partyjne) ponosi robotnik, chłop, urzędnik i naukowiec. Systematycznie przesuwa się
bariera ubóstwa, ogarniającego coraz szersze rzesze narodu. Nie dajmy się uśpić umiarkowanym wariantem wprowadzanej podwyżki. Planowane przez komunistów sumy pieniędzy odbierane są nam w postaci ciągłych, ukrytych podwyżek cen na towary i usługi
oraz gwałtownego spadku jakości oferowanych produktów. Tzw. reforma gospodarcza,
której ceny miały być jednym z elementów, jest już zupełną fikcją. Została po niej jedynie
galopująca inflacja.
Władze, przekupując nielicznych i zastraszając większość, rozciągając i stopniując
podwyżki cen, liczą na znużenie i poddanie się społeczeństwa. Nie dopuśćmy do tego.
Wszędzie, gdzie zaistnieje możliwość, organizujmy zbiorowe protesty ekonomiczne:
żądania, ciche i jawne strajki, wiece. I najważniejsze: bądźmy gotowi do poparcia tych,
którzy wystąpią. Bo ani [Lech] Wałęsa, ani prymas, ani TKK nie obronią nas przed
wyzyskiem i bezprawiem. Obronić nas może tylko nasza własna odwaga i solidarność.
24 I 1984 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej:
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 70.
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Nr 85
1984 [luty, przed 6], Wrocław – Instrukcja nr 6 pt. „Twoje 6 złotych” nakłaniająca do
przesyłania nieznajomym listów z niezależną prasą
Twoje 6 złotych. Instrukcja nr 6
O tym, że system totalitarny chce pozbawić społeczeństwo możliwości kontaktu informacyjnego, pisaliśmy nieraz. Przełamywanie monopolu informacyjnego, który znajduje
się w rękach komunistycznej kasty, jest najważniejszym polem walki o wolność ludzi
i społeczeństw. Prawda jest podstawową wartością i tylko na prawdzie można zbudować
sprawiedliwe społeczeństwo. Prawda jednocześnie jest siłą, której boi się system. Była
siłą KSS „KOR”, który publikował informacje o przestępstwach organów władzy i własną
ocenę faktów. Komuniści mają do dyspozycji wszelkie środki – wielomilionową prasę,
radio, telewizję, oświatę, produkcję książek itd. A poza tym – perfidne metody kłamstwa,
oszczerstw, szantażu, fabrykowania fałszywych dokumentów. My mamy pragnienie prawdy, wolności i solidarności, pragnienie więzi z innymi ludźmi i współodpowiedzialności.
Na prawdzie buduje się prawdziwe porozumienie, a na porozumieniu – pokój.
Instrukcja nr 6: Twoje 6 złotych. Tyle kosztuje znaczek pocztowy, który nakleisz
na kopertę. Do koperty włożysz niezależną gazetkę, ulotkę itp. i wyślesz do człowieka,
z którym nie masz bezpośredniego kontaktu albo któremu nie ufasz, albo po prostu do
kogoś, kto wydaje ci się niedoinformowany. Nie musisz się wstydzić naszych poglądów
i naszych pragnień. Wizja Rzeczpospolitej Solidarnej jest naszą dumą i nie chcemy zachowywać jej tylko dla siebie, ale przekazywać ją wszystkim i wzywać do walki o jej
realizację. Musimy z naszą prawdą dotrzeć do ludzi, do których system komunistyczny nas
nie dopuszcza: do wojska, milicji, administracji państwowej, bo to są także ludzie, choć
często wykonawcy państwowego terroru, otumanieni totalitarną propagandą, zaprzedani
systemowi. Musimy też coraz bardziej docierać do siebie nawzajem. Na przesłanej gazetce dopisz „po przeczytaniu poślij dalej”. Niech prawda krąży między nami. Prawda
nas wyzwoli.
Czy pamiętasz poprzednie instrukcje? Czy nosisz swój znaczek? Czy godnie reprezentujesz swoje poglądy? Czy bronisz swojej wolności? Czy znasz swoją grupę? Czy
uczestniczysz w spotkaniach??? Instrukcja nr 6: Twoje 6 złotych.
K.W.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 71.
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Nr 86
1984 [luty, przed 6], [Wrocław] – Ogłoszenie w sprawie kolportażu książek, dotyczące
zasad ich sprzedaży
Ogłoszenie w sprawie kolportażu książek
Informujemy, że maksymalna cena detaliczna książek i broszur niezależnych rozprowadzanych przez naszą (SW) sieć kolportażową jest równa cenie wydrukowanej na
egzemplarzu przez wydawcę plus 20-procentowy narzut. Gdy książka nie ma drukowanej
ceny, za taką przyjmujemy hurtową cenę oferowaną przez wydawcę.
Spekulacji poszukiwanymi książkami nie potępiamy. W końcu, jeśli ktoś prywatnie,
narażając się, zarabia na propagowaniu kultury – wolno mu. My jednak, jako firma, w ten
sposób nie zamierzamy zarabiać. Naszych klientów przepraszamy za wspomnianą 20-procentową marżę. Jest ona niezbędna dla pokrycia wydatków związanych z ryzykiem przewozu, przypadkowych wpadek itp. Na dalsze dofinansowanie rozwijającego się kolportażu
nie mamy środków. Ponadto uważamy, że dział ten powinien stać się samowystarczalny,
wysokie ceny oferowanych książek są na ogół wymuszane wysokimi, w warunkach podziemia, kosztami wydawania. Jest na to rada. Zachęcamy do zakładania przyjacielskich
i środowiskowych bibliotek i wypożyczalni. Pozwoli to rozłożyć na członków biblioteki
koszty jej kompletowania. Poszerzy też obieg wolnej myśli. Takie wypożyczalnie, połączone ze spotkaniami i adyskusją poglądówa (patrz SW nr 1 z br. – Instrukcja nr 5), mogą
stać się ważną formą organizowania się solidarnego społeczeństwa.
Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej1
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 71.

Tak w oryginale.
Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej – w tym kontekście jako podziemna agencja informacyjna SW.
Istniała w latach 1982–1990.
a–a
1
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Nr 87
1984 [luty, przed 6], [Wrocław] – „Szansa legalnej aktywności, szansa jawnej samo
pomocy”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” zachęcający do zaangażowania
w samopomoc za pośrednictwem Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych
Szansa legalnej aktywności, szansa jawnej samopomocy
Atak 13 grudnia i delegalizacja „Solidarności” zablokowały legalne drogi społecznej
samopomocy. Podziemie, na długą metę, nie jest w stanie wypełnić tej luki. Skazane na
konspirację, nie może nawet zapewnić finansowej opieki socjalnej ogółowi członków
naszego Związku. Chcemy tu zwrócić uwagę na możliwość legalnych działań w tym zakresie. Działań, które niezależnie od intencji ustawodawców wzmocnią naszą solidarność.
W Monitorze Polskim nr 19 z dnia 15 VI 1983 r. opublikowano Zarządzenie Ministra
Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. Dotyczy ono zasad organizowania i funkcjonowania
Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP). Zasady te naśladują demokratyczne reguły wypracowane przez „Solidarność”. Dają też możliwości instytucjonalne
pomocy najbardziej potrzebującym. Legalne wejście w tę furtkę uważamy więc za zgodne
z duchem „Solidarności”. Sprawę PKZP omówimy szerzej w najbliższym czasie.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 71.
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Nr 88
1984 [luty, przed 6], [Wrocław] – „Ekonomiczne strajki”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” opisujący strajk we Wrocławskiej Stoczni Rzecznej przeciw podwyżkom
cen oraz apelujący o podejmowanie „pełzających strajków ekonomicznych”
Ekonomiczne strajki
30 stycznia we Wrocławiu było niebiesko. Wobec takiej koncentracji sił nie dziwimy
się, że nie wyszły proponowane przez nas pochody i demonstracje. Przewidywaliśmy
taką sytuację. Reakcja władz na nasze wezwanie do protestu unaoczniła całemu miastu prawdę o podwyżkach wprowadzanych w atmosferze tzw. społecznej akceptacji.
Skierowanie głównych sił na ulice ułatwiło też podjęcie spontanicznych strajków
w zakładach. Informowaliśmy o nich na bieżąco w ulotkach i w wydaniu nadzwyczajnym z 6 lutego br. Tu powtarzamy relację z najszerszej akcji strajkowej w tym dniu we
Wrocławiu – ze strajku w Stoczni Rzecznej. Krótsze przerwy w pracy miały miejsce
w Pafawagu (na wydziałach W-Z i WID), ZNTK, ZPUA (dawniej IASE) i Dolmelu
(na drugiej zmianie). Cały tydzień od 30 I do 3 II w zakładach pracy Wrocławia raz tu,
raz tam wybuchały protesty.
We Wrocławskiej Stoczni Rzeczneja strajk rozpoczęto o godz. 6.00. Decyzję podjęto
spontanicznie. Udział wzięło ok. 95% ludzi zatrudnionych bezpośrednio w produkcji.
Po zawiązaniu wiecu na Wydz[iale] A-3 podjęto decyzję o przemarszu strajkujących
przez teren całej stoczni. Stoczniowcy chcieli swym przykładem zmobilizować okoliczne
zakłady. Łączność z miastem i poszczególnymi wydziałami zerwano. W czasie marszu
skandowano hasła: „Precz z podwyżkami cen!”, „Nie ma wolności bez Solidarności”.
Zaintonowano hymn, który odśpiewano z odkrytymi głowami. Po obejściu terenu stoczni
doszło do pierwszego spotkania z dyrektorem, któremu przedstawiono powód strajku:
podwyżki. W czasie burzliwej dyskusji dyrektor przyznał publicznie, że nie jest kompetentny w tej sprawie. Reakcją zgromadzonych były gwizdy. Tak potraktowany dyrektor
zagroził sprowadzeniem sił interwencyjnych. W tym czasie pod bramą były już siły
porządkowe, zbyt nieliczne (30–40 osób), aby interweniować. Po przejściu na hale obróbki kontynuowano strajk. Przez cały czas jego trwania kilku „praworządnych” stukało
młotkami, demonstrując swe oddanie komunie.
Wzorowo przeprowadzony strajk odbywał się cały czas bez przywódców. Nie zaniedbano normalnej obsługi socjalnej posiłku. Po godz. 10.50 na teren zakładu przyjechała
grupa oficerów SB. Przejęty tym dyrektor ponowił próbę mediacji ze strajkującymi. Bez
skutku. Z polecenia dyrektora zaczęto spisywać imiennie strajkujących. Wynik tego spisu
był zaskakujący: zakład pracował, a jednak nikt nie pracował. Mimo różnego rodzaju
nacisków na załogę do godz. 14 nikt ze strajkujących nie podjął pracy.
Co zdarzy się w tym tygodniu? Nawet jeśli ten robotniczy opór będzie za słaby, żeby
doprowadzić do cofnięcia podwyżek, ma on wielkie praktyczne znaczenie. Idzie o to, żeby

a

W oryginale błędnie Remontowej.
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partia zrozumiała, że drożyzna jej się nie opłaci. Walka toczy się nie tylko o zniesienie
obecnych, ale [także] o odsunięcie i zaniechanie następnych podwyżek.
Rzucamy hasło pełzających strajków ekonomicznych. Nie wierzymy obłudnym zapewnieniom, że „z pustego i Salomon nie naleje”. Z tego, co wydaje się na zbrojenia i aparat
represji, wystarczy dla ustabilizowania i poprawy naszej materialnej sytuacji. Panowania
komunistycznej reguły „kto pracuje – niech nie je” mamy już serdecznie dość.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 71.

Nr 89
1984 luty 17, [Wrocław] – Komunikat Rady Solidarności Walczącej o udzieleniu wsparcia
Szeregom Pokoju i Solidarności
Komunikat
W początkach lutego 1984 r. we Wrocławiu zawiązało się Ogniwo Szeregów Pokoju
i Solidarności. Inicjatorzy Szeregów zwrócili się do nas o wsparcie propagandowo-organizacyjne. Jedną z metod naszej walki jest: „Wspomaganie niezależnych ruchów
i działań pokojowych w krajach komunistycznych” (patrz wydanie specjalne „SW”:
„Nasza Wizytówka”). Zamierzamy w miarę swych skromnych możliwości przyczyniać
się do rozwoju Szeregów Pokoju i Solidarności w powszechny ruch pokojowy w Polsce.
Wszystkich sympatyków naszej organizacji, wszystkich, którzy, niezależnie od politycznych zapatrywań, naprawdę chcą pokoju, zapraszamy do czynnego współudziału
w tworzeniu Szeregów.
17 lutego 1984 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 72.
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Nr 90
1984 [luty, przed 20], [Wrocław] – „Bez uprzedzeń i złudzeń”, artykuł Kornela Morawiec
kiego komentujący wybór Konstantina Czernienki na sekretarza generalnego KC KPZS
Bez uprzedzeń i złudzeń
Pierwsze przemówienie [Konstantina] Czernienki1 jako szefa KPZR utrzymane jest
w konwencji komunistycznej nowomowy: „Podstawą ustroju radzieckiego jest sprawiedliwość społeczna”. Charakteryzuje się jednak, w porównaniu z analogicznym sprzed
16 miesięcy wystąpieniem [Jurija] Andropowa2, umiarem i powściągliwością. Dominuje
w nim tematyka gospodarcza, swoisty pragmatyzm i, powiedzmy, ideowość. [Konstantin]
Czernienko kieruje wymagania w stosunku do partii. Pozoruje, że liczy się ze społeczeństwem. Pojednawczo zwraca się do „braci klasowych” w światowym ruchu komunistycznym. Krajom naszego obozu obiecuje niedwuznacznie, że „Związek Radziecki również
w przyszłości będzie ich niezawodnym przyjacielem i wiernym sojusznikiem”. Ale choć
sobą reprezentuje najbardziej militarystyczne mocarstwo świata, w jego wypowiedzi nie
ma ani słowa skierowanego wprost do radzieckich sił zbrojnych, do aparatu represji. Może
za wcześnie robić sobie złudzenia na bardziej otwartą politykę nowego cara. Wydaje się,
że jego wybór oznacza właściwie brak wyboru kierunku, w którym zamierzają iść Sowieci. Na konfrontację czy na ugodę? Na wojnę czy na pokój? [Konstantin] Czernienko
w swym przemówieniu dodatkowo nie rygluje już od dawna zamkniętych drzwi. To nie
znaczy, że gotów jest je uchylić. Jego wystąpienie zostawia jednak cień nadziei: wciąż
jest źle, ale nie jest gorzej.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 72.

Konstantin Czernienko (1911–1985) – sowiecki polityk komunistyczny, 1984–1985 sekretarz generalny KPZS.
Jurij Andropow (1914–1984) – sowiecki funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa i polityk komunistyczny, generał;
szef KGB, 1982–1984 sekretarz generalny KPZS, przywódca ZSRS.
1
2
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Nr 91
1984 [marzec, przed 19], [Wrocław] – Instrukcja nr 7 wskazująca główne zasady, którymi
należy się kierować we własnym środowisku
Instrukcja nr 7
Polityka i działalność społeczna w naszych polskich warunkach 1984 roku powstaje od
dołu – od inicjatywy ludzi. Od inicjatywy, która przynajmniej w jakimś stopniu jest niezależna od systemu władzy, a dotyczy więcej niż jednej osoby. Przykładem szczególnym są tu
komitety kolejkowe, które są szczątkiem władzy publicznej – miały szefa (zmieniającego
się!), sztab, prawo (zasady działania) uchwalane większością głosów, niektóre nawet coś
w rodzaju policji – paru krzepkich wykidajłów do wypychania obcych. Udział w kolejce
jednak trwa za krótko na to, aby uczestnicy mogli się poznać, sprawdzić i kontynuować
więź kolejkową, natomiast jest to niezłe przedszkole życia społecznego i politycznego.
Prawdziwym startem do działalności społecznej jest powstawanie autorytetów w środowisku. Instrukcja nr 7: Ty i twoje środowisko. Najważniejszymi środowiskami są
zakład pracy i miejsce zamieszkania. Mogą być też inne – stowarzyszenie, klub, parafia
itp. W kręgu ludzi, z którymi się stykasz, zdobądź sobie autorytet, daj się poznać jako
człowiek z charakterem, tak aby twoje zdanie było znaczące. Nie jest to proste, wymaga
dłuższego czasu, świadomego działania i zalet charakteru. Wiedza ogólna niekoniecznie,
ważniejsze są tu – rzetelność, prawdomówność, odwaga, szacunek dla ludzi. Nie przepuść
żadnej możliwości wystąpienia publicznego w swoim środowisku, na naradzie roboczej,
zebraniu wydziału itd. Nie szarżuj – reprezentuj zasady i swoją opinię, a nie wdawaj się
w doraźne awantury. Jeśli chwilowo wykorzystasz zdobyty autorytet dla prywatnych
celów – przegrałeś sam i skrzywdziłeś swoich ludzi. Bądź uczciwy wobec innych autorytetów – wchodź z nimi w układy, ale nie podlizuj się i nie dawaj podlizywać. Bądź
dobrym fachowcem. Pozoranci, którzy tylko pyskują, a na stanowisku pracy i w życiu
prywatnym mają burdel, nigdy nie będą się liczyć w środowisku. Zdobywaj doświadczenie
w rozmowach z ludźmi, w wystąpieniach, zdobywaj odporność na rozmaite naciski, tak
abyś w momencie próby – obietnicy mieszkania, samochodu, awansu, groźby utraty premii
czy utraty pracy – wyszedł z niej zwycięsko z nowym doświadczeniem i większą liczbą
zwolenników. Autorytety – ludzie, którzy coś znaczą – łączą ludzi w środowisku. Środowiska – grupy ludzi rozumiejących się, znających się, złączonych jakąś inicjatywą lub
ideą – tworzą życie społeczne bardziej ludzkie niż życie zbiorowości sterowanej odgórnie.
A to jest początek demokracji. Zapamiętaj: Instrukcja nr 7 – „Ty i twoje środowisko”.
K.W.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 74.
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Nr 92
1984 [marzec, przed 19], [Wrocław] – „Rok 1984 – bez złudzeń i kompleksów”, artykuł
Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) poddający analizie aktualną sytuację w Polsce
oraz proponujący formy dalszej aktywności opozycyjnej
Rok 1984 – bez złudzeń i kompleksów
Zarówno nadmierne złudzenia, jak i nadmierne kompleksy są przyczyną niepowodzeń.
Właśnie karmiąc się złudzeniem siły, masowego poparcia i sparaliżowania kompleksem
geopolitycznym, „Solidarność” doczekała 13 grudnia. Dziś echa samych złudzeń i kompleksów pobrzmiewają w podziemiu. Grozi to znowu popadnięciem w ślepy zaułek.
Spróbujmy zatem spojrzeć na „Solidarność” ’84 bez złudzeń i kompleksów.
1. Jest nas kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy czynnie działających w podziemiu,
kilkaset tysięcy, może nawet milion, udzielających i gotowych nadal udzielać czynnego poparcia podziemnemu Związkowi. Reszta – na razie – wysiadła z pociągu, któremu na imię
Solidarność. Może i prawdą jest, że popiera nas nadal większość społeczeństwa, ale jeżeli
tak, to tylko… duchem. Natomiast pewne jest, że zdecydowana większość ma serdecznie
dość komunistycznych rządów i to właśnie stanowi mandat naszego działania. Wniosek:
choć brzmi to może paradoksalnie, jest nas za mało, żeby poprzez stały nacisk zmusić
rząd do zmiany polityki, żeby przywrócić sytuację sprzed 13 grudnia, ale wystarczająco
wielu, żeby zapoczątkować proces ostatecznego upadku systemu komunistycznego.
2. Nie tylko wśród naszych nieprzyjaciół, ale i wśród nas samych szerzą się opinie, że
brak nam konstruktywnego programu, że cała nasza walka jest na nie. Pojawiają się więc
sugestie, a nawet programy działań konstruktywnych: niezależne społeczeństwo, państwo
podziemne, partie polityczne, niezależna inicjatywa ekonomiczna itd. Autorzy podobnych
pomysłów zdają się nie dostrzegać wyjątkowości naszej sytuacji: działamy nie w jakimś
tam zaborze pruskim, ale w nowoczesnym państwie totalitarnym, którym zarządzają
Polacy, powołując się do tego na polską rację stanu. W tych warunkach masowy czynny
opór, masowe konstruktywne działania są po prostu nierealne. Natomiast „odsunięcie
komunistów od władzy” lub, ujmując rzecz mniej agresywnie, „doprowadzenie do wolnych wyborów” to cel jak najbardziej konstruktywny, to trzy czwarte roboty na drodze
uzdrowienia polskiej gospodarki!
3. Wbrew programom, postulatom i chęciom podziemie przekształca się coraz bardziej
w elitarną, kadrową organizację, a ściślej: w pluralistyczny związek luźno ze sobą powiązanych zorganizowanych grup. Taka struktura jest całkiem dobra, szczególnie ze względów
bezpieczeństwa. Pozostaje nam jedynie jej ulepszanie. Obecnie funkcjonujący niezależny
obieg informacji w tak ciężkich warunkach to nasz wielki, niezaprzeczalny sukces. Należy
oczywiście podejmować próby wszelkich innych możliwych konstruktywnych działań,
ale musimy sobie uświadomić, że jest to realne tylko w ramach zorganizowanych grup,
i nie oczekiwać w tej dziedzinie nadmiernych sukcesów. W totalitarnych warunkach od
społeczeństwa jako całości możemy wymagać co najwyżej akcji o charakterze zaniechania, bojkotu, protestu. A w ogóle pokazanie światu, naszym sąsiadom, że takie akcje są
możliwe mimo totalitarnej machiny zastraszania i represji, to nasz drugi wielki sukces.
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4. Wojna, którą prowadzimy, nie jest wojną z gen. [Wojciechem] Jaruzelskim ani z jego
przypadkową ekipą, ani też z aparatem wykonawczym, który z łaski Kremla zarządza. Jest to
wojna z systemem sowieckim. Obecnie ZSRR ma dwie takie wojny na głowie: jedną w Afganistanie1, jest to wojna militarna, i drugą tu, w Polsce, jest to wojna ideologiczna. I obie
te wojny przegrywa już przez sam fakt, że je musi toczyć. Przeciąganie się tych wojen, a więc
czas, pracuje na naszą korzyść i da Bóg, że obie te wojny okażą się dla ZSRR początkiem
końca. Chodzi więc przede wszystkim o to, aby nie ulec. Być zwyciężonym – ale nie ulec!
5. Jaka jest w tym wszystkim rola manifestacji? Otóż tylko manifestacje są dla świata
przekonującym dowodem, że wojna w Polsce trwa. Tylko manifestacje mogą zagwarantować nam, że nie spotka nas jakaś „druga Jałta”. Bez wolnej Polski nie będzie trwałego
pokoju na świecie! – i o to walczymy, żeby świat to ostatecznie zrozumiał. A nie o to, żeby
dać łupnia zomowcom, i nie o to, żeby generał z łaski swojej reaktywował „Solidarność”.
Generał nie ma tu wiele do gadania. Nasze manifestacje utrwalają także i rozwijają w narodzie takie cechy, jak wolny duch, cywilna odwaga, wierność ideałom prawdy, cechy,
które we właściwym czasie, może już niedługo, potrzebne będą do tego, aby ponownie
wybić się na niepodległość. A więc tym, którzy ze zwątpieniem pytają: „I co to da?”,
można odpowiedzieć: w przyszłości – wolność i godne miejsce wśród narodów świata,
teraz – nie da zamienić nas w potulnych niewolników na następne 40 lat.
Oczywiście powinniśmy się starać maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo uczestników manifestacji. Z tego właśnie względu zamiast tradycyjnego obchodzenia rocznic klęsk
i pogromów powinniśmy wybierać czas i miejsce najbardziej niewygodne dla komunistów.
Np.: 1 maja pod tzw. trybuną honorową, 22 lipca – protest przeciwko rządom komunistów
w Polsce, 1 września – niezależna manifestacja antywojenna przeciw sowieckim rakietom
i zbrojeniom. Wyjątkową okazją są zbliżające się pseudowybory. Niewykorzystanie tej
okazji do manifestacji przed lokalami wyborczymi, do podkreślenia i uwiarygodnienia
bojkotu byłoby, moim zdaniem, grubym błędem.
6. A zatem: programy owszem, szczególnie programy na przyszłość, na ten czas, gdy we
własnym państwie zaczniemy się rządzić sami. Konieczne jest też samokształcenie w jak
najszerszym zakresie, przygotowanie kadr na przyszłość. A na dziś program jest prosty
i krótki: walka. Cel – odsunięcie komunistów od władzy, środki – informacja, manifestacje,
samodzielne inicjatywy zorganizowanych grup; konkretne cele pośrednie – wyznaczane na
gorąco, w zależności od rozwoju sytuacji politycznej w kraju i za granicą. W trakcie walki
musimy być więc przygotowani i na to, że pewnego dnia znów całe społeczeństwo powie
dość, i na to, że sami podwładni dadzą kopa generałowi, i na to, że ZSRR zmuszony będzie
„odpuścić” sprawy polską i afgańską na arenie międzynarodowej, albo na to, że przykład
Sierpnia i naszej walki zaowocuje buntem społecznym w Czechosłowacji lub na Węgrzech,
i na to wreszcie, że komunizm znudzi się w końcu przodującym narodom ZSRR.
Perspektywy są rozległe, a to, czy sytuacja polityczna w kraju i za granicą rozwinie się
korzystnie dla nas, zależy w dużym stopniu właśnie od tego, czy walkę naszą będziemy
kontynuować.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 74.

Wojna w Afganistanie – konflikt, który toczył się w latach 1979–1989 na terenie Afganistanu między ZSRS
a partyzantką mudżahedinów wspieraną przez USA, zakończony wycofaniem się wojsk sowieckich.
1

187

Nr 93
1984 [marzec], [Wrocław] – „Straty i sukcesy”, artykuł Kornela Morawieckiego odnoszący się do wpadki w strukturach Solidarności Walczącej
Straty i sukcesy
1 III [19]84 [r.] DTV, a nazajutrz dzienniki podały o wpadce Solidarności Walczącej. Zatrzymano ponoć 35 z nas, w tym szefów siatek kolportażu, radia i województw.
Ujawniono nazwiska pięciu aresztowanych. Z satysfakcją odnotowano przejęcie (czytaj:
kradzież) znacznych ilości materiałów poligraficznych i radiotechnicznych. Tyle w skrócie
nasi nieprzyjaciele.
Nie przeczymy, że mamy ciągłe, nasilające się ostatnio trudności, spowodowane
prześladowaniami nas i naszych współpracowników przez sfory szpicli i zbirów SB. Nie
przeczymy, że nie ustrzegliśmy się od błędów.
Bolejemy nad bezkarnymi aresztowaniami niewinnych ludzi. Oburzeniem napawają
nas ubliżające rewizje połączone z grabieżą notatek osobistych, wydawnictw i symboli
głoszących prawdę i solidarność. Tym niemniej poprzez udrękę przeziera optymizm,
którym dzielimy się z Wami, Czytelnicy. To już jest nas aż tylu, że zatrzymanie, jak trąbi
SB, 35 naszych szefów i kolegów nie paraliżuje naszych poczynań?
Chyba każdemu, działającemu czy też nie, poddanemu szykanom, pozbawionemu
wolności zależy na tym, żeby walka przeciwko gnębicielom trwała. Stanowi to podstawę
naszej indywidualnej siły i sprawności organizacyjnej. Bo nie to jest najważniejsze, czy
i ilu nas złapią i zniszczą, ale to, żeby po nas zostali inni – lepsi, dojrzalsi, sprawniej
zorganizowani. I tak pozorne sukcesy złoczyńców sprowadzą na nich nieubłaganą klęskę.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 73.

188

Nr 94
1984 [kwiecień, przed 2], [Wrocław] – „1 Maja”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” proponujący zakłócenie zbliżających się obchodów święta 1 Maja przez dołączenie
się solidarnościowych, niezależnych grup do oficjalnego pochodu
1 Maja
Tradycja tego święta wyrosła z walki amerykańskich robotników o swoje prawa.
Współczesne totalitarne partie komunistyczne, kradnąc wszystkie prawdziwe robotnicze
tradycje, ukradły także i to święto. Ale w Polsce od 1982 roku świętowane jest już ono
przez tych, którzy mają do tego moralne prawo. Przez ludzi pracy. Odrodzenie się tej
tradycji jest szczególnie niebezpieczne dla komunistycznych władców, demaskuje bowiem przed całym światem fałsz komunistycznej ideologii, podcina fundamenty systemu,
uświadamia aparatczykom, że przed nimi już tylko śmietnik historii.
Ostatnie tony partyjnej propagandy wskazują na cichą nadzieję komunistów, że jesteśmy
już wymęczeni, zastraszeni, znormalizowani i że na niezależną pierwszomajową manifestację
stawimy się już nie tak licznie jak w poprzednich latach, że jeśli nie w tym roku, to już w przyszłym opuścimy tę barykadę, najbezpieczniejszą dla nas i najbardziej niepokojącą „bratnie”
reżimy. Ale srodze się zawiodą! 1 Maja jest nasz, 1 Maja to solidarność. Dziś solidarność polskich robotników i ludzi pracy, jutro solidarność wszystkich robotników Europy Wschodniej.
Niech nikogo nie zabraknie na naszej tegorocznej manifestacji pierwszomajowej.
Redakcja
PS Rada Solidarności Walczącej zaproponowała nowy sposób obchodów święta
1 Maja – zebranie się w miejscach oficjalnie wyznaczonych zbiórek i spontaniczne
przekształcenie partyjnego pochodu w pochód „Solidarności”. Pomysł, żeby nasze manifestacje odbyć na trasach i w miejscach przygotowanych przez komunistów, ma na
celu zwiększenie naszego bezpieczeństwa i uważamy, że powinien być podjęty również
w innych Regionach. To, co później poda propaganda, nie ma znaczenia – i tak będzie
kłamać (por. 1 Maja w ubiegłym roku). Jednakże warunkiem powodzenia powyższego
planu jest po pierwsze: masowość naszego uczestnictwa, i po drugie: nasza koncentracja,
co wiąże się m.in. ze złamaniem reżimowych podziałów na poszczególne wydziały, zakłady, zawody. Trzeba, żeby np. w miejsca wyznaczone dla Pafawagu przyszli pracownicy
Dolmelu i Archimedesa, a może również Politechniki [Wrocławskiej], Akademii Rolniczej
i wielu innych mniejszych zakładów. Trzeba, żebyśmy zebrali się razem, zobaczyli się
i nie dali się podzielić. Wszyscy, którzy z takich czy innych powodów nie odnajdą się
wśród swoich, powinni starać się o dołączenie do solidarnościowych grup.
Nie znamy jeszcze decyzji RKS-u odnośnie [do] obchodów 1 Maja na Dolnym Śląsku. Sądzimy, że niezależnie od tego, czy już w tym roku propozycja Rady SW chwyci,
czy też nie, warto o niej pamiętać i w przyszłości wykorzystywać ją przy okazji różnych
wieców i masówek organizowanych przez władze.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 75.
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Nr 95
1984 [maj 1–2], [Wrocław] – „1 Maja 1984 we Wrocławiu”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” na temat przebiegu obchodów święta 1 Maja we Wrocławiu
1 Maja 1984 we Wrocławiu
Po kampanii wrześniowej 1939 r. faszyści urządzili sobie w Warszawie defiladę zwycięstwa. Z domów przyległych do trasy wykwaterowali mieszkańców i przemaszerowali
w radosnym ordynku przed swym Führerem. 1 Maja we Wrocławiu komuniści obstawili
kordonami milicji i wojska, w ładzie i porządku przeparadowali przed partyjną trybuną.
Towarzysze nie musieli, jak przed rokiem, wiać przed transparentami „Solidarności”.
Mieli swoją defiladę, ale doprawdy trudno ją nazwać defiladą zwycięstwa. Kto w niej
uczestniczył? Czerwoni, garstki szkolnej dziatwy i trochę zwykłych ludzi w wieku przedemerytalnym. Grupa Politechniki Wrocławskiej była zielona… od mundurów. W innych
zakładach pracy i uczelniach było podobnie. Dolmel maszerował przed trybuną całe pół
minuty. Czy kogoś zdziwi, gdy jutrzejsze gazety doliczą się kilkudziesięciu, a może stu
tysięcy uczestników partyjnego pochodu? Najgęściej było na obrzeżach pochodu – mrowie
zomowców, blokady. Jeden z idących w pochodzie powiedział: „Jestem zadowolony, że
byłem, bo nigdy bym nie uwierzył, że na trybunie może być tak niebiesko”, inny dodał:
„Ja też byłem w tym pochodzie, ale wstydzę się tego”. W milicyjnym eterze wrzało: troili się dyspozytorzy w centrali, ciężko pracowały całe tabuny esbeków w cywilu, każde
skrzyżowanie, niemal każdy dom na trasie pochodu był obstawiony meldującymi co parę
minut informatorami.
A oto co działo się w mieście: o godz. 10.20 rusza oficjalny pochód. O 10.25 konsternacja: kolumna pochodu zatrzymała się pod trybuną… pomylono krok. Esbecy meldują: za dzielnicą Krzyki „zbiera się grupa młodych mężczyzn bez flag, bez niczego”,
od ul. Kościuszki i od Rynku w stronę pochodu idą, jak określono, młodzi ludzie. Pada
rozkaz: „W żadnym wypadku nie dopuścić pod trybunę”. O godz. 10.55 około 200 osób
weszło w pochód z ul. Zapolskiej – rozkazano zatrzymać. Meldunek o 11.15: „Między Śródmieściem a Starym Miastem jest duża luka, wzmocnić czujność, żeby nikt nie
wtargnął”. Kilkanaście minut po jedenastej koło przejścia na ul. Świdnickiej okrzyki
„Solidarność”, flaga biało-czerwona. Ludzie zbierają się, są rozpędzani przez ZOMO,
gwiżdżą, cofają się do Rynku, milicja zbiera porozrzucane ulotki. O 11.30 koniec oficjalnego pochodu. Partyjni notable, ekipa TV, błyskawicznie zmywają się spod trybuny.
Tymczasem ludzie gromadzą się w rejonie Rynku, jest ich tylu, że o 12.00 w Rynku i na
pl. Solnym ruszają do akcji armatki wodne (pomimo wcześniejszego zakazu ich używania). Milicjanci z okolic PDT i ul. Kazimierza Wielkiego gorączkowo dopominają się
o posiłki. Na pl. Dzierżyńskiego1 po ataku część ludzi chroni się w kościele św. Wojciecha,
podobnie na Świdnickiej – w kościele Bożego Ciała. Centrala rozkazuje zatrzymywać
ludzi wychodzących z kościołów. Przed godz. 13.00 dwu-, trzytysięczny pochód formuje
się na ul. Świdnickiej. Tłum gromadzi się pod operą, odpowiedzialny za ten rejon woła:
1

Obecnie pl. Dominikański.
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„Słuchaj, albo większe siły, albo woda, bo tak nie da rady dłużej!”. Milicja blokuje ulice
i skrzyżowania, rozdziela najmniejsze grupki, rozgania kolejki. Cały czas trwa legitymowanie, zabieranie dokumentów. Dużo zatrzymanych. Jeszcze o 14.00 ZOMO rozpędza
ludzi gromadzących się na przystankach tramwajowych i autobusowych.
I oni, i my mieliśmy w tym dniu swoje zwycięstwa. Oni, że zorganizowali tę partyjną
galówkę i wytrwali ponad godzinę na trybunie. My, bo mimo dosłownie oblężonego
miasta pokazaliśmy, że 1 Maja jest jednak nasz i że już nigdy nie odbiorą nam tego robotniczego święta.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 77.

Nr 96
1984 [maj, przed 2], [Wrocław] – „Wrogowie wolnej myśli”, artykuł Kornela Morawieckiego na temat ataków propagandowych wymierzonych w opozycję
Wrogowie wolnej myśli
20 IV [19]84 [r.] „Słowo Pol[skie]”1 zamieszcza personalia pięciu kobiet zaaresztowanych, jak podaje, za: „kolportaż nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Solidarność
Walczącą”2 (a obok notka o gwałcicielu 12-letniej dziewczynki).
W TV pokazują powielacze i broszury zatrzymane na granicy w Szczecinie, PAP wylicza („Tryb[una] Ludu”, 25 IV [19]84), że „w specjalnie skonstruowanej skrytce znaleziono
5 powielaczy, materiały poligraficzne […] i blisko 800 książek szkalujących ustrój PRL”.
Przesyłka adresowana była do Komisji Charytatywnej Episkopatu3 w Krakowie. Przewożącego ją, wraz z darami (leki, odzież), Francuza J[acky’ego] Ch[allota]4 aresztowano.
Co rusz czujni esbecy likwidują kolejną podziemną drukarnię. 30 IV br. – jak podały
wrocławskie „Rozmaitości”5 – drukarnię SW. Wiadomość tę potwierdziła „GR” z 1 V
[19]84 [r.], informując zarazem o wykryciu w Krakowie „grupy używającej nazwy Tajna
Komisja Zakładowa NSZZ »Solidarność«” oraz zakwestionowaniu przy okazji powielacza
dużej ilości papieru i sprzętu poligraficznego.
Przyzwyczailiśmy się do takich doniesień. Normalka. A przecież są to po prostu dowody świadczące o tępieniu myśli i kultury polskiej. Są to, podane przez samych sprawców,
dowody ich działalności równie zbrodniczej jak palenie książek przez hitlerowców. Podstawą panowania komunistów jest fałsz. Mają telewizję, radio, prasę, kontrolują szkoły,
kina i wydawnictwa, ale jak ognia boją się prawdy podawanej w tych naszych ledwo
czytelnych pisemkach. Zagłuszają, rabują, więżą i nawet mordują – byle tylko skrywana
przed opinią publiczną prawda nie wyszła na jaw. Wyjdzie. Ty, który kupujesz i czytasz
niezależne książki i gazetki, który, narażając się, przekazujesz je innym – wiedz – jesteś
kolporterem prawdy. Nie bój się, na nic te ich plugawe czerwone zło-dziejstwaa – prawda
zwycięży.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 77.
Tak w oryginale.
„Słowo Polskie” – dziennik ukazujący się we Wrocławiu w latach 1946–2003.
2
„Słowo Polskie” wymienia cztery osoby: Janinę Baluch, Teresę Czarnecką, Ewę Grzegorzewską i Zofię Maciejewską.
3
Komisja Charytatywna Episkopatu Polski – struktura istniejąca od 1945 r., koordynująca działalność charytatywną
Kościoła katolickiego w Polsce.
4
Jacky Challot (ur. 1956) – francuski kurier wspierający podziemną „Solidarność”. Kilkakrotnie przyjeżdżał do
Polski, przywożąc pomoc humanitarną oraz przemycając podziemną literaturę i sprzęt poligraficzny. 23 III 1984 r.
został zatrzymany w Świnoujściu. W skrytce samochodu znaleziono m.in. sprzęt poligraficzny. Challot został tymczasowo aresztowany, następnie skazany na 2 lata pozbawienia wolności; wyrok zmieniono potem na karę grzywny.
W lipcu 1984 r. zwolniony, opuścił Polskę.
5
„Rozmaitości” – magazyn informacyjno-publicystyczny, nadawany w Telewizji Wrocław w latach 1963–1993.
a

1
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Nr 97
1984 maj 6, [Wrocław] – Odezwa Komitetu Oporu Społecznego, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i Solidarności Walczącej wzywająca do bojkotu wyborów
Głosuj za wolną Polską!
17 czerwca nie głosujemy, bo chcemy Polski:
– samorządnej, w której zakłady pracy, wsie, osiedla, miasta będą zarządzane przez
przedstawicieli społeczeństwa wyłanianych w wolnych demokratycznych wyborach;
– solidarnej, w której będą zagwarantowane swobody związkowe, ochrona najsłabszych, prawa ludzi wierzących, wolność sumienia i przekonań;
– gospodarnej, w której ludzie miast i wsi będą mieli zapewnioną kontrolę nad owocami swej pracy, w której zagwarantowane będzie prawo chłopów do ziemi i robotników
do godziwej zapłaty;
– niepodległej, w której naczelną władzę sprawować będzie sejm wybrany przez
naród, nie sowiecka agentura.
Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za swój wybór. Oddając 17 czerwca głos – przyjmujesz
osobistą odpowiedzialność za dalsze rządy komunistów w Polsce, za łamanie ludzkich
sumień, więzienie za przekonania, deptanie godności – twojej i innych.
Komunistycznemu bezprawiu, grabieży i kłamstwu mówimy: Nie! Nie damy się
zastraszyć, mamy prawo i obowiązek nie brać udziału w wyborczym kłamstwie. Nie
sprawdzamy żadnych list, bojkotujemy. Głosujemy za Wolną Polską.
6 maja 1984 r.

Komitet Oporu Społecznego (KOS)
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR)
Solidarność Walcząca

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 78.
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Nr 98
1984 maj 12, [Wrocław] – List polecający wystosowany przez Hannę Łukowską-Karniej
w związku z ukazaniem się listu gończego za nią
List polecający
We wrocławskich gazetach i telewizyjnych „Rozmaitościach” w piątek 11 V 1984 [r.]
ukazał się list gończy za mną. Chcę go sprostować i uzupełnić. W czerwcu 1941 r., w przeddzień napaści [Adolfa] Hitlera1 na ZSRR, matka moja, będąc w zaawansowanej ciąży,
została wywieziona, wraz z teściową, z Kowna na Sybir. Ojcu udało się zbiec z obławy.
Urodziłam się na Syberii, moją babkę tam pochowano. Po powrocie do kraju (dokładnie do
Wrocławia – moi rodzice pochodzą z Litwy) w 1946 r. zamieszkaliśmy z matką, jej siostrą
i mym ojcem, którego przedstawiono mi jako dalekiego kuzyna – w obawie przed UB.
W 1966 r. ukończyłam historię na Uniwersytecie Wrocławskim i od tamtego czasu
pracuję na Politechnice Wr[ocławskiej], na stanowisku kustosza w bibliotece. Posiadam
Złotą Odznakę Pracownika Politechniki. Wychowuję troje dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
Po 13 grudnia [19]81 [r.] byłam wielokrotnie śledzona i zatrzymywana. [Byłam] sądzona
w procesie „Wiadomości Bieżących”2 w kwietniu [19]83 [r.], zostałam uniewinniona.
Ostatni miesiąc przebywałam na zwolnieniu lekarskim (gościec i silna anemia). Pod mą
nieobecność zrobiono dzieciom rewizję (nie pierwszą), zabrano me rodzinne i osobiste
pamiątki i notatki. Dzieciom grożono domem dziecka, mimo że opiekuje się nimi ojciec
(pod moją nieobecność).
List gończy podaje, że pełniłam „funkcję kierowniczą w nielegalnym związku Solidarność Walcząca”. Ten wyssany z palca zarzut traktuję jako niezasłużony zaszczyt. Nie
przeczę, że pragnęłabym, w miarę moich skromnych możliwości, przysłużyć się sprawie
„Solidarności” i wolności mojej Ojczyzny – Polski. Czuję się uhonorowana postawieniem
mnie w szeregach prześladowanych za walkę o te wartości. Wiem, że będzie mi ciężko
bez dzieci, kolegów z pracy, domu. Liczę się ze złapaniem mnie przez SB. Będę się starać, żeby to nie przyszło im łatwo. Moich dawnych i nowych przyjaciół – tych, którym
za ukrywanie i pomoc dla mnie grozi 5 lat więzienia – proszę o tę pomoc. Wszystkim
życzliwym mi matkom polecam duchową i moralną opiekę nad mymi dziećmi. Dla mnie
nadzieją i nakazem pozostaje wypowiedź Władysława Bartoszewskiego3 – organizatora

Adolf Hitler (1889–1945) – niemiecki polityk, dyktator, zbrodniarz wojenny; przywódca NSDAP, 1933–1945
kanclerz III Rzeszy, od 1934 r. również prezydent.
2
„Wiadomości Bieżące” – podziemne pismo informacyjno-publicystyczne, wychodzące we Wrocławiu od grudnia
1981 r. do czerwca 1989 r. W składzie redakcji byli m.in.: Antoni i Tadeusz Lenkiewiczowie, Andrzej Oryński, Barbara
Sarapuk, Leszek Wierzejski.
3
Władysław Bartoszewski (1922–2015) – historyk, polityk; 1940–1941 więziony w Oświęcimiu, członek Rady
Pomocy Żydom „Żegota”, uczestnik powstania warszawskiego, w 1945 r. członek „Nie” i Delegatury Sił Zbrojnych
na Kraj, w 1946 r. w PSL, 1946–1948 i 1949–1954 więziony, 1972–1984 sekretarz generalny polskiego Pen Clubu,
uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, współzałożyciel TKN, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, 1995–1996 i 2000–2001 minister spraw zagranicznych, 1997–2001 senator, 2007–2015
sekretarz stanu w KPRM.
1
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akcji ukrywania Żydów podczas okupacji. Zapytany, czy się nie bał, odpowiedział: „Bałem się, boję i będę się bał, ale to nie zwalnia mnie z obowiązku bycia człowiekiem”.
12 maja 1984 r.

Hanna Łukowska-Karniej4

PS. List ten ślę do redakcji „Słowa Polskiego”, „Gazety Robotniczej”, „Wieczoru
Wrocławia”5, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej” i TV.
Przyp. red.: tytuł listu nasz.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 78.

Hanna Łukowska-Karniej „Joanna”, „Jo”, „Nina”, „Nel”, „Kama”, „H.” (ur. 1941) – historyk, bibliotekarka,
działaczka opozycyjna, działaczka SW, członek Rady i Komitetu Wykonawczego tej organizacji; w stanie wojennym
ukrywała się, w czerwcu 1984 r. aresztowana, zwolniona w lipcu 1984 r. na mocy amnestii; od września 1985 r.
ponownie ukrywała się, w listopadzie 1987 r. aresztowana, w styczniu 1988 r. skazana na 3 miesiące pozbawienia
wolności, zwolniona w kwietniu 1988 r.
5
„Wieczór Wrocławia” – popołudniówka wydawana we Wrocławiu w latach 1967–2003.
4
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Nr 99
1984 [maj, przed 14], [Wrocław] – „Spór z RKS-em”, artykuł Kornela Morawieckiego
krytykujący formę protestu zaproponowaną przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk w związku z obchodami święta 1 Maja
Spór z RKS-em
Motto: „Bo kto nie wyjdzie z domu, aby zło znaleźć i z oblicza ziemi wygładzić, do tego
zło samo przyjdzie, i stanie przed obliczem jego” – Adam Mickiewicz.
1 maja [19]84 [r.] Lech Wałęsa urwał się obstawie, włączył się z tysięcznym tłumem
w oficjalny pochód i partyjniakom na trybunie pokazał znak „V”. Potem powiedział: „To był
najszczęśliwszy 1 Maja w moim życiu”. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” wyszedł na
gdańskie ulice. Na swoje i nasze szczęście nie usłuchał RKS-u Dolny Śląsk: „Dzień 1 maja
powinniśmy spędzić w gronie przyjaciół i rodziny, z dala od trasy pochodu. Formą uczczenia
1 Maja może być udział w mszach św., zwłaszcza odprawianych w intencji Ojczyzny i w intencji ludzi pracy” – cytat z „Oświadczenia RKS NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk w sprawie
obchodów 1 Maja”, zamieszczonego w 15 numerze „Z Dnia na Dzień”, 15–28 IV 1984 r.
W tegoroczne gdańskie zwycięstwo my, wrocławianie, też mieliśmy swój mały wkład.
Nie chodzi tylko o zeszłoroczny przykład. Tych kilkunastu tysięcy ZOMO-wców, którzy pilnowali wrocławskiej galówki, zabrakło do obstawy gdańskich bonzów. Dlatego
każdy goniony po Świdnickiej, polewany wodą w Rynku, każdy bity w komisariacie na
Grunwaldzkiej może powiedzieć: „Pomogłem w tym dniu Lechowi i »Solidarności«”.
Przed 1 Maja ’81 najwyższe władze krajowe i regionalne „Solidarności” podjęły fatalną
decyzję bojkotu miast przejęcia tego robotniczego, przez komunistów zawłaszczonego
święta. Następny 1 Maja tam, gdzie wezwały do tego jakiekolwiek podziemne struktury, był
widownią największych w Polsce po 13 grudnia niezależnych manifestacji. W Warszawie
demonstrowało ok. 50 tys.1 W owym czasie odpowiadałem we Wrocławiu za dział informacji RKS-u, za wydawanie „Z Dnia na Dzień”. Sprawa obchodów 1 Maja spowodowała
spór między mną a przewodniczącym Regionu Władysławem Frasyniukiem, który zabronił
mi wzywać do niezależnych pochodów 1-majowych nawet w tekstach podpisanych przez
redakcję „ZDnD”. Mimo wewnętrznego sprzeciwu podporządkowałem się przewodniczącemu i Wrocław, jako jedno z niewielu dużych miast kraju, nie wyszedł w tym dniu na ulice.
W 1983 roku RKS czekał przed 1 Maja niemal do ostatniej chwili na decyzję TKK.
Spowodowało to różnice między proponowanymi przez SW i RKS trasami i miejscami
zbiórek, ale w końcu na samym spotkaniu z Józefem Piniorem (21 IV [19]83 [r.]) udało
się wszystko uzgodnić. Ludzie uzgodnili to lepiej – tak, że tow. [Tadeusz] Porębski2 wiał
z trybuny zagazowany przez strzegących go ZOMO-wców.
1
Według ustaleń Tadeusza Ruzikowskiego ok. 30 tys. (T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie
stołecznym 1981–1983, Warszawa 2009, s. 304).
2
Tadeusz Porębski (1931–2001) – wykładowca akademicki; w 1968 r. członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej
Politechniki Wrocławskiej, odpowiedzialnej za sankcje wobec studentów; 1969–1980 rektor PWr, 1981–1988 członek
BP KC PZPR.
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W tym roku my, SW, wezwaliśmy wrocławian do wyjścia na ulice, RKS – do pozostania w domach. Zewsząd rozlegają się głosy oburzenia: „Oni się tam nie mogą dogadać,
jakaż tu jedność i solidarność?”. Gdyby nie było między RKS-em a SW różnic, nie byłoby
SW. Zdaję sobie sprawę z tego, że RKS przewodzi kilkuset tysiącom członków NSZZ
„Solidarność” na Dolnym Śląsku, a SW jest organizacją kilkuset członków. Dlaczego
więc SW wzywała do niezależnych manifestacji, zamiast czekać na uchwałę RKS-u?
Bo tu szło nie o reprezentację, która w konspiracji nie może być oparta na demokracji.
Ale tu szło o rację. Nie będę relacjonował mej skromnej w tej sprawie korespondencji
z przewodniczącym RKS-u „Witoldem”. Zauważę jednak, że dość wcześnie, najpierw
ulotkami, a potem Apelem Rady SW z 21 marca br., zainicjowaliśmy w naszych gazetkach
publiczną dyskusję nad formą obchodów tegorocznego 1 Maja. Można byłoby dyskutować, czy pomysł zdominowania oficjalnego pochodu był dobry i realny. Gdyby przyszedł
nań choć co drugi dorosły wrocławianin, to mimo tych dwóch tysięcy ZOMO – byłby to
pochód „Solidarności”. Nas jest naprawdę więcej, i to jest naszą potencjalną siłą. Nad tym
wszystkim można było i należało dyskutować. Np. pismo zakładowe Fadromy „Fama”3
poparło nasz projekt. Ale RKS nie dyskutował. Aż do cytowanego oświadczenia, które
ukazało się w kolportażu w Wielkim Tygodniu, nie było w „ZDnD” żadnej wzmianki
o naszych ani żadnych innych propozycjach obchodów 1 Maja na Dolnym Śląsku. Czyżby
według dobrze poinformowanego RKS-u wszyscy wrocławianie chcieli ten dzień spędzić
w domach (nie liczę tych paru tysięcy partyjniaków szykujących się na swą paradę)? Skąd
więc wzięli się we Wrocławiu ci, których polewano wodą, pałowano i o których mówiły
zachodnie agencje, że nie zawiedli i usłuchali podziemnej „Solidarności” (to prawda,
że SW jest cząstką podziemnej „Solidarności”)? Że było ich mniej niż rok temu? Nie
dziwota. Ludzie są zmęczeni i boją się. Nadto każdy zostający spokojnie w domu, każdy
bezpiecznie wyglądający przez okno miał moralne usprawiedliwienie: „Spełniam polecenie
RKS-u”. Któż pamięta, że ubiegłoroczne esbeckie fałszywki podpisane za RKS wzywały
do tego samego co tegoroczne oświadczenie RKS-u – do pozostania w domu i modlitw
w kościołach. Co prawda tamte fałszywki nie argumentowały potrzebą zachowania sił na
wybory, przed którymi, jak podaje owe oświadczenie, „potrzebni są wszyscy działacze
i dlatego obecnie powinniśmy unikać strat, jakie pociągają za sobą demonstracje uliczne”.
Co ma piernik do wiatraka? A może ma, może RKS chce zachować siły na demonstracje
17 czerwca? Nic podobnego. W tym dniu mamy wyjechać, jak czytamy w wydaniu specjalnym „Z Dnia na Dzień” (kwiecień 1984 r.), z miasta oczywiście, „do takiej rodziny,
o której wiemy, że nie weźmie udziału w wyborach”. A dlaczego nie do takiej, która chce
wziąć udział w wyborczej farsie, po to, by ją przekonać i powstrzymać przed pójściem
do urny? Tego RKS nie wyjaśnia.
Sprawę demonstracji ulicznych i w ogóle gotowości do narażania się w walce o solidarną i niepodległą Polskę poruszaliśmy już nieraz w tej gazetce, i dalej będziemy o tym
pisać, bo uważamy to za bardzo ważny temat. Naszym przywódcom i kolegom, [zarówno] aresztowanym już lata i miesiące, jak i tym wszystkim masowo zatrzymywanym
na 48 [godzin] przed takimi świętami jak 1 Maja, nie wystarczą nasze listy do sejmu
i pisanie „U[wolnić] W[ięźniów] P[olitycznych]” na murach. Musimy zdobyć się na
3
„Fama” – podziemne pismo zakładowe wychodzące we Wrocławiu od stycznia 1981 r. do października 1987 r.
W składzie redakcji byli m.in. Mirosław Drzyzga, Marek Dubiłowicz i Zdzisław Lubryk.
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więcej. Za rok, jak Bóg da, znowu 1 Maja. Dlatego tę gorzką krytykę decyzji RKS-u zakończę głosem robotnika z WSK w Rzeszowie: „Ja bym chciał nadal [u]trzymać nasze
robotnicze tradycje, a wszyscy, którzy chcą je oddać czerwonym, to są zdrajcy. Jeżeli nie
mamy odwagi zorganizować własnego pochodu, to powinniśmy iść w pochodzie z tymi,
którzy mają odwagę go prowadzić, tzn. w pochodzie czerwonych. Pytam, kto będzie
strzelał? I kogo trafi?… Tylko nasze transparenty, nasze hasła muszą być takie same jak
100 lat temu w Chicago: »Święto solidarności robotniczej«… Nie, nie jestem agentem
[Ronalda] Reagana, bo to jest sprawa również Rzeszowa, Pragi, Moskwy, Budapesztu…
to jest nasza sprawa – robotnicza” – cytat za „Solidarność Zwycięży”4 przypis, kwiecień
1984 r., Rzeszów.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 78.

„Solidarność Zwycięży” – podziemne pismo wydawane w Krakowie w latach 1982–1989. Redaktorem naczelnym
był Marian Stachniuk, a po jego aresztowaniu w 1986 r. za pismo byli odpowiedzialni Piotr Hlebowicz i Piotr Warish.
4
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Nr 100
1984 maj 20, [Wrocław] – „Nasza propozycja”, oświadczenie Rady Solidarności Walczącej
z wezwaniem do manifestacyjnych spacerów 17 czerwca 1984 r.
Nasza propozycja:
17 czerwca wyjdźmy między godziną 15.00 a 17.00 na manifestacyjne spacery z rodzinami, ze znajomymi na główne ulice miast i dzielnic. We Wrocławiu, kto może, zapraszamy na spacery przed więzieniami i do centrum na trasę wzdłuż całej długości ulic
Świerczewskiego1 i Świdnickiej.
Swą obecnością na chodnikach, placach i skwerach zagłosujmy na Polskę bez więźniów politycznych, za niepodległą Rzecz-Pospolitąa Solidarną!
20 V [19]84 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej:
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 80.

a
1

Tak w oryginale.
Obecnie ul. J. Piłsudskiego.
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Nr 101
1984 [maj, przed 27], [Wrocław] – Apel Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej
o przekazywanie danych dotyczących rzeczywistej frekwencji wyborczej
Akcja – Wyniki
Chcesz znać prawdziwe wyniki wyborów? Gdziekolwiek mieszkasz, włącz się do
ogólnopolskiej akcji obliczania niezafałszowanej frekwencji wyborczej. Przekaż przez
ludzi zaufanych i kolporterów wszelkie zebrane, rzetelne dane. Może to być np.: nr obwodu, miejscowość [i] dzielnica i faktyczna liczba głosujących w danym przedziale czasu,
np. od 10.00 do 10.30 lub od 6.30 do 21.00. Najlepiej, by dane mówiły, ile osób wchodziło do lokalu w każdym półgodzinnym odcinku czasu. Powielające się dane posłużą
do konfrontacji informacji między sobą. Odpowiednio duża liczba danych pozwoli, przy
zastosowaniu odpowiednich metod, obliczyć rzeczywistą frekwencję wyborczą. Prosimy również o niefałszowane informacje pochodzące od członków komisji wyborczych
wszystkich stopni. Podawajcie też: liczbę uprawnionych do głosowania w danym obwodzie
oraz wszelkie interesujące fakty, które będą miały miejsce w lokalach czy ich pobliżu,
przykłady jawnych i ukrytych fałszerstw. Kolporterów prosimy o zwrócenie uwagi na to,
od kogo pochodzą przekazywane dane – czy są to osoby godne zaufania.
Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 79.
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Nr 102
1984 [czerwiec, przed 19], [Wrocław] – „Cena wolności”, artykuł Kornela Morawiec
kiego nawiązujący do spodziewanego ogłoszenia amnestii dla więźniów politycznych na
czterdziestolecie PRL oraz nawołujący do dalszego trwania w oporze
Cena wolności
Załamały się pertraktacje władz PRL z Kościołem i ONZ odnośnie [do] warunków
zwolnienia z więzienia 7 przywódców „Solidarności” i 4 członków b[yłego] KSS „KOR”.
Jedenastka nie zgodziła się ani na wyjazd z kraju (pod ONZ-etowską gwarancją możliwości powrotu), ani na tzw. zaprzestanie działalności politycznej; mimo że stawka, jaką
oferowały władze, była wysoka: wolność nie tylko dla nich, ale dla wszystkich więźniów
sumienia. Czerwonym panom nie powiódł się ten „handel żywym towarem”. Bogu dzięki. Jak to, zapyta ten i ów, a ludzie gnijący, cierpiący za murami? Czy nasi przywódcy
postąpili słusznie?
W XVII, bodajże, wieku w Japonii burzliwie rosły szeregi chrześcijan. Nie pomagały
okrutne prześladowania ze strony panujących. W końcu władze schwytały 2 najwybitniejszych misjonarzy (nazwiska zanotowała historia) i uwięziły w stosunkowo luksusowych warunkach, z tym że zza ścian dochodziły do nich jakieś charczenia. Gdy spytali,
powiedziano im, że to współwyznawcy, Japończycy przez nich omamieni, wiszą do góry
nogami nad szambem i będą tak wisieć, dopóki oni, kapłani wrażej wiary, publicznie nie
podepczą krzyża na miejskim rynku. Misjonarze krzyż podeptali. Jaki los spotkał tamtych,
tamtych torturowanych – kroniki milczą. Wiadomo tylko, że potem w Japonii chrześcijan
nie prześladowano – bo ich nie było.
To, co komuniści nazywają „działalnością polityczną”, a co jest cywilną odwagą
i świadectwem za prawdą i sprawiedliwością, jest dla nas, a szczególnie dla naszych przywódców, tym symbolem, którego nie wolno publicznie odtrącić nawet za cenę cierpienia
setek czy tysięcy niewinnie uwięzionych. Każde wrażliwe polskie serce kurczy się z bólu
na poniżenia i, bywa, tortury dotykające najofiarniejszych spośród nas – tych, którzy jak
Władysław Frasyniuk czy Piotr Bednarz powołani zostali do swej roli głosami milionów,
i tych bezimiennych – złapanych przy zbieraniu składek, przy kolportażu, druku.
Piszemy „U[wolnić] W[ięźniów] P[olitycznych]” i wołamy „Wolność politycznym!”.
Nie dość wołamy. I często, zastraszeni, wahamy się przed podjęciem funkcji i działań
przerwanych aresztowaniami naszych kolegów. Aleksander Zinowjew1 – rosyjski intelektualista antysowiecki – pisał: „dopóki w ruchu dysydenckim nie wystąpią masowo ludzie,
którzy wybiorą raczej więzienie i karę niż emigrację, dopóty ruch ten nie osiągnie głębi,
ciągłości, niezniszczalności”.
Nas też te słowa dotyczą. Komunistyczna wiara nie ma w Polsce, praktycznie, żadnych
wyznawców. Wszyscy jesteśmy jej dysydentami (odszczepieńcami), ale tylko nieliczni
gotowi są na ofiarę ze swej osobistej wolności w imię wolności.
Aleksander Zinowjew (1922–2006) – rosyjski dysydent, socjolog i filozof; w 1976 r. pozbawiony obywatelstwa
i wydalony z ZSRS; autor terminu Homo sovieticus.

1
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Na szczęście jest też druga strona medalu. Naród nie poddał się, nie dał znormalizować
na sowiecką modłę. Nie wyrzekł się woli walki nie tylko o swych więźniów, ale [także]
o swą niepodległość. Wybrał, jak pisał Zbigniew Bujak przed 17 czerwca, „nadzieję, że
zbudujemy społeczeństwo sprawiedliwe, samorządne, dobrze gospodarujące, dbające
o przyszłość swojej młodzieży, nieokradane i niewyzyskiwane przez »swoich« i obcych.
Wybrał i trwa przy tej nadziei”.
Zbliża się 40-lecie PRL. A z nim łaska pańska. Powszechnie oczekuje się amnestii, tylko
jej zakres pozostaje w domysłach. Skąd ten humanitaryzm umundurowanych satrapów?
Z musu. Nieudolne, represyjne rządy spowodowały rozstrój gospodarki. Na gwałt potrzebne
są kolejne miliardy dla podtrzymania partyjnych stołków. A ci wstrętni kapitaliści, o zgrozo,
od dwu i pół roku niemal przestali dawać! Taki [Ronald] Reagan może by i dał dla świętego
spokoju w tej części sowieckiego imperium te drobne 10 miliardów dolarów, ale co na to
Polonia amerykańska? Czy zagłosuje na niego, jeśli ten wątpliwy spokój nie będzie zamarkowany choćby gestem ze strony władców PRL: zwolnieniem więźniów politycznych?
Raptem okazało się, że nie jesteśmy sami, opuszczeni, że liczy się zarówno Sierpień ’80, jak i 1000-letnia historia. Że to wszystko tkwi w świadomości Zachodu i procentuje. Bylebyśmy nie zdradzili siebie. Nie wyrzekli się swych ideałów. Byłoby tragedią,
gdyby komunistom zakłamaniem i zastraszaniem udało się powtórzyć manewr z 1947
roku: zafałszowane wybory, amnestia i tzw. odbudowa kraju. Znękany okupacją naród
zaufał. Odpowiedzią była noc lat 1948–[19]56, noc niewolniczej pracy dla „bratniego”
mocarstwa i wszechobecnego państwowego terroru. Nie łudźmy się, gdyby nas tylko
„znormalizowali”, więzienia zapełniłyby się w trójnasób.
O co walczymy – o uwolnienie więźniów politycznych? To byłoby daleko za mało.
To tylko jeden z etapów naszej walki, którego nie zakończy żadna amnestia. Więźniów
politycznych nie byłoby tylko wtedy, gdybyśmy zaprzestali druku gazetek, wzajemnej
samopomocy, zrezygnowali ze swej godności, lub wtedy, gdybyśmy zwyciężyli. To pierwsze nie nastąpi nigdy, to drugie nie zaraz. Dlatego nie tylko o wolność dla politycznych
mamy się dobijać, [lecz] także o ich status, o przestrzeganie praworządności w śledztwie,
o reaktywację instytucji „Patronatu” dla opieki nad więźniami – również kryminalnymi.
Możliwy jest też inny, ponury scenariusz. Moskwa może nie zgodzić się na żadne
pojednawcze gesty [Wojciecha] Jaruzelskiego, na żadne wypuszczenie „politycznych
przeciwników”. Dla niej zawsze polityka miała priorytet nad gospodarką: wali się – niech
się wali. Rząd się wyżywi, na czołgi starczy. Wtedy nie pozostaje nam nic innego jak
nasilenie naszego oporu, tak żeby i na czołgi zabrakło.
Mówią nam: „Bądźcie posłuszni, pracujcie, nie politykujcie, a my zostawimy was
w spokoju, damy 25 dkg szynki (na miesiąc), pokażemy goliznę w TV i za następne 40 lat
odbudujemy (waszymi rękami)… pierwszą Polskę (ludową, socjalistyczną, a jakże)”. Czym
takie obiecanki się kończą, nauczyło nas minione 40 lat. Na samozniewolenie nie pójdziemy.
Tu, nad Wisłą i Odrą, żadna amnestia, żadne lansowane partyjne porozumienia,
PRON-owskie wybory – nie oszukają myślących i czujących. Naszą prawdę głosi hasło:
„Nie ma wolności bez Solidarności!”. Pamiętajmy tę prawdę i bądźmy jej wierni.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 81.
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Nr 103
1984 [czerwiec, przed 19], [Wrocław] – „Wybory minęły. Wybór pozostał”, tekst od
redakcji „Solidarności Walczącej” komentujący wynik frekwencji w wyborach do Sejmu
PRL oraz nawołujący do dalszego, czynnego oporu
Wybory minęły. Wybór pozostał
To były w PRL pierwsze wybory od 1947 roku. Nie w tym sensie, że ktoś tu wybierał
kandydatów. Czy w ogóle znajdą się jacyś kandydaci z drugiego miejsca (słusznie zwanego niemandatowym), którzy przeszli? A i oni byli mianowani. Były to wybory w tym
sensie, że po raz pierwszy od 37 lat jakaś zorganizowana siła społeczna – solidarnościowe
podziemie – postawiła wyraźną alternatywę: bojkot. Czy do każdego doszło to wezwanie? Z pewnością nie. Enklawy politycznego ciemnogrodu wciąż są w kraju szerokie.
Ale przeciętny obywatel wiedział: pójdzie – sprzeda się. Tej świadomości może nie mieli
ludzie starsi – wiadomo, jak ktoś 10 razy grzecznie szedł do urny, poszedł i raz 11 – kwestia przyzwyczajenia. Widziało się tę różnicę pokoleń – starych idących do lokali było
nieporównywalnie więcej niż młodych. A ilu nas Polaków naprawdę poszło do urn?
Wstępne oficjalne wyniki podają, że 75%. Nasze wstępne dane z obserwacji kilkudziesięciu lokali we Wrocławiu stwierdzają, że przeciętnie wchodziła do lokalu 1 osoba
na 2 minuty – daje to średnio ok. 400–500 głosujących w obwodzie, przy liczebności
uprawnionych do głosowania od 1300 do 3000 osób w zależności od obwodu. Wypadałoby więc, że we Wrocławiu frekwencja wynosiła nie więcej niż 30–40%. Zostawmy te
szacunkowe obliczenia, poczekajmy na pełniejsze dane i na pracę naszych rachmistrzów.
Partyjni już porachowali. Niezależnie od wszelkich rachunków zapytajmy: czy im wierzyć? Czy po to dzierżą monopol na prawo do zrzeszania się, do informacji, czy po to to
wszystko reklamują, żeby tu akurat podać prawdę?
Idziemy o zakład, że w żadnym obwodzie wybory nie będą powtarzane. Jakże to
tak – to przy krajowej frekwencji 75% w każdym z ok. 20 000 obwodów głosowało ponad
60 proc. uprawnionych do głosowania (warunek niepowtarzania wyborów)? Na placu
Pereca też? Coś tu nie gra. Nie od 17 czerwca – od 40 lat. Ale nawet według komunistów
25%, czyli 6 milionów, dorosłych Polaków powiedziało im swoje wyraźne: nie. Co najmniej tylu przełamało strach, przyzwyczajenie i nie dało się ogłupić potężnej nachalnej
propagandzie, której podziemie przeciwstawić mogło tylko swe uloteczki rozkładane po
bramach pod groźbą uwięzienia. 6 milionów – tylko (powiedzmy) i aż.
Można liczyć inaczej: z trzech: [Wojciech] Jaruzelski, [Józef] Glemp, [Lech] Wałęsa – głosował jedynie ten pierwszy. Przegrali 1:2. A tych 25% to Moskwa naszym generałom nigdy nie wybaczy, jakże to wytłumaczyć potulnym radzieckim owieczkom – 6 mln
ekstremistów! Horror. Idziemy o drugi zakład: w moskiewskiej „Prawdzie”1 tego nie
będzie.
Czy dużo nas, czy mało te wybory zbojkotowało, przekonamy się po tym, czy partia
odważy się na drastyczne podnoszenie cen, na ataki na Kościół i indywidualne rolnictwo.
1

„Prawda” – gazeta ukazująca się od 1912 r., wówczas organ KC KPZS.
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Jeżeli się nie odważy, znak, że bojkot się udał. Już wnet ci głosujący poczują się wykiwani.
Nic im w zamian nie dadzą ani nam niczego nie odbiorą. Po tych wyborach w świadomości
mas zostanie przekonanie, że można bezkarnie osobiście, jawnie nie poprzeć komuny. To
już coś, ale za mało, by komunę obalić. Na to potrzeba woli czynnego oporu. I ten wybór
dalszego społecznego i indywidualnego oporu, coraz skuteczniejszych jego form – wciąż
nas czeka. Powtórzmy tu przedwyborcze słowa Kornela Morawieckiego skierowane do
Ciebie, Czytelniku („SW” nr 12): „I Ty, i wielu z nas, musimy zdobyć się na więcej niż
wygodny, bezpieczny bojkot wyborów. Ten akt odmowy potraktuj jako pierwszy krok,
na którym nie wolno Ci poprzestać. Nie spocznij w samozadowoleniu. Buduj i umacniaj
solidarność, organizuj opór. Walcz”.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 81.

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.
Apel
Za miesiąc nasze święto: 31 sierpnia. Dzień – radosny zwycięstwem „Solidarności”
przed czterema laty i bolesny krwią zabitych i rannych pod kulami milicji dwa lata później.
Dzień wesela i pamięci. Tego roku mamy nadzieję święcić go razem z naszymi opuszczającymi więzienia kolegami i przywódcami. Ich uwolnienie to pierwszy krok w odzyskaniu
odebranych społeczeństwu elementarnych praw: do niezależnych związków zawodowych,
do publicznego głoszenia prawdy, do godziwych warunków materialnych. Te i inne podstawowe prawa ludzkie i obywatelskie odzyskamy jedynie uporem, poświęceniem, walką.
Na dzień 31 sierpnia wzywamy ludność miast do licznych manifestacji pod hasłami:
przywrócenia do legalnego działania NSZZ „S” oraz poprawy złych, pogarszających
się warunków życia i pracy; pod hasłami pokoju i niepodległości. Spodziewamy się, że
podziemne władze Związku wystosują podobne wezwania, oczekujemy, że wyznaczą
czas, miejsca i także inne formy obchodów tego wspólnego święta.
29 VII 1984 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski, Stefan Bobrowski1
(SW Poznań)

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 84.

Maciej Frankiewicz „Stefan Bobrowski” (1958–2009) – architekt, działacz opozycyjny; w 1980 r. współtwórca
NZS na Politechnice Poznańskiej, od grudnia 1980 r. w KPN, 1980–1981 członek redakcji „Wolnej Polski”; w stanie
wojennym ukrywał się, w 1982 r. dwukrotnie internowany oraz aresztowany, dwukrotnie uciekał; od 1983 r. działacz
SW, przewodniczący oddziału w Poznaniu; współtwórca pisma „Solidarność Walcząca Oddział Poznań” oraz audycji Radia „Solidarność” w Poznaniu; w 1984 r. aresztowany, uciekł z aresztu śledczego i ukrywał się do lipcowej
amnestii; w 1985 r. po raz kolejny aresztowany, zwolniony po amnestii w 1986 r.; w 1989 r. jawny przedstawiciel
SW, 1998–2009 wiceprezydent Poznania.
1
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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
Solidaryzm – znaki szczególne
Człowiek jest osobą i istotą społeczną – w tym stwierdzeniu kryje się podstawowa
sprzeczność kondycji ludzkiej. Sprzeczność między wolnością a wspólnością. Życie społeczne przez to samo, że jest życiem z innymi, wspólnym, zawsze jakoś ogranicza naszą
wolność. Tego nie da się przezwyciężyć odwoływaniem się, jak w religii, do godności
dziecka Bożego, do nieśmiertelnej duszy. Tu, na ziemi, aby życie swe odnaleźć, trzeba
jakąś cząstkę stracić dla drugich.
Każda władza, w jakiej by nie była dziedzinie współżycia społecznego, pełni z jednej
strony funkcję służebną, porządkującą, z drugiej – stanowi dla poszczególnych członków
społeczności zagrożenie ich autonomii z racji swej dysproporcji między jednostką a całością uosabianą przez władzę. Ta dysproporcja występuje nadzwyczaj silnie w układzie
państwo–obywatel. Demokracja, demokratyczna władza państwowa jest sposobem na
nie tyle zmniejszenie, ile zezwolenie, tolerowanie tej nieuniknionej nierówności. Innym
sposobem na neutralizację potęgi władzy, na uczynienie jej bliższej indywidualnym
wymiarom, jest jej podział. Pozwolę sobie na dłuższy cytat z programowej ulotki Solidarności Walczącej:
„Solidaryzmem nazwaliśmy ustrój oparty na demokracji, różnorodności (pluralizmie)
i samorządności, respektujący podstawowe prawo rozwoju ekonomicznego: wymianę i konkurencję rynkową, z ograniczeniami nałożonymi na prywatną władzę pieniądza i na władzę
państwową. Tę ostatnią ma ograniczać niezależny związek pracowniczy (lub federacja
takich związków). Demokratyczna reprezentacja tego związku (tej federacji) na szczeblu
krajowym będzie dodatkowym rodzajem władzy w państwie – władzą pracowniczą.
Przedstawicielstwa związku na różnych szczeblach stanowić będą formy obrony społeczeństwa przed dominacją państwa (władzy obywatelskiej) i jego instytucji: administracji,
wymiaru sprawiedliwości, wojska i milicji. Powyższa wizja ma uzasadnienie: odpowiada
funkcjonującej w tradycji i praktyce europejskiej zasadzie kontrolowania władzy przez
społeczeństwo z jednej strony poprzez jej demokratyczny wybór, a z drugiej poprzez jej
podział na takie rodzaje, jak: władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Wizja
ta ma też swój pierwowzór: NSZZ »Solidarność«, związek, z którym musiała się liczyć
nawet tak zmonopolizowana i wszechwładna władza jak komunistyczna i dlatego robiła,
i robi wszystko, aby zniszczyć go jako organizację, ideę i symbol.
Jak pokazuje najnowsza historia, sama demokracja nie stanowi wystarczającego
zabezpieczenia przed totalitaryzmem (patrz: hitleryzm). Z drugiej strony brak wielkiej
prywatnej własności środków produkcji nie stanowi żadnego zabezpieczenia przed wyzyskiem (patrz: komunizm). Postulowany związek pracowniczy ma, łącznie z pozostałymi
pracowniczymi strukturami władzy i zarządzania, zabezpieczyć słabsze jednostki i grupy
zarówno przed ekonomiczną, jak i obywatelską dyskryminacją. Stąd jego nazwa: »So206

lidarność«. Jego korzenie tkwią w naczelnej normie chrześcijaństwa: miłości i pomocy
biednym i krzywdzonym.
Solidaryzmu nie traktujemy jako dogmatu ani jako ostatecznego wzorca. Wymaga
on dookreślenia w sferze koncepcji: zakres prywatnej własności środków produkcji,
pogodzenie ograniczenia prywatnego kapitału z prawami rynku, kompetencje i relacje
władzy pracowniczej i władzy państwowej itd.; oraz sprawdzenia w praktyce…a Traktujemy go jako kierunek ewolucji społecznej leżący na tej drodze, która prowadzi do
materialnego i duchowego awansu osób i narodów. Nie poprzez indywidualny sukces
osiągnięty kosztem słabszych ani przez kolektywistyczne zrównanie wszystkich. Poprzez
rozwój osiągany w osobistej i zbiorowej konkurencji wysiłku, pracy i talentów, ale rozwój
wspólny, właśnie solidarny”.
Sugerowanie, jak to czyni August1, że „Solidarność” mogłaby być totalitarnym zagrożeniem dla demokratycznych struktur państwa, jest wielkim nieporozumieniem. Wzorowany na „Solidarności” związek pracowniczy byłby przecież strukturą wcale nie mniej
demokratyczną od demokratycznie wybranego sejmu. Tylko jak w demokratycznych
wyborach parlamentarnych wyborcy głosują na z konieczności dalekich im, osobiście
nieznanych polityków tej czy innej partii, tak w demokratycznych wyborach do poszczególnych szczebli władz Związku wybierani byli ludzie znani z miejsca naszej pracy,
nasi koledzy. To tak właśnie elektryk [Lech] Wałęsa został demokratycznie wybrany
przywódcą 10-milionowej „Solidarności”, a faktycznie, wobec uzurpatorskiej obecnie
władzy w państwie, przywódcą całego narodu.
„Solidarność” była nową demokratyczną, ogólnonarodową organizacją, która tu,
w Polsce, spodobała się wielu oraz [w]zbudziła zainteresowanie i sympatię na świecie.
Jaki będzie jej kształt w przyszłej wolnej i niepodległej Ojczyźnie – ani to łatwo, ani chyba
nie musi się już dziś odpowiadać. Ale siła jej mitu tkwi nie tylko w przeciwstawianiu
do komunistycznej dyktatury. Odpowiada ona ukrytym tęsknotom za ustrojem łączącym
rozwój ze sprawiedliwością społeczną. Racjonaliści twierdzą, że to niemożliwe – na
szczęście ludzie ich nie słuchają, ludzie walczą, szukają i tęsknią.
Nie zgadzam się też z twierdzeniem Augusta, że 16 miesięcy „Solidarności” wskazuje
na „skłonność do powielania wzorców już zastanych”. Jakich wzorców? Że nazwaliśmy się
związkiem zawodowym? Prawda, ale jakże różny to był związek, zarówno od CRZZ-etu2,
jak i od tego, co pod tym pojęciem rozumie się na Zachodzie.
Autor polemiki zapytuje, przed jakimi to „bliżej niesprecyzowanymi” antagonistami
ma bronić krzywdzonych solidaryzm. Państwo, nawet demokratyczne, i kapitał, duże
uczciwie zarobione pieniądze, byłyby tymi antagonistami Związku – nie takimi, których
należy zwalczać, by [na] ich miejsce ustanowić jakąś dyktaturę związkową, ale których
dominację należy równoważyć siłą swej władzy pracowniczej. A obrona słabszych – tych
niemających albo mających znikome znaczenie i wpływy w majątkowej i obywatelskiej
hierarchii – polegałaby choćby na tym, że zyskaliby w Związku i poprzez niego wpływy na
bieg spraw publicznych, że poprzez swój Związek poczuliby się współgospodarzami kraju.
Wykropkowanie w oryginale.
Marek Grondas „August” (ur. 1954) – publicysta, współpracownik SW.
2
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ) – organ zrzeszający związki zawodowe podporządkowany PZPR.
Istniała w latach 1949–1980.
a

1
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Operuję tu uproszczeniami i ani chcę, ani umiem uzupełnić kontury solidaryzmu naszkicowane w dyskutowanym manifeście. Są tam zapożyczenia z różnych nurtów myśli
społecznej – z socjalizmu też. Ale na pewno nie jest to wizja „realnego socjalizmu” czy
„demokracji socjalistycznej”.
Związki i podobieństwa z chrześcijańską myślą społeczną i XIX-wiecznym solidaryzmem, aczkolwiek nietrudne do okazania, bynajmniej nie wyczerpują i nie rozwiązują
sprawy solidaryzmu, idącego tropem „Solidarności”. Proponowany przez SW solidaryzm
nie jest ideologią zrozumienia, prędzej ideologią trudnej, niewolnej od konfliktów, społecznej miłości.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1984, nr 55.

Nr 106
1984 [sierpień, przed 12], [Wrocław] – „Łaska boska?”, artykuł Kornela Morawieckiego
na temat ostatniej amnestii
Łaska boska?
Wychodzą więzieni za wolność i solidarność. Czy spowodował to nasz opór, czy, jak
trąbi rząd, normalizacja i humanitaryzm generałów? Czy przysłużył się tu bojkot wyborów,
czy „masowe poparcie PRON-u”? Czy zaważyła gospodarcza stabilizacja, czy ustabilizowany dolarowy popęd do hojnej, lecz zmiennej (na szczęście) damy, Ameryki? Jasne,
że władza robi amnestię dlatego i tylko dlatego, bo widzi w tym swój interes, bo sądzi,
iż to się jej opłaci. Walczymy o kilka drobnych spraw, takich jak NSZZ „Solidarność”,
podmiotowość społeczna, demokracja, niepodległość, a naprzeciw stoi nam totalitarny,
komunistyczny reżim, który chcemy obalić – gdy się da, to bez przemocy. Ale zdarza się,
że nasze przeciwne drogi schodzą się. Bo PRL to też jakiś odprysk Polski, a [Wojciech]
Jaruzelski to może i moskwicin z ducha, ale przecież nie Pol Pot1.
Czy czerwoni musieli, czy tylko łaskawie mogli wypuścić więźniów politycznych?
Mniejsza. Fakt – wypuszczają. Na jak długo, co knują, jakiego zysku się spodziewają? Na
pewno izolacji i w efekcie rozbicia podziemia. Na pewno liczą na sukces psychologiczny,
na to, że każdy powie: „To oni się już nikogo i niczego nie boją”. A tu oni się boją i my
też. Ale, przyznam, wolę, gdy strach materializuje się w gestach niepisanego kompromisu – za taki można uważać tę wymuszoną, wyrachowaną amnestię – niż w wybuchach
wzajemnej nienawiści.
Nie pieści nas ostatnio los. Najpierw hitlerowska okupacja, potem już 40-letnia ukryta, sowiecka, zrujnowały nasz kraj, wyziębiły nasze serca, skaziły dusze. Ale przecież
wciąż jeszcze ta Polska, ten nasz dom tu – między Bugiem i Odrą – jest miejscem, gdzie
żyć i walczyć warto. Cieszmy się wolnością kolegów. Walczmy razem z nimi o wolność
Ojczyzny.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1984, nr 55.

Pol Pot, właśc. Saloth Sar (1925–1998) – kambodżański polityk komunistyczny; 1975–1979 dyktator Kambodży,
członek KPK i przywódca Czerwonych Khmerów; w okresie jego rządów spośród 7,5 mln mieszkańców Kambodży
na skutek głodu, chorób i egzekucji zmarło lub zginęło 1,7–2,5 mln ludzi.
1

209

Nr 107
1984 sierpień 12, [Wrocław] – „O amnestii”, oświadczenie Solidarności Walczącej
w sprawie zwolnienia więźniów politycznych
12 VIII 1984 r.
Za Radę SW
Kornel Morawiecki, Andrzej Lesowski, Stefan Bobrowski
(Oddział SW w Poznaniu)
O amnestii1
Opuszczają więzienia ludzie, którym przyszło płacić cierpieniem za wolność Twoją
i moją. Gdy przyszedł czas, zdali egzamin z wiary w siłę bronionych ideałów. Zawiodą
rachuby władzy, że amnestia unieruchomi tryby społecznego oporu. Jest sierpień – miesiąc
polskich cudów. Wierni pamięci pokoleń, będziemy nadal służyć prawdzie, wolności,
sprawiedliwości.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 85.

Amnestia uchwalona 21 VII 1984 r. objęła wszystkich skazanych i aresztowanych za czyny o charakterze politycznym. Nadal uwięzieni byli działacze opozycji, których oskarżono o przestępstwa kryminalne lub o zdradę ojczyzny.
1
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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
Czego chcą ludzie?
Na pełną ocenę Sierpnia ’84 jeszcze za wcześnie, skoncentruję się więc na nasuwających się już teraz uwagach krytycznych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ogromnym
ułatwieniem dla „sił porządkowych” na terenie Wrocławia był brak porozumienia pomiędzy RKS-em i SW w sprawie obchodów rocznicy Sierpnia ’80. Ponieważ zdarza
się to już nie po raz pierwszy, [a] wygląda na brak wyobraźni politycznej i odpowiedzialności ze strony niektórych działaczy RKS-u i SW. Ta przeciągająca się niezdolność
do porozumienia się w tak podstawowych kwestiach organizacyjnych jest skandalem
i bardziej się przyczynić może do skruszenia wrocławskiego podziemia niż działania
bezpieki i ZOMO.
Ustalenie odrębnych miejsc manifestacji (przyp. red.: niezupełnie odrębnych, pl. Dzierżyńskiego leży przy trasie W-Z) spowodowało, że większość chętnych (a nie było ich
znowu tak mało) krążyła zdezorientowana po Wrocławiu w poszukiwaniu większego
zgromadzenia. Wielu ludzi całe to zamieszanie w ogóle zniechęciło do udziału w tegorocznych obchodach święta „Solidarności”. W tej sytuacji ZOMO nie miało większych
trudności z niedopuszczeniem do utworzenia się większego pochodu.
Różnice poglądów – rzecz naturalna, ale nie muszą one i nie powinny przeradzać się
w konflikt organizacyjny. Więcej, na RKS-ie i SW ciąży wspólna odpowiedzialność – czy
to się komu podoba, czy nie – za wystrzeganie się takich konfliktów, które w efekcie tylko
marnotrawią ludzką aktywność i dewaluują wartości manifestacyjnego protestu.
Z kolei w skali kraju trudno oprzeć się wrażeniu, że apel TKK o pokojowe manifestacje, poparty w tym roku autorytetem uwolnionych właśnie przywódców i doradców
„Solidarności”, nie znalazł szerszego oddźwięku w społeczeństwie. Coraz mniejsza jest
liczba organizowanych manifestacji i coraz mniejsze grupy manifestujących. Ożywienie
i bojowy duch, jaki ogarnął podziemie po amnestii, nie znalazł[y] odbicia w nastrojach
ludzi pracy. Dlaczego podziemie nie miało w dniu czwartej rocznicy Sierpnia oczekiwanego poparcia?
Moim zdaniem, jest to wynik osłabienia łączności ze społeczeństwem, niewłaściwie
rozeznanej psychologicznej sytuacji, jaką stworzyła wśród ludzi amnestia. W rezultacie wezwanie TKK do manifestacji (przyp. red.: niestety, nie był określony sposób
manifestowania) zabrzmiało (w większości regionów) jak oderwana od rzeczywistości
dyspozycja. W tym momencie warto przypomnieć, że bez wsłuchiwania się w nastroje
i oczekiwania społeczne, bez wstępnego badania opinii publicznej na temat możliwości

a

Usunięto zbędne więc.
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przeprowadzenia danego protestu – daleko nie zajedziemy. Podziemie ma być dla ludzi,
służyć im, realizować potrzeby społeczne.
Nie znaczy to, że należy zaniechać manifestacji. Wręcz przeciwnie – jestem głęboko
przekonany, że pod wpływem samych tylko apeli [Lecha] Wałęsy, episkopatu, amnestionowanych przywódców i garstki opozycjonistów władza nie ustąpi ani na jotę. Bez
manifestującego swe poparcie społeczeństwa, bez udziału szerokich rzesz Polaków nie ma
żadnych szans nie tylko na zwycięstwo, ale nawet na jakiś dialog czy negocjacje z władzą. Rzecz jednak nie w tym, żeby wydawać skierowane w próżnię dyspozycje, ani tym
bardziej rozbrajać społeczeństwo oświadczeniami w stylu: „Poczekajcie, my wszystko
załatwimy za was”, lecz w tym, żeby mieć stały kontakt z nastrojami i oczekiwaniami
społeczeństwa, wyczuwać właściwe chwile i miejsca przez dostosowanie do tego metody działań, w tym żeby nie marnować energii i zapału społecznego nieprzemyślanymi
decyzjami i próbami gabinetowej polityki.
A właściwych chwil do manifestacji z pewnością długo jeszcze nie zabraknie. Władza
swoją nieudolną polityką gospodarczo-społeczną sama je stwarza.
M.P.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 86.

Nr 109
1984 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – „Wrzesień”, artykuł od redakcji „Solidarności
Walczącej” poświęcony 45. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Wrzesień
1 i 17 września mija 45 lat od napaści najpierw Niemiec hitlerowskich, a następnie
Rosji komunistycznej na Polskę. Przypominamy, że punkt 2 tajnego protokołu do paktu
o nieagresji, podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku przez Ribbentropa1 i Mołotowa2, przewidywał: „2. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów
należących do państwa polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR będą rozgraniczone
w przybliżeniu przez linie Narew–Wisła–San. Kwestia, czy w interesie obu stron uznane
będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego, zostanie definitywnie
zdecydowana dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym
razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjacielskiego porozumienia”.
Dziś propaganda PRL chętnie wychwala bohaterstwo polskiego żołnierza, podkreśla,
że kampania wrześniowa w Polsce trwała dłużej niż opór Francji wobec agresji [Adolfa]
Hitlera. Nie wspomina się jednak o tym, że złamanie oporu Polaków przyspieszyła w dużej
mierze właśnie napaść na ZSRR w dniu 17 września. Propaganda PRL pomstuje z lubością
na wiarołomstwo aliantów, ale pomija absolutnym milczeniem fakt, że opieszale reagujące
na wydarzenia dowództwo armii francuskiej zaplanowało rozpoczęcie działań zbrojnych
przeciw Niemcom na dzień 18 września3. Napaść ZSRR na Polskę plany te zniweczyła.
[Adolf] Hitler przegrał rozpętaną przez siebie wojnę. [Józefowi] Stalinowi4, współodpowiedzialnemu za jej rozpętanie, udało się ją ostatecznie wygrać. Wszystko wskazuje na
to, że jeśli nie zastosował on wariantu bałtyckiego wobec Polski (włączenie do ZSRR),
to w dużej mierze dzięki orężnym czynom kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego. Polska odzyskała więc odrębną państwowość, ale jako kraj całkowicie zależny
od wschodniego hegemona.
Wielu Polaków pogodziło się z tym faktem. Nie mówią oni tego otwarcie, ale oznacza
to, iż uważają, że Polska nie może istnieć między Niemcami i Rosją jako kraj całkowicie
wolny. To, żeśmy przegrali Wrzesień, ciąży do dziś. Ale coraz więcej Polaków uważa,
że nadchodzi odpowiedni czas historyczny, aby ostatecznie uwolnić się od sowieckiej
dominacji. To, żeśmy we Wrześniu walczyli – dziś procentuje.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 86.
Joachim von Ribbentrop (1893–1946) – niemiecki polityk, zbrodniarz wojenny; 1938–1945 minister spraw zagranicznych III Rzeszy w rządzie Adolfa Hitlera.
2
Wiaczesław Mołotow, właśc. Skriabin (1890–1986) – sowiecki polityk komunistyczny; 1930–1941 przewodniczący
Rady Komisarzy Ludowych ZSRS, 1939–1949 i 1953–1956 minister spraw zagranicznych ZSRS.
3
W rzeczywistości 12 IX 1939 r. mocarstwa zachodnie zadecydowały o wstrzymaniu działań ofensywnych.
4
Józef Stalin, właśc. Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (1878–1953) – sowiecki działacz i polityk komunistyczny,
dyktator; 1922–1953 faktyczny przywódca ZSRS – jako sekretarz generalny KC RKP(b), WKP(b) i KPZS oraz
przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, a potem Rady Ministrów ZSRS; generalissimus Związku Sowieckiego.
1

213

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
Słowo niepodległość
Niewątpliwie niepodległość i wolność od sowieckiej dominacji jest celem nadrzędnym wszelkiej opozycji przeciwko komunizmowi w Polsce. Tylko że jedni mówią o tym
otwarcie, inni wolą nie mówić. Dlaczego wolą nie mówić? Zapewne w przekonaniu, że
tak jest bardziej „politycznie”.
Złudzenie, że można coś robić, ale nie mówiąc o tym otwarcie, a wtedy Kreml przymknie oko, że Kremlowi chodzi głównie o pozory, zostało definitywnie rozwiane 13 grudnia 1981 roku. I z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Jeśli coś może skłonić komunistów do
dialogu, to obawa przed postępującym radykalizmem społecznym raczej niż pewność,
że społeczeństwo nie ośmieli się w swoich żądaniach i działaniu przekroczyć pewnych
„z góry” ustalonych granic.
Przekonanie, że najpierw wywalczymy niepodległość, a dopiero potem będziemy mogli
swobodnie o niej mówić, nie da się już w żaden sposób uzasadnić. Najpierw musi być
słowo. Przeciw samym słowom tanków1 sowieckich nie wyślą. Właśnie w tej dziedzinie
mamy szansę odnieść definitywne zwycięstwo – przezwyciężyć zakłamanie. Właśnie teraz
jest szansa, że głośne mówienie prawdy stanie się trwałym spadkiem po 16 miesiącach
„Solidarności”. Dziś nie zamykają za mówienie prawdy, bo za mało mają więzień – i tę
zdobycz można i trzeba utrzymać. To jest pierwszy krok na drodze do niepodległości,
pozbawienie komunizmu w Polsce jednego z najważniejszych jego fundamentów – totalnego zakłamania.
Mówienie o niepodległości powinno stać się w Polsce tak nagminne i normalne, żeby
sami komuniści zaczęli o niej myśleć (ma się rozumieć – z obawą). Najwyższy czas zacząć przyzwyczajać sowieckich władców do myśli o Polsce niepodległej – ułatwi im to
godzenie się z faktami dokonanymi i zrozumienie, że biegu historii zatrzymać się nie da.
To, w jakim klimacie będzie się toczyła cała nasza batalia – w klimacie dalszych nieporadnych prób przystosowania się komunistycznego zakłamania, czy przy ożywczym
wietrze słowa niepodległość – może mieć spory wpływ na jej ostateczny wynik. To, że
„Słowo staje się ciałem”, nie jest tylko biblijną opowieścią.
Kiedy odważymy się wreszcie pisać na murach słowo niepodległość?!
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 87.

1

Tank (ros.) – czołg.
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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
Informuj, a będziesz poinformowany
Pragnęlibyśmy wprowadzić do naszego pisma stały dział informujący o tym, co się
dzieje w zakładach pracy. W myśl zasady – informuj, a będziesz poinformowany – prosimy więc naszych czytelników, TKZ-ety, działaczy „Solidarności” i redakcje gazetek
zakładowych o nadsyłanie do nas korespondencji obrazującej sytuację w poszczególnych
zakładach. Powinna ona zawierać dane przeznaczone do publikacji, najlepiej z okresu kilku
miesięcy, obiektywne, podane w formie zwięzłej, rzeczowej. Treść w zasadzie według
uznania autorów, jednak szczególnie pożądane są następujące informacje:
1. Działalność „Solidarności” w zakładzie, akcje, ciekawe wydarzenia, represje wobec
pracowników (szczegóły).
2. Stan załogi, stan neoz[wiązków] z[awodowych], składki (jaki procent załogi opłaca), działalność związkowa, prasa docierająca do zakładu (jaka, ile), własna gazetka
zakładowa (jaki zasięg).
3. Ogólna sytuacja w zakładzie, produkcja, wydajność, zarobki, baza i świadczenia
socjalne, kłopoty i postępy, działalność neoz[wiązków] z[awodowych], samorządu, dyrekcji, nadużycia, marnotrawstwo, fakty, które próbuje się zataić przed opinią publiczną,
skala tzw. produkcji specjalnej.
4. Nastroje wśród załogi, opinie skrajne i wypośrodkowane, jak załoga widzi przyszłość: zakładu, „Solidarności”, podziemia, Polski?
5. Jak oceniacie „SW”? Czego w naszej gazetce brak, a co się wam nie podoba? Czego
oczekujecie: informacji, instrukcji, polemiki programowej? Czy prasa podziemna jest
potrzebna? Czy spełnia wasze oczekiwania? Czego się spodziewacie po organizacji SW?
Zakładowe władze „Solidarności” prosimy również o podawanie nazwisk, stanowisk
i adresów wyróżniających się kolaborantów, szpicli itp.
Interesuje nas zarówno korespondencja z dużych zakładów pracy, jak i z małych,
nawet tych, w których „Solidarność” nie działa. Niezależnie od tego wszystkich naszych
czytelników prosimy o dalsze nadsyłanie do nas opisów konkretnych zdarzeń, tekstów
prezentujących osobiste poglądy i refleksje, wszelkich uwag i pomysłów.
Redakcja, Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 87.
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Nr 112
1984 [wrzesień, przed 18], [Wrocław] – „Odmawiaj zeznań” (cz. 1), instrukcja dotycząca
zachowania w śledztwie napisana przez Zofię Maciejewską („Janusza”)
Odmawiaj zeznań. Część I
Śledztwo. Człowieku, dlaczego mówisz tyle na śledztwie, dlaczego sypiesz ludzi? Przecież przez to, że obciążasz innych, nie wybronisz siebie. Już tylko przez fakt, że ich znasz,
często obciążasz siebie. Że Ty masz dzieci? Wszyscy mamy dzieci, starych rodziców. Dostałeś do ręki tyle gazetek z instrukcjami, „jak się zachować”, dostałeś Małego konspiratora1,
którego pewnie nawet przeczytałeś. Dlaczego nie stosowałeś się do jego wskazań, choć tyle
na ten temat rozmawialiśmy? Mówisz teraz, że mnie nie wsypałeś, bo pierwszy powiedział
o mnie ktoś inny, ale zrozum, świadectwo jednego [człowieka] jest tylko pomówieniem,
dopiero świadectwo dwóch ludzi jest już dowodem dla sądu. Więc się nie tłumacz.
A przecież tak łatwo nic nie mówić, nie odpowiadać na pytania, mówić: „Nie wiem
nic”, „Odmawiam odpowiedzi”. Wtedy przy konfrontacji zeznań zostawiasz furtkę koledze. On przez swoje zmyślone odpowiedzi będzie trochę głupszy od Ciebie. Ty będziesz
mądrzejszy przez to, że będziesz odmawiał. Wtedy nie będzie sprzeczności zeznań i to
was obroni. Mylne jest pojęcie „panowie i tak wszystko wiedzą”. Oni wiedzą tylko tyle,
ile Ty sam im powiedziałeś. Bez Ciebie nie mają dowodów, a Ty przez swoje mówienie
podtykasz im te dowody pod sam nos. To przez Ciebie ludzie będą siedzieli w więzieniu,
a dzieci będą płakały. Nie tylko Twoje dzieci. Nie bądź naiwny, oni chcą jednego – abyś
zaczął mówić. Obojętnie na jaki temat, powiedzmy na temat żeglarstwa; zbierania znaczków lub ostatniej olimpiady. Kiedy już oswoisz się z nimi, wtedy chcą, żebyś się przyznał.
Wtedy podają cytaty z ostatnich stron Małego konspiratora i dodają: „Przecież jesteśmy
sami, nikt nas nie słyszy, może pan mówić”. Mnie wmawiano, że Mały konspirator to
zły doradca. Nie daj się oszukać. Jak już zaczniesz mówić, to będą tak długo pytać, aż
powiesz wszystko. Jedna z pań opowiadała mi, jak to ją długo męczono przesłuchaniami.
Widocznie mówiła. A to tylko zależy od Ciebie. Jeśli przekonają się, że nie masz im nic
do powiedzenia (a im wcześniej się przekonają, tym lepiej dla Ciebie), dadzą Ci spokój.
Czym więcej masz im do powiedzenia, tym dłużej będą Cię pytać. Jeden z panów miał
wątpliwości: przyznać się czy się nie przyznać? Zaprzeć się „Solidarności” jak św. Piotr
Chrystusa? Oczywiście, że się nie przyznać. Przyznanie się jest błędem, jest pierwszym
krokiem do mówienia. Nie należy przyznawać się do końca. Ale i tu jest furtka: odmów
odpowiedzi na każde podejrzane pytanie. A najlepiej przyjmij z góry, że każde pytanie
zadane Ci przez panów z SB jest podejrzane.
Szkol przy tym żonę i dzieci, żeby wiedziały, że nie wolno im nic podpisywać, że im
jako członkom rodziny przysługuje prawo odmowy zeznań, z którego powinni skorzystać.
Mały konspirator – podziemna publikacja autorstwa Czesława Bieleckiego, Jana Krzysztofa Kelusa i Urszuli Sikorskiej wydana po raz pierwszy nakładem wydawnictwa CDN w 1983 r., następnie wielokrotnie wznawiana w całym
kraju przez wydawnictwa drugoobiegowe. Była rodzajem poradnika uczącego podstawowych zasad konspiracji oraz
sposobów postępowania w razie aresztowania i śledztwa.
1
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Nawet małe dzieci należy przekonać do tego, że po tatusia kiedyś przyjdą źli panowie,
że mówienie różnych rzeczy o tatusiu tylko mu zaszkodzi.
Wolno Ci podczas przesłuchań patrzeć w okno, przyglądać się obrazkowi, oglądać
własne buty, nawet oglądać album ze zdjęciami, ale nie wolno, aby Ci drgnął mięsień
twarzy, który by zdradził, że znasz kogoś z albumu, albo że bardzo denerwuje Cię to, co
w tej chwili mówi śledczy. Znam jedną starszą panią, którą zamknęli w celi przed przesłuchaniem, która owinęła się płaszczem, usiadła na pryczy i powtarzała w kółko: „Nic
nie powiem, nic nie powiem”. Dzielna kobieta. To ją uratowało.
Nie daj sobie wmówić w śledztwie, że ktoś już Ciebie i innych posypał. Panowie
z SB pokazują czasem takie gotowe zeznania, podpisane przez kogoś, ale to nie zawsze
jest prawdą. Często tak robią tylko po to, abyś się załamał. Odmawiaj zeznań, nawet
zaprzeczać nie warto. Nie jest prawdą, że biją, a jeśli, to najwyżej z bólu zemdlejesz.
Ceń swoją ludzką godność bardziej niż wątłe ciało. Zresztą biją naprawdę rzadko, z nas
nikogo nie bili, jak odmawialiśmy zeznań. Prowadzili do celi. Nic więcej się nie działo.
A na siedzenie w celi, bracie, jeśli już cokolwiek robisz, musisz być przygotowany.
Przygotuj się już od dziś. Zacznij od powiedzenia sobie, że nie piśniesz niczego, choćbyś
bardzo się bał. A przede wszystkim żadnego nazwiska ani żadnego adresu. Cóż mogą Ci
zrobić oprócz zamknięcia w celi? Nic. A siedzenie w celi nie jest takie straszne. Ot, siedzisz,
nie masz nic do roboty. Tylko pamiętaj, że w każdej celi siedzi zawsze jakiś kapuś (nawet
jak tak nie jest, to i tak uważaj). Nie musi być to oprych, może to być ktoś miły, kto poczęstuje Cię herbatą, papierosem, pogada i poradzi. Strzeż się nawet swoich (mogą się tylko
podawać za politycznych), nigdy nie zwierzaj się, nie mów nazwisk ani pseudonimów, nie
przyznawaj się do żadnych znajomości, nawet zupełnie niezwiązanych ze sprawą. Możesz
rozmawiać na ogólne tematy, nigdy nie mów szczegółów z „Twojej sprawy”. Niejeden
zawierzył i zapłacił za to wyrokiem. Na podchwytliwe pytania w celi też możesz odpowiadać żartobliwie: „Odmawiam odpowiedzi”. Kiedyś, niestety, sam zawierzyłem kobiecie,
zamieszanej również w moją sprawę, i okazało się, że ona też mówi za dużo.
I najlepiej nie pisz ani nie odbieraj grypsów. Teraz, skoro już siedzisz, nie masz
wpływu na to, co dzieje się na zewnątrz, nic już nie poprawisz. Twój gryps może zostać
przechwycony i wpięty do akt. Grypsy do Ciebie mogą pisać Twoi wrogowie (śledczy)
i patrzeć, jak reagujesz na treść. Dlatego z reguły nie przyjmuj grypsów, nawet ich nie
czytaj. Porozumiewaj się w inny sposób z towarzyszami niedoli, możesz pisać na rękach,
mówić przez okno, stukać w ścianę – to nie będzie dowodem. Ale uważaj, kto Cię słucha,
pamiętaj o kapusiu w celi Twojej lub obok.
Odmawiaj zeznań, to się opłaci, bo choć zapłacisz być może wyrokiem (pamiętaj, że
czasem to właśnie może Cię od wyroku uchronić), ale nie będzie Ci wstyd na sali sądowej
ani tym bardziej po wyjściu. Nic nie mów, to się opłaci. Tobie i sprawie, której służysz.
Jak Cię jeszcze przekonać? Odmawiaj zeznań – bądź człowiekiem!
Janusz2
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 87.
Zoﬁa Maciejewska „Janusz” (ur. 1939) – inżynier budowlany, działaczka opozycyjna; działaczka SW, organizatorka
druku i kolportażu, w kwietniu 1984 r. aresztowana, zwolniona w lipcu 1984 r. na mocy amnestii.
2
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Nr 113
1984 [październik, przed 2], [Wrocław] – „Niezależne manifestacje. Doświadczenia
i perspektywy”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) argumentujący dalsze
organizowanie manifestacji ulicznych
Niezależne manifestacje.
Doświadczenia i perspektywy
Argumenty (skrót). W warunkach wzmożonych represji pokojowe manifestacje są
jedyną możliwą formą jawnej i masowej walki o nasze prawa ludzkie i obywatelskie.
Manifestacje w sposób bezpośredni ukazują istotę aktualnej sytuacji politycznej i autentyczne nastroje społeczne, neutralizując w znacznym stopniu wpływy totalitarnej
propagandy. Manifestacje są ważkim argumentem w rękach przywódców „Solidarności”, episkopatu i polityków zachodnich. Nawet niewielkie, jako konkretne wydarzenia, budzą znacznie większy oddźwięk zachodniej opinii publicznej niż jakakolwiek
forma działalności podziemnej czy indywidualnej. Manifestacje stanowią poważne
wsparcie dla działań przywódców „Solidarności”, mają też duże znaczenie psychologiczne, tak dla działających w podziemiu, jak i dla całego społeczeństwa. Innego
rodzaju argumentem może być olbrzymi aparat policyjny i propagandowy, jaki władze
PRL mobilizują do zwalczania niezależnych manifestacji. Nie ulega wątpliwości, że
szczególnie „bolesne i drażniące” dla Kremla są solidarnościowe obchody 1-majowe.
Przykład prędzej czy później znajdzie naśladowców w innych krajach bloku. Niezależne manifestacje to poważny wyłom w praktyce komunistycznego panowania nad
społeczeństwem. Ciągle jeszcze mamy szanse uczynić go wyłomem trwałym i w tym
kierunku należy działać.
Rzeczywistość. Po trzech latach „trudnych doświadczeń” reżim wypracował dość
skuteczną metodę zapobiegania i zwalczania niezależnych manifestacji. Istotą tej metody
jest likwidowanie wszelkich zgromadzeń w zarodku, możliwie dyskretnie, a następnie
interpretowanie tego jako „wzrastającego zniechęcenia i obojętności społeczeństwa wobec apeli podziemia”. Długofalowym celem władzy jest zdyskredytowanie niezależnych
manifestacji jako działań jakoby nieefektywnych, niepopularnych i przynoszących społeczeństwu wyłącznie straty. Chodzi o całkowite wykorzenienie tego, w rzeczywistości
bardzo niebezpiecznego dla komunistów, zjawiska.
Jasne jest, że w takiej sytuacji nie możemy się wzorować na sposobach organizowania
manifestacji w wolnych krajach, lecz wypracować formy dostosowania do warunków,
jakie dyktuje totalitarna rzeczywistość. Trzeba dążyć do zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa uczestnikom manifestacji, a wymagania ograniczyć do realnych możliwości. W aktualnej sytuacji tylko niewielki procent tych, którzy popierają „Solidarność”, da się nakłonić do udziału w manifestacji. Główną rolę odgrywa tu strach przed
represjami (jest to rzecz normalna), a nie, jak próbują tłumaczyć niektórzy, rozbieżności
poglądów na temat skuteczności manifestacji. Argument, że się nie powinno wzywać do
manifestacji, bo się może nie udać, bo ludzie się boją, jest tak samo absurdalny jak ten,
że nie powinno się walczyć o niepodległość, bo walkę tę można przegrać. Jednakże gdy
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chodzi o osiągnięcie celów wskazanych na wstępie, rozmiary manifestacji nie grają roli
najważniejszej. Najważniejsze jest, żeby były. A ponieważ na szczęście ciągle jeszcze
nie brakuje odważnych do otwartego „dawania świadectwa prawdzie”, więc możemy
i powinniśmy tę istotną formę walki kontynuować, udoskonalać i próbować nadać jej
charakter trwałego osiągnięcia lat osiemdziesiątych.
Wnioski i propozycje. Trzy następujące formy manifestacji wydają się najbardziej
odpowiednie w aktualnych warunkach:
a) manifestacje uliczne – w najbardziej ruchliwych punktach miasta w godzinach
szczytu! Zamiast zbiórek w ustalonych miejscach bezpieczniejsze byłoby zbieranie się
w formie spaceru (wzdłuż wyznaczonej trasy, w tę i z powrotem – tzw. manifestacja
gliwicka1). Zapewniałoby to swego rodzaju alibi uczestnikom: „idę do sklepu” itp. Samo
zablokowanie ruchliwej trasy przez ZOMO miałoby już swoją wymowę i oddziaływanie;
a można jeszcze liczyć na spontaniczne manifestacje w okolicach. Wybór otwartych przestrzeni lub wyznaczanie wielu punktów zbiórek w obecnych warunkach i przy aktualnej
taktyce ZOMO nie wydają się właściwe. Trzeba też wyraźnie podkreślić, że w razie
niedopuszczenia do manifestacji przez ZOMO sama próba jej zawiązania, zgromadzenie
się większej ilości ludzi, już jest sukcesem;
b) składanie kwiatów – jasno postawionym celem takiej manifestacji powinno być
jedynie publiczne oddanie hołdu danym wydarzeniom historycznym. Przy tym kordon
ZOMO, ogrodzenia, wykopki itp. należy traktować jako złośliwe przeszkody niewarte
forsowania! W takich przypadkach miejscem manifestacji (krótkiej, milczącej obecności)
staje się automatycznie miejsce położone najbliżej wyznaczonego, a wolne od tych przeszkód. Także w razie likwidacji przez władze upamiętniającego pomnika czy tablicy samo
puste miejsce należy uznać za znaczący symbol i tam właśnie manifestacje kontynuować.
Chodzi o wytworzenie się i utrzymanie tradycji;
c) uroczyste nabożeństwa – udział w mszy św. w intencji jakiejś sprawy, z okazji
jakiegoś wydarzenia historycznego jest oczywiście swego rodzaju manifestacją, zgodną
zresztą z polską tradycją narodową. W ostatnich latach często dochodzi przy tym do
spontanicznych demonstracji bezpośrednio po nabożeństwie i w efekcie niejednokrotnie
do zakłócania całości nabożeństwa przez ZOMO. Jednakże całą winę za ten stan rzeczy
ponoszą władze PRL. To, że jedynym miejscem, gdzie zgromadzenia ludzi nie są „likwidowane w zarodku”, są pobliża świątyń, że jedynie kościoły dają ludziom poczucie
bezpieczeństwa i wolności, to rzeczywistość stworzona przez totalitarny reżim, a nie
przez społeczeństwo.
Żeby uczynić trwałym owo przełamanie bariery zniewolenia, jakim jest zjawisko
niezależnych manifestacji, należy dążyć do tego, aby niektóre z nich nabrały charakteru
tradycji (tradycyjne miejsca i czas, tradycyjne formy). Wówczas, nawet gdyby zabrakło
na pewien czas autorytetów zdolnych do zorganizowania manifestacji, pochodnia walki by nie zgasła. W tym celu póki czas TKK powinna wydać specjalne oświadczenie,
uchwałę – coś w rodzaju Kalendarza Rocznic Narodowych, ustanawiającego pewne święta
i określającego z grubsza formy manifestacji przewidziane na te dni. Do regionalnych
struktur „Solidarności” należałoby uzupełnienie tego konkretnymi ustaleniami dla danego

1

Tę formę protestu zapoczątkowano w Gliwicach 3 V 1982 r.
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Regionu. Chodzi o to, żeby społeczeństwo przestało traktować manifestacje w kategoriach
próby sił (bo nie to jest przecież ich celem), żeby element tradycji i spontaniczności zaczął przeważać w nich nad elementem „reakcji na wezwanie”. Wtedy i inne ewentualne
manifestacje łatwiej byłoby organizować.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 88.

Nr 114
1984 [październik, przed 2], [Wrocław] – „Zachowaj twarz” (cz. 2), instrukcja dotycząca
zachowania w śledztwie, napisana przez Zofię Maciejewską („Janusza”)
Zachowaj twarz. Część II
Nie ma skutecznego środka na niesypanie poza ostrą świadomością, że nikt nie może
przez Ciebie wpaść. Po prostu już dziś musisz sobie zacząć wmawiać, że nic nie powiesz.
To ma być tak silne, że jak Cię wezmą, musisz mieć pewność, że prędzej dasz sobie obciąć
rękę, niż cokolwiek powiesz.
Niektórzy tłumaczą się, że kryminaliści bili ich w celi i mieli już dla nich przygotowane
pytania, a oni musieli odpowiadać. To bzdura, to samoobrona tych, którym teraz trudno
spojrzeć w lustro – ze wstydu przed sobą. Owszem, był wypadek odwrotny: młodego
chłopaka, który zaczął za dużo mówić i przyznał się do tego w celi, złodziejaszkowie
złapali za klapy i powiedzieli mu: „Jak wydasz choćby jednego człowieka z »Solidarności«, zrobimy z ciebie mokrą plamę”.
Są dwie metody odmawiania zeznań: 1) po prostu odmawiać i od początku utwierdzić
w tym przekonaniu esbeków, tak aby nie mieli już o tym wątpliwości i żeby [za]przestali
zadawania pytań; 2) na pytania esbeków odpowiedzieć, że będziesz odpowiadał, a po
praktycznie każdym konkretnym pytaniu odmówić odpowiedzi. Druga metoda jest dla
tych odważniejszych oraz dla tych, którzy chcą się dowiedzieć z charakteru pytań, o czym
ci panowie wiedzą. Prościej i pewniej trzymać się metody pierwszej.
A teraz zwracam się do tego, który się spodlił, stracił twarz. Pamiętam, jak wyglądała
moja konfrontacja z Tobą. Wprowadzili mnie potarganego do pokoju, gdzie siedziałeś Ty,
świeżutki, z papierosem w dłoni, uśmiechnięty. Obok Ciebie siedział esbek, pisząc Twoje
swobodne wypowiedzi na maszynie, a drugi esbek usiadł naprzeciwko mnie, bacznie
mnie obserwując. Ty opowiadałeś szeroko, cośmy razem robili w konspiracji i co według
naszej wcześniejszej umowy miało pozostać tajemnicą do końca życia. Opowiadałeś to
wszystko gładko, bez zmrużenia oczu, a jeden z panów zapisywał. Potem zwróciłeś się do
mnie bezpośrednio i, o zgrozo, zaproponowałeś, abym to potwierdził, bo i tak „panowie
wszystko wiedzą”. Wtedy zrozumiałem, że jesteś śmierdzącą szmatą. A ja, dotąd mały,
pognieciony i mizerny, wyprostowałem się nagle i poczułem się bezgranicznie dumny
z tego, że nie odpowiadam na Twoje pytania.
Teraz Ty, czytelniku, kolporterze, drukarzu, kandydacie na podziemnego działacza
„Solidarności”, zastanów się, zanim na dobre weźmiesz się do roboty, na co Cię będzie
stać, jak Cię złapią. Do siedzenia przygotowuj się od dziś, bo prędzej czy później tym
się może skończyć. Od tego naprawdę się nie umiera. Tam też są ludzie, którzy mogą
na Ciebie krzyczeć, ale którzy sami się boją. Hartuj swoją wolę, aby przyjście po Ciebie
jej nie złamało. Powiedz sobie wtedy: „trudno”. Uświadom sobie, że tam nie będziesz
miał rodziny, żony, przyjaciół, swojego łóżka, łazienki, żyletki do golenia, ale zostanie
Ci jedno, czego nie są w stanie Ci odebrać: Twoja godność.
Myśl zawczasu o tym, aby inni nie wpadli. Nie wolno Ci mieć w domu ani przy sobie
żadnych notesów z telefonami i adresami, ani innymi zapiskami konspiracyjnymi. Ćwicz
221

swoją pamięć. Jeśli chcesz zapamiętać jakiś adres, idź pod ten dom i mieszkanie, wtedy
kartkę z adresem będziesz mógł wyrzucić. Korzystaj z pomocy książki telefonicznej, ale
sprawdź, czy przypadkiem w Twojej książce nie ma jakichś podkreśleń czy zapisków. Były
takie przypadki, że ludzie siedzieli tylko dlatego, bo ich numer był w czyimś notesie. Mała
nieuwaga, a ile nieszczęścia! Bądź czujny, obserwuj siebie, lokale, w których bywasz,
ludzi, z którymi się spotykasz. Ale nie zadręczaj się własnymi błędami. Pamiętaj, gdy zachowasz twarz podczas śledztwa i na sali sądowej, wyjdziesz kiedyś z podniesioną głową.
Nie syp, nie gub siebie – zachowaj twarz.
Janusz
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 88.

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
SB-cji w 40. rocznicę zbrodniczej działalności
Skoro esbecy bezwstydnie obchodzą 40 lat swojego istnienia, sami biorą na siebie
zbrodnie UB i przyznają, że rodowód swój biorą od prymitywnego azjatyckiego bandziora.
Jaka jest SB dzisiaj? Na ten temat krążą trzy mity: pierwszy, że SB jest wszechpotężna,
drugi, że SB to banda leniwych idiotów (oba równie niebezpieczne dla nas), i trzeci, który
esbecy rozpowszechniają pomiędzy sobą, że SB to coś podobnego do CIA1. Tymczasem
taka policja – jaki system. SB tak się ma do CIA, jak komunizm do nowoczesnego kapitalizmu. SB to masówka, rutyna i zacofanie; CIA to indywidualne akcje, inteligencja
i nowoczesna technologia. Owszem, SB posiada trochę (zakupionych na Zachodzie)
komputerów, podsłuchów laserowych itp., ale podstawową działalnością SB są metody
rodem z XIX w., przejęte „w spadku” przez KGB2 i SB po „carskiej ochranie”3 – masowe
śledzenie, węszenie, rewizje, słuchanie plotek, branie na spytki. Podstawą „sukcesów”
SB jest przypadek. Jeśli w ogóle można porównywać skuteczność SB i CIA, to – po
pierwsze – dlatego, że SB stosuje w glorii prawa metody, za które agentowi CIA grozi
natychmiastowe znalezienie się za kratami, a po drugie przy masowych działaniach
przypadków jest wiele.
Stąd wniosek dla nas: podstawowa zasada BHP konspiracji w naszych warunkach
to nie przewidywanie działań SB, domyślanie się, co wiedzą, a czego nie, kogo śledzą,
a kogo nie – lecz maksymalne zabezpieczenie przed przypadkiem – [a] nie ułatwianie
im roboty. Każdy lokal może być przypadkiem na podsłuchu, każdy może być przypadkiem
pod chwilową obserwacją i dziś podstawową cnotą w konspiracji jest ostrożność, nawet
gdy wydaje się nadmierna, kłopotliwa lub śmieszna – a nie brawura i zdolność do ryzyka.
Szczegółowe sposoby zabezpieczania się przed przypadkową wpadką, przypadkowym
dostarczeniem informacji SB zależą od rodzaju prowadzonej działalności, każdy je musi
wypracować sam. Można jednak wskazać na parę rzeczy ogólnych.
Wszelkie kontakty powinny być jak najbardziej naturalne i trudne do obserwacji.
Powinno się utrzymywać jak najwięcej kontaktów towarzyskich, w których te istotne
zgubiłyby się. Unikać spotkań konspiracyjnych „na widoku” – najlepsze do tego celu są
mieszkania w wieżowcach. Strzec się przed plotkowaniem na temat podziemia, przed
prezentowaniem swoich domysłów, nawet w gronie ludzi znajomych nie rozmawiać na
temat, co kto robi. Można i trzeba rozmawiać na temat informacji z RWE, z gazetek podziemnych (które można przecież znaleźć wszędzie), na temat, kto i jak był przesłuchiwany
Central Intelligence Agency (CIA) – centralna agencja wywiadowcza USA działająca od 1947 r.
Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, KGB) – sowieckie służby
specjalne istniejące w latach 1954–1991.
3
Ochrana – tajna policja polityczna w carskiej Rosji funkcjonująca w latach 1866–1917.
1

2
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przez SB – najlepiej by było, żeby o tym rozmawiali wszyscy i wszędzie – natomiast
„rozmowy techniczne” ograniczyć do minimum i starać się nie prowadzić ich w lokalach
zamkniętych, narażonych na przypadkowy podsłuch.
Nie wdawać się w żadne pogaduszki z esbekami, motywować to niechęcią do nich, tym,
że nie ma takiego obowiązku, że ma się ich po dziurki w nosie – albo najlepiej, że uważa
się to za niemoralne. Pamiętać, że w rozmowach z SB nawet sposób reakcji na pytanie
może dać już pewną informację, coś im wyjaśnić. Oni mogą nie być zbyt inteligentni, ale
mają rutynę i liczą na przypadek! Chodzi bowiem nie o dowody (te mogą spreparować,
gdy mają pewność co do sytuacji), ale o to, żeby utrzymywać ich w niepewności! Póki
są niepewni, nie bardzo wiedzą, co robić.
I ostatnia sprawa – dobrze by było, aby w miarę możności przeprowadzać okresowe
zmiany kontaktów, rodzajów działalności itp., żeby informacje, które udało się im zebrać,
dezaktualizowały się, żeby ogólny obraz sytuacji, który posiadają, ulegał systematycznemu przedawnieniu.
Mam nadzieję, że i ten okolicznościowy artykulik ulegnie wkrótce przedawnieniu
i SB nie doczeka swoich „złotych godów”.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 89.

Nr 116
1984 październik 24, Wrocław – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej wydane
w związku z porwaniem ks. Jerzego Popiełuszki
Poniżej dwa oświadczenia Rady SW z 24 i 28 października br.:
Gdzie jest ks. Jerzy Popiełuszko – kaznodzieja Chrystusa i „Solidarności”? Został
porwany 19 X [19]84 [r.] Polityczny bandytyzm. Aby nas porazić i sprawdzić granice
naszej uległości.
Mówimy – Nie! W obronie życia człowieka i kapłana. Nie – rządom partyjnego terroru. W poniedziałek 28 bm. i przez dwa kolejne dni około godz. 16 przyjdź po pracy
z kolegami na milczące zgromadzenie na ulicę Świdnicką (adresowane do mieszkańców
Wrocławia). Poprzyj wszystkie formy rodzącego się spontanicznie protestu – ze strajkami włącznie. Gdy będzie trzeba – choćby przez dzień, zło-czyńcoma odmów swej pracy.
W imię wolności i solidarności.
Wrocław, 24 X [19]84 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej:
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski,
S[tefan] Bobrowski (Oddz[iał] Poznań), J[an] Wysocki1 (Oddz[iał] Katowice)b
b

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 90.

Tak w oryginale.
W oryginale podpis znajduje się pod drugim oświadczeniem (opublikowanym na tej samej stronie czasopisma),
ale odnosi się również do tego dokumentu.
1
Janina Jadwiga Chmielowska „Bożena”, „Elżbieta”, „Krystyna”, „Tadeusz Jastrzębiec”, „Jan Wysocki” (ur. 1954) –
informatyk, działaczka opozycyjna; działaczka NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 członek MKZ i ZR w Katowicach,
od 13 XII 1981 r. ukrywała się, 1982–1989 przewodnicząca RKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; od 1982 r. współpracowniczka, a od 1984 r. działaczka SW i przewodnicząca oddziału SW w Katowicach, w 1988 r. współtwórczyni
autonomicznego Wydziału Wschodniego SW, 1988–1989 na czele Komitetu Wykonawczego SW.
a

b–b
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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”
Ks. [Jerzego] Popiełuszkę zamordowano – wszystko na to wskazuje. A władze, bojąc
się społecznego gniewu, odwlekają z ogłoszeniem tej strasznej wieści. Za zbrodnię tę,
wykonaną rękami trzech ujawnionych oficerów resortu spraw wewnętrznych, odpowiedzialny jest cały resort i pośrednio władze PRL. To one kierowały prasową kampanią
oszczerstw wobec tego kapłana. To one przyzwalały i tuszowały poprzednie mordy
policyjne: [Grzegorza] Przemyka, [Piotra] Bartoszcze1 i innych.
Żądamy:
1) Dopuszczenia do śledztwa w sprawie ks. [Jerzego] Popiełuszki przedstawicieli
Kościoła i załogi Huty Warszawa. Śledztwo prowadzone przez samych współpracowników
zbrodniarzy i jego wyniki nie mogą być w żadnej mierze wiarygodne.
2) Anulowania uchwalonej w roku 1983 ustawy sejmowej o kompetencjach Ministra Spraw Wewnętrznych, gdyż gruntuje ona skrajną przewagę aparatu milicji nad
obywatelami. Mechanizm jej działania produkuje bezkarnych, umundurowanych
zbirów.
3) Rezygnacji ze stanowiska gen. [Czesława] Kiszczaka. Taki nic nieznaczący gest
po prostu uczynić wypada. Jakiż bowiem ład i porządek panuje w resorcie, którego kapitanowie okazują się bandytami?
Jesteśmy niewielką podziemną organizacją. Zdajemy sobie sprawę z nikłości naszego
głosu. Wsłuchujemy się w głosy Kościoła, [Lecha] Wałęsy i TKK. Najprawdopodobniej
morderstwo to jest zimną, ohydną prowokacją polityczną. Ale czy my, Polacy, i my,
„Solidarność”, możemy odpowiedzieć na nią samą modlitwą, wyrazami potępienia? Czy
paraliżowani tą i drugimi prowokacjami nie zagubimy wartości, które nas stanowią? Na
tę zbrodnię musimy zareagować wspólnie – my, całe społeczeństwo. Jeśli nie manifestacjami na ulicach, to strajkiem. Inaczej mocodawcy morderców poważą się na następne
mordy, inaczej zabiją nasze dusze.
Poddajemy pod rozwagę przywódcom Związku i ogółowi możliwość choć jednodniowego strajku zwykłego – pozostania w domach, niepójścia do zakładów pracy.
Czekamy na ogłoszenie i poprzemy każdą ogólnopolską akcję protestacyjną, zarządzoną przez kierownictwo NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego [Lecha] Wałęsę.
Co jednak, gdy oni, nawet wobec oczywistości tego mordu, w imię wyższej polityki,
zdecydują nie robić nic?

Piotr Bartoszcze (1950–1984) – rolnik, działacz związkowy; 1980–1981 działacz NSZZ „S” RI; w stanie wojennym internowany, działacz OKOR; 7/8 II 1984 r. zamordowany, śledztwo w sprawie jego śmierci dwukrotnie zostało
umorzone (1984 i 1995).
1
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Trudno, wtedy my, SW, nie bacząc na naszą małość, wezwiemy do jakiejś wyraźnej
formy pokojowego, masowego protestu.
Wrocław, 28 X [19]84 [r.]

Za Radę Solidarności Walczącej:
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski,
S[tefan] Bobrowski (Oddz[iał] Poznań), J[an] Wysocki (Oddz[iał] Katowice)

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 90.

Nr 118
1984 [listopad, przed 13], [Wrocław] – „Zgiełk pytań i odzew świętości”, artykuł Kornela
Morawieckiego na temat zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki
Zgiełk pytań i odzew świętości
Kto tę zbrodnię zaplanował? Kto stoi za bezpośrednimi sprawcami? [Czy] KGB – w powiązaniu z rozgrywkami na Kremlu, [czy] „polski partyjny beton” – w powiązaniu z SB,
[Wojciech] Jaruzelski – w powiązaniu z LWP? Każde z takich i podobnych przypuszczeń
można podeprzeć logicznymi argumentami. I każdemu logicznie zaprzeczyć. Nie sposób
bowiem nawet ocenić, czy szło o wywołanie rozruchów, czy o sprawdzenie poziomu
społecznego zniewolenia i reakcji niezależnych autorytetów, czy prowokacja się udała,
czy nie. Uniwersalna, zdawałoby się, metoda szukania inspiratorów prowokacji przez
odpowiedź na pytanie – kto i co na niej zyskał – też zawodzi. Nie wiadomo, czym mierzyć
te zyski lub straty. A może to tylko kolejny krok w ciągu politycznych gwałtów i prowokacji poczętych w marcu [19]81 [r.] w Bydgoszczy? A może to miało być ostrzeżenie?
Ale dla kogo – dla podziemia, dla Kościoła, dla obecnej ekipy, dla „twardogłowych”, dla
całego społeczeństwa? Znów same pytania. A próby odpowiedzi, nawet sensownych, tylko
gmatwają, zamiast rozjaśniać problem. Nic też nie daje węszenie oparte o „rewelacje” zagranicznych korespondentów i o wszystkim znane fakty: ucieczka kierowcy, błyskawiczne
ujęcie porywaczy, opóźnienie przez władze informacji o dokonanym morderstwie itp.
Śledztwo prowadzą funkcjonariusze tej samej SB, która jest głównym podejrzanym,
której oficerowie zabili. I nie słyszałem ani jednego publicznego głosu oprócz oświadczenia Rady SW, żądającego powołania niezależnej komisji śledczej lub przynajmniej
dopuszczenia do śledztwa delegatów Kościoła i przedstawicieli społeczeństwa. Propaganda
podkreśla fachowość i rzetelność prowadzonego dochodzenia. Mistrzowie kłamstwa, politycznej prowokacji i zbrodni, którzy tyle razy dawali dowody swej zbójeckiej sprawności,
tym razem mieliby karmić nas prawdą i sprawiedliwością? Nie wierzę.
Przewodniczący [Lech] Wałęsa przestrzegał nas, żebyśmy nie ulegali prowokacji,
nie strajkowali, nie demonstrowali. Posłuchaliśmy. Tylko w kościołach trwały ciągle
modlitwy o szczęśliwy powrót kapłana. A tymczasem tzw. dobrze poinformowane czynniki wiedziały już o Jego śmierci. Wiedząc, porażeni tragedią, również nie okazaliśmy
swego masowego oburzenia ani strajkami, ani manifestacjami ulicznymi. Władzy też o to
szło. Kościołowi też. Czyżby więc porozumienie? Jedność interesów? Bzdura. Owocem
prowokacji może być tylko następna prowokacja. Męczeństwo ks. [Jerzego] Popiełuszki
wyda owoc stokrotny. A nie będzie to owoc ugody z poplecznikami oprawców. Bo jedno
jest pewne: tej śmierci winien jest ten tu panujący reżim i ten komunistyczny system
niszczący ludzi, narody i myśli.
Jeden z wykładowców ATK w Warszawie powiedział słuchaczom, że ks. [Jerzy]
Popiełuszko miał zmasakrowaną twarz. 37 ran na głowie, wyrwany język. Tożsamość
stwierdzono na podstawie linii papilarnych. Straszna to prawda. Ale jak można ją taić?
Dlaczego się ją tai? Przecież milczenie na ten temat nie ma nic wspólnego z chrześcijańskim nakazem odpuszczania winowajcom.
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Na trumnie tego apostoła i świadka leżały krzyżyk, znaczek „Solidarności” i czerwona
róża. Ta wielka zbiorowa boleść rozdarła nasze serca, lecz utwardziła dusze. Już ich nam
teraz nie wydrą. Zmarły kaznodzieja Jerzy Popiełuszko już stał się naszym świętym. Stał
się męczennikiem i świętym „Solidarności”. Pamięć i cześć dla Niego i dla ideałów, którym służył, za które oddał życie – to jesteśmy Mu winni. I to też będzie Jego największe
zwycięstwo i najwspanialszy dar, jaki nam pozostawił. Poniesiemy go z wiarą i odwagą.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 91.

Nr 119
1984 [listopad, przed 27], [Wrocław] – „O skutecznym rad sposobie”, artykuł Stanisława
Piskorza („Stefana”) wskazujący na konieczność dalszego trwania przez społeczeństwo
w oporze
O skutecznym rad sposobie
Polityka jest sztuką trudną. Naród bez przywódców, którzy tę sztukę opanowali,
przegrywa swoje interesy i zmienia się w bezwolną masę. Polska w swej wspaniałej
i bohaterskiej historii nierzadko przegrywała tylko dlatego, że nie miała wybitnych polityków. W dotychczasowym działaniu „Solidarności” jednym z największych sukcesów
jest niewątpliwie to, że wyłonili się przywódcy. Niemal każde środowisko społeczne zna
ludzi cieszących się charyzmatycznym autorytetem. Wybitni przywódcy w walce z komunistycznym panowaniem w Polsce istnieją i w skali kraju, i w skali regionów, zakładów
pracy. Dlaczego więc jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Tekst niniejszy nie odpowie na
te pytania. O sprawach tych trzeba po prostu rozmawiać, nie koncentrując się przy tym
na narzekaniach z palcem wskazującym ku innym.
Sukcesy polityczne, z grubsza rzecz ujmując, zależą od trzech następujących czynników:
1) od właściwego rozpoznania rzeczywistości,
2) od prawidłowego sformułowania celów działania,
3) od umiejętnego kierowania siłami, które trzeba zgromadzić w odpowiednim czasie
i miejscu.
W rozpoznaniu rzeczywistości bardziej istotne od wymiernych i przeliczalnych faktów
okazują się często zmienne nastroje społeczne, owe tak często lekceważone lub wykpiwane
emocje. Masowy ruch, a zasadniczo tylko taka siła się liczy, nie powinien jednak dziać
się i spalać w spontanicznych odruchach zbiorowej improwizacji.
Z punktu widzenia racjonalizmu za żałosną należy uznać postawę tych „realistów”,
którzy pouczają, że nie trzeba zbyt wiele mówić o niepodległości Polski, bo w dającej się
przewidzieć przyszłości jest to nieosiągalne. Przywódcy takiej „realistycznej” orientacji
powtarzają nam do znudzenia i ogłupienia, że celem naszych działań jest porozumienie
i pojednanie z komunistycznym namiestnictwem. Powinno być dla nas oczywiste, że dla
tak formułowanych celów nie da się skupić żadnych poważnych sił społecznych, bo zdecydowana większość ludzi zdaje już sobie sprawę, że nie można spodziewać się niczego
dobrego po osiągnięciu kolejnego porozumienia z komunistami.
Jakież więc cele możemy sobie stawiać? Ujmując rzecz najzwięźlej, uważam, że celem
naszego działania powinno być:
1) rozwijanie świadomości narodowej,
2) obrona najżywotniejszych duchowych i materialnych interesów,
3) utrzymanie polskiej sprawy jako sprawy o międzynarodowym znaczeniu.
Życie nasze toczy się w tragicznym trójkącie relacji: agresor–ofiara–świadkowie.
Dotyczy to zarówno naszego losu indywidualnego, jak i zbiorowego. Schemat ten działa
również w stosunkach międzynarodowych. Agresor tylko wtedy jest wszechwładny i może
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sobie poczynać bez żadnych ograniczeń, jeżeli ofiara zachowuje się potulnie, a świadkowie
biernie, ze strachu i najzwyklejszej głupoty. Od roku 1939 Polska jest ofiarą agresji. Aktualnym agresorem dla nas i dla wielu innych narodów jest Związek Radziecki. Musimy
sobie w pełni uświadomić, że pierwszą naszą obroną jest krzyk zbiorowego protestu.
Nasz krzyk, niezależnie od dawnej czy aktualnej nawet postawy świadków, doprowadzi
do tego, że staną oni w naszej i własnej zresztą obronie. Ofiara stawiająca opór, przy
poparciu świadków, choćby tylko moralnym, przestaje być bezbronna. Stan taki osiągnęliśmy dzięki „Solidarności”. Agresor, ciągle silny, nie jest już wszechmocny. Ciągle
jeszcze możemy mało, ale co najmniej powinniśmy krzyczeć. Ten krzyk, wyrażający się
w konspiracyjnym oporze, w strajkach i manifestacjach ulicznych przy każdym ataku na
naszych przywódców, przy każdej kolejnej próbie spychania nas w nędzę, jest naszym
obowiązkiem i orężem.
Stefan1
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 92.

Stanisław Piskorz „A. Jam”, „Stefan” (1955–1995) – publicysta, współpracownik SW, od marca 1985 do listopada
1987 r. zarejestrowany przez Wydział III WUSW we Wrocławiu jako TW „Czwartek”. Wyrejestrowany z powodu
niechęci do współpracy.
1
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Nr 120
1984 [listopad, przed 27], [Wrocław] – „Grudniowe noce”, artykuł podpisany M.T., nawiązujący do rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.
Grudniowe noce
Z 12 na 13 grudnia zaskoczonych rodaków budziły silniki milicyjnych bud, tupot żołnierskich buciorów, trzask wyłamywanych drzwi i płacz dzieci zostawianych na pastwę
losu. Tak rozpoczęła się wojna [Wojciecha] Jaruzelskiego z narodem, ordynarny wojskowo-milicyjny zamach na tę odrobinę wolności, którąśmy sobie przez 16 miesięcy wywalczyli.
Wszyscy znamy fakty, o których nie wolno zapomnieć – dziesiątki tysięcy niewinnie
uwięzionych, setki pobitych, bestialsko zamordowani górnicy… W imię władzy ludowej,
która poczuła się niepewnie na swoich chwiejnych stołkach, w imię trwałości najlepszego
ustroju, w imię bolszewizmu.
Wkrótce miną trzy lata od grudniowej nocy i czternaście od poprzedniej tragedii
Gdańska, Gdyni i Szczecina. Rocznice chwały tych, co za nas wszystkich oddali życie,
i hańby tych, co wydawali zbrodnicze rozkazy.
Ani jedna z narodowych tragedii powojennego losu Polaków – ani rok 1956, ani 1970,
ani też 1981 – nie była przypadkiem. Tych rozkazów – rozkazów strzelania do bezbronnego
tłumu – żaden z generałów nie wydał przypadkowo. Taki sposób załatwiania społecznych
konfliktów jest zasadą i istotą władzy ludowej. Można by historycznie udowadniać tę prawdę – przez przypomnienie chociażby lat dwudziestych i trzydziestych w ZSRR, roku 1956
u nas i na Węgrzech, roku [19]68 u nas i w Czechosłowacji, roku 1970 i 1981 znowu u nas.
To przecież nie przypadek – to niezbywalna reguła bolszewickich rządów. Sens tej władzy
polega na upodleniu – a jeśli to niemożliwe – na zabijaniu. Zabijaniu skrytobójczym albo
„oficjalnym”, w zależności od warunków i potrzeb. Zasada jest prosta – albo społeczeństwa rządzone przez komunistów składać się będą z bezwolnego tłumu, albo zwyczajnie
pozabijamy tych, co poddać się nie chcą. Broni, kul, sposobów i wzorów zabijania „ci u nas
dostatek”. Jednych zastrzelimy na ulicy, innych zalejemy w kopalni albo zastrzelimy przed
fabryczną bramą, jeszcze innych trzeba będzie porwać, zadręczyć i utopić…
Jak długo jeszcze pozwolimy się zabijać, ile jeszcze przeżyjemy grudni, marców, październików? Ilu z nas przeżyje kolejną wojnę [Bolesława] Bieruta, [Władysława] Gomułki,
[Wojciecha] Jaruzelskiego… Ostaną się najbardziej ulegli, najsłabsi, najbardziej upodleni…? Nie! To tylko im może się tak wydawać. Nie ostaną się, gdy zabraknie im tego, co
jest największym sensem naszego życia – godności, solidarności, męstwa, To my – bici,
więzieni, zabijani – przeniesiemy w przyszłe lata to, co nam najdroższe – prawdę, serce
gorące i czoło podniesione. Bo narodowi temu droższy jest i będzie grób górników z Wujka
czy ks. [Jerzego] Popiełuszki niż spokój i ochłapy generalskiej normalizacji. Na grobach
męczenników przysięgamy zemstę oprawcom i niezłomną wierność ideałom, za które
umierali nasi poprzednicy z grudnia 1970 [r.] i 1981 r.
M.T.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 92.
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Nr 121
1984 [grudzień 3–10], [Wrocław] – „Poświęcenie sztandaru Solidarności Walczącej”,
relacja z uroczystości poświęcenia sztandaru Solidarności Walczącej
Poświęcenie sztandaru Solidarności Walczącej
Uroczystość odbyła się 3 grudnia 1984 r. Do sali, w której zgromadziło się kilkanaście
osób, sztandar został wniesiony przez poczet. Po wygłoszeniu kilku słów wyrażających
nadzieję i otuchę kapłan przystąpił do ceremonii poświęcenia. Wspólnie odmówiliśmy
modlitwę „Ojcze nasz”, po czym jeden z uczestników uroczystości wygłosił krótkie
przemówienie, w którym wskazał na nierozerwalność pojęć Bóg, Honor, Ojczyzna. Wystąpienie zakończył odczytaniem słów przewodniczącego SW, Kornela Morawieckiego.
„Ten sztandar jest całkiem na wyrost. Jeszcze niczym nie zasłużyliśmy na niego. Nasza
wizja jest ledwo zarysowana, nasza organizacja jest w powijakach. Ale ubodzy czynem
i myślą, słabi i mali, rośniemy przecież z wielkich dziejów i chlubnych dokonań. Nad
nami poszum bohaterskich chorągwi i zawołanie: »za wolność waszą i naszą«. Nad nami
zroszone krwią, najdroższe biało-czerwone flagi i opaski powstańcze. Nad nami symbole
Polski Walczącej i pochyłe litery złączone w najbliższym nam słowie.
Tu, pod tym pierwszym sztandarem Solidarności Walczącej, przyrzekamy cześć i wierność przeszłości, której czujemy się dziećmi. Ale przyrzekamy też wiarę i wolę budowy
przyszłości, w której będziemy wolni i solidarni. Tak nam dopomóż Bóg”.
Obecni złożyli przysięgę. Uroczystość zakończył ksiądz, dziękując przybyłym oraz
życząc wszystkim wytrwałości w pokojowym dążeniu do niepodległego bytu.
Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 93.

Nr 122
1984 grudzień 8, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej wydane w związku z zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki oraz 3. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego
Oświadczenie
I. Mijają 2 miesiące od okrutnego mordu księdza Jerzego Popiełuszki. Ból i gniew
zjednoczyły nas nad mogiłą tego człowieka prawdy i sprawiedliwości. Dążąc początkowo
do uspokojenia nastrojów, władze sugerowały rzetelne przekazywanie informacji. Lecz
nie spełniły żądań dopuszczenia do śledztwa niezależnych przedstawicieli społeczeństwa.
Nie zareagowały nawet na propozycję uchylenia ustawy o uprawnieniach Ministra Spraw
Wewnętrznych. Nie zanosi się na ujawnienie inspiratorów tego mordu. Utrzymana też
została propaganda pogardy i nienawiści oraz ton lekceważenia obywateli. Z tym wszystkim nie możemy się pogodzić. Musimy przełamać naszą bierność. Musimy spotkać się
w wolności i solidarności na szlaku tych wszystkich sił społecznych, które zmierzają do
państwa służebnego wobec rządzącego narodu.
II. Mijają 3 lata od ponurej nocy 13 grudnia 1981 roku. Mamy wciąż wspierający nas
Kościół. Mamy „Solidarność” – zepchniętą do podziemia, prześladowaną i rozbitą, lecz
nadal z Lechem Wałęsą i Tymczasową Komisją Koordynacyjną na czele. Mamy społeczny,
pokojowy opór, wyrażający się bojkotem partyjnych związków zawodowych i setkami
niezależnych czasopism i książek. Mamy zaczątki nowej myśli politycznej i rozwój organizacji. Ale mamy też pogłębiający się niedostatek, zalegalizowane bezprawie i kraj
staczający się w gospodarczą zapaść. Nie dopracowaliśmy się skutecznych form nacisku
na komunistyczną władzę. Nie widzimy, jak z tego wszystkiego wyjść. Lecz chociaż często
brakuje nam wiary we własne możliwości, to przecież nie poddaliśmy się i nie poddamy.
Przed nami cele: wolna i niepodległa Rzeczpospolita Solidarna, pokój i solidarność
między narodami. Przed nami zadania: organizowanie się i walka.
8 XII 1984 r.

Za Radę Solidarności Walczącej
K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Lesowski,
S[tefan] Bobrowski (Oddz[iał] Poznań), J[an] Wysocki (Oddz[iał] Katowice)

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 93.
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Nr 123
1984 grudzień 30, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z wezwaniem
do oporu i ekonomicznego bojkotu państwa w związku z trudną sytuacją materialną
Polaków
Oświadczenie
I. Władze zapowiedziały kolejną podwyżkę cen na artykuły spożywcze. Ciągle drożeje
wszystko, coraz gorszej jakości [są] dobra materialne, komunikacja, czynsze, usługi.
Przeciętne zarobki i emerytury starczają na klepanie biedy. Tę rzeczywistość zauważają
nawet partyjne związki zawodowe. Trwa i postępuje wyzysk ludzi przez system. Jak się
bronić? Załogi dużych fabryk mają groźbę strajków, odmowy pracy w nadgodzinach,
mają różne formy jawnej i ukrytej manifestacji swego niezadowolenia. Wszyscy mamy
niestosowane dotychczas na szerszą skalę metody ekonomicznego bojkotu: niepłacenie
czynszów, podatków, opłat wszelkiego rodzaju itp. Nie pozwólmy na okradanie nas w majestacie oficjalnej załganej ekonomii. Poprzez rozwój bezpośredniej wymiany z rolnikami,
poprzez wzajemne świadczenie usług, poprzez różnego rodzaju „fuchy” twórzmy, wbrew
komunie, podziemną rynkową gospodarkę. Nie pijmy i nie kupujmy wódki.
II. 16 grudnia 1984 r. za próbę złożenia kwiatów pod pomnikiem [Poległych] Stoczniowców [1970] w Gdańsku skazano na 3 miesiące aresztu Andrzeja Gwiazdę i kilka
innych osób. Jest to krzyczące bezprawie. Solidaryzujemy się z moralnym protestem
kilkunastu uczestników (w tym Anny Walentynowicz1) czterodniowej głodówki w okresie
świąt Bożego Narodzenia w kościele św. Stanisława w Gdańsku.
Każdy może i powinien w swoim środowisku głośno wyrażać oburzenie wobec więzienia niewinnych ludzi. Wszyscy możemy i musimy organizować się do walki o praworządność, o godziwe warunki pracy i życia, o wolną, solidarną Polskę. Precz z komunizmem!
30 XII 1984 r.

Rada Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 94.

Anna Walentynowicz (1929–2010) – robotnica, działaczka opozycyjna; od 1978 r. w WZZ w Gdańsku, od 1978 r.
członek redakcji „Robotnika Wybrzeża”, sygnatariuszka porozumień sierpniowych, działaczka NSZZ „Solidarność”,
w stanie wojennym internowana, w 1983 r. aresztowana; 10 IV 2010 r. zginęła w katastrofie smoleńskiej.
1
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Nr 124
1984 grudzień 30, [Wrocław] – Komunikaty organizacyjne Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej dotyczące finansowania wydawnictwa
Komunikaty organizacyjne
I. Pismo „Solidarność Walcząca” z dniem ogłoszenia tego komunikatu jest rozpowszechniane według poniższych zasad:
1. Pojedynczy egzemplarz kosztuje 10 zł.
2. Każda osoba biorąca co najmniej 10 egzemplarzy otrzymuje od dostawcy rabat,
i tak przy odbiorze:
a) od 10 do 100 egzemplarzy rabat wynosi 10% (np. za 70 egz. odbiorca płaci 630 zł),
b) od 101 do 500 egz. rabat wynosi 20% (np. za 300 egz. odbiorca płaci 2400 zł),
c) od 501 do 1000 egz. rabat wynosi 30% (np. za 700 egz. odbiorca płaci 4900 zł),
d) od ponad 1000 egz. rabat wynosi 40% (np. za 1200 egz. odbiorca płaci 7200 zł).
3. Rabat udziela się osobom, które przy odbiorze następnego numeru wpłacą należną sumę.
Wyjaśnienie. Część czytelników i członków SW postulowała bezpłatne rozprowadzanie naszego pisma. Jednakże większość członków SW i znaczne kręgi czytelników
uważają, że darmowe rozdawanie wyników czyjejś pracy jest demoralizujące, uczy
lekceważenia wysiłków i ryzyka drukarzy i kolporterów. „Solidarność Walcząca” jest
pismem samofinansującym się. Przeciętny koszt wydania jednego egzemplarza wynosi
6 zł. Cała reszta przeznaczona jest na pokrycie kosztów i rozwój kolportażu (przewóz,
załatwianie spraw pośrednich, umożliwienie tworzenia nowych siatek kolportażowych
bez konieczności dofinansowania itp.).
II. Zasady obowiązujące przy rozprowadzaniu przez kolportaż naszej organizacji
pozostałych naszych wydawnictw i wyrobów:
1. Przez wydawnictwo (wyrób) Solidarności Walczącej rozumie się prasę, książki,
znaczki, znaczki metalowe i plastikowe, zdjęcia, plakaty, pocztówki, kartki okolicznościowe, banknoty, monety, medale, kasety:
a) opatrzone napisem bądź symbolem naszej organizacji;
b) ogłoszone jako nasze wydawnictwo (wyrób) w piśmie „Solidarność Walcząca” lub
w pismach terenowych oddziałów SW.
2. Pojedyncze egzemplarze (sztuki) sprzedawane są po cenie nominalnej.
3. Każda osoba biorąca co najmniej 10 egzemplarzy (sztuk) otrzymuje od dostawcy
rabat. Przy odbiorze: od 10 do 100 egz. rabat wynosi 10%; od 101 do 500 egz. rabat
wynosi 15%; ponad 500 egzemplarzy (sztuk) rabat wynosi 20%.
4. Warunkiem udzielenia rabatu jest wpłacenie przy odbiorze co najmniej 30% należnej
gotówki, a pozostałej kwoty w ciągu dwóch miesięcy.
Podane zasady obowiązują w rozliczeniach między różnymi ogniwami kolportażu
Solidarności Walczącej i dotyczą wyłącznie wydawnictw (wyrobów) naszej organizacji.
Można je traktować jako wzorzec przy zawieraniu umów (na zasadach wzajemności,
symetrii) z innymi wydawnictwami lub strukturami niezależnymi.
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Wyjaśnienie. Zasady mają sprzyjać rozwojowi kolportażu przy jego samodzielności
finansowej. Mają one charakter porządkujący, zapobiegający sporom z powodu roszczeń finansowych. Sądzimy, że ta część działań naszej organizacji pozwoli finansowo
wesprzeć szczególnie deficytowe agendy (np. pomoc represjonowanym i ich rodzinom,
łączność, radio). Umożliwi też rozwój bazy wydawniczej, odtworzenie zużytego lub
straconego sprzętu, da wsparcie finansowe i techniczne różnym inicjatywom i grupom
środowiskowym.
30 XII 1984 [r.]

Agencja Informacyjna Solidarność Walcząca1

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 94.

1

Właśc. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej.
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Nr 125
1984 [grudzień, przed 31], [Wrocław] –„Egzamin z wyobraźni”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) polemizujący w kwestii manifestacji ulicznych z artykułem Jerzego
Andrzeja Przystawy („A.Ł.”) pt. „Egzamin z bohaterstwa” (opublikowanym w „Obecności”)
Egzamin z wyobraźni
Niezależne pismo literackie „Obecność”1 (nr 7, Wrocław 1984) opublikowało artykuł
A.Ł.2 pt. Egzamin z bohaterstwa, w którym autor w nawiązaniu do mojej wypowiedzi
(SW 21/88) poddaje krytyce sens znaczenia ulicznych manifestacji. Zamiast manifestacji
proponuje „ciszę powszechnej odmowy”. Z tego, co pisze, wynika, że nie rozumie po
prostu moich argumentów ani mojego stanowiska w tej sprawie. Albo ja niezbyt jasno
piszę, albo A.Ł. zanadto zafascynowany jest własną wizją „milczącego morza”. Co dają
manifestacje? – pyta retorycznie A.Ł., tak jakby w ogóle nie czytał mojego artykułu, na
który się powołuje. Powtarzam więc raz jeszcze:
1. Dają tysiącom ludzi poczucie solidarności i przekonanie, że walka trwa.
2. Miliony ludzi w Polsce, do których nie dociera niezależna prasa, którzy nie mają
zwyczaju lub cierpliwości słuchać zachodnich rozgłośni – trwają dzięki manifestacjom
w oporze, nie zapisują się do neoz[wiązków] z[awodowych], nie poddają się biernie
komunistycznej „normalce”.
3. Milionom ludzi za granicą ukazują najdobitniej prawdziwe oblicze komunizmu,
polityków zachodnich uczą (choć z oporami) właściwego stosunku do ZSRR i jego
„sojuszników”.
4. Osłabiają w znacznym stopniu polityczną pozycję komunistów, stanowią ważny
argument w rękach przeciwników komunizmu, wzmacniają pozycję polityczną opozycji,
polityków zachodnich, Kościoła (i to niezależnie od Jego oficjalnego stanowiska w tej
sprawie).
5. Stanowią poważny wyłom w praktyce totalitarnego systemu państw komunistycznych, przełamanie pewnej społecznej bariery psychologicznej i jako takie – zaczątek
rozłamu tego systemu.
Mało?
Dygresje historyczne A.Ł., powoływanie się na przykłady Komuny Paryskiej, rewolucji październikowej, [Mahatmy] Gandhiego3 itp. – są od rzeczy. Nasza sytuacja jest bez
„Obecność” – podziemne pismo literackie, ukazujące się we Wrocławiu w latach 1983–1988. Członkami redakcji
byli: Rafał Bubnicki, Lothar Herbst, Krzysztof Hoffman, Jacek Mulak, Maciej Ratajczak, Janusz Stolarczyk, Zbigniew
Śmigielski.
2
Jerzy Andrzej Przystawa „A.Ł.”, „Andrzej Łaszcz”, „Józef Put”, „Czesław Odrowąż” (1939–2012) – fizyk,
nauczyciel akademicki, profesor, działacz opozycyjny; od 1980 r. w NSZZ „Solidarność”, w grudniu 1981 r. członek
RKS „Solidarność” Dolny Śląsk, w stanie wojennym internowany, w październiku 1982 r. zarejestrowany przez
Wydział II WUSW we Wrocławiu jako TW „Turski” do SOR „Aston” (przeciwko wywiadowi USA), 17 VIII 1984 r.
wyrejestrowany z powodu niechęci do współpracy, współpracownik SW, publicysta wielu podziemnych pism, m.in.
„Aspektu”, „Obecności”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Solidarności Walczącej”; po 1989 r. zaangażowany w Ruch
Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
3
Mahatma Gandhi (1869–1948) – hinduski przywódca narodowy, propagator pacyfizmu i walki bez przemocy.
1
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precedensu. W naszej walce z systemem totalitarnym manifestacje nie są środkiem na
obalenie komuny, lecz jedną z wielu form działania, z których każda z osobna niewiele
znaczy, ale wszystkie razem kształtują sytuację polityczną i przyczyniają się do stopniowego rozkładu komuny.
Ludzie boją się. Obawiają się udziału w niezależnych manifestacjach – i nie ma nic
w tym dziwnego. W innych krajach komunistycznych nawoływanie do masowych, niezależnych manifestacji nie miałoby aktualnie sensu, bo nikt by tego nie posłuchał. Nie dlatego, że idea jest dobra, a społeczeństwa są złe. Są po prostu – ciągle jeszcze – skutecznie
zniewolone. Nam udało się zniewolenie to przełamać, my mamy szansę. A.Ł. proponuje
zaś, abyśmy z szansy tej dobrowolnie zrezygnowali.
Póki jeszcze jest dostatecznie wielu chętnych odważnych (a na szczęście jest), musimy
trwać na tej zdobytej barykadzie. Każdy dzień naszego trwania, każda niezależna manifestacja 1-majowa czy inna to trwałe i nieodwracalne osłabianie komuny, kolejne ciosy,
które prędzej czy później przyniosą widoczny efekt. „Szary, zamyślony przechodzień”,
o którym pisze A.Ł., że pyta: Co to da? Co to zmieni? – tak samo pyta, gdy słyszy o apelach
do władz, o głodówkach, o gazetkach podziemnych itd. Tych „pytających”, popadających
w zwątpienie – czego A.Ł. w swym optymizmie zdaje się nie zauważać – jest coraz więcej i znów nie dlatego, że „naród jest zły”, ale dlatego, że metody i środki zniewalania,
którymi dysponuje komuna, ciągle jeszcze są skuteczne. A jeśli – na szczęście – nie tak
już skuteczne jak dawniej, to w dużej mierze dzięki manifestacjom. Bowiem metody
i środki najskuteczniejsze są wtedy, gdy społeczeństwo milczy. A pan A.Ł. proponuje
nam właśnie dobrowolne zanurzenie się w to milczenie. Co stanie się z tymi milionami,
do których nie dociera niezależna prasa? Czy Panu brak wyobraźni?
„Milczenie morza”, „cisza powszechnej odmowy w kłamstwie, zbrodni” – koncepcja
M[acieja] Poleskiego4, którą tak zachwyca się A.Ł. – prowadzić może tylko do jednego: do
osłabienia opozycji i stopniowej „normalizacji” w stylu gierkowskim. Już widzę „milczenie
morza” – tych ludzi coraz liczniej zapisujących się do neoz[wiązków] z[awodowych],
bo przecież wszystko na razie skończyło się. Trzeba żyć. Widzę ten powrót do łapówek,
drobnych kradzieży, powszechnego zakłamania, oficjalnych oszustw, bo przecież taka jest
komuna: te miliony, a każdy z osobna przed ekranem TV; te rozmowy w pracy o wczorajszym menu, o nędzy, o tym, że nic nie można dostać i że „nie da rady”, a może i ten
strach, te odwracania głowy, gdy na murze zobaczy się przypadkiem – tak jak było za
czasów [Edwarda] Gierka – klepsydrę z nazwiskiem zamordowanego przez SB (sprawa
[Stanisława] Pyjasa5).
„Milczenie morza” – mamy w komunie od 40 lat. A fakt, że milczenie jest dwuznaczne,
komuna doskonale wykorzystuje. [Wojciech] Jaruzelski z pewnością nie marzy o niczym
innym jak o doprowadzeniu do jego powszechnego milczenia. Dalej poszłoby już gładko.
Czesław Bielecki „Maciej Poleski” (ur. 1948) – architekt, działacz opozycyjny; od 1980 r. w „Solidarności”,
1979–1980 szef poligrafii w podziemnym PPN, 1982–1989 założyciel i szef podziemnego wydawnictwa CDN,
podziemny publicysta; w czerwcu 1985 r. aresztowany, od października 1985 r. przez 11 miesięcy (do zwolnienia)
prowadził głodówkę; 1990–1995 doradca prezydenta RP Lecha Wałęsy, założyciel Ruchu Stu (1996), 1997–2001
poseł na Sejm RP.
5
Stanisław Pyjas (1953–1977) – student filologii polskiej UJ; współpracownik KOR, dotkliwie pobity prawdopodobnie z inspiracji SB, w wyniku pobicia zmarł. Jego śmierć wywołała masowe protesty studentów i stała się impulsem
do powołania Studenckich Komitetów Solidarności.
4

239

Milczenie doprowadziło nasz kraj do ruiny. Każdy rok nowego milczenia – to spychanie
obowiązku walki z komuną na nasze dzieci. One wygrają, ale jak będzie wtedy wyglądała
Polska?
Dziś, po zamordowaniu ks. [Jerzego] Popiełuszki, jesteśmy niebezpiecznie blisko
tego milczenia. Mam jednak nadzieję, że ofiara ks. Jerzego nie pójdzie na marne, że się
komunistyczni bandyci przeliczyli. Mam nadzieję, że znowu (w większej liczbie niż
ostatnio) spotkamy się 1 maja, że może sierpień ’85 okaże się tym drugim Sierpniem (bo
sytuacja dojrzewa już do strajku generalnego, miałby on obecnie bez wątpienia znaczenie
przełomowe), że A.Ł. i wielu [a]ślących tak jak on zrozumie to, póki czas, że nigdy już
„milczenia morza” w tym kraju nie będzie.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1984, nr 94.

a

Część wyrazu nieczytelna, najprawdopodobniej myślących.
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Nr 126
1985 [styczeń, przed 29], [Wrocław] – Komunikat Agencji Informacyjnej Solidarności
Walczącej o spotkaniu przedstawicieli oddziałów Solidarności Walczącej i uzgodnieniu
stanowisk w najważniejszych kwestiach
Komunikat
Na zebraniu przedstawicieli oddziałów Solidarności Walczącej z Gdańska, Katowic,
Poznania, Rzeszowa i Wrocławia sformułowano wspólne stanowisko w następujących
kwestiach: a) podwyżki cen, b) wybory do sejmu, c) inicjatywy społeczne związane
z problematyką praworządności, d) obchody 1 Maja. W poszczególnych sprawach ukażą
się oddzielne oświadczenia Rady Solidarności Walczącej.
Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 96.
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Nr 127
1985 [styczeń], [Wrocław] – „Zwycięstwo prowokacji nad rozsądkiem?”, artykuł podpisany Konrad, dotyczący politycznych następstw zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki
Zwycięstwo prowokacji nad rozsądkiem?
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął, aby „Solidarność” mogła zmartwychwstać. Generał
[Wojciech] Jaruzelski w zarodku stłumił prowokacje twardogłowcówa, a może i próbę
przewrotu z ich strony. Dzięki godnej i spokojnej postawie władz, episkopatu, Lecha
Wałęsy i całego społeczeństwa kraj uniknął najstraszniejszego niebezpieczeństwa… Tak
mniej więcej brzmią komentarze nad trumną żoliborskich hutników. Jeśli płyną ze strony
władz, nie eksponują oczywiście roli „Solidarności”. Jeśli wypowiada je „Solidarność”,
tarmosi oczywiście władzę. Jeśli napływają z Zachodu lub z Kościoła, rozdaje laurki
i miłe słowa wszystkim stronom. Mamy świętego patrona „Solidarności”. Pół miliona
ludzi ze wzniesionymi na znak zwycięstwa palcami spotkało się nad grobem. Pewnie już
niedługo proces beatyfikacyjny. Mordercy w więzieniu. Zwycięstwo zdrowego rozsądku
nad prowokacją. Wolimy [Wojciecha] Jaruzelskiego od [Stanisława] Kociołka1. Lepszy
[Lech] Wałęsa niż [Andrzej] Gwiazda. Trzeba było męczeńskiej śmierci ukochanego
przez lud kapłana, aby stan społecznego poparcia dla tej otoczonej niechęcią generalskiej
ekipy odbił się od dna. Tak, taki jest dotychczasowy efekt zbójeckiej prowokacji: nigdy
po 13 grudnia 1981 r. tak wielu ludzi nie wyrażało się tak dobrze o [Wojciechu] Jaruzelskim. Pewnie ze strachu, pewnie z przemęczenia i obawy przed czymś gorszym, ale
o to zapewne chodziło. Najpierw spytajmy, kto korzysta ze zbrodni i czyj wspomaga ona
interes. Jest to stara prawnicza zasada, od której należałoby zaczynać każde dochodzenie.
Jedynym racjonalnym argumentem, jakim posługuje się ekipa [Wojciecha] Jaruzelskiego, tak na użytek krajowy, jak [i] zagraniczny, jest zasada mniejszego zła. Wrona jest
przecież lepsza aniżeli syberyjski niedźwiedź. Polscy generałowie – od swych radzieckich
kolegów… Lepiej dostać pałą przez plecy niż kulą w łeb. „Będę tobie łagodniejszym
katem” – tak trafnie napisał [Leszek] Kołakowski2. Jest to zresztą instrument socjotechniczny każdego totalitaryzmu. Gen. [Augusto] Pinochet niedawno w wywiadzie bodajże
dla „Newsweeka” przedstawia się jako centrysta, omalże liberał.
Dla uwiarygodnienia się w roli „mniejszego zła”, dla uzyskania chociaż minimum
akceptacji, jaka płynie ze zrezygnowanej bierności, konieczne jest bezustanne przypominanie społeczeństwu o istnieniu „wściekłych”, „twardogłowych”, po prostu „tych
gorszych”. Ba, powinni oni nie tylko przypominać o swoim istnieniu, ale wręcz na podobieństwo rozżalonych brytanów szarpać się na łańcuchu, przytrzymywanym jednak
silną ojcowską ręką aktualnie rządzącej ekipy. Gdyby tej ręki zabrakło…, „Musicie nas
Tu i dalej tak w oryginale.
Stanisław Kociołek (1933–2015) – socjolog, działacz i polityk komunistyczny; 1964–1967 I sekretarz Komitetu
Warszawskiego PZPR, 1967–1970 I sekretarz KW PZPR w Gdańsku, od czerwca do grudnia 1970 r. wicepremier,
1965–1972 poseł na Sejm PRL, 1968–1971 członek BP KC PZPR.
2
Leszek Kołakowski (1927–2009) – filozof; 1947–1966 w PPR/PZPR, w 1968 r. zwolniony z pracy i zmuszony do
emigracji, 1977–1981 członek KSS „KOR”.
a

1
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kochać, bo inaczej przyjdą twardogłowcy” – straszy [Mieczysław] Rakowski3, [Jerzy]
Urban, [Daniel] Passent4 i setki pomniejszych propagandystów stanu wojennego. Gdyby
więc twardogłowców nie było, należałoby ich czym prędzej wymyślać. Pomiędzy [Wojciechem] Jaruzelskim a ścianą musi funkcjonować zbiorowisko żądnych krwi potworów,
bo inaczej okaże się, że król jest nagi.
Innych argumentów na swą korzyść ta ekipa nie ma. Zaufanie zostało roztrwonione
przez [Władysława] Gomułkę, zagraniczne pożyczki przez [Edwarda] Gierka, sentyment
do munduru, rogatywki i sztandaru przez obecnego wodza. W ideologię nikt nie wierzy.
Gospodarka nie chce drgnąć. Opór społeczeństwa, wprawdzie już tylko bierny, trwa jednak
nadal. Pat. Dryfowanie. Pal zresztą licho społeczne poparcie, generałom wystarczy ludzka
bierność. Ale trzeba jakoś dogadać się z Kościołem, a nade wszystko z Zachodem, bo tam
znajduje się jedyny klucz do stanu gospodarki PRL. Ten pogarszający się stan wcześniej
czy później, lecz nieuchronnie, przemieni bierność w bunt. Dryf prowadzi do katastrofy,
bo ma głód i zubożenie w perspektywie. I o tym generałowie wiedzą, bo nie trzeba być
nawet wybitnym ekonomistą, aby odczytać „mane, tekel, fares”5 między kolumnami liczb
„Rocznika statystycznego”. Wystarczy pomyśleć o tym, co oznacza przyjęty oficjalnie
w planie gospodarczym na rok 1985 brak przyrostu dostaw żywności na rynek i brak
przyrostu dochodów realnych ludności. Przeprowadzając z początkiem 1982 roku, pod
osłoną stanu wojennego, podwyżkę cen, ekipa generała wyznaczyła na rok 1985 wypłatę
bonów rewaloryzacyjnych, mających rekompensować spadek wartości pieniądza. Miał to
być przecież rok ostatecznego wyjścia z kryzysu. Tymczasem jest, jak jest. Równowaga
rynkowa zostanie jeszcze głębiej naruszona, gdyż coraz liczniejsze maszyny i całe wydziały stają z powodu braku pochodzących z Zachodu części zamiennych.
Można byłoby oczywiście na bankructwo obranej 13 grudnia linii reagować demokratyzacyjnym otwarciem, próbą jakiegoś dogadania się ze społeczeństwem, obłaskawienia
przynajmniej trzonu „Solidarności” z [Lechem] Wałęsą na czele. Ale na to nie ma albo
zgody Moskwy, albo i własnej woli. Co więcej, ten reżim dobrze wie, że społeczne bunty
wybuchają nie w okresach ucisku, lecz liberalizacji, więc też nawet liberalizacji się boi,
nie wspominając nawet o demokratyzacyjnych mrzonkach. Pozostają więc twardogłowi
i ich groźne pomruki jako jedyne źródło „legitymizacji” systemu. Rozbici politycznie
wraz z partyjnymi liberałami, już na nadzwyczajnym IX Zjeździe PZPR6 w lipcu 1981 r.
pozbawieni realnego wpływu na podstawowe dźwignie władzy, odsunięci na marginesowe
stanowiska, wyparci nawet z prasy, nadają się jednak znakomicie do straszenia, niby złe
moce z baśni braci Grimm. Ale co będzie, jeśli Baba-Jaga faktycznie wjedzie na miotle
do dziecinnego pokoju i zacznie rozrabiać? Dużo hałasu, ale przynajmniej na jakiś czas
3
Mieczysław Franciszek Rakowski (1926–2008) – dziennikarz, polityk komunistyczny; od 1946 r. w PPR/PZPR,
1975–1990 członek KC PZPR, 1987–1990 członek BP KC PZPR, 1989–1990 I sekretarz KC PZPR, 1981–1985
wicepremier, 1988–1989 premier, 1972–1989 poseł na Sejm PRL.
4
Daniel Passent (ur. 1938) – dziennikarz, tłumacz, dyplomata; od 1959 r. związany z tygodnikiem „Polityka”,
1996–2001 ambasador w Chile.
5
Mane, tekel, fares (z aramejskiego: policzono, zważono, rozproszono) – według Księgi Daniela przepowiednia
upadku Babilonu. Napis tej treści pojawił się (wypisany tajemniczą ręką) na ścianie pałacu królów babilońskich
podczas legendarnej uczty Baltazara (syna ostatniego władcy Babilonu, Nabonida), która odbywała się w przeddzień
upadku państwa (539 p.n.e.).
6
IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR został zwołany w związku ze złożoną sytuacją polityczną w kraju. Obradował
w dniach 14–20 VII 1981 r.
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większy posłuch. Tak, gdyby twardogłowi nie istnieli, trzeba byłoby ich nie tylko wymyślić, ale i uwiarygodnić. Co ja tu insynuuję? Czyżbym chciał powiedzieć, że zabójstwo
księdza [Jerzego] Popiełuszki zlecił podwładnym generała [Czesława] Kiszczaka sam
[Wojciech] Jaruzelski?
Na to nie ma żadnych dowodów. I tego oskarżenia rzucać mi nie wolno. Wiemy
mało i możliwe są wszystkie hipotezy, łącznie z sugerowanym przez rząd – a tak łatwo
podchwyconym zarówno przez Kościół, jak [i] przez Zachód, i samego [Lecha] Wałęsę – twierdzeniem o prowokacji twardogłowców albo i Moskwy. Potwierdzałaby to zbieżność dat i kierunków propagandowego ataku na księdza. 11 września 1984 r. zaatakował
go imiennie radziecki dziennik „Izwiestija”b, a już 19 września dołożył swoje na łamach
warszawskiego tygodnika „Tu i Teraz”7 Jan Rem (vel Jerzy Urban). Czas biegnie szybko
i nim tekst ten się znajdzie w rękach czytelnika, znane będą nowe fakty i nowe opinie,
choć na pewno w dalszym ciągu nie wszystkie. Chciałbym jednak, aby w tej wiązce możliwych hipotez znalazło się też domniemanie o prowokacji płynącej z samych szczytów,
a przynajmniej dokonanej za ich przyzwoleniem.
I to właśnie teraz, kiedy zaczyna się decydująca fala walki o jakiekolwiek nowe kredyty
na Zachodzie, o zniesienie sankcji, o wybaczającą życzliwość kapitalistów, przez tyle
dziesięcioleci dofinansowujących „przodujący ustrój”. Właśnie teraz, kiedy rozpoczęła
się seria wizyt zachodnich mężów stanu, przełamujących dotychczasową blokadę dyplomatyczną PRL. W tej właśnie sytuacji potrzebne są jakiekolwiek argumenty na rzecz
generała. Niech będzie chociaż mniej dokuczliwym złem, skoro nie może być nadzieją.
Oczywiście twardogłowi nie są Babą-Jagą, istnieją rzeczywiście, choć równie rzeczywiście zostali odsunięci od stanowisk w partii, jakie piastowali w okresie „Solidarności”.
Dość wspomnieć nazwiska [Andrzeja] Żabińskiego8, [Tadeusza] Grabskiego9, [Stanisława]
Kociołka. Nawet na plenach KC nie są dopuszczani do głosu, na który monopol ma wierna
[Wojciechowi] Jaruzelskiemu partyjna drobnica. Na pewno w zakamarkach SB siedzą
sadystyczni kapitanowie i pułkownicy, którym marzą się „szwadrony śmierci” i sale tortur
na wzór brazylijski czy argentyński10. Ale jacyż to zawodowi policjanci tak nieudolnie
organizują porwanie, by wypuścić z samochodu koronnego świadka, mogącego ich bez
trudu rozpoznać przy pierwszej konfrontacji? Jacyż to fachowcy topią zwłoki w wielkim
sztucznym jeziorze tak, aby natychmiast je znaleziono? Pytania można by mnożyć, a bieg
wydarzeń postawi jeszcze nowe. Ta prowokacja śmierdzi nie tylko w sferze intencji, ale
[także] w sferze wykonawstwa.
Generalska władza wyszła z tej tragedii z kolejną plamą na sumieniu, ale politycznie
wzmocniona. [Wojciech] Jaruzelski przeprowadzi teraz pokazową czystkę albo przynajmniej parę przesunięć personalnych na szczycie, których ofiarą bynajmniej nie muszą
paść ludzie uważani za bliskich twardogłowcom, lecz po prostu niewygodni bądź nieW oryginale „Izwiestia”. „Izwiestija” – dziennik wychodzący w Moskwie od 1917 r.
„Tu i Teraz” – tygodnik społeczno-kulturalny ukazujący się w Warszawie w latach 1982–1985.
8
Andrzej Żabiński (1938–1988) – socjolog, działacz i polityk komunistyczny; 1965–1985 poseł na Sejm PRL,
1967–1972 przewodniczący ZG ZMS, 1973–1980 I sekretarz KW PZPR w Opolu, 1980–1982 I sekretarz KW PZPR
w Katowicach, od lutego do października 1980 r. sekretarz KC PZPR, 1980–1981 członek BP KC PZPR.
9
Tadeusz Grabski (1929–1998) – ekonomista, polityk komunistyczny; 1975–1979 I sekretarz KW PZPR w Koninie,
w 1980 r. wicepremier, 1980–1981 sekretarz KC PZPR, 1976–1980 poseł na Sejm PRL.
10
Nawiązanie do represji stosowanych wobec opozycji przez południowoamerykańskie junty wojskowe w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
b
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lubiani. W każdym razie ma w tej kwestii swobodę działania, jakiej nie miał nigdy od
czasu objęcia władzy. Obywatele współpracujący z rządem z przyzwyczajenia, obawy
lub bierności uzyskali mocny argument wspierający ich postawę, nadający im wymiar
politycznej mądrości, która od początku była im obca. Nic dziwnego, że uchwycili się go
skwapliwie a kurczowo. Ludzie niechętni władzy, lecz bierni, umocnili skutecznie swój
strach, uzyskując tak cenne rozgrzeszenie. W ich oczach, jak w krzywym zwierciadle,
twardogłowy karzeł urasta do rangi Goliata. Niczego nie pragną tak bardzo, jak wezwań
do spokoju. Ci, którzy ugasili już tymi wezwaniami kolejne odruchy społecznego protestu,
zyskali nowy dowód słuszności obranej drogi i skorzystają przy następnej okazji. W ich
ustach i pod ich piórami spokój staje się wartością samą w sobie, zniewolona bierność
przebiera się w szaty politycznego rozsądku, a paniczny lęk przed prowokacją paraliżuje
każdy śmielszy ruch. Pobłogosławiony przez wymogi międzynarodowego handlu, nieśmiertelny „duch Monachium”11, unoszący się wciąż nad zachodnią Europą, poczuje się
lepiej i pewniej. Wystarczy posłuchać komentarzy płynących z Zachodu, z Watykanu,
wypowiadanych ustami hierarchów Kościoła czy samego [Lecha] Wałęsy. A oto właśnie
chodziło.
Najbardziej wzmocniony wychodzi z tego Kościół. Jest on jedyną zalegalizowaną
opozycją, depozytariuszem wiary i nadziei umęczonego społeczeństwa. Kościołowi
dobrze robią męczennicy. Są zasiewem jutrzejszego zbioru. Już kilkunastu księży pragnie kontynuować dzieło żoliborskiego bohatera, prowadzić dalej tę – jak to napisał Jan
Rem – polityczną wiecownię. Jeśli nawet dziesięciu się przestraszy, jedenasty się umocni.
Można spodziewać się nowych „księży ekstremistów” i nowych „wiecowni” w parafiach
Wrocławia, Mielca, a może i Kłaja. Wszędzie. Zaczyna się coś dziać, [coś,] co przypomina
nastrój wśród pierwszych chrześcijan w okresie prześladowań. „Oni nas zabijają, my się
modlimy”. W innej proporcji, w innym czasie, z inną świadomością. Tak czy inaczej może
to okazać się w perspektywie zabójcze dla władzy, przemijające dla Kościoła. Tylko że
wiecznotrwały Kościół może sobie pozwolić na myśl o tak rozległej perspektywie, ruch
polityczny – nigdy. Przegrana wychodzi z tego nie tylko Służba Bezpieczeństwa, ale,
niestety, i „Solidarność”. Niestety, nie potrafi ona odnaleźć się po amnestii, wykorzystać niewątpliwych zwycięstw, jakimi okazały się bojkot wronich związków i absencja
wyborcza. Nie umie otworzyć nowych, odpowiednich do nowej sytuacji, frontów walki.
Jej przywódcy z [Lechem] Wałęsą na czele tracą czas, nie potrafią lub nie chcą wskazać
właściwych na dzień dzisiejszy celów, pociągnąć ku nim wiernych sobie ludzi. Ostatnio
dali pokaz niezgody i nieporozumienia. Jeszcze jedno daremne wezwanie do strajku,
co gorsza, niepoparte przez [Lecha] Wałęsę. A być może rozogniająca nastroje tragedia
księdza [Jerzego] Popiełuszki była ostatnią utraconą okazją do tak potrzebnego nam
wszystkim zademonstrowania własnej siły, wywarcia rzeczywistej presji na realizujący
własne cele rząd. Wezwania do spokoju tylko przez pewien czas będą skuteczne. Zbyt
często powtarzane, godzą także w autorytet przywódców, bo przystoją bardziej kapłanom. Opozycja ma za wsparcie tylko Kościół, ale nie wolno jej pod groźbą politycznego
unicestwienia utożsamiać się z Kościołem, myśleć i reagować po kościelnemu. Być
Nawiązanie do układu monachijskiego podpisanego w 1938 r. przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Włochy,
sankcjonującego rozbiór Czechosłowacji. Przedstawiciele Francji i Wielkiej Brytanii liczyli na to, że ustąpienie
w kwestii Czechosłowacji zapewni pokój w Europie.
11
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może musimy przejść przez fazę stopniowego rozpadu dzisiejszej „Solidarności” – i tak
mocno nadwątlonej, rozczłonkowania jej na nurty i grupy polityczne, z których dopiero
wyłonią się nowi przywódcy i nowy obraz postsolidarnościowej opozycji. Obym się mylił.
[Wojciech] Jaruzelski będzie starał się wykorzystać swe polityczne wzmocnienie, swe
uwiarygodnienie w roli „mniejszego zła”, także wobec Zachodu. Dziś łatwe i bezkrytyczne
przejęcie jego argumentacji wskazuje, że operacja ta może się powieść. Jeśli klucz do
ostatecznego zniesienia sankcji, bilet wstępu do zachodnich banków, nazywał się Jerzy
Popiełuszko, to rzeczywiście szkoda byłoby każdej kropli tej przelanej za Ojczyznę krwi.
Jeśli temu uwiarygodnieniu rządzącej ekipy, uzyskaniu przez nią politycznych i gospodarczych korzyści, nie będą towarzyszyły realne ustępstwa na rzecz dążeń społeczeństwa,
oznaczać to będzie zwycięstwo prowokacji. Nie, nie twierdzę, że [Wojciech] Jaruzelski
zdolny jest tylko do zła i że wszelkie paktowanie z nim jest niewskazane. W polityce nie
wybiera się partnerów. Ale musi to być targ i przetarg, musi być to nacisk i kompromis,
nie zaś przyzwolenie na kit wątpliwych argumentów, jakie usiłuje nam wcisnąć przeciwna
strona. Społeczeństwo nie ma dziś głosu. Mówi tylko władza, mówi Kościół, czasem mówi
[Lech] Wałęsa. Ale tym większa odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy mówią za nas.
Wiem, że odprężenie potrzebne jest wszystkim, także i nam, bo na drodze do odrodzenia
nasz „łagodniejszy kat” bywa trochę łaskawszy. Ale nie może być tak, że otrzymuje się
coś, nie dając nic w zamian. Oby zechcieli to zrozumieć także politycy zachodni, do których tak umizga się ten nasz „łagodniejszy kat”. Jeżeli bez twardych warunków otrzyma,
czego pragnie, będzie to oznaczało zwycięstwo prowokacji nad zdrowym rozsądkiem.
Konrad12
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1985, nr 59.

12

Bliższych danych nie ustalono.
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Nr 128
1985 [luty, przed 7], [Wrocław] – „Od nas zależy…”, artykuł od redakcji „Solidarności
Walczącej” nawołujący do wzięcia udziału w piętnastominutowym strajku 28 lutego
1985 r., ogłoszonym przez władze podziemnej „Solidarności” w związku z podwyżkami cen
Od nas zależy…
TKK NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą [na czele] oraz RKS Dolny Śląsk ogłaszają 15-minutowy strajk w dniu 28 II [19]85 [r.] o godz. 12.00 i wzywają wszystkich
do uczestnictwa w tym akcie protestu przeciwko podwyżkom cen i zamachowi na wolne
soboty i 8-godzinny dzień pracy. Popieramy decyzję władz Związku. Z chwilą gdy zapadła, jest wiążąca dla wszystkich członków „Solidarności”. Moralnie zaś [z]obowiązuje
cały naród do współudziału w solidarnym zrywie przeciwko zwyrodniałemu systemowi
ciemiężców. Posunięcia rządowe uderzają w podstawy bytu i życia polskich rodzin
i dlatego musimy się zjednoczyć, i wielomilionowym głosem twardo powiedzieć: Nie!
Każdy, kto nie jest kolaborantem, kto się poczuwa do wspólnoty ludzi wolnych, bierze
udział w strajku. I każdy odpowiada za siebie. Strach czy względy rodzinne nikogo nie
usprawiedliwią. Każdy też musi pamiętać, że jego bezkompromisowa postawa może pomóc innym w przezwyciężeniu lęku. Łamistrajk skompromituje się natomiast jak tchórz
i postawi w rzędzie ludzi mizernych; sam wybierze kondycję niewolnika.
Masowe protesty społeczeństwa niejednokrotnie miały decydujące znaczenie w rozwoju sytuacji na historycznych zakrętach PRL-u. Pod naszym naciskiem państwowi
przywódcy odwoływali podwyżki, leciały ekipy rządowe. Stoimy w obliczu szansy:
zdecydowany opór społeczny może przynieść sukces. Dlatego też uważamy, że nic nie
stoi na przeszkodzie, aby strajk protestacyjny rozwinął się w strajk ciągły. Wszelkie w tej
mierze spontaniczne inicjatywy winny być natychmiast solidarnie poparte przez załogi
innych zakładów.
Bądźmy gotowi, czuwajmy. Sami sobie zgotujemy swój los.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 97.
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Nr 129
1985 luty 7, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej i Międzyzakładowego
Robotniczego Komitetu „Solidarności”, wzywające do protestów przeciw podwyżkom cen
Oświadczenie
Lech Wałęsa i TKK wezwali do stałego, stanowczego sprzeciwu wobec wyzysku
ekonomicznego.
Dnia 28 lutego rozpoczynamy zorganizowany protest przeciw podwyżkom cen. Być
może nie wszędzie tego dnia zakończy się on sukcesem. Prowadźmy więc akcje sprzeciwu
aż do 8 marca, do końca następnego tygodnia. Wierzymy, że każdy zakład pracy w tym
okresie znajdzie dzień na swój udany protest.
Możliwe formy protestu:
– wychodzimy na zewnątrz hal na 15-minutowy milczący spacer,
– przerywamy pracę na godzinę lub mniej przed końcem zmiany,
– grupowo opuszczamy zakład pracy i wspólnie idziemy przez dwa przystanki.
Niech cały czas w zakładach będą obecne symbole Związku i znaki protestu (transparenty, syreny).
Zorganizowane grupy naszych sympatyków wzywamy do akcji ulotkowych i plakatowych.
Członkowie „Solidarności” – słuchajcie naszego radia.
8 marca Kobiety! Gesty władz nie uchronią Was i Waszych dzieci od skutków podwyżek. Nie bierzcie udziału w żadnych oficjalnych uroczystościach. Otrzymane od kolegów
kwiaty składajcie zbiorowo w miejscach pamięci.
Studenci! Przypomnijcie w tym dniu o tradycjach protestu młodzieży akademickiej
przeciw polityce godzącej w całe społeczeństwo.
7 II 1985 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” Warszawa1

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 97.

Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” – podziemna struktura, zrzeszająca część warszawskich
zakładów, istniała w latach 1982–1990. Do jej liderów należeli m.in.: Roman Bielański, Jerzy Bogumił, Adam
Borowski, Jerzy Dyner, Bogusław Gołębiowski, Edward Mizikowski, Marek Rapacki.
1
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Nr 130
1985 luty 22, [Wrocław] – Oświadczenie o nawiązaniu porozumienia między Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość” a Solidarnością Walczącą
Oświadczenie
Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”1 i Solidarność Walcząca zawiązują
porozumienie na rzecz demokratycznej i niepodległej Polski.
Uznajemy prawo narodów ościennych do demokratycznego i niepodległego bytu
państwowego.
Nasze porozumienie oparte jest o współpracę polityczną i organizacyjną, zmierza do
konsolidacji opozycji demokratycznej w Polsce.
Wyrażamy wolę współpracy z opozycją demokratyczną krajów Europy Środkowej
i Wschodniej.
22 II 1985 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki
Za Radę Polityczną Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”:
Marek Piasecki2

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1985, nr 60.

Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość” – opozycyjna partia polityczna zawiązana w podziemiu w 1984 r.
Głównym celem partii było doprowadzenie do odzyskania niepodległości oraz wprowadzenie ustroju demokratycznego opartego na zasadach liberalizmu. Dużą wagę przykładała do kwestii wyzwolenia wszystkich narodów Europy
Środkowej spod dominacji sowieckiej. Działaczami i współpracownikami partii byli m.in.: Zygmunt Grzesiak,
Przemysław Kowalski, Piotr Majchrzak, Jarosław Matuszewski, Paweł Skokowski, Jerzy Targalski.
2
Tomasz Dangel „Marek Piasecki” (ur. 1954) – lekarz, działacz opozycyjny; 1976–1977 współpracownik KOR,
działacz NSZZ „Solidarność”, 1983–1984 w Organizacji Niepodległość, 1984–1987 w LDP „Niepodległość” – przewodniczący Oddziału Warszawskiego, 1986–1987 redaktor naczelny pisma „Orientacja na Prawo”; w 1988 r. jako
ochotnik uczestniczył w akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Armenii.
1
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Nr 131
1985 [luty, przed 25], [Wrocław] – „Próba solidarności”, tekst od redakcji „Solidarności
Walczącej” na temat zbliżającego się protestu przeciw podwyżkom cen
Próba solidarności
Dłużej już nie można było czekać. Czas najwyższy na stanowcze ostrzeżenie władz
przed dalszym brnięciem w politykę represji i obniżania stopy życiowej społeczeństwa.
Po raz pierwszy od 13 grudnia [19]81 [r.] Lech Wałęsa razem z TKK wezwali do strajku
ostrzegawczego. Przewodniczący [Lech] Wałęsa zapowiedział ponadto, iż będzie to „początek kontrofensywy »Solidarności«”. Czy tak się stanie – zależy od nas.
15-minutowy strajk 28 lutego rozumiemy jak test, jako próbę naszej solidarności,
sprawdzian tego, czy jesteśmy zdolni (jeszcze albo już) do podjęcia strajku generalnego. Udana próba otworzy przed nami szansę na rzeczywiście skuteczną kontrofensywę.
Sam wybór formy ostrzegawczego protestu – strajk „od–do” – nie wydaje się nam
jednak najszczęśliwszy. Obecnie, w warunkach policyjnej dyktatury, najwłaściwszym,
najbezpieczniejszym momentem na rozpoczęcie strajku jest początek zmiany. Najłatwiej
zacząć strajk już w szatni, gdy wszyscy są razem. O tym warto pamiętać.
Dlatego też, podporządkowując się decyzji władz Związku, jako jego członkowie
proponujemy ponadto uzupełniające formy protestu. Chodzi o to, aby każdy, kto chce
zaprezentować, każdy, kto chce wyrazić gotowość do wzięcia udziału w strajku generalnym, znalazł okazję do zamanifestowania tego. Abyśmy uzyskali jak najrzetelniejszą
odpowiedź na pytanie: Ilu nas jest?
Rzecz jasna odpowiedzi nie poznamy od razu. Szczególną wymowę miałyby fakty
przedłużania się strajku poza 15 minut. 28 lutego w Nocniku TV1 podadzą (cytujemy
z wyprzedzeniem): „W całym kraju trwał normalny dzień pracy”. Jednak gdy ogniwa
„Solidarności” zbiorą dokładną informację o prawdziwym przebiegu tego dnia, o innych
akcjach protestacyjnych, gdy informacje te zostaną zsumowane i podane do publicznej
wiadomości – wtedy dopiero dowiemy się, co nas czeka w tym roku: czy ciągle dalsza
obrona przed postępującą komunistyczną presją, czy kontrofensywa; czy dalsze pogrążanie się w nędzy, czy – wreszcie – jakiś przełom. Jak rzadko kiedy, zależy to naprawdę
od każdego z nas; każdy z nas wybierze.
Pamiętajmy! Gdy 28 [lutego] zawalą nam zakład szpiclami i ubekami, gdy coś nie
wyjdzie, swoje stanowisko, swój sprzeciw możemy wyrazić jeszcze w każdym następnym
dniu – do 8 marca.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 98.

1

Pogardliwe określenie Dziennika Telewizyjnego.
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Nr 132
1985 marzec 2, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z wezwaniem
do strajków przeciw podwyżkom cen
Oświadczenie
I znów władza oszukała społeczeństwo. Obietnica ograniczenia i rozłożenia w czasie
podwyżek okazała się blefem, obliczonym na spacyfikowanie nastrojów. Postanowione
podwyżki cen żywności, gazu i elektryczności, częściowo odłożone na [okres] 1–3 miesięcy, są równe bądź wyższe (smalec z 38 do 55 zł za 0,25 kg!) od publikowanych
w wariantach.
Gest dobrej woli ze strony przewodniczącego [Lecha] Wałęsy i TKK – odwołanie
szykowanego na 28 lutego 15-minutowego strajku ostrzegawczego – władza potraktowała jako oznakę słabości, jako zachętę do bezkarnego zaciskania ekonomicznej pętli na
szyi ubogich. Który to już raz komuniści wypróbowują na nas swą starą zasadę „kto nie
strajkuje, niech nie je”?
Strajkujmy! Czerwonym panom musi się przestać opłacać systematyczne obniżanie
poziomu życia i gnębienie narodu. Innej drogi nie mamy! Przerywajmy pracę w sprzyjających okolicznościach: na początku zmiany, przed jej końcem, po przerwie śniadaniowej itp. Żądajmy poprawy warunków pracy i płacy. SW wzywa do strajków w każdy,
zapowiadany lub niezapowiadany, dzień wprowadzenia podwyżek cen na podstawowe
towary – zwłaszcza żywnościowe.
2 III 1985 r.

Za Radę Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki, Stefan Bobrowski (Poznań),
Jan Wysocki (Katowice), Alina Sopocka1 (Gdańsk), Jan Rola2 (Rzeszów)

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 99.

Alina Sopocka – fikcyjny pseudonim, którego celem było stworzenie wrażenia, że oświadczenie podpisała również
osoba z Trójmiasta.
2
Wieńczysław Nowacki „Jan Kamiński”, „Jan Rola” (ur. 1951) – rolnik, działacz opozycyjny; 1980/1981 organizator
strajku ustrzycko-rzeszowskiego, następnie sygnatariusz porozumienia; w stanie wojennym internowany; od 1982 r.
w OKOR, zastępca przewodniczącego; 1982–1989 wydawca pisma „Solidarność Rolników”; w grudniu 1983 r.
aresztowany, w styczniu 1984 r. zwolniony po głodówce, podczas której był dokarmiany przymusowo; w październiku
1985 r. aresztowany, po czym zwolniony; w czerwcu 1986 r. skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.
1
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Nr 133
1985 [marzec, przed 11], [Wrocław] – „Próba sił przed nami”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” dotyczący odwołania strajku przeciw podwyżkom cen
Próba sił przed nami
Do „próby solidarności” 28 lutego nie doszło. Przebieg wydarzeń jest ogólnie znany:
związek łamistrajków1 protestuje przeciwko podwyżkom. Władze odwołują wprowadzenie podwyżek. W ostatniej chwili Lech Wałęsa i Zbigniew Bujak odwołują strajk
ostrzegawczy. Władze wprowadzają podwyżki praktycznie niczym nieróżniące się od
„wariantów” (rozciągnięcie w czasie na 3 miesiące praktycznie niczego nie zmienia).
„Dzień protestu” wypada niemrawo. Typowy komentarz: „Ale zrobili Lecha w konia”.
Nie Lecha – nas wszystkich!
Oczywiście wielu z nas decyzję o odwołaniu strajku od razu uznało za pochopną,
błędną, ale zamiast krytykować Lecha, spróbujmy go zrozumieć. Przewodniczący „Solidarności” od początku reprezentuje „linię umiarkowaną” (w przeciwieństwie do nas). Gdy
władze odwołały podwyżkę, istniały obawy, że wpłynie to negatywnie na próby strajku,
że będą chciały wrobić kierownictwo Związku w „awanturnictwo” itp. Wydawało się, że
oto osiągnęliśmy pewien kompromis. Stąd decyzja o odwołaniu strajku.
Zagrywkę władz trudno nazwać „polityczną”. Było to po prostu publiczne oszustwo.
Kolejna nauka: dla Lecha i dla wszystkich. Jeżeli władze mówią, że biorą pod uwagę głos
ogółu, to mówią – i nic więcej to nie znaczy. Ale ten ostatni „sukces” władz ma krótkie
nogi. Przede wszystkim władze same skompromitowały swoje neozwiązki. Ukazały całemu społeczeństwu, bez osłonek, że albo się wcale z nimi nie liczą, albo kierownictwo
tych związków pomaga władzy w manipulowaniu społeczeństwem. (Szef łamistrajków
Miodowicz2 wyznał w Nocniku TV, że są usatysfakcjonowani decyzją władz, oni – to
znaczy kto?). Po drugie, przeciętni obywatele od emeryta do milicjanta usłyszeli, że
podwyżki nie będzie, zaczęli się cieszyć, uwierzyli nawet w potęgę łamistrajków, a tu taki
niewypał! Po trzecie, jeżeli swojego zdenerwowania nie przeniesiemy na [Lecha] Wałęsę
(a o to władzom chodzi!), to szanse na udany strajk, już nie ostrzegawczy, a generalny,
wzrosną. Dołączą się ci, którzy przed 28 lutego jeszcze się wahali. Nikt nie lubi, jak się
z niego publicznie kpi. Po czwarte, tak czy inaczej władze pokazały, że się strajku boją,
i to nawet bardzo, wbrew wszelkim uspokajającym oświadczeniom [Jerzego] Urbana.
Nie ma więc co biadać nad niefortunną decyzją [Lecha] Wałęsy i TKK (może właśnie
okaże się „fortunna”), lecz gotować się do prawdziwego strajku, bez żadnych odwołań.
Rozłożenie podwyżek w czasie stwarza tu dobrą okazję. Liczymy na odpowiednie decyzje
kierownictwa Związku. Naszym zdaniem, należy ogłosić strajk generalny od początku
zmiany i bez określania czasu jego trwania: wyjdzie strajk półgodzinny – dobrze, wyjdzie
Chodzi o Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – centralę związkową powstałą w 1984 r., do
1990 r. podporządkowaną PZPR (w tym czasie przewodniczącym OPZZ był Alfred Miodowicz).
2
Alfred Miodowicz (ur. 1929) – hutnik, działacz związkowy, polityk; 1959–1990 w PZPR, 1986–1989 członek BP
KC PZPR, 1985–1986 członek Rady Państwa, 1985–1989 poseł na Sejm PRL, 1984–1991 przewodniczący OPZZ.
1
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ośmiogodzinny – jeszcze lepiej. Hasło strajku: nie tylko zaniechanie dalszych podwyżek,
ale zaprzestanie zgubnej dla Polski polityki represji i manipulowania społeczeństwem.
Dzisiejsze obniżanie stopy życiowej społeczeństwa i nieliczenie się z jego wolą jest
zbrodniczym narażaniem narodu na tragedię niekontrolowanego wybuchu. To generałowie
powinni zrozumieć.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 99.

Nr 134
1985 [marzec, przed 25], [Wrocław] – Wielkanocne życzenia Solidarności Walczącej dla
sympatyków organizacji i wszystkich Polaków
Naszym sympatykom i wszystkim Polakom życzymy obudzenia marzeń i pragnień
zwycięstwa w dniach Wielkanocy. Następnie spełnienia tych pragnień:
– zmartwychwstania „Solidarności”;
– zakończenia radzieckiej ludobójczej agresji w Afganistanie;
– zbudowania przez państwa demokratyczne z USA na czele kosmicznej tarczy przeciwrakietowej1, uwalniającej ludzkość od grozy III wojny światowej i atomowego szantażu
ze strony państw totalitarnych z ZSRR na czele.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 100.

Strategic Defense Initiative (SDI), tzw. gwiezdne wojny – amerykański projekt systemu obrony przeciwrakietowej
polegający m.in. na satelitarnej obserwacji przestrzeni kosmicznej.
1
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Nr 135
1985 [marzec, przed 25], [Wrocław] – „Nasz komentarz”, artykuł od redakcji „Solidarności Walczącej” nawołujący do dalszych protestów
Nasz komentarz
Przekonania, że czas skończyć z dreptaniem w miejscu, że czas podjąć energiczne
działania, że ta władza ustępuje tylko pod bezpośrednim naciskiem – takie przekonania
zdają się już brać górę w podziemiu. Żarty żartami (patrz wyżej), ale ta wiosna niesie
za sobą rzeczywiście sprzyjającą aurę. Przede wszystkim same władze przygotowały
odpowiedni klimat pod masowe wystąpienia. Lech Wałęsa zapowiedział kontrofensywę
„Solidarności”, TKK wezwała do cyklu akcji protestacyjnych. RKS żąda podwyższenia
płac o minimum 2 tys. zł i zapowiada przygotowania do strajków (patrz „ZDnD” nr 10
i 11). Przypominamy apel SW o strajki w dni wprowadzania kolejnych podwyżek cen.
Jednakże wszyscy winniśmy zdać sobie sprawę: apele apelami, ale bez oddolnej
inicjatywy, bez spontaniczności wiele nie wskóramy. Właściwy moment do rozpoczęcia
strajku to przede wszystkim odpowiednie nastroje. Data nie jest ważna. Każda jest dobra,
a ta niezaplanowana, niespodziewana – może najlepsza. Najłatwiej rozpocząć strajk od
początku zmiany. Warto też raz jeszcze przemyśleć, a w końcu także wypróbować sposób
strajku absencyjnego. Pozostać przez jeden dzień w domach, gdzie zaprosimy kolegów
z pracy, sąsiadów. Jeden wyznaczony dzień, co nam zrobią, gdy choćby 20–30% załóg
nie przyjdzie? Przecież oni żyją z naszej pracy!
Otwarta jest też szansa na wielkie, udane manifestacje 1-majowe. Warto by odpłacić
czerwonym panom za ostatnie miesiące bezczelnego ignorowania żądań społecznych,
publicznych oszustw, manipulacji i politycznego bandytyzmu. Do 1 Maja trzeba zacząć
przygotowania już dziś. Poniżej głos naszego redakcyjnego kolegi w tej sprawie1.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 100.

1

Zob. dok. nr 136.
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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.
Przed 1 Maja
Myślę, że o potrzebie 1-majowych manifestacji nie ma już specjalnie kogo przekonywać. Zwrócę tylko uwagę na jeden fakt: w tym roku chodzi już nie tylko o tradycję
i płynące stąd długofalowe korzyści, ale również o publiczne zademonstrowanie efektów
dotychczasowej polityki. Gdyby nam się udało pokazać, że wymiernym efektem tej polityki jest wzrost liczby uczestników w niezależnych manifestacjach, mogłoby to mieć
daleko idące konsekwencje.
Oczekuję na rychłe wezwanie TKK do ogólnopolskich niezależnych manifestacji 1-majowych. Tu, na Dolnym Śląsku, konieczne jest wspólne stanowisko RKS i SW w sprawie
form tegorocznych manifestacji, i to stanowisko za manifestowaniem na ulicach, a nie
w mieszkaniach. Panowie, obmyślcie to – póki jeszcze dość czasu!
Moje wstępne propozycje:
1) Wybrać kilka miejsc zbiórek, ale o różnym czasie, tak aby ludzie mogli dojść
z jednego miejsca na drugie.
2) Miejsca wybrać w pobliżu oficjalnej galówki albo wręcz w jej centralnych miejscach
(nas powinno być tym razem więcej). Zwiększy to bezpieczeństwo naszych manifestacji
i dzięki temu – ich liczebność.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 100.
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Nr 137
1985 kwiecień 3, [Wrocław] – Wezwanie Solidarności Walczącej i Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności” do organizowania niezależnych pochodów
pierwszomajowych
1 Maja jest naszym świętem. Jest świętem międzynarodowej, robotniczej solidarności.
W kraju zniewolonym przez komunizm jest dniem protestu przeciw bezprawiu, przeciw
absurdalnej gospodarce.
Przez Polskę przechodzi nowa fala aresztowań, ataków na Kościół i projektów drakońskich ustaw. Władza coraz dotkliwiej obciąża społeczeństwo kosztami swojej nieudolności.
Mieszkańcy miast! Robotnicy! Organizujcie niezależne pochody pod hasłami:
Uwolnić politycznych! Precz z podwyżkami cen! Niech żyje Solidarność!
3 IV 1985 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”, Warszawa

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 101.
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Nr 138
1985 [kwiecień 6–23], [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z wezwaniem do udziału w niezależnych obchodach święta 1 Maja we Wrocławiu
Popieramy powyższą Odezwę RKS-u1. Uzupełniamy ją tylko sugestią masowego wyjścia na ulice jeszcze przed rozpoczęciem partyjnego pochodu. Utrudni to milicji łapanki
i rozpędzanie ludzi, zatrzymywanym da oczywiste alibi.
Gdy od rana wyjdziesz na spacer po centrum miasta, łatwiejsze będzie nasze zgromadzenie się i przejście w niezależnych pochodach. Może nie dokładnie w czasie i miejscu
zaplanowanym, ale wtedy i tam, gdzie to będzie możliwe.
Mieszkańców podwrocławskich miejscowości, w których „Solidarność” nie organizuje
1-majowych manifestacji, zapraszamy do Wrocławia.
Do zobaczenia na niezależnej 1-majowej manifestacji!
Rada SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 102.

Odezwa RKS z 6 IV 1985 r. została wydrukowana w tym samym numerze „Solidarności Walczącej” co przytoczony
dokument. RKS wezwał w niej do: „1. Nieuczestniczenia w 1-majowych pochodach i manifestacjach organizowanych
przez władze oraz do zbojkotowania tzw. imprez towarzyszących (festyny, zabawy itp.). Uważamy, że nie pora na
zadeklarowaną radość. 2) Organizowania – tam, gdzie to możliwe – własnych, niezależnych manifestacji 1-majowych
pod hasłami żądającymi przestrzegania praw pracowniczych oraz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych”.
1
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Nr 139
1985 [kwiecień, przed 9], [Wrocław] – „Dlaczego i jak?”, artykuł od redakcji „Soli
darności Walczącej” nawołujący do zainicjowania niezależnego pochodu pierwszomajowego
Dlaczego i jak?
Argumenty zwolenników, jak i przeciwników ulicznych demonstracji przytaczaliśmy
na tych łamach już nieraz. Naszym zdaniem 1 Maja i 31 Sierpnia pozostają świętami,
w których konieczny jest publiczny sprzeciw wobec komunistycznych rządów. Celem
tego sprzeciwu jest, tak jak i w przypadku strajków, społeczna samoobrona przed ekonomicznym i obywatelskim uciskiem. Bogdan Borusewicz1 – przewodniczący gdańskiej
RKK2, członek TKK, powiedział: „Zniszczono mechanizmy ekonomiczne, zlikwidowano
struktury demokratyczne, zabito kontrolę społeczną. System wytwarza wokół siebie
pustynię. Zuboża i głodzi naród. Bez zalegalizowania i odrodzenia autentycznych organizacji społecznych, w tym »Solidarności«, pustynia ta pochłonie nas wszystkich. Dlatego
trzeba się bronić!” (wywiad w: „Solidarność” – Pismo Reg[ionu] Gdańskiego, nr 3, 25 II
[19]85). Powyższe słowa, aktualne przed szykowanym 15-minutowym strajkiem, są
tym bardziej aktualne przed zapowiedzianymi już w oświadczeniach TKK niezależnymi
pochodami 1-majowymi.
Na te nasze pochody powinniśmy tym razem stawić się tłumnie. Gdy tak będzie,
wtedy ZOMO nie będzie nam groźne, bo na strzelanie do ludzi w to robotnicze święto
władza, na szczęście, nie może sobie pozwolić. Tak więc od Ciebie, od Twych kolegów
z pracy, znajomych i sąsiadów, których zachęcisz do wyjścia w tym dniu na ulice, zależy
skuteczność i bezpieczeństwo naszego wspólnego protestu.
Sugestie co do sposobu organizowania pochodów „Solidarności”:
1. Najlepiej wyznaczyć zbiórki w tradycyjnych w danym mieście miejscach lub nawet tam, gdzie zbierają się partyjni (nas będzie więcej!). Ale uwaga: zbierajmy się na
godzinę przed początkiem partyjnej galówki. Im zawsze spieszno odbębnić swą obstawianą defiladę i potem skierować milicję do łapanek i rozpędzania ludzi. Pomysł, który
polecamy regionalnym strukturom „Solidarności” – masowego wyjścia na ulice przed
rozpoczęciem oficjalnego pochodu w celu zawiązania pochodu własnego – może pomieszać partyjne szyki.

Bogdan Borusewicz (ur. 1949) – historyk, działacz opozycyjny, polityk; uczestnik Marca ’68, aresztowany,
w 1969 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności; w 1973 r. współorganizator protestów przeciwko przekształceniu
ZSP w SZSP, uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, członek KOR i KSS „KOR”, od 1978 r.
w WZZ Wybrzeża, 1977–1981 członek redakcji „Robotnika”, 1978–1980 członek redakcji „Robotnika Wybrzeża”,
działacz NSZZ „Solidarność”; w stanie wojennym ukrywał się; od 1982 r. w RKK NSZZ „Solidarność” Gdańsk, od
1984 r. w TKK, od 1986 r. w TR NSZZ „Solidarność”, 1997–2001 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji,
1993–2001 poseł na Sejm RP, 2005–2015 marszałek, a od 2015 r. wicemarszałek Senatu RP.
2
Regionalna Komisja Koordynacyjna (RKK) NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk – podziemne władze gdańskiej
„Solidarności” istniejące w latach 1982–1989. Początkowo do RKK należeli: Bogdan Borusewicz, Aleksander Hall,
Stanisław Jarosz, Bogdan Lis i Marian Świtek.
1
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2. Rozpraszane przez MO grupy winny ponownie skupiać się coraz bliżej trasy partyjnego pochodu. Przejście naszych niezależnych grup przed ich trybuną z okrzykami
i znakami „Solidarności” stanowiłoby nasz widoczny sukces.
Do zobaczenia na niezależnej 1-majowej manifestacji!
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 101.

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
Plany walki ze społeczeństwem
W marcu br. w zachodniej prasie ukazały się omówienia dwóch poufnych dokumentów
rządu PRL. Dziennik „Los Angeles Times”1 ujawnił szczegóły raportu przygotowanego
dla władz pt. „Niebezpieczeństwa w sferze społeczno-politycznej w roku [19]85”, który stanowił podstawę dyskusji na zebraniu Rady Ministrów 22 marca 1985 r. Oto jego
główne tezy:
Kluczowy jest problem wiarygodności. Rząd [Wojciecha] Jaruzelskiego cierpi po
4 latach na brak wiarygodności w oczach opinii publicznej. Oskarżany jest o nieudolność,
brak jasnej linii politycznej, rozbieżność między deklaracjami i praktyką. Źle pracują
środki masowego przekazu, nieumiejętnie przedstawiają linię rządu. PRON i neoz[wiązki]
z[awodowe] są w stagnacji. Ani społeczeństwo, ani nawet partyjni biurokraci nie traktują
tych tworów poważnie. Wybory do sejmu: rząd liczy na dużą frekwencję i poparcie, ale
raport przestrzega przed takim optymizmem. Jako czynniki zagrażające trwałości rządu
autorzy wymieniają praktycznie wszystkie grupy środowiskowe. Co prawda – stwierdzają – „Solidarność” słabnie i walczy już tylko o przetrwanie, stosunkowo skutecznie
spacyfikowano środowiska robotnicze, ale duże zagrożenie stanowią jeszcze Kościół i społeczności uniwersyteckie. Raport proponuje: zlikwidować resztki swobód na wyższych
uczelniach, stosować odpowiednie naciski finansowe („rządzić przy pomocy pieniądza”!),
wahających się i niezdecydowanych przyciągnąć, innych wyeliminować, wprowadzić
nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym (nie zważając na żadne protesty), tak aby
bez przeszkód można było przeprowadzić systematyczne czystki. Co do Kościoła – raport
zaleca zrewidowanie dotychczasowej polityki.
Bardziej szczegółowo tą ostatnią kwestią zajmuje się poufny dokument Rady Ministrów (do użytku wewnętrznego niektórych ministerstw). Kopie tego dokumentu udało się
zdobyć warszawskiemu korespondentowi „Le Figaro”2. Jego treść omawia on w artykule
pt. Polska ku konfliktowi na wielką skalę. Oto niektóre pozycje planu „przeciwdziałania
władz” rzekomym aspiracjom Kościoła do odgrywania roli politycznej i wpływania na
politykę państwa: 1) karać księży zaangażowanych społecznie, 2) wstrzymać dotychczasowe budowy i nowe pozwolenia na budowy świątyń i miejsc kultu, 3) karać nagłośnienie
podczas ceremonii religijnych – na zewnątrz świątyń i podczas pielgrzymek, 4) ograniczać
systematycznie przydziały papieru dla wydawnictw katolickich, zaostrzyć ingerencję
cenzury, 5) „utrudniać” pracę duszpasterstw akademickich, 6) dążyć do zlikwidowania
wszelkich form duszpasterstw środowiskowych (służby zdrowia, świata robotniczego,
środowisk twórczych itd.), 7) przeciwdziałać ruchowi oazowemu, 8) nie udzielać pozwo1
2

„Los Angeles Times” – dziennik ukazujący się w Los Angeles od 1881 r.
„Le Figaro” – dziennik ukazujący się w Paryżu od 1826 r.
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leń na kolonie i obozy wakacyjne aorganizowane (lub) pod patronatem Kościołaa, 9) nie
okazywać szacunku osobie Papieża.
Co praktycznie oznaczają te „zalecenia”? Jaki będzie ich skutek? Jeśli w klimacie partyjnego dialogu z Kościołem zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę, to czego się można
spodziewać po zapowiadanej partyjnej ofensywie przeciwko Kościołowi? Dziennikarz
„Le Figaro” w zakończeniu swego omówienia nazywa tę właśnie rozpoczętą politykę
„samobójczą”.
Opracował J.M.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 102.

a–a

Tak w oryginale.
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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
Komunikat
15 maja br. na zebraniu Rady Regionalnej Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”1
Dolny Śl[ąsk] podjęto decyzję:
1. Przystąpienie Ruchu do organizacji Solidarność Walcząca.
2. Zmiana nazwy Ruchu.
3. Zmiany w statucie Ruchu.
4. Ogłoszenie Młodzieżowej Deklaracji Solidarności.
Dlaczego SW? – pytają nasi młodsi koledzy i odpowiadają w swym oświadczeniu – „Uważamy, że my, młodzi nosiciele ideałów wolności i solidarności, jesteśmy
zobowiązani do podjęcia aktywniejszej walki w obronie prawdy, wiary i solidarności.
Celem jest niepodległa i wolna Polska. Koncepcja polityczna Solidarności Walczącej jest
dla nas polityczną wykładnią działania…”.
W jednym z najbliższych numerów „SW” wydrukujemy Młodzieżową Deklarację
Solidarności, sformułowaną przez Radę Ruchu Młodzieżowego SW2.
Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 105.

Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”/Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarności Walczącej” – młodzieżowa
organizacja opozycyjna utworzona przez Zbigniewa Jagiełłę i Dariusza Kędrę we Wrocławiu w 1982 r. W maju
1985 r. weszła w skład SW i zmieniła nazwę na Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarności Walczącej”.
2
Zob. dok. nr 142.
1
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Nr 142
1985 maj 15, Wrocław – Młodzieżowa Deklaracja Solidarności ogłoszona przez Radę
Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarności Walczącej”
Młodzieżowa Deklaracja Solidarności
Nasze dojrzewanie przypadło na okres sierpniowego zrywu narodu polskiego. Rok
1980 zapisał się w naszych życiorysach jako data życiowego przełomu. Otworzyły się
nasze oczy, serca i umysły. W pięć lat później pragniemy złożyć naszą deklarację solidarności – solidarności z ideałami Sierpnia ʼ80.
Deklarujemy stać zawsze po stronie pokrzywdzonych, osamotnionych, potrzebujących pomocy i na miarę swoich sił i umiejętności nieść pomoc, nie czekając, aż ktoś nas
o nią poprosi. Solidarność jest dla nas walką wszędzie, ale przede wszystkim tam, gdzie
deptane są podstawowe prawa człowieka.
Nasz wysiłek będzie czasem niewielki: życzliwy uśmiech, pomocne podanie dłoni,
drobny ludzki gest. Innym razem będziemy musieli poświęcić więcej: swoje zaangażowanie, energię, czas, zdrowie, wolność. Być może będziemy musieli oddać swoje życie.
Nie wystarczy widzieć, że wokół dzieje się źle, że istnieje ogrom niesprawiedliwości,
dotykający codziennie bezradnych i zagubionych ludzi. Dlatego też podejmujemy działania w celu samoobrony. Celem naszym jest budowanie tożsamości ideowej środowiska
młodzieżowego, pozyskanie jak najszerszego kręgu młodzieży do naszego ruchu – ruchu
młodzieży solidarnej. Czynić to będziemy poprzez budowanie świadomości i niezgodę
na dotychczasowy sposób życia.
Pragniemy rozpowszechnić naszą batalię o świadomość młodzieży. Jej podstawą może
być samokształcenie i oświata niezależna, zorientowana na ukształtowanie świadomości,
iż ten system należy radykalnie zmienić.
Nie akceptujemy modelu życia nastawionego wyłącznie na konsumpcję i trzymającego
się zasady „i tak nie da się nic zmienić” i w ten sposób obojętnego na zło. Każdy, kto
pragnie narzucić nam swą dominację siłą i przemocą, zawsze trafi na nasz opór.
Czujemy potrzebę działania na co dzień, działania akceptowanego przez możliwie
największą liczbę młodzieży, dla niej najbardziej zrozumiałego; działania, które byłoby
na tyle ogólne – by łączyło, a nie dzieliło młodzież. Takim celem jest wolna Polska, Polska ludzi wolnych i solidarnych, sprawiedliwa i niepodległa. Każdy może się włączyć
do tworzenia jej zrębów.
Walka o wolną Polskę to walka o wolny naród. Sobie samym stawiamy zadanie rozwijania w sobie i innych myślenia społecznego i politycznego, wykształcenia właściwej
postawy moralnej, uporczywej walki ze złem.
Naszą działalność ukierunkowujemy na szerzenie niezależnej myśli i informacji, na
rozbudowę sieci kolportażowych i informacyjnych, na docieranie do wszystkich zakamarków środowiska młodzieżowego.
Nie możemy jednak ograniczać się wyłącznie do programu bieżącego. Ustrój, w którym żyjemy, nie dał i nie da rozwiązania problemów, z jakimi boryka się nasza Ojczyzna.
To na nas spada obowiązek tworzenia wizji przyszłej Polski. Będziemy walczyć o nie264

podległość, ludowładztwo, pełnię praw obywatelskich. Każdy wysiłek, który przybliża
nas do realizacji tych celów, jest ważny. Solidarność jest dla nas tą wartością, w której
upatrujemy gwarancję dla niepodległości naszej Ojczyzny.
Mamy obowiązek domagać się, aby nadzieje narodu zaczęły się wreszcie realizować.
Domagać się tego będziemy z całą naszą młodzieńczą upartością i odwagą. Nie chcemy żyć między służalczością a rozpaczą, wtłoczeni w ciasne ramy socjalizmu. Nasza
młodość jest naszą nadzieją. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czekają nas jeszcze lata
uporczywej pracy.
Tę naszą młodzieżową deklarację solidarności składamy wobec Boga i Ojczyzny.
Wrocław, 15 V 1985 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 106.

Rada Młodzieżowego Ruchu Oporu
„Solidarności Walczącej”

Nr 143
1985 czerwiec 2, [Wrocław] – Oświadczenie Rady Solidarności Walczącej z protestem
przeciw planowanej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie
Do Sejmu PRL wpłynął projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia
4 maja 1982 roku1. Przeciwko tej zmianie, idącej w kierunku likwidacji dotychczasowej,
częściowej samorządności uczelni wyższych, wystąpiły wszystkie środowiska akademickie
z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego na czele. Bez echa ze strony władz.
Cel nowelizacji jest jasny – szantaż i ubezwłasnowolnienie szerokiej grupy ludzi nauki
i studentów, grupy, od której w znacznym stopniu zależy przyszłe gospodarcze i duchowe
oblicze kraju. Dlatego nie jest to tylko sprawa jednego środowiska. Protest przeciwko temu
zamachowi na elitę polskiej inteligencji i młodzieży winien odezwać się zewsząd – także
z fabryk, hut i kopalń. Jako głos „Solidarności” w imię solidarności, jako głos Polaków
w imię obrony narodowej nauki i kultury. Spodziewamy się również otwartego protestu
emigracji i życzliwych Polsce ośrodków naukowych na Zachodzie.
2 VI 1985 r.

Za Radę Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki, Stefan Bobrowski (Poznań),
Jan Wysocki (Katowice), Alina Sopocka (Gdańsk),
Michał Jodłowski2 (Rzeszów)

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 105.

1
Ustawa uchwalona w 1982 r. gwarantowała autonomię i samorządność uczelni, nowelizacja z 1985 r. ograniczała
samodzielność szkół wyższych oraz rolę przedstawicielstw studenckich.
2
Antoni Kopaczewski „Michał Jodłowski” (1941–2014) – odlewnik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący MKZ i ZR w Rzeszowie, członek KKP, delegat na I KZD, członek KK, w stanie wojennym
internowany, działacz SW, współtwórca oddziału rzeszowskiego SW, w 1989 r. jawny przedstawiciel SW.
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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
Podwyżki!
Od 1 czerwca br. podrożały tłuszcze, w tym najbardziej (o ok. 70%!) smalec i słonina.
Odezwa TKK NSZZ „Solidarność” z 7 maja br., którą opublikowaliśmy w poprzednim
numerze, wzywa do ogólnopolskiego strajku w godzinach od 10 do 11 w pierwszy dzień
roboczy obowiązywania nowych cen mięsa. Zachodzi obawa, że władze rozmyją w czasie, co już robią, całą operację podwyżek cen. Po słoninie zdrożeją np. niektóre gatunki
wędlin, za miesiąc schab, potem wołowina itd. Czym tak „płynna” podwyżka różni się
od podwyżki jednorazowej? Z naszego punktu widzenia niczym. Ale władza zdaje się
sądzić, że w ten sposób będzie mogła systematycznie obniżać poziom życia narodu bez
ryzyka społecznego protestu.
Brońmy się strajkami! Przypominamy: SW wzywa do strajków od początku zmiany
lub w innym sprzyjającym czasie, po każdym wprowadzeniu podwyżek na podstawowe
towary – zwłaszcza żywnościowe.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 105.
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Nr 145
1985 [czerwiec, przed 9], [Wrocław] – „O wspólnotę narodów i państw demokratycznych”,
artykuł Kornela Morawieckiego poddający krytyce Organizację Narodów Zjednoczonych
O wspólnotę narodów i państw demokratycznych
Czy uświadamiamy sobie, jak bardzo nasze życie, nasz jednostkowy, a także narodowy
los zależą od dziejowych zakrętów, od procesów i rozwiązań politycznych podejmowanych na światowej arenie?
Obecnie uosobieniem międzynarodowego ładu jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Powstała ona na konferencji w San Francisco, 24 IV – 26 VI 1945 r. Ogłoszona wówczas Karta Narodów Zjednoczonych ustanawia, że członkami ONZ mogą być
państwa, które stosują się do zasad: równości i suwerenności członków, przestrzegania
umów międzynarodowych, pokojowego regulowania sporów bez gróźb i używania siły,
nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw. W tym zestawie brakuje szczególnie
jednej zasady, której brak podaje w wątpliwość wartość pozostałych. Chodzi o zasadę
demokratycznego sprawowania władzy. Popatrzmy, w kilku migawkach, na efekty ignorowania tej zasady w 40-letniej praktyce Organizacji.
Anektowane w 1940 r. przez [Józefa] Stalina, w porozumieniu z [Adolfem] Hitlerem,
narody bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia, do ONZ oczywiście nie weszły. Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka weszła (i to jako członek założyciel), lecz czy ktoś na
serio sądzi, że jej przedstawiciele w ONZ reprezentują Ukraińców – jeden z największych
i najstarszych swą kulturą narodów Europy?
Przed 10 laty, w kwietniu 1975 r., w Kambodży miejscowi komuniści, tzw. Czerwoni
Khmerzy1, przejęli siłą władzę. Zaczęli od zamknięcia granic i wypędzenia z miast połowy
ludności kraju, i wymordowania mieszczuchów motykami, a ich – tych ludobójców – mandatariusze w imieniu narodu kambodżańskiego występowali w ONZ. I występują do dziś.
Bo innym, wietnamskim, komunistom nie udał się zamiar wprowadzenia tam w imieniu
tegoż narodu kambodżańskiego swoich agentów – siłą wprowadzonych do stolicy nieszczęsnego kraju, Phnom Penh.
W Republice Południowej Afryki czarni, których jest ok. 75%, nie mają prawa głosu
przy wyborze rządu i dlatego biały rasistowski reżim RPA jest wyklęty przez ONZ2.
Murzyni w RPA słusznie walczą o prawa obywatelskie w swym kraju. [W] czym jednak
dyskryminacja rasowa gorsza jest od politycznej czy narodowej? Że poglądy łatwiej
zmienić niż kolor skóry? Nie każdemu łatwiej. W latach 1945–[19]49 samych Polaków
więcej zginęło za poglądy, za wierność idei niepodległości ojczyzny niż w sumie Murzynów w RPA. A na maleńkiej Litwie, odciętej od jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz,
1
Czerwoni Khmerzy – ugrupowanie polityczne sprawujące władzę w Kambodży w latach 1975–1979. Przywódcą
Czerwonych Khmerów i jednocześnie dyktatorem Kambodży był w tym czasie Pol Pot. Jego rządy spowodowały
śmierć 1,7–2,5 mln osób.
2
W połowie lat osiemdziesiątych RPA znalazła się w izolacji międzynarodowej z powodu polityki apartheidu
i związanych z nią represji wobec ludności murzyńskiej.
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ostatni partyzanci wyginęli dopiero w końcu lat 50. – z bronią w ręku. Nie potrafili i nie
chcieli zmienić poglądów.
W PRL tylko „czerwoni”, i to specjalnie dobrani, mają wpływ na skład i politykę rządu.
Cała reszta – ponad 95% narodu – poddana jest tej „dyktaturze proletariatu” z centralą
w Moskwie. Czy np. z nazwy suwerenna PRL głosowała kiedykolwiek w ONZ wbrew
lub tylko inaczej niż ZSRR?
„Do szanownej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W miejscu. Donoszę, że Polacy
to też Murzyni, tylko biali…” – pisał w serii dowcipnych donosów Sławomir Mrożek3. Ale
to nie jest dowcip, lecz, niestety, fakt. I nie tylko Polacy są białymi Murzynami. Rosjanie
również. Poza desperackim buntem pozostały im tylko jak niewolnikom: jeden sposób
nacisku na swych panów-władców – olewać robotę, i jedna droga ucieczki – pić na umór.
Czy to wystarczy, by samych Rosjan i całą ludzkość uchronić przed grozą szaleńczej
rozbudowy potencjału militarnego ZSRR? By w końcu spowodować względne załamanie
się złowrogiej potęgi dziesiątków tysięcy sowieckich rakiet i tanków? Potęgi tej wielkiej
wojennej machiny szantażującej świat, niepoddanej żadnej społecznej kontroli, zależnej
od widzimisię „miłującego pokój” kierownictwa na Kremlu.
A Chińczycy, czy mają jakieś prawa obywatelskie we własnym kraju? Jakie? No
może ostatnio, po hekatombie „rewolucji kulturalnej”4, uzyskali troszkę swobody dla
działalności gospodarczej.
Przykłady można by mnożyć. Bynajmniej nie ograniczając ich do reżimów komunistycznego chowu lub eksportu, choć akurat te najdobitniej ilustrują problem. Narody
Zjednoczone rozrosły się z 51 w 1945 r. do ponad 150 członków w roku 1985. Ale ile tych
delegacji reprezentuje rzeczywiście swoje narody? Czy nie są to nader często wysłannicy
panujących mafii, którzy swą obecnością w tej Organizacji nobilitują te mafie w oczach
opinii publicznej? I czy z kolei obecność w ONZ przedstawicieli takich dyktatur, jakie
panują w Związku Radzieckim, Rumunii, na Kubie, w Afganistanie, Libii, Etiopii czy
Paragwaju, nie czyni z tego, w zamyśle zgromadzenia narodów, międzynarodówki fałszu
i obłudy?
Tylko demokratycznie wybrane rządy, tylko państwa o demokratycznych ustrojach,
przestrzegające praw człowieka, praw narodów do życia w wolności, tylko takie rządy
i państwa mają pełnomocnictwo do występowania na międzynarodowym forum w imieniu
społeczeństw swych krajów. Niedawno prezydent [Ronald] Reagan powiedział: „Trzeba
publicznie głosić i podkreślać zasadniczą różnicę między systemami totalitarnymi i demokratycznymi” (RWE, 17 V 1985). Właśnie. Nie jest możliwe trwałe zwycięstwo pokoju,
nie jest możliwy sprawiedliwy ład światowy, w sytuacji gdy ład ten w znacznej części
ustanawiają ci, którzy gwałtem i kłamstwem sprawują władzę nad własnymi narodami.
Pośrednią zasługą ONZ jest niemal powszechna dekolonizacja. Znaczący wyjątek
stanowi ZSRR – wielonarodowe imperium oparte na przemocy. Co więcej, imperium
ciągle podporządkowujące sobie nowe, nawet odległe kraje poprzez ustanawianie i protegowanie, gdzie się da, monopartyjnych, często zbrodniczych dyktatur, które, wyobco3
Sławomir Mrożek (1930–2013) – dramatopisarz, prozaik, rysownik. Jako dramaturg zaliczany do twórców teatru
absurdu.
4
Rewolucja kulturalna – polityka władz chińskich w drugiej połowie lat sześćdziesiątych mająca na celu daleko
idące przekształcenia w świadomości i kulturze Chińczyków. Wiązała się z represjami wobec opornych, szacuje się,
że pochłonęła od 400 tys. do 1 mln ofiar.
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wane ze społeczeństwa, skazane są na zależność od centrum. I tak warunkiem faktycznej
dekolonizacji i wyzwolenia narodów staje się detotalizacja państw.
Wszystko przemawia za pilną potrzebą utworzenia Organizacji Wolnych, Demokratycznych Narodów. Organizacji potrzebnej swym członkom dla rozwiązywania różnorodnych sporów między nimi i godzenia nieuniknionych sprzeczności gospodarczych,
handlowych, kulturalnych i innych. Ale najbardziej potrzebnej wszystkim narodom „wybijającym się na demokrację”. Potrzebnej jako wzór i jako źródło nadziei. Potrzebnej dla
ocalenia, dla duchowego i materialnego wzrostu naszej cywilizacji.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1985, nr 63.

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
Komunikat
22 VI [19]85 [r.] odbyło się spotkanie przew[odniczącego] SW Kornela Morawieckiego
z przew[odniczącym] Oddziału SW Poznań, Stefanem Bobrowskim, i kilku jego kolegami.
Rozmawiano: a) o całej naszej Organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
i perspektyw Oddziału SW w Poznaniu; b) o sytuacji w Polsce i na świecie; c) o naszych
przygotowaniach do akcji bojkotu głosowania na kandydatów do Sejmu PRL; d) o tym,
jak walczyć i pokonać komunizm.
Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 107.
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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.
Trójgłos o 1 lipca 1985 [r.]
Głos I
Poniedziałek 1 lipca 1985 roku przyniósł klęskę najpoważniejszą od 13 grudnia. Władza
zignorowała demonstracyjnie przygotowania do strajku i – okazało się – wygrała. Poza
kilkunastoma zakładami w Polsce strajk się po prostu nie odbył. Załogi nie zareagowały
ani na wezwanie TKK, ani na kolejną fazę obniżenia poziomu życia.
Nieważne, że podwyżki były nieznaczne, co będzie w podziemiu odczytywane za
sukces. Ludzie nie przystąpili do strajku, ponieważ uznali, że lepiej opłaca się siedzieć
cicho, niż strajkować. Błędna to kalkulacja, ale za to powszechna. Brak poparcia dla apelu
TKK sprawia, że wątpliwa staje się jej sprawa jako społecznego przywództwa. TKK okazała się tylko jednym z centrów opozycji, to samo dotyczy regionalnych i zakładowych
struktur „Solidarności”.
Bez względu na to, czy to skutek błędów podziemnego przywództwa „S”, czy naturalnego pulsowania społecznej aktywności, polskiego społeczeństwa nie stać obecnie na
masowy opór. Po rozbiciu 13 grudnia społecznych struktur organizacyjnych władzom
udało się stłumić obywatelskie i społeczne aspiracje. Po 1 lipca nie można dalej udawać,
że jest inaczej.
Z klęski – jeśli już przyszła – trzeba wyciągnąć wnioski. Z tej wynika, że fiasko ostateczne poniósł program spontanicznej, masowej, oddolnej samoorganizacji. Nie dokonała
się po prostu. Przyszedł czas, żeby zrezygnować ze złudzeń, policzyć się i zdecydować
na program działania odpowiadający rzeczywistemu zasobowi środków i sił.
Jeśli mamy kontynuować proklamowany przez TKK długi marsz, musimy zdać sobie
sprawę, że jest nas garstka zaledwie, działająca w otoczeniu życzliwie biernej większości, łudzącej się, że jakoś sobie tu życie urządzi bez walki z czerwonym. Te złudzenia są
gwarancją na przyszłość, dlatego właśnie, że są to złudzenia.
W tej sytuacji trzeba budować struktury organizacji kadrowych – z nadzieją, że w przyszłości się zjednoczą – złożonych z ludzi świadomych, zdecydowanych, gotowych do
poświęceń i wyrzeczeń. Organizacje takie, nie rezygnując z działań bieżących, muszą
być przede wszystkim nastawione na przyszłość. Ich przyszłe zadania to pokierowanie
protestem i jego obsługa, kiedy protest dojrzeje w społeczeństwie. Trzeba budować profesjonalnie sprawne, dobrze zakonspirowane struktury, motać sieć łączności i informacji,
kształcić przywódców, tworzyć i szkolić grupy ochrony i grupy ulotkowe i nie liczyć na
spontaniczną, oddolną samoorganizację, ale robić to planowo i odgórnie.
1 lipca 1985 [r.] władcy Peerelu zyskali pewność bierności społeczeństwa. Przyjdą
teraz dla opozycji trudne chwile wzmożonych prześladowań i represji. Władza będzie
usiłowała zdusić opozycję, wiedząc, że nie przeszkodzi jej w tym masowy opór. Więzie272

nia zapełnią się politycznymi. Niech choć ci więźniowie będą wyrzutem sumienia dla
wszystkich biernych i przerażonych.
WUJa1
Głos II
Strajk 1 lipca można uznać za klęskę. Ale ma prawo tak robić ktoś, kto choć przez
chwilę wierzył w jego szerokie powodzenie. Nie należę do tak naiwnych. Jeśli byłby to
pierwszy nieusłuchany apel – to zaskoczenie byłoby zrozumiałe, ale to nie ten przypadek.
Nie wypaliły strajki w lutym, nie wypaliły manifestacje 1-majowe (przepraszam, wypaliły,
ale w miarę), to dlaczego tym akuratnie razem miało być inaczej? Ludzie, nawet ci całkowicie stojący po naszej stronie, nauczyli się już elastycznie interpretować apele i wezwania,
własnym rozsądkiem korygować brak rozsądku i rozeznania przywódców. I dobrze. Tylko
trzeba wiedzieć, że jedynie coś radykalnie nowego, wstrząsającego – a więc i trudnego
do przewidzenia czy zaaranżowania – może ten stan rzeczy odmienić.
Jednakże na tle ogólnopolskiej obojętności wyróżniły się niektóre zakłady. Warto,
aby nie tylko SB poddała te przypadki wnikliwej analizie. Co je wyróżnia z całej reszty?
Co powoduje większą gotowość ludzi do walki o swoje prawa i do ponoszenia ryzyka
za swoje poczynania? Zaryzykuję odpowiedź, choć bazuje ona na bardzo wycinkowych
obserwacjach. Są to zakłady, gdzie walkę o sprawy robotnicze prowadzi się na co dzień.
Na przykład w dobrze funkcjonującym samorządzie, gdzie jasne są cele tej walki.
Tylko ciągła walka, prowadzona stale, a nie od wielkiego święta, o robotnicze interesy
może przekonać załogi, że coś od nich zależy. Tymczasem przeglądam tuziny pisemek
zakładowych i niewiele znajduje się tam materiału świadczącego o tym, iż redakcje istotnie żyją sprawami zakładów. Są przedruki dotyczące wielkiej polityki, są obiegające całą
prasę opozycyjną wiadomości agencyjne, są plotki personalne. Brakuje za to uporczywie
powtarzanych, kształtujących opinię załogi postulatów dotyczących pracy i płac, produkcji
i bhp, organizacji zakładu itp. Brakuje programów dotyczących życia ludzi w miejscu
pracy. To, że nie ma strategii [b] programów, rozumie się samo przez się.
Dlatego szok 1 lipca powinien być jednocześnie apelem o inną, lepszą pracę dla
TKZ-etów i pism zakładowych, dla wszystkich, którzy wierzą, że „Solidarność” jest nie
tylko ruchem społecznym, ale i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym.
Wujenka
Głos III
Już na drugi dzień po zapowiedzianych strajkach Jerzy Urban ogłosił, że było klawo.
Ludzie nie posłuchali apeli podziemia i praca w całym kraju, z nielicznymi wyjątkami,
toczyła się normalnie. Tymczasem jedyną normalną rzeczą było to właśnie oświadczenie. Jest ono równie kłamliwe jak wszystko, co pan J[erzy] U[rban] publicznie ogłasza.
Oczywiście, nie wszędzie praca stanęła i naiwnością byłoby przypuszczać, że będzie
W oryginale poniżej każdego głosu umieszczono przerywaną linię.
Wyrazy nieczytelne.
1
Wojciech Jankowski „Wuj”, „Ernest” (ur. 1948) – działacz opozycyjny; uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ
„Solidarność” PWr; 1982–1987 współpracownik SW, 1982–1987 redaktor „Repliki”, 1987–1989 działacz Ruchu
Polityki Realnej.
a

b
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inaczej. Małe zakłady, gdzie trudno o anonimowość organizatorów, a łatwo o indywidualne zastraszenie, od początku trzeba było spisać na straty. Również niektóre wielkie,
poddane wyjątkowo silnej i bezczelnej presji. Toteż fakt, że w niektórych ważnych
zakładach strajk spotkał się z powszechnym odzewem, w innych stanęły całe oddziały,
a w jeszcze innych podjęto próby strajku, zakończone wprawdzie po kilku czy kilkunastu
minutach – wszystko to trzeba policzyć na plus naszej, niezależnej strony. Oczywiście
nie jest aż tak dobrze, jak przypuszczali niektórzy niepoprawni optymiści. Daleko jednak
jeszcze do stanu rzeczy, który odpowiadałby enuncjacjom rzecznika rządu, skwapliwie
podchwyconym przez agencje zagraniczne – najwyraźniej spragnione tego, by wreszcie
„spokój zapanował w Warszawie”.
Przy kompletnej blokadzie informacyjnej nieprędko będziemy mogli rzetelnie zbilansować stan społecznego zaangażowania, wyrażony w poparciu apelu TKK w dniu 1 lipca.
W każdym razie w ocenach trzeba być ostrożnym. Jeśli drukujemy powyższe krytyczne
opinie naszych współpracowników, to w przeświadczeniu, że mimo wszystko tkwi w nich
część prawdy. Być może jest to łyżka dziegciu w beczce miodu, ale tym lepiej. Nawet
jeśli było znacznie lepiej, niż chcą tego autorzy dwóch tekstów, nad ich racjami warto
się zastanowić, i to teraz, gdy cała sprawa jest jeszcze na tyle aktualna, by dyskusja nad
nią miała sens i mogła liczyć na oddźwięk.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 108.

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
Święto
31 sierpnia 1980 r. był dniem zwycięstwa narodu zjednoczonego w upartym, odważnym oporze. Dziś po ciężkich doświadczeniach, po porażkach, które niejednemu odebrały
nadzieję na wolną i solidarną Polskę, tamten czas sprzed 5 lat wydaje się stracony, odeszły
bezpowrotnie. Nieprawda! Ziarno „Solidarności” zasiane w Sierpniu ’80 zapadło głęboko
w ludzkie serca, w społeczną świadomość – tu i poza granicami – jeszcze wyda plon obfity.
Wszystkich, którzy cierpią niedostatek, których oburza więzienie [Władysława] Frasyniuka, [Bogdana] Lisa1, [Adama] Michnika i setek niewinnych ludzi, wszystkich, którzy
nie widzą dla siebie i Ojczyzny perspektyw pod rządami kłamstwa i bezprawia – wzywamy
w dniu 31 sierpnia 1985 r. do pójścia z pracy i po pracy na spacery po centrum miast.
A tam, gdzie to będzie możliwe, do zawiązania pochodu lub manifestacji pod hasłami:
Wolności dla politycznych!
Poprawy warunków pracy i płacy!
Bojkotu wyborów do Sejmu PRL!
Niech żyje „Solidarność”!
Za Radę Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki, Stefan Bobrowski (Poznań), Jan Wysocki (Katowice),
Alina Sopocka (Gdańsk), Michał Jodłowski (Rzeszów)
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 110.

Bogdan Lis (ur. 1952) – działacz związkowy i opozycyjny; uczestnik Grudnia ’70, działacz WZZ Wybrzeża,
w sierpniu 1980 r. wiceprzewodniczący MKS w Gdańsku, następnie działacz NSZZ „Solidarność”, sygnatariusz
porozumień sierpniowych, 1980–1981 wiceprzewodniczący MKZ w Gdańsku, członek KKP/KK, w 1981 r. delegat na
I KZD, w kwietniu 1982 r. współzałożyciel TKK; w maju 1982 r. współzałożyciel RKK w Gdańsku, w czerwcu 1984 r.
aresztowany, zwolniony w grudniu 1984 r.; w lutym 1985 r. ponownie aresztowany, skazany na 2,5 roku pozbawienia
wolności, we wrześniu 1986 r. zwolniony; 1986–1987 członek jawnej TR NSZZ „Solidarność”, 1987–1989 członek
KKW, 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, uczestnik obrad
okrągłego stołu, 1989–1991 senator.
1
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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
Dwa razy zdarzył się cud nad Wisłą. W sierpniu 1920 roku i w sierpniu 1980 roku. Po
tym pierwszym cudzie bohaterskiej, militarnej wiktorii nad bolszewicką nawałą zyskaliśmy kilkanaście lat niepodległości. Po tym drugim cudzie cywilnego obywatelskiego
przebudzenia, po latach sowietyzacji, zyskaliśmy kilkanaście miesięcy solidarności.
Niepodległość straciliśmy pod ciosami hitlerowskiej Rzeszy i stalinowskiego Związku
Radzieckiego. Straciliśmy ją we wrześniu 1939 [r.], a później, opuszczeni i zdradzeni przez
zachodnich aliantów w Teheranie, Jałcie, Poczdamie, nie zdołaliśmy jej sami odzyskać.
Ale nie zrezygnowaliśmy. A nawet więcej: tę naszą dwa wieki trwającą polską nadzieję
na niepodległość wsparliśmy 5 lat temu nową szansą – szansą budowy ustroju dobrobytu
i sprawiedliwości społecznej. 5 lat temu zmusiliśmy komunizm do ustępstw, do odwrotu.
Czym było to nasze 16 miesięcy jawnej działalności Związku? Było dowodem na to, że
nie jesteśmy skazani na komunizm, że możliwe jest tworzenie przez zjednoczony naród
ładu opartego na prawdzie. Możliwe, lecz nie takie łatwe, jak się wydawało.
13 grudnia przegraliśmy. Mylą się jednak ci, którzy tamtą porażkę biorą za klęskę.
„Solidarność” zeszła do podziemia i schowała się w ludzkich sercach. A nam wszystkim
otworzyły się szeroko oczy na obłudną i zbrodniczą naturę systemu tzw. demokracji ludowej. Systemu, który ludowi odbiera owoce jego pracy oraz gwarantowane w umowie
prawa. Systemu, który zabija kapłanów, takich jak święty ksiądz Jerzy Popiełuszko, oraz
więzi demokratycznie wybranych przywódców – takich jak nieugięty przewodniczący
Regionu Władysław Frasyniuk.
31 sierpnia 1980 roku we wrocławskiej VII Zajezdni jeden z delegatów strajkujących
załóg już po radości wywołanej podpisaniem porozumień gdańskich powiedział mi: „Bo
wie pan, my byliśmy gotowi na wszystko, nawet na śmierć”. Dziś ciągle jeszcze brakuje
nam tamtej wiary i tamtego zdecydowania. Podzieleni i rozproszeni, kombinujemy, jak
by tu się samemu urządzić, jak dociągnąć do kolejnej, coraz mniej wartej wypłaty.
Przed nami trudna i ciernista droga, na której znowu przyjdzie się nam, Polakom,
zmierzyć z własnym strachem, z więzieniem, z bólem i ze śmiercią. Ale wierzmy: wolność
i solidarność są naszą racją, naszą nadzieją i będą naszym zwycięstwem!
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 111.
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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
Oświadczenie
W wyniku konsultacji z przewodniczącym SW Kornelem Morawieckim i na podstawie posiadanych pełnomocnictw do reprezentowania Solidarności Walczącej za granicą
postanawiamy, co następuje: z dniem 31 sierpnia 1985 [r.] powołana zostaje Misja Solidarności Walczącej w Ameryce Północnej. Zadaniem Misji jest:
– prezentacja programu i działalności SW,
– organizacja pomocy finansowej i materialnej dla działalności SW w kraju,
– integrowanie działalności niepodległościowej polskiej emigracji politycznej,
– nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami emigracyjnymi i opozycyjnymi z Europy Wschodniej.
Kształt organizacji i sposób funkcjonowania Misji ujmuje szczegółowo jej statut.
Misja SW w Ameryce Północnej nie pretenduje do nadzorowania i kontroli innych
osób uprawnionych do reprezentowania Solidarności Walczącej za granicą; nie ponosi
także za działalność tych osób żadnej odpowiedzialności.
Toronto–Washington–Winnipeg,
31 sierpnia 1985 r.

Jawni przedstawiciele Misji:
Jerzy Jarosław Świątek1,
Wojciech M. Wojnarowicz2

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 114.

Jarosław Świątek (ur. 1955) – działacz opozycyjny; działacz NZS, członek redakcji „Komunikatu”, w stanie
wojennym internowany, przedstawiciel SW w USA.
2
Wojciech Wojnarowicz (ur. 1958) – działacz opozycyjny; działacz NZS, członek KKK, na emigracji w Kanadzie.
1
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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
Naszym wyborem – powszechny bojkot
Październikowe wybory do sejmu nie będą wolne ani demokratyczne, społeczeństwo
nie ma możliwości powierzenia mandatów poselskich tym, których uważa za swoich
godnych przedstawicieli. Dlatego jedynym wyrazem naszych wolności jest:
powszechny bojkot.
Wzywamy wszystkie środowiska, pokolenia, grupy pracownicze do solidarnego bojkotu wyborów, ponieważ:
– władze sprawujące w Polsce rządy nie są suwerenne i nie posiadają naszego zaufania,
– ani razu w ciągu 40-lecia nie dopuszczono do autentycznych wyborów, w których
moglibyśmy sami zdecydować o sobie,
– sejm nie jest organem niezależnym, większość ważnych decyzji zapada gdzie
indziej,
– ordynacja wyborcza zapewnia przewagę PZPR, której kandydaci i posłowie reprezentują interesy partii, a nie narodu polskiego,
– kandydatami na posłów są w większości ludzie aparatu władzy, którzy mają ogromny
(służbowy) wpływ na swoich wyborców (podwładnych),
– nie będziemy, głosując, popierać nieustannego kryzysu ekonomicznego i rosnącej
biedy społeczeństwa,
– nie widzimy w przedwyborczych frazesach propagandowych żadnej gwarancji dla
autentycznej demokracji; pluralizmu związkowego, samodzielności przedsiębiorstw,
terytorialnej samorządności,
– nie będziemy głosować za władzą, która obraża uczucia religijne narodu i prowadzi
kampanię nienawiści przeciwko Kościołowi,
– nie będziemy głosować za rządami policjantów i bezprawia.
Powszechny bojkot i solidarna, społeczna kontrola głosowania będą świadectwem
naszego wyboru:
– Polski niepodległej, w której społeczeństwo może decydować o sobie,
– Polski demokratycznej, w której pluralizm związkowy, samodzielność przedsiębiorstw, terytorialna samorządność służyć mają dobru Polaków,
– Polski parlamentarnej, w której wiarygodna ordynacja wyborcza i sejm pozwolą na
autentyczne wyłonienie i działanie społecznej reprezentacji,
– Polski jako kraju racjonalnej ekonomii, podporządkowanej trosce o poziom życia
rodzin, kierowanej rzetelnie i fachowo,
– Polski sprawiedliwej, w której wysiłek pracy ludzkiej nie będzie marnowany i źle
wynagradzany,
– Polski tolerancyjnej, w której wolność religii byłaby prawdziwą swobodą postaw
i zachowań,
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– Polski praworządnej, w której nie byłoby represji, przemocy, wszechmocy tajnej
policji i panoszenia się mundurowych władców,
– Polski wolnej, w której nikt nie obawiałby się mówić to, co myśli, i nie lękałby się
zbojkotować wyborów, jeżeli bojkot dyktowałyby mu obywatelskie przekonania,
– Polski praw człowieka i obywatela.
Bądź przekonany – i przekonuj innych!
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny (autor tekstu „Wolna” nr 17 z 13 V [19]85 [r.])
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” – Warszawa
Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego1
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników
Solidarność Wiejska2
Niezależne Zrzeszenie Studentów3 Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki
Wrocławskiej
Solidarność Walcząca – Jelenia Góra, Katowice, Lublin, Poznań, Rzeszów, Trójmiasto,
Warszawa, Wrocław,
„Jedność”4 – Szczecin
Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość5
Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarności Walczącej”
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 111.

Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego – podziemna struktura
działająca w woj. katowickim w latach 1982–1989, kierowana przez Janinę Jadwigę Chmielowską.
2
Solidarność Wiejska – przypuszczalnie Podziemny Krajowy Komitet „Solidarności Wiejskiej”, założony w 1982 r.
przez Jana Kozłowskiego i Henryka Bąka.
3
Niezależne Zrzeszenie Studentów – ogólnopolska organizacja studencka utworzona we wrześniu 1980 r., a zarejestrowana 17 II 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemiu. W tym czasie
liderami NZS we Wrocławiu byli m.in. Ryszard Czarnecki, Rafał Guzowski, Roman Kowalczyk.
4
„Jedność” – niezależne pismo wychodzące w Szczecinie w latach 1980–1989. W składzie redakcji byli m.in.
Leszek Dlouchy, Michał Paziewski, Tomasz Zieliński.
5
Ruch Społeczny „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”/Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość – podziemne
ugrupowanie głoszące hasła lewicowe, założone przez Jerzego Jackla i Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa w 1982 r. Skupiało się na działalności programotwórczej i wydawniczej. W 1987 r. WSN było jednym z inicjatorów reaktywowania
PPS w kraju.
1
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Nr 152
1985 [wrzesień, przed 5], [Wrocław] – „Wrześniowe memento”, artykuł od redakcji
„Solidarności Walczącej” nawiązujący do rocznicy wybuchu II wojny światowej
Wrześniowe memento
We wrześniu 1939 r. demokratyczne narody miały możność przekonać się o agresywności dwu tyrańskich totalitarnych systemów: narodowosocjalistycznego i komuno-socjalistycznego. Porozumienie między nimi zapoczątkowało najkrwawszą w dziejach
II wojnę światową, której ofiarą pierwsza padła Polska. Niestety, daty 1 i 17 września
1939 r. nie zostały jednakowo ocenione i potępione przez ówczesną opinię światową. Nie
brak w tym winy rządu Rzeczypospolitej, który, zaskoczony najazdem ze wschodu, nie
nazwał go po imieniu i nawet nie stwierdził stanu wojny z ZSRR. Ułatwiło to Sowietom
przybranie po czerwcu 1941 r. wolnościowej i demokratycznej pozy.
Po wspólnym z Zachodem rozbiciu narodowosocjalistycznych Niemiec sowiecki
komuno-socjalizm opanował Europę Środkowo-Wschodnią, rozszerzył swe wpływy na
cały glob i doszedł do niebywałej potęgi militarnej. Obecnie stanowi najpierwsze zagrożenie dla pokoju i istnienia cywilizacji. Tak dla narodów, jak i dla jednostek nie ma sprawy
ważniejszej niż osłabienie, a z czasem pokonanie tego totalitaryzmu.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 111.
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Nr 153
1985 [wrzesień, przed 30], [Wrocław] – Wypowiedź Kornela Morawieckiego dla Radia
Solidarności Walczącej wzywająca do bojkotu zbliżających się wyborów do Sejmu PRL
Zbliżające się tzw. wybory do Sejmu PRL zbojkotować należy i zbojkotować warto.
Należy, gdyż tę wyborczą szopkę przeprowadza władza odpowiedzialna za zło, zbrodnie
i nieszczęścia spadłe na nasz naród pod jej 40-letnimi rządami. Pod rządami, które – wprowadzone i utrzymywane siłą sowieckich czołgów – odebrały Polakom niepodległość
i ustanowiły gospodarczo niewydolny, a społecznie niesprawiedliwy system realnego
socjalizmu. Ponadto na rządzących, podległych bez zastrzeżeń Związkowi Radzieckiemu, ciąży częściowo współwina za rozpętane przez to, rzekomo pokojowe, mocarstwo
spirali szantażu i zbrojeń zagrażających istnieniu nie tylko Polski, ale [także] całej naszej
cywilizacji.
Wybory zbojkotować warto, gdyż jest to, rzadka w tym ustroju, okazja całkowicie
bezpiecznego publicznego zademonstrowania swych przekonań. Coś w rodzaju plebiscytu – nie takiego, w którym społeczeństwo miałoby wpływ na wybór rządów w kraju,
bo przyszli posłowie są już wybrani przez komunistów, ale takiego, w którym indywidualny akt bojkotu liczy się jako głos przeciwko komunistom. Oni to wiedzą, odmowa
uczestnictwa w tych wyborach stanowić będzie społeczny kapitał pod budowę przyszłej
wolnej i demokratycznej Rzeczypospolitej Solidarnej, pod budowę lepszej Polski i lepszego świata.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 113.
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Nr 154
1985 [wrzesień, przed 30], [Wrocław] – Apel Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej o przeprowadzenie niezależnych badań frekwencji wyborczej wraz z instrukcją,
jak tego dokonać
Apel o publiczną kontrolę frekwencji wyborczej
Każdy może przyczynić się do ustalenia prawdziwych wyników głosowania do Sejmu
PRL. Wystarczy tylko sumienność i chęć.
Najpełniejszych danych dostarcza całodzienna obserwacja lokali wyborczych i liczenie
wszystkich osób wychodzących. Niestety, będzie to możliwe tylko w niektórych lokalach.
Mieszkańców domów, z których widać wyjście z lokalu, prosimy o taką systematyczną
całodzienną rejestrację. Wszystkich innych prosimy o zebranie jak największej ilości
danych z poszczególnych lokali i liczenie wychodzących, z tym że muszą być podane:
a) dokładny przedział czasowy obserwacji (nie krótszy niż 5 minut),
b) liczba osób wychodzących w podanym czasie,
c) numer i adres punktu wyborczego.
Statystyczna metoda obliczeń pozwoli z tych wszystkich danych (gdy będzie ich odpowiednio dużo) określić z dużą dokładnością rzeczywistą frekwencję wyborczą w danym
mieście, regionie, a szacunkowo – w kraju. Przydatne będą również wszystkie inne informacje, zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz lokali – od członków komisji wyborczych.
Dane prosimy przesyłać kanałami organizacyjnymi i kolportażowymi. We Wrocławiu
został powołany jeden zespół ekspertów, który przeprowadzi obliczenia i poda wyniki do
opublikowania w prasie RKS-u i SW. Na koniec jeszcze propozycja: ogłaszanie jawnych
oświadczeń podpisywanych imiennie przez grupy osób obserwujących określony lokal
przez cały dzień. Oświadczeń stwierdzających maksymalne liczby osób głosujących
(wszyscy wychodzący z lokalu). Takie oświadczenia, kwestionujące zafałszowane (najprawdopodobniej) wyniki komisji wyborczych, powinny być rozesłane do sądów i władz
państwowych, do episkopatu, do prasy oficjalnej, niezależnej i zagranicznej, a także do
ONZ. Do akcji tej szczególnie zachęcamy osoby cieszące się powszechnym autorytetem
oraz wszystkich, którzy zgłosili swój udział w „Ruchu bez przemocy”.
Agencja Informacyjna SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 113.
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Nr 155
1985 [październik, przed 15], [Wrocław] – „Wybory po »Wyborach«”, artykuł Kornela
Morawieckiego komentujący dane o frekwencji w wyborach do Sejmu PRL
Wybory po „Wyborach”
13 października iluś tam Polaków „wybrało” wybrany przez PZPR Sejm PRL. Ilu Polaków? Na pewno dużo więcej niż członków PZPR. Na pewno dużo mniej niż 20 milionów
podanych przez PZPR. Niezależne szacunki wahają się wokół 40–50% frekwencji. Czy
ważne, jak było naprawdę? Przecież to naprawdę nie były wolne wybory do sejmu. Tu
wszystko od początku do końca opierało się na fałszu. Jedni dali się oszukać, inni nie. Ale
odium kłamstwa dotknęło każdego. Najbardziej samych oberfałszerzy – inscenizatorów
tej farsy. Lecz i nas również.
Cośmy się tak czepili tej frekwencji. Czy nie wystarczy zestawienie: wg oficjalnych
komunikatów poprzedni Sejm PRL wybierało 98,9%, ten 78,8% uprawnionych do
głosowania? W 5 miesięcy po poprzednich „wyborach” nastała „Solidarność”. Och,
żeby tak choć za 5 lat nastała Niepodległość. To jest nasze – podziemia i nasze – Polaków zadanie. Nie zachłystujmy się niską ani nie zaprzątajmy sobie głowy rzekomo za
dużą frekwencją. Każda byłaby za duża. Sukcesem całego narodu jest wymuszenie na,
skądinąd absolutnej i totalitarnej władzy, ogłoszenia niespełna 80% frekwencji. A jeśli
nawet nie wymuszenie, to stworzenie w kraju takiej sytuacji, w której komunistyczna
władza uznała ogłoszenie tej właśnie frekwencji za optymalną dla siebie. W 1947 r.
w jedynych co nieco przypominających wybory wyborach w PRL – komuniści podali, że
głosowało na nich 90%, chociaż faktycznie co najmniej 70% głosowało na mordowanych
i terroryzowanych przez nich kandydatów PSL – legalnej wówczas partii opozycyjnej.
Obecnie ta część społeczeństwa, która jest przeciwko władzy, nie ma żadnej legalnej
reprezentacji politycznej. W tym tkwi zasadnicza obłuda i strukturalne zło systemu
realnego socjalizmu.
Pośrednie licytacje o frekwencję między [Jerzym] Urbanem (80%) a [Lechem]
Wałęsą (40%) w błyskach kamer zagranicznych korespondentów nie mają wielkiego
sensu. Dane przytaczane przez Lecha Wałęsę są oczywiście prawdziwe, ale co z tego.
Czy na tej podstawie rządy zachodnich demokracji poczują się zobligowane do zerwania stosunków z rządem PRL? Czy raczej odwrotnie, czy przypadkiem przeciętny
Amerykanin, Francuz, Niemiec, czytelnik tamtejszych gazet nie stwierdzi: „no sama
»Solidarność« przyznaje, że plus minus 50% głosowało na komunistów – toż to prawie
jak u nas, gdzie plus minus 50% głosuje na republikanów, socjalistów, chadeków”.
A przecież to nie tak! O wyborach można mówić tylko w warunkach wolności. W niewoli możliwy jest jedynie protest. Około 50% szantażowanej i ogłupianej od 40 lat
społeczności odważyło się na łatwy, ale przecież nic w istocie niezmieniający protest
niepójścia do lokali wyborczych. My, którzy trwamy przy „Solidarności”, my, którzy
budujemy podziemną organizację, drukujemy, kolportujemy i czytamy niezależną
prasę, my, którzy pragniemy wyzwolić się z komunistycznego zła, winniśmy trudzić
się i cierpieć po to, by w kolejnym, być może ważniejszym proteście wzięło udział
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więcej Polaków. Tak, w końcu, zasłużyliśmy na solidarność. Tak, w końcu, wywalczamy wolną Polskę.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 114.

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
List otwarty do Ronalda Reagana, Prezydenta Stanów Zjednoczonych
Panie Prezydencie!
Piszę do Pana w imieniu Solidarności Walczącej – organizacji, której ideałami są
wolność, demokracja i solidarność, która dąży do niepodległości Polski i wyzwolenia
narodów, zwłaszcza narodów Europy Środkowo-Wschodniej, z okowów komunizmu.
Wyrażamy Panu, Panie Prezydencie, naszą ogromną wdzięczność za przewodzenie
wielkiemu narodowi amerykańskiemu w blasku wolności i pod znakami demokracji.
Ilustracją takiej polityki było Pańskie spotkanie1 z Jerzym Milewskim2, kierownikiem
biura zagranicznego „Solidarności”3, i Pańskie słowa wypowiedziane na tym spotkaniu,
słowa pamięci i słowa poparcia dla „Solidarności”.
We wrześniu 1939 r. Polska jako pierwsza, po bohaterskiej obronie, padła ofiarą
agresji najpierw ze strony Niemiec, a potem ze strony ZSRR. Olbrzymim wysiłkiem
narodów, w tym Polaków i Amerykanów, hitlerowskie Niemcy zostały pokonane. Ale
Polska i wraz z nią znaczna część Europy w konsekwencji umów w Teheranie, Jałcie
i Poczdamie, zawartych między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Związkiem
Radzieckim, dostała się pod panowanie Związku Radzieckiego. Polacy, zawsze miłujący i walczący o wolność, utracili niepodległość i od 40 lat cierpią polityczny ucisk pod
rządami namiestników ościennego mocarstwa. Więzienie ludzi za przekonania jest tylko
jednym z przejawów tego ucisku. Jego istota polega na odebraniu narodowi polskiemu
prawa do rządzenia się, do życia w ustroju zgodnym z narodową tradycją, wiarą i kulturą.
Niebawem będzie Pan, Panie Prezydencie, rozmawiał osobiście z I Sekretarzem KPZR,
Michaiłem Gorbaczowem4. Prosimy Pana o postawienie w trakcie tych rozmów kwestii
niepodległości Polski i pozostałych narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Związek
Radziecki nie tylko łamie podstawowe prawa człowieka, których jest Pan niestrudzonym
obrońcą, ale łamał i ciągle łamie zasadnicze prawo narodów do samostanowienia. Czyni
to przez terroryzowanie ludności podległych mu krajów stacjonującymi wojskami. Wojska
te wraz z całym aparatem przemocy wielokrotnie niszczyły i zabijały patriotów. Tak było
Spotkanie odbyło się 21 X 1985 r.
Jerzy Milewski (1935–1997) – ﬁzyk, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, współtwórca „Sieci”
i Polskiej Partii Pracy, 1982–1991 kierował Biurem Zagranicznym NSZZ „Solidarność” w Brukseli, 1991–1994
i 1995–1997 kierował BBN, 1963–1965 wykorzystywany operacyjnie przez Wydział II KW MO w Gdańsku jako
TW ps. Franciszek (zob. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, t. 1:
Wrzesień 1980–wrzesień 1981, wstęp S. Cenckiewicz, wybór i oprac. M. Kruk, R. Żydonik przy współpracy S. Cenckiewicza, Warszawa–Gdańsk 2010, s. 653).
3
Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” – zagraniczna placówka reprezentująca podziemne władze „Solidarności”. Biuro działało w Brukseli w latach 1982–1989, kierował nim Jerzy Milewski.
4
Michaił Gorbaczow (ur. 1931) – polityk sowiecki, 1985–1990 sekretarz generalny KPZS, 1990–1991 prezydent
ZSRS, w 1990 r. laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
1
2
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w latach 40-tych na Litwie, Łotwie i w Estonii, na Białorusi, w Polsce i na Ukrainie. Tak
było w 1953 r. w Berlinie Wschodnim, w 1956 r. na Węgrzech, w 1968 r. w Czechosłowacji. A od 1979 [r.] do dnia dzisiejszego trwa ludobójcza agresja sowiecka w Afganistanie.
Prawa narodów są również bezustannie łamane przez władanie nad nimi rodzimych
dyktatur posłusznych Związkowi Radzieckiemu. „Solidarność” – masowy demokratyczny
ruch ludzi pracy w Polsce – nadzieja na wyzwolenie – została podstępnie zdławiona przez
wojskowy zamach w grudniu 1981 r.
Przy tym wszystkim komuniści sprawujący od 68 lat totalitarne rządy w Związku
Radzieckim podporządkowali gospodarcze i twórcze potencjały ciemiężonych narodów,
z narodem rosyjskim włącznie, budowie straszliwej militarnej potęgi. I tak z praktycznej
negacji prawa narodów do samostanowienia płynie obecnie główne zagrożenie dla pokoju,
dla istnienia całej naszej chrześcijańskiej i humanistycznej cywilizacji.
Panie Prezydencie! Wierzymy, że żadne dyplomatyczne czy jakiekolwiek inne względy nie przeszkodzą Panu w stanowczym domaganiu się od I sekretarza KPZR Michaiła
Gorbaczowa przywrócenia ludziom i ludom znajdującym się dziś pod komunistycznym
panowaniem ich przyrodzonej wolności i niezbywalności praw.
Wrocław, 10 XI 1985 [r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 116.

Z wyrazami głębokiego szacunku
przewodniczący Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

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
Komunikat Organizacji Solidarność Walcząca
Poczta SW wypuściła serię trzech wielobarwnych znaczków, wyrażających dążenia
niepodległościowe Litwinów, Ukraińców i Polaków.
Nasza organizacja popiera walkę wszystkich narodów Europy Wschodniej o prawo do
samostanowienia, do niezależnego i demokratycznego bytu państwowego. Komunizmowi,
który zniewala nasze narody, przeciwstawiamy ideały wolności, tolerancji i solidaryzmu,
opartego o wspólne dziedzictwo cywilizacji chrześcijańskiej.
Jesteśmy spadkobiercami tradycji wyrażającej się w zawołaniu: „Za Waszą i Naszą
Wolność”. Nie zgłaszamy żadnych roszczeń terytorialnych wobec narodów ościennych.
Oczekujemy wzajemności ze strony ich demokratycznych i niepodległościowych organizacji. Zwracamy się do tych organizacji z apelem o bliższą współpracę. Prosimy o kontaktowanie się z naszymi przedstawicielami w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.
Za Komitet Wykonawczy SW: Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 117.
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Nr 158
1985 [listopad, przed 25], [Wrocław] – „Nie nasza sprawa”, artykuł Stanisława Piskorza
„A.JAM”, komentujący zmiany personalne na szczytach władz
Nie nasza sprawa
Dwa pierwsze posiedzenia Sejmu IX kadencji i Plenum KC PZPR, które odbyło się
między nimi, wywarły w wielu środowiskach dyskusje, kalkulacje i spekulacje związane z personalnymi zmianami dokonanymi przez te organy. Spekulacje owe często były
odbiciem podobnych dokonywanych przez dziennikarzy i korespondentów zachodnich,
którzy ciągle niestety zapominają, że nie można zmian personalnych w naszym kraju
traktować analogicznie jak u nich, i że nie należy wiązać z nimi nadziei na realne zmiany
polityczne czy gospodarcze. O ile zachodnim dziennikarzom można wybaczyć ten idealistyczny punkt widzenia, o tyle nie można wybaczyć rodakom tu mieszkającym. Bo cóż
doprawdy zmiany te mogą nas obchodzić? Nawet ci, którzy wzięli udział w głosowaniu
do Sejmu, nie łudzą się chyba, że mieli lub mają na cokolwiek wpływ (nie byli w stanie
przegłosować choć jednego posła z drugiego miejsca). A cóż dopiero my, którzy „wybory”
zbojkotowaliśmy. Nie łudźmy się, te przesunięcia personalne niczego nie zmieniły i nie
zmienią. Kto jeszcze niezupełnie godzi się z tym sądem, niech na chłodno przeanalizuje
kilka przykładów tych „rewelacyjnych” przemian.
„Odsunięto [Henryka] Jabłońskiego1”. Cóż z tego? Przecież nawet w ZSRR następuje odmładzanie aparatu, dlaczego nie brać z nich przykładu? Czy jest kogo żałować?
Człowieka, który podpisał dekret o stanie wojennym, zastąpił na stanowisku ten, który
dekret wykonał.
„Wyrzucono [Stefana] Olszowskiego2” (niektórzy upatrują w tym „zaciekłej walki
frakcyjnej”). Czyżby takie „frakcyjne wzajemne podgryzanie stołków” w ramach PZPR
miało znaczenie dla kogokolwiek oprócz podgryzających i podgryzanych? A zresztą
[Marian] Woźniak3, który zajął jego miejsce w KC, też jest zaliczany do „betonu”, zaś
[Marian] Orzechowski4, który objął po [Stefanie] Olszowskim tekę ministra spraw zagranicznych, jest wychowankiem Uniwersytetu Leningradzkiego, lepsze wykształcenie
mógł zdobyć jedynie w samej Moskwie (ale nic straconego).

Henryk Jabłoński (1909–2003) – polityk komunistyczny, 1971–1981 członek BP KC PZPR, 1947–1953 wiceminister oświaty, 1965–1972 minister oświaty i szkolnictwa wyższego, 1966–1971 wiceprezes PAN, 1972–1985
przewodniczący Rady Państwa, 1945–1947 w KRN, 1947–1989 poseł na Sejm PRL.
2
Stefan Olszowski (ur. 1931) – polityk komunistyczny, 1960–1963 sekretarz KW PZPR w Poznaniu, 1968–1971
i 1976–1982 sekretarz KC PZPR, 1970–1971 członek BP KC PZPR, 1971–1976 i 1982–1985 minister spraw zagranicznych, 1968–1972 poseł na Sejm PRL.
3
Marian Woźniak (1936–1996) – polityk komunistyczny, w 1981 r. I sekretarz KW PZPR w Siedlcach, 1982–1985
I sekretarz KW w Warszawie, 1981–1988 sekretarz KC PZPR, 1982–1988 członek BP KC PZPR, 1985–1989 poseł
na Sejm PRL, 1988–1990 ambasador PRL/RP w Chinach.
4
Marian Orzechowski (ur. 1931) – historyk, politolog, polityk komunistyczny, 1971–1975 rektor UWr, 1984–1986
rektor ANS przy KC PZPR, 1981–1983, 1988–1989 sekretarz KC PZPR, 1986–1990 członek BP KC PZPR, 1985–1988
minister spraw zagranicznych.
1
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„[Zbigniew] Messner”5 – stwierdzenie [Wojciecha] Jaruzelskiego, że był to od 1983 r.
najbliższy jego współpracownik, powinno nam wystarczyć (kto z kim przestaje…).
„Sejm wymienił jedną trzecią składu Rady Ministrów” – sami swoi, ta sama ekipa
„trójpanów”6, wystarczy przejrzeć życiorysy.
„Dokonano zmian w strukturze naczelnych organów administracji” – w historii PRL
zmiany takie dokonują się permanentnie, a na dodatek są to na ogół powroty do koncepcji
kiedyś już realizowanych i później zarzuconych. I tym razem brak autentycznych nowości. Co najwyżej Messner po paru latach powie, że zmiany strukturalne były powodem
pogłębienia się kryzysu.
„Eliminuje się generałów ze stanowisk państwowych” – czwórka: [Michał] Janiszew7
ski , [Czesław] Kiszczak, [Czesław] Piotrowski8 i [Florian] Siwicki9 w Radzie Ministrów
w zupełności wystarczy.
A już zupełne poczucie humoru prezentują ci, którzy usiłują wyciągać jakieś wnioski z faktu, że [Wojciech] Jaruzelski coraz rzadziej ukazuje się w mundurze. Nie szata
wszakże zdobi człowieka! Zwłaszcza gdy o [Wojciecha] Jaruzelskiego chodzi, to portretu,
jaki został nam w pamięci z 13 grudnia 1981 r., nie wymaże nigdy, nawet jeśli zacznie
publicznie się pokazywać w chłopskiej sukmanie lub worze pokutnym.
A. JAM
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 117.

Zbigniew Messner (1929–2014) – ekonomista, polityk komunistyczny; 1975–1982 rektor WSE w Katowicach,
1981–1983 członek WRON, 1983–1985 wicepremier, 1985–1988 premier, 1981–1988 członek BP KC PZPR,
1988–1989 członek Rady Państwa, 1985–1989 poseł na Sejm PRL.
6
„Trójpanowie” – określenie Leszka Nowaka oznaczające sprawujących władzę w ustroju komunistycznym.
7
Michał Janiszewski (1926–2016) – generał LWP, 1981–1983 członek WRON, 1981–1989 minister szef URM,
1989–1990 szef kancelarii prezydenta PRL/RP.
8
Czesław Piotrowski (1926–2005) – generał LWP, 1981–1983 członek WRON, 1981–1986 minister górnictwa
i energetyki, 1981–1983 członek WRON, 1986–1989 ambasador w Jugosławii.
9
Florian Siwicki (1925–2013) – generał LWP, polityk komunistyczny, w sierpniu 1968 r. dowodził 2. Armią WP
podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, 1973–1983 szef Sztabu Generalnego WP
i wiceminister obrony narodowej, 1983–1990 minister obrony narodowej, 1981–1983 członek WRON, 1986–1989
członek BP KC PZPR, 1976–1989 poseł na Sejm PRL.
5
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Nr 159
1985 grudzień 8, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie pozbawienia kierowniczych funkcji na uczelniach kilkudziesięciu pracowników naukowych
w całej Polsce

Oświadczenie Solidarności Walczącej

8 XII 1985 [r.]

Zwolnienie ze stanowisk w polskich uczelniach kilkudziesięciu rektorów, dziekanów,
kierowników instytutów i zakładów jest początkiem bezpośredniej rozprawy komunistów ze środowiskami akademickimi. Następnym krokiem będzie wyrzucenie z uczelni
pracowników oraz studentów, którzy odznaczają się niezależnością myślenia i odwagą
głoszenia swoich poglądów.
Po atakach na środowiska robotnicze i twórców sztuki przyszła więc kolej na inteligencję naukową. Władza w swym zasięgu zamierza pogrążyć uczelnie polskie w marazmie
„normalizacji”. Jesteśmy przekonani, że solidarny i dojrzały opór środowisk akademickich
wsparty przez polską i światową opinię publiczną udaremni te zamierzenia. Organizacja
nasza będzie zawsze wspierać walkę uczonych i studentów o prawo do suwerenności
myślenia, do zdobywania rzetelnej wiedzy i przekazywania jej obecnemu i przyszłym
pokoleniom.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 118.

290

Nr 160
1985 grudzień 18, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego zwracające uwagę
na fałszywe komentarze podpisane jego nazwiskiem pojawiające się w mediach zachodnich
Oświadczenie
Ostatnio w prasie i radio zachodnim pojawiły się różne artykuły i listy podpisane
moim nazwiskiem. Były one również szeroko komentowane w prasie i przez rzecznika
Rządu PRL. Jedynym tekstem do polityków bądź środków masowego przekazu na Zachodzie, który pisałem na tej jesieni, był list otwarty do prezydenta Ronalda Reagana.
Ani ja osobiście, ani nikt z władz naszej organizacji nie pisaliśmy i nie znamy treści listu
otwartego do przewodniczącego SPD Willy’ego Brandta1, artykułu do tygodnika „Die
Welt”2, posłania do narodów Europy Zachodniej i żadnych innych tekstów rozpowszechnianych pod mym nazwiskiem3.
Dotychczas nie udało się nam ustalić autorów tych tekstów. Prosimy Radio Wolna
Europa, „Die Welt” i agencje, które podawały lub omawiały teksty rzekomo pisane
przeze mnie, o publiczne wyjaśnienie, w jaki sposób dotarły do nich te materiały i kto
je uwiarygodniał.
W imię prawdy ja i członkowie Solidarności Walczącej domagamy się jawnego sprostowania od redaktorów prasy, radia i telewizji, którzy zostali wprowadzeni w błąd.
Informuję, że listy otwarte i oświadczenia naszej Organizacji zawsze są zamieszczane
w dwutygodniku „Solidarność Walcząca” (nakład ok. 20 tys. egz.). W razie wątpliwości,
gdyż zdarzały się fałszywe wydania naszego pisma, są w kraju osoby o powszechnie
uznanym autorytecie, które mogą i zawsze będą w stanie uwiarygodnić nasze teksty.
We wszystkich oficjalnych pismach naszej organizacji, łącznie z ostatnim wspólnym
oświadczeniem z grudnia 1985 [r.] podpisanym przez nas i Reprezentację Zagraniczną
Głównej Ukraińskiej Rady Wyzwolenia4, stwierdzaliśmy jasno, że obecne granice Polski
uważamy za konieczny wstępny warunek współpracy z kimkolwiek.
Problem zjednoczenia Niemiec, w obecnych granicach obu państw niemieckich,
pozostawiamy samym Niemcom.
18 grudnia 1985 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 119.

Willy Brandt, właśc. Karl Herbert Frahm (1913–1992) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, 1969–1974
kanclerz RFN, w 1971 r. laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
2
„Die Welt” – dziennik wychodzący w Hamburgu od 1946 r.
3
Zob. dok. nr 162.
4
Zob. dok. nr 163.
1
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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”
Jeszcze Polska nie zginęła
Czy trzeba uzasadniać, jakie to ma znaczenie, że w piątym roku po 13 grudnia ciągle
jeszcze na naszych murach pojawiają się napisy i symbole „Solidarności”, kotwice SW,
napisy „Frasyniuk” i „U[wolnić] W[ięźniów] P[olitycznych]”. Nie tylko te wielkie znaki,
o których się opowiada kolegom i znajomym, ale te najmniejsze, na klatkach schodowych,
w windach, spędzają komunistom sen z oczu. Dlaczego? Bo brzmią one właśnie jak słowa
naszego hymnu: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy!”. Słowa te można by przyjąć jako motto do całej działalności „Solidarności” po 13 grudnia. I myślę, że dobrze by
było, aby obok symboli „Solidarności”, te słowa właśnie pojawiły się na naszych murach.
Jeśli nie malowane farbą, to kredką świecową, kredą albo na plakacikach; ozdobione
chorągiewką, w całości lub części: „Jeszcze Polska nie zginęła”. Z biegiem czasu wystarczy sama „Polska” z solidarnościową chorągiewką… Że komuniści będą zamalowywać,
zdrapywać? Właśnie: może temu i owemu, który to robi, coś zacznie się wydawać nie tak,
może ten i ów, co podążał 13 października do urny, zacznie się zastanawiać, w jakim kraju
żyje. Może w ten sposób uda nam się doprowadzić do tego, że jawnie będą zamalowywać
i wymazywać jedno jedyne słowo: Polska.
Dlatego apeluję: obok symboli „Solidarności” zacznijmy od Nowego Roku 1986 pisać
na naszych murach: „Jeszcze Polska…”
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 119.
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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 zgody kierownictwa organizacji
Wyjaśnienie sprawy listu do Willy[’ego] Brandta1
List do przewodniczącego SPD Willy[’ego] Brandta, podpisany moim nazwiskiem
i wydrukowany 7 grudnia 1985 [r.] w „Die Welt”, trafił tam poprzez Andrzeja Wirgę2,
naszego przedstawiciela w RFN. Tekst ten powstał bez naszej wiedzy, jako wynik dyskusji
członków Solidarności Walczącej przebywających w RFN i uważających, że taki tekst jest
pilnie potrzebny. Sądzili oni, że wcześniejsza korespondencja z nami upoważnia ich do
zajęcia stanowiska w imieniu całej organizacji. Z powodów konspiracyjnych autorzy listu
nie zdołali przekazać go do autoryzacji. Treść listu, aczkolwiek ogólnie zgodna z naszym
programem, nie dość jasno stwierdza stałość polskiej granicy zachodniej oraz kwestionuje,
w świetle obecnej polityki Willy[’ego] Brandta, jego zasługi na polu pojednania narodów
polskiego i niemieckiego.
Chcę podkreślić raz jeszcze, że Solidarność Walcząca jest przeciwna wszelkim roszczeniom terytorialnym w Europie. Nasza organizacja uznaje prawo narodu niemieckiego
do zjednoczenia się w obecnych granicach obu państw niemieckich.
29 grudnia 1985 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1985, nr 120.

Zob. też dok. nr 160.
Andrzej Wirga (ur. 1945) – ekonomista, działacz związkowy i emigracyjny; od 1981 r. na emigracji w RFN, działał
w Biurze Zagranicznym NSZZ „Solidarność” w Bremie i Komitecie Pomocy Solidarności w Moguncji, od 1984 r.
przedstawiciel SW w RFN.
1
2
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Nr 163
1985 grudzień, Wrocław – Oświadczenie o podjęciu współpracy między Reprezentacją
Zagraniczną Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej a Solidarnością Walczącą
Oświadczenie

grudzień 1985 r.

W niedawnym czasie przedstawiciele Reprezentacji Zagranicznej Głównej Ukraińskiej
Rady Wyzwoleńczej1 i Solidarności Walczącej spotkali się w celu nawiązania współpracy,
doprowadzenia do porozumienia i podjęcia wspólnych działań.
Zgodziliśmy się, że narody mają prawo do samostanowienia i istnienia w formie
demokratycznych, narodowych państw.
Oznacza to rozpad ZSRR jako państwa w jego dotychczasowej formie. Mimo nieuznawania postanowień Jałty chcemy zachowania dotychczasowych granic państwowych, aby
te kwestie nie powodowały sporów szkodliwych i osłabiających nasze wspólne działanie.
Szowinizmy są podsycane i stanowią narzędzie w ręku komunistów. Żadne narody
nie są naszymi wrogami. Rosjanie też są ofiarami komunizmu.
Celem naszym jest walka z komunistycznym imperializmem.
To oświadczenie traktujemy jako początek wspólnej dyskusji i pracy.
Patrzymy na sprawy, które nas mogą i powinny łączyć w przyszłości, a nie na to, co
nas dzieliło w historii.
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1985, nr 69.

Ukrajińska Hołowna Wyzwolna Rada (Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza) – utworzona w 1944 r. na Ukrainie
przez UPA i OUN, sprawowała zwierzchnictwo nad ukraińskim ruchem niepodległościowym, od lat pięćdziesiątych
działała na emigracji.
1
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Nr 164
1985 [grudzień], [Wrocław] – „Na przekór błędom”, komentarz Kornela Morawieckiego
w związku ze spotkaniem Michaiła Gorbaczowa z Ronaldem Reaganem 19 listopada 1985 r.
Po Genewie

Na przekór błędom

Prezydent Stanów Zjednoczonych – demokratyczny, ograniczony prawami, służebny
względem całego społeczeństwa, które udzieliło mu mandatu, przywódca wielkiego,
wolnego narodu amerykańskiego, spotkał się z I sekretarzem KPZR – despotycznym,
niemalże udzielnym, bo zależnym jedynie od swego partyjnego „dworu” władcą wielu
zniewolonych narodów, w tym największego z nich narodu rosyjskiego. Wyniki spotkania
ujmuje wspólne oświadczenie, którego pierwszy, najważniejszy fragment mówi o woli
zachowania pokoju i o równowadze sił. A ściślej o tym, że strony: „Nie będą dążyły do
osiągania przewagi militarnej”. I to jest błąd. Ameryki.
Gdy wędrowiec uzbrojony w nóż spotka tak samo uzbrojonego rabusia – marny los obu.
Pierwszy straci mienie, a może i życie, drugi, prędzej czy później, zawiśnie na szubienicy.
Czy złowieszczy przykład hitlerowskiej Rzeszy i rozpętanej przez nią (w porozumieniu
z ZSRR) II wojny światowej nie potwierdza tej starej prawdy? Dwu państw, dwu potęg:
USA i ZSRR, nie wolno traktować tak samo. Strona przestrzegająca praw człowieka, niewykorzystująca swej przewagi dla podboju i panowania nad innymi narodami w żadnym
wypadku nie powinna być w militarnej równowadze ze stroną utrzymującą w kłamstwie
i poddaństwie naród własny i narody od siebie zależne. Same słowa tu nie wystarczą,
[Adolf] Hitler również ciągle mówił o pokoju. A 1 września 1939 r. uderzył z pozycji
militarnie słabszego! Według ekspertów połączone potencjały wojskowe Francji, Anglii
i Polski przewyższały potencjał III Rzeszy. Lecz przewyższały za mało!
Także i obecnie świat będzie bezpieczny tylko wówczas, jeśli demokracje staną się
znacznie silniejsze od reżimów totalitarnych, jeśli USA będą militarnie górować nad
ZSRR. Nadzieję taką daje perspektywa budowy przez Stany Zjednoczone kosmicznej
tarczy obronnej, która zneutralizuje radzieckie rakiety i uwolni ludzkość od strachu przed
jądrowym całopaleniem. Na szczęście prezydent Reagan tę nadzieję podtrzymał.
Ale w Genewie odsłoniły się też głębsze pokłady nadziei. 19 listopada br. spotkali się
Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow – dwaj mężowie stanu, dwaj ludzie, których decyzje
wielce ważą na losach świata. I właśnie oni spotkali się osobiście, twarzą w twarz. Jak
człowiek z człowiekiem. Porozmawiali, wymienili poglądy i myśli. W Ewangelii napisano: „gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).
Reagan z Gorbaczowem nie spotkali się w imię Boże. Nie trzeba się łudzić. Ale można
i warto wierzyć, że to spotkanie się dwu ludzi uosabiających tak różne porządki ziemskie
naszą Ziemię uczyni bardziej ludzką.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1985, nr 68.
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Nr 165
1986 styczeń 12, [Wrocław] – Apel do ludowych i chłopskich partii w Europie w obronie
więzionego Józefa Teligi wystosowany przez Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników,
Liberalno-Demokratyczną Partię „Niepodległość” oraz Solidarność Walczącą
Apel do ludowych i chłopskich partii w Europie
Od 15 września w więzieniu przebywa Józef Teliga – najstarszy więzień polityczny
w Polsce, reprezentant polskich chłopów w ich pokojowej walce o prawo do zrzeszania się.
73-letni Józef Teliga walczył w podziemnej Armii Krajowej z okupantem hitlerowskim.
W czasach stalinowskich był z tego powodu prześladowany i więziony. Po Sierpniu ’80 organizował NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Od grudnia 1981 [r.] ukrywał
się i do czasu pierwszego aresztowania w grudniu 1983 r. przewodniczył konspiracyjnemu
Ogólnopolskiemu Komitetowi Oporu Rolników. Po wyjściu z więzienia w maju 1984 r.
wycofał się z konspiracyjnej działalności.
Józef Teliga jest człowiekiem chorym – ma jedno płuco. Ciąży na nim absurdalny zarzut
szpiegostwa i zdrady ojczyzny. Wszystkie partie i ruchy chłopskie w Europie prosimy
o wywieranie nacisku na władze PRL w celu uwolnienia tego niewinnego, zasłużonego
działacza chłopskiego.
12 stycznia 1986 r.

Za Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników: Jan Kamiński
Za Liberalno-Dem[okratyczną] Partię „Niepodległość”:
Marek Piasecki
Za Solidarność Walczącą: Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 120.
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Nr 166
1986 [styczeń, przed 13], [Wrocław] – „Zło walką zwyciężaj”, artykuł Kornela Morawieckiego na temat wojny w Afganistanie
Zło walką zwyciężaj
Minęła 6 rocznica najazdu i krwawej okupacji Afganistanu przez wojska sowieckie. Naród afgański cierpi i umiera. Liczbę uchodźców do Pakistanu i Iranu szacuje się na 5 mln,
liczbę zabitych na 1 mln. My Polacy musimy uświadomić sobie, że w proporcji do liczby
ludności straty te są porównywalne z naszymi stratami w II wojnie światowej. Praktyki
sowieckie w Afganistanie (przytaczam za opracowanym w ub. r. raportem eksperta ONZ
prof. [Felixa] Ermacorya): pacyfikacje wiosek, niszczenie i palenie upraw, zmasowane
bombardowania całych połaci ziemi, stosowanie broni chemicznych i min – zabawek
dla dzieci, wywożenie tysięcy dzieci do ZSRR na przymusową sowietyzację, tortury
i rozstrzeliwanie jeńców – to ludobójstwo. Ludobójstwo, które obciąża sumienie każdego
uczciwego człowieka.
„I odpuść nam nasze winy…”. Winnym po stokroć jest agresor – komunistyczny reżim
Związku Radzieckiego, ale również winien jest cały cywilizowany świat, nie dość potępiający agresora. Coroczne rezolucje ONZ wzywające ogólnikowo do wycofania obcych
wojsk z Afganistanu to stanowczo za mało. Winni jesteśmy i my sami, że nie czynimy
nic lub prawie nic, żeby tym wołającym o pomstę do nieba zbrodniom i zbrodniarzom
przeszkodzić.
Naród afgański walczy o swą ziemię, wiarę i kulturę, walczy przeciwko sowietyzacji.
Największym sukcesem, niemalże zwycięstwem w tej zbrojnej walce, jest jej 6-letnie
trwanie. To niepojęte. Afgańscy partyzanci powstali z motyką na słońce. Swe umiłowanie
wolności przeciwstawili najpotężniejszemu, nieprzebierającemu w środkach, militarnemu imperium. Zdawało się, że zostaną zgnieceni w zarodku. Nie zostali zgnieceni. Co
roku czołgi bojowe, helikoptery i samoloty pokrywają nawałą ognia i żelaza sławną już,
bronioną przez legendarnego [Ahmada Szaha] Masudab dolinę Pandższiru, którą przebiega główny szlak sowiecki do Kabulu. A ile jest podobnych dolin w Afganistanie?!
Tych dolin, gór, pustyń i pól bronią byle jak uzbrojeni, dziesiątkowani patrioci afgańscy
i zadają dotkliwe ciosy sowieckiej armii i wojskom reżimu [Babraka] Karmala1. Broń
zdobywają na wrogu, przemycają z krajów muzułmańskich, kupują, kradną, transportują
z narażeniem życia.
Świat nie widzi tego, co dzieje się w Afganistanie, nie ma tam reporterów amerykańskiej telewizji. Rządy państw demokratycznych udzielają jedynie humanitarnej pomocy
milionom uchodźców, i to pomocy niewspółmiernej do potrzeb. Dopiero ostatnio otwierają się pewne perspektywy oficjalnych dostaw broni dla partyzantów od rządu Stanów
a
W oryginale Ermakory. Felix Ermacora (1923–1995) – austriacki ekspert ds. praw człowieka, zasiadał w Komisji
Praw Człowieka ONZ, 1971–1990 poseł.
b
W oryginale Massuda. Ahmad Szah Masud (1953–2001) – afgański dowódca wojskowy.
1
Babrak Karmal (1929–1996) – prosowiecki polityk afgański, 1979–1986 przywódca Afganistanu.
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Zjednoczonych. Ale również ostatnio, po objęciu władzy przez Gorbaczowa, wzmógł się
bezwzględny napór sowiecki. Nielicznym korespondentom zachodnim afgańscy bojownicy
mówią: „cały naród ginie, świat powinien o tym wiedzieć”, dodają: „nie potrzebujemy
waszej odzieży, lekarstw, żywności, dajcie nam ciężką broń i amunicję”.
Symbolicznym, ale jakże cennym wsparciem byłyby dla afgańskiego narodu oddziały
ochotników z wolnego świata. Czy będzie to możliwe? Czy w afgańskie góry uda się
kiedyś polski legion ochotniczy sformowany z tak licznej najnowszej emigracji polskiej?
A może wreszcie Sowieci opamiętają się, może ustąpią? Najwyższy czas. Afgańczycy
zło walką zwyciężają. Ja, Ty, cały świat powinien im pomóc.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 120.

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
Nie dłużej niż osiem godzin
23 listopada 1918 r. rząd polski wydał dekret o ośmiogodzinnym dniu pracy. Był to
pierwszy dekret w niepodległej Polsce, wcześniejszy od ordynacji wyborczej. Co nam
z tego zostało dziś?
8 godzin to znaczy, że za ośmiogodzinną uczciwą pracę ma wystarczyć na: utrzymanie
siebie, żony i dzieci, na nakarmienie ich, na mieszkanie, na ubranie, leczenie, wykształcenie i zabezpieczenie rodziny na przyszłość. Ma wystarczyć! A jak jest? Pracuje mąż
i żona, dzieci w żłobku, przedszkolu, świetlicy. Godziny nadliczbowe, niedziele, prace
zlecone, fuchy i ledwo wiążą koniec z końcem. Pokazali w TV, jak to w zakładach robią
„zespoły gospodarcze” – kto chce zarobić więcej, to może przyjść po południu i dorobić.
I pokazali, jak ludzie się cieszą. Co za perfidia!
W dodatku dawniej, gdy miasta były mniejsze, bliżej było do pracy. Teraz często
się traci godzinę na dojazd, nie mówiąc o tych, co dojeżdżają koleją, albo tych, co do
domu jeżdżą raz na tydzień i jeszcze nadrabiają dni na żniwa, na pracę w polu. Takich
wielu dojeżdża 100 i 200 kilometrów do fabryk w Katowickiem. I to ma być dobrze
zorganizowane życie? To jest zwykła kradzież czasu i sił, które należą się rodzinie i naszym przyjaciołom. Powie ktoś – czasy są trudne, kryzys, długi, państwo ma kłopoty,
pracujemy niewydajnie i dlatego trzeba pracować więcej – zamiast 8 godzin pełną parą,
to 12 na pół gazu.
Nonsens! Tak możemy robić do us…nej śmierci. Że jacyś idioci-decydenci nie potrafią tak zorganizować pracy, żeby była wydajna, to my wszyscy mamy w tym burdelu
tkwić i zaharowywać się przy maszynach, ślęczeć przy biurkach. Mamy potem rżnąć
tyłki naszym synom, bo ich nie dopilnowaliśmy. Mamy słuchać płaczu dziecka, gdy je
w zimowy ranek ciągniemy do przedszkola albo niesiemy do żłobka. Mamy nie mieć
cierpliwości dla naszej starej matki, starego ojca. Nie. Spójrzmy wstecz na niepodległą
Polskę. Popatrzmy na kraje, gdzie ludzie wydajnie pracują, twórczo żyją, a jednocześnie
skracają czas pracy. Tak jak jest u nas, jest źlea.
Jeżeli my partolimy robotę, to tylko dlatego, że państwowy pracodawca nie umie jej
zorganizować. Ten państwowy kapitalista, zamiast zbankrutować z braku pieniędzy na
przynależną nam wypłatę – całe swe długi pakuje na nasz grzbiet.
Nie. Rozpocznijmy walkę o to, o co sto lat temu walczyli robotnicy: o ośmiogodzinny
dzień pracy. Będziemy tu w zgodzie z tradycją ruchu robotniczego, społeczną nauką
Kościoła, a nawet z tymi, którzy uważają się za prawdziwych socjalistów i komunistów.
Co ponad 8 godzin – to wyzyskiwanie nas, krzywda naszych dzieci. Musimy wymusić

a

Tak w oryginale.
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godziwy zarobek za 8-godzinną dniówkę. Pracując ponad 8 godzin, łamiesz solidarność
ludzi pracy, czynisz swoje dzieci półsierotami (ich rodzicem staje się ulica i telewizja),
podpierasz cały ten zafajdany ustrój. Zakładami mają zarządzać ci, co potrafią zapłacić
pracownikom uczciwą stawkę za 8 godzin pracy. Nie pracuj dłużej!
K.W. i Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 121.

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
Apel w rocznicę Marca ’68
Dnia 8 marca 1968 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wiec studentów protestujących przeciw nieposzanowaniu w Polsce konstytucyjnych praw wolności słowa
i swobody wypowiedzi. Tak zrodził się Marzec ’68. Fala strajków studenckich objęła
cały kraj, m.in. Wrocław, gdzie zastrajkowały Uniwersytet i Politechnika. Komunistyczne władze, jak zawsze w chwilach społecznego buntu, zareagowały brutalną przemocą.
Dzisiaj mimo upływu 18 lat sytuacja jest podobna. Hasła wolności i sprawiedliwości,
które przyświecały studenckim protestom, są w dalszym ciągu aktualne.
W osiemnastą rocznicę Marca’68 apelujemy do całej wrocławskiej młodzieży uczącej
się i pracującej, aby w dniu 8 marca 1986 r. od godz. 15.30 do 16.00 składała kwiaty i paliła
znicze pod pomnikiem Poległych Profesorów Lwowskich na placu Grunwaldzkim. W przypadku zablokowania pomnika przez MO i SB złóżmy kwiaty w dowolnym miejscu placu.
Tylko nasz wspólny i solidarny opór może przynieść efekty – uwolnienie więźniów
politycznych, przywrócenie praw obywatelskich, pluralizm polityczny. Tylko on może
zablokować zapędy władz zmierzających spacyfikować wyższe uczelnie oraz znieść
5-dniowy tydzień nauki w szkołach.
Wrocław, 31 I 1986 r.

Międzyszkolny Komitet Oporu1
Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarności Walczącej”
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 123.

Międzyszkolny Komitet Oporu – podziemna struktura zrzeszająca uczniów wrocławskich szkół, istniejąca w latach
1985–1989 (następnie przekształcona w Międzyszkolny Komitet Uczniowski). Do jego czołowych działaczy należeli:
Robert Butwicki, Wojciech Śliwiński, Rafał Kosmalski, Robert Prus, Ryszard Sobolewski i Benita Sokołowska.
1
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Nr 169
1986 luty 1, Chicago–Wrocław – Komunikat Ruchu Społeczno-Politycznego „Pomost”
oraz Solidarności Walczącej deklarujący wzajemną współpracę

Komunikat

Chicago–Wrocław, 1 luty 1986 r.

Uznając konieczność zintegrowania polskich inicjatyw niepodległościowych, w dniu
1 lutego została nawiązana współpraca między RSP Pomost1 i Solidarnością Walczącą.
Celem jej jest działanie na rzecz:
– odzyskania niepodległości kraju,
– aktywizacji polskich środowisk emigracyjnych,
– wymiany informacji na temat aktualnej sytuacji politycznej w kraju i na emigracji.
Współpraca RSP Pomost i Solidarności Walczącej jest ważną próbą podjęcia regularnych kontaktów między polską organizacją emigracyjną i krajową i powinna przybliżyć
nam cel ostateczny: Wolną Polskę.
Krzysztof Rac2
koordynator Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost
Kornel Morawiecki
przewodniczący Solidarności Walczącej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 122.

Ruch Społeczno-Polityczny „Pomost” – organizacja działająca w latach 1979–1989 w Chicago, za główne zadanie
stawiała sobie walkę z systemem komunistycznym, w tym powstrzymanie jego ekspansji w Ameryce Łacińskiej.
2
Krzysztof Rac (1946–2007) – działacz emigracyjny, współzałożyciel i członek Rady Naczelnej Ruchu Społeczno-Politycznego „Pomost”, pełnił funkcję koordynatora ruchu.
1
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Nr 170
1986 [luty, przed 7], [Wrocław] – „Lekcja z kosmosu”, artykuł Kornela Morawieckiego
dotyczący katastrofy promu kosmicznego „Challenger”
Lekcja z kosmosu
28 stycznia br. ok. minutę po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie wybuchł prom
„Challenger”. Była to 25. wyprawa promów-wahadłowców, które w przeciwieństwie do
poprzednich statków kosmicznych mogą miękko lądować i zdolne są do wielokrotnego
użycia. Sam „Challenger” latał już kilka razy. Tylko Stany Zjednoczone dysponują takimi
wahadłowcami, ich poprzednie 24 loty przebiegały pomyślnie. Tym razem cała 7-osobowa
załoga, wśród której były dwie kobiety, Murzyn i żółty, zginęła. Jedna z kobiet, 37-letnia
nauczycielka Christa McAuliffe1, miała dać pierwszą w dziejach lekcję z kosmosu dla
milionów amerykańskich uczniówa. Dała swoją ostatnią niemą lekcję miliardom – nam,
którzy oglądaliśmy ognistą kulę porywającą 7 z nas do wiecznego nieba.
O tragedii tej piszą i mówią wszyscy. Bo wszyscy mogą śledzić amerykańskie loty
kosmiczne. Wiadomo, kiedy, skąd, w czym, po co, kto ma polecieć. Jakże inaczej mają
się sprawy drugiego „gwiezdnego” potentata: w Związku Radzieckim. Tam z reguły
dowiadujemy się wyłącznie o udanych lotach, w których „wypełniono program badań” – zawsze pokojowych. Jak często zdarzają się loty nieudane? Niezmiernie rzadko
coś na ten temat przecieka do opinii publicznej. Każda sowiecka „pokojowa” wyprawa
w kosmos, czy to załogowa, czy bezzałogowa, objęta jest ścisłą, wojskową tajemnicą.
Tę podstawową różnicę między amerykańskim i radzieckim programem kosmicznym
warto mieć to na uwadze.
Ale przecież zdobywanie kosmosu jest zadaniem stojącym ponad barierami ustrojowych różnic. Jak nic innego uzmysławia ono nam jedyność i niepowtarzalność planety
będącej naszym wspólnym domem, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. A katastrofa „Challengera” przypomina, że prastare, wielkie wyzwanie (challenge – wyzwanie)
stojące przed ludźmi – poznawanie i uczłowieczanie świata – jest ciągłym pasowaniem
się ze śmiercią.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 122.

a
1

W oryginale uczni.
Christa McAuliffe (1948–1986) – amerykańska astronautka i nauczycielka.
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Nr 171
1986 luty 25, Wrocław – Oświadczenie wrocławskich środowisk opozycyjnych w obronie
więzionego Władysława Frasyniuka
Oświadczenie
21 lutego br. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok 3,5 roku więzienia dla Władysława
Frasyniuka1. Przywódca dolnośląskiej „Solidarności” nie popełnił żadnego przestępstwa,
a jednak już czwarty rok przetrzymywany jest w więzieniu, gdzie jest upokarzany, bity
i maltretowany. Człowiek ten, który z bezprzykładną odwagą i poświęceniem realizował
wolę swoich wyborców, płaci teraz swoją osobą i swoim zdrowiem rachunek wystawiony
przez rządzącą ekipę całemu Dolnemu Śląskowi. To na Nim władza mści się za nieugiętą
postawę naszego Regionu. To On i Jego rodzina mają cierpieć za nas.
Nie wolno Nam na to pozwalać.
Obowiązkiem moralnym, a nie aktem dobrej woli każdego z nas, jest czynne występowanie w jego obronie.
Wzywamy wszystkich uczciwych ludzi do podjęcia walki o uwolnienie Władysława
Frasyniuka!
Od władz żądamy:
1. Uwolnienia Władysława Frasyniuka.
2. Uwolnienia współoskarżonych z Władysławem Frasyniukiem – Bogdana Lisa
i Adama Michnika.
3. Uwolnienia wszystkich więźniów, skazanych ze względów politycznych.
Wrocław, 25 luty 1986 r.
RKS NSZZ „Solidarność” Reg[ion] Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Niezależne
Zrzeszenie Studentów, Ruch „Bez Przemocy”2, Ruch „Wolność i Pokój”3, Społeczny

14 VI 1985 r. Władysław Frasyniuk został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności za działalność w podziemnych
strukturach „Solidarności”.
2
Ruch „Bez Przemocy” – ruch powstały z inspiracji o. Ludwika Wiśniewskiego, ówczesnego opiekuna DA „Dominik”. Tworzyli go ludzie związani z duszpasterstwem, m.in. Jacek Garncarz, Wacław Giermek, Tadeusz Kupczak
i Jerzy Legut. Ruch propagował metody przeciwstawiania się dyktaturze bez sięgania do przemocy.
3
Ruch „Wolność i Pokój” – powstały w 1985 r. ogólnopolski ruch pacyfistyczny i ekologiczny, walczący o realizację praw człowieka, w tym m.in. prawa do odmowy służby wojskowej; WiP organizował wiele akcji w obronie
środowiska naturalnego. Związani z Ruchem „WiP” byli m.in.: Leszek Budrewicz, Jacek Czaputowicz, Krzysztof
Galiński, Radosław Huget, Roland Kruk.
1

304

Komitet Nauki4, Dolnośląska Rada Edukacji5, Komitet Kultury Niezależnej6, Społeczna
Komisja Zdrowia7, Ruch Społeczny „Solidarność”8.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 124.

Społeczny Komitet Nauki – ogólnopolska struktura podziemna istniejąca w latach 1983–1989; reprezentacja środowiska naukowego, m.in. inicjowała protesty i podejmowała działania na rzecz samorządności. Do SKN należeli
m.in.: Klemens Szaniawski (nieformalny przewodniczący), Stefan Amsterdamski, Janusz Grzelak, Barbara Malak
i Michał Nawrocki.
5
Dolnośląska Rada Edukacji – podziemna struktura istniejąca w latach 1983–1989 we Wrocławiu, zrzeszająca
pracowników oświaty. Na jej czele stał Jan Waszkiewicz.
6
Komitet Kultury Niezależnej – podziemna organizacja istniejąca w latach 1982–1989, wspierająca niezależne
inicjatywy kulturalne. W KKN zaangażowani byli m.in.: Janusz Ściskalski (przewodniczący), Teresa Bogucka,
Kazimierz Dziewanowski, Małgorzata Łukasiewicz.
7
Zespół do spraw Zdrowia/Społeczna Komisja Zdrowia – podziemna struktura o zasięgu ogólnopolskim istniejąca
w okresie 1982–1989, zrzeszająca osoby ze środowiska lekarskiego i naukowego. Na jej czele stała Zofia Kuratowska,
członkami byli m.in.: Zbigniew M. Chłap, Tadeusz Chruściel, Barbara Dąbrowska, Maria Kopeć, Joanna Person,
Joanna Staręga-Piasek.
8
Ruch Społeczny „Solidarność” – podziemna struktura istniejąca we Wrocławiu w okresie 1982/1983–1989. Jej
działania sprowadzały się w dużej mierze do druku i kolportażu wydawnictw niezależnych. Działaczami RSS byli:
Marek Burak, Mirosław Jasiński, Ireneusz Kowalczuk, Adam Lipiński, Mieczysław Piotrowski.
4
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Nr 172
1986 [marzec, przed 7], [Wrocław] – Komunikat Komitetu Wykonawczego Solidarności
Walczącej o istnieniu Oddziału SW w Jeleniej Górze oraz grupy SW w Zgorzelcu
Komunikat
1. Informujemy o istnieniu w Jeleniej Górze oddziału naszej organizacji, który od
ponad roku wydaje pismo SW pt. „Gencjana”1.
2. W Zgorzelcu zawiązała się Grupa Solidarności Walczącej. Obecnie prowadzi ona
działalność informacyjno-kolportażową i wydaje pismo SW pt. „Zgorzelina”2.
Za Komitet Wykonawczy SW: Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 124.

1
„Gencjana” – podziemne pismo wydawane w 1985 r. w Jeleniej Górze przez Solidarność Walczącą. Inicjatorem
i redaktorem naczelnym pisma był Chrystoforosz Tulasz.
2
„Zgorzelina” – podziemne pismo wydawane w Zgorzelcu, w latach 1984–1986 jako pismo Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” Ziemi Zgorzeleckiej, w latach 1986–1988 jako pismo Organizacji Solidarność Walcząca, grupa
Ziemi Zgorzeleckiej. W redakcji był m.in. Eugeniusz Jaroszewski.
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Nr 173
1986 marzec 19, [Wrocław] – List Kornela Morawieckiego do Krystyny Frasyniuk ze
słowami wsparcia
19 marca 1986 [r.]
Szanowna Pani!
Chciałbym Pani i Jej dzieciom ulżyć udręk i tęsknoty. Chciałbym, żeby Pani mąż,
przewodniczący Władysław Frasyniuk, mógł wreszcie tej Wielkanocy podzielić się święconym z rodziną, z bliskimi, żeby mógł być w domu. Czy jednak nie urażę Panią, gdy
powiem twarde dla Niej słowa – on jest w domu. On nie jest wyłącznie Pani, stał się
dzięki temu, co zrobił i przecierpiał, bliski wszystkim Polakom, wszystkim uczciwym
ludziom. Świadomość taka nie zastąpi Pani braku męża, ale może i powinna pomóc znosić
to rozstanie i widzieć wielki sens walki, którą mąż prowadzi.
Proszę wybaczyć mi i członkom naszej organizacji, że nie jesteśmy w stanie spowodować uwolnienia Władka. Będziemy robili w tym kierunku wszystko, co w naszej mocy.
Proszę przyjąć wyrazy szacunku i sympatii.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 125.
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Nr 174
1986 [marzec, przed 21], [Wrocław] – „O Władysławie Frasyniuku”, artykuł Kornela
Morawieckiego opisujący działalność Władysława Frasyniuka
O Władysławie Frasyniuku
I. Subiektywnie
Władka poznałem w Sierpniu ’80 na terenie VII Zajezdni. Nie wiedząc, jak to się skończy, powymienialiśmy w grupie osób adresy. Jego jako jednego z pierwszych wpisałem na
tę listę. Władek współorganizował zebrania przedstawicieli Komitetów Założycielskich.
W połowie września 1980 [r.] spotkaliśmy się koło politechniki, szukał auli, którą przed
zebraniem zamierzył przyozdobić jakimś „ekstremistycznym” hasłem. W owym czasie
Władek sympatyzował z KPN i z …„BD”. Moje podanie do MKZ o powielacz dla „BD”
zostało przychylnie załatwione dzięki jego m.in. poparciu.
„Solidarność” kształtowała Władka, a on „Solidarność”. Kiedy został przewodniczącym MKZ, a następnie całego regionu, mawiał: „gdy tylko zrobimy jako taki porządek,
przesiądę się na TIR-y”. Zawsze marzył, by jeździć w dalekie trasy. Pojechał z Wałęsą do
Japonii. Ale najdłuższe i najtrudniejsze jego podróże dopiero się rozpoczynały.
Na zjeździe w Gdańsku z Antkiem Lenkiewiczem1 i ze mną wszedł do zbytecznego zdaniem „realistów” zespołu tematycznego „Związek wobec zagrożeń”. W duchu przyznawał
rację „wariatom”, którzy przestrzegali przed podstępem ze strony komunistów, ale stanowisko szefa drugiego co do wielkości regionu niejako wymuszało na nim umiarkowanie.
Był niezadowolony z moich pomysłów – odezw do żołnierzy i milicjantów. Miał
jednak ogromne wyczucie nastrojów. Na przedostatnim zebraniu w „Dolmelu” delegaci
komisji zakładowych zarzucali Zarządowi Regionu bierność wobec ataków na Związek,
wtedy Władek powołał się na… odezwę do żołnierzy.
Coś przeczuwał – na czas wycofał z Józkiem Piniorem pieniądze z banku.
16 grudnia 1981 [r.] otrzymałem od niego list. Pisał, że chodzą z Piotrem i Józkiem
po zakładach, że jest ciężko i żebym w „ZDnD” w jego i RKS imieniu wezwał do pokojowego oporu. Pierwszy raz w stanie wojennym rozmawialiśmy na początku stycznia. Nasza współpraca układała się nie bez konfliktów. Różniliśmy się co do strategii
i w sprawach konspiracji. Na jednym z zebrań doszło między nami do ostrego słownego
starcia, musiałem coś przeholować, bo Władek obiecał, że „po wojnie” oberwę od niego
osobiście. Mimo to po mojej prośbie o dymisję w maju 1982 [r.] rozstaliśmy się w zgodzie
i z wzajemną sympatią. Pozostał mi cień żalu do niego, że publicznie nie zdementował
esbeckich plotek na temat SW. Tłumaczę to sobie, że nie zdążył…
Władek ma niezwykłą chłonność umysłu, odwagę i walory przywódcze. Jeden z naszych wspólnych kolegów powiedział niedawno: „w wolnej Polsce głosowałbym na niego
Antoni Lenkiewicz (ur. 1934) – prawnik, działacz opozycyjny; uczestnik konspiracji młodzieżowej, w 1953 r.
skazany na 6 lat pozbawienia wolności, działacz NSZZ „Solidarność”, doradca MKZ, członek ZR Dolny Śląsk,
delegat na I KZD, w stanie wojennym internowany, działacz KPN, współpracownik SW, 1982–1985 członek redakcji
„Wiadomości Bieżących”; aresztowany w listopadzie 1985 r., zwolniony w sierpniu 1986 r.
1
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jako na prezydenta”. Ja głosowałbym na Władka jako na kolejnego, po [Lechu] Wałęsie,
przewodniczącego Związku. Szanuję go i podziwiam.
II. Obiektywnie
Strajk solidarnościowy w Sierpniu ’80 pierwsi podjęli kierowcy autobusów, wśród
nich 26-letni Władysław Frasyniuk. Został wybrany przedstawicielem MPK i wszedł do
Prezydium MKZ, gdzie najpierw pełnił funkcję rzecznika prasowego, a potem przewodniczącego (po rezygnacji J[erzego] Piórkowskiego2). Przygotowywał Region do strajku
generalnego po prowokacji bydgoskiej3 w marcu 1981 [r.]. Wygrał demokratyczne wybory
na przewodniczącego Regionu D[o]l[ny] Śląsk. Zasługą jego dyplomacji i zręczności
politycznej było niedopuszczenie w Regionie do prowokowanych przez władze strajków.
Rankiem 13 grudnia 1981 [r.], wracając z posiedzenia Komisji Krajowej, wysiadł pod
Wrocławiem z pociągu i udał się do VII Zajezdni, a następnie do Pafawagu i Dolmelu – stanął na czele strajków we wrocławskich zakładach. Po pacyfikacji fabryk kierował
z podziemia RKS i walką Związku w Regionie. W kwietniu 1982 [r.] ze Zbigniewem
Bujakiem i Bogdanem Lisem zawiązał naczelny konspiracyjny organ Związku – Tymczasową Komisję Koordynacyjną. Jako członek TKK wielokrotnie kierował do władz ofertę
negocjacji i ugody. Wreszcie w sierpniu 1982 [r.] wezwał, wraz z TKK, do ogólnopolskich
manifestacji w rocznicę podpisania porozumień gdańskich.
Tuż przed delegalizacją „Solidarności” w październiku 1982 [r.] został aresztowany
i po procesie w listopadzie skazany na 6 lat więzienia. Wyrok odsiadywał w Łęczycy
i w Barczewie – tam poddano go szczególnym szykanom, bicia nie wyłączając. Po prawie
2 latach został zwolniony na mocy amnestii w lipcu 1984 [r.]. Jeszcze przed powrotem do
domu urwał się obstawie i z Bujakiem wydał wspólne oświadczenie. Niedługo cieszył się
wolnością. 31 sierpnia 1984 [r.] po złożeniu kwiatów pod tablicą „Solidarności” skazano
go na 2 m[iesią]ce aresztu. Po ponownym aresztowaniu 13 lutego 1985 [r.] na spotkaniu
z [Lechem] Wałęsą i po wyreżyserowanym, nieomal stalinowskim procesie, otrzymał
wyrok 3,5 lat więzienia. 21 lutego 1986 [r.] Sąd Najwyższy PRL zatwierdził ten wyrok.
Władysław Frasyniuk jest najpopularniejszym człowiekiem na Dolnym Śląsku, posiada demokratyczny mandat mieszkańców tego regionu. Jest nieugiętym przywódcą
„Solidarności” i wiernym obrońcą jej ideałów.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 125.

Jerzy Piórkowski (ur. 1942) – kierowca, działacz opozycyjny; w sierpniu 1980 r. przewodniczący MKS we Wrocławiu, od września 1980 r. na czele prezydium MKZ we Wrocławiu, 4 II 1981 r., szantażowany przez SB, zrezygnował
z dalszej działalności związkowej, w połowie lat osiemdziesiątych wyjechał do RFN.
3
Prowokacja bydgoska – kryzys wywołany pobiciem działaczy „Solidarności” w Bydgoszczy 19 III 1981 r. NSZZ
„Solidarność” odpowiedział na to zdarzenie ogłoszeniem strajku generalnego przewidzianego na 31 marca. Zanim
do niego doszło, rząd i władze związkowe osiągnęły porozumienie i ostatecznie protest został odwołany.
2

309

Nr 175
1986 [luty–marzec], [Wrocław] – „Dokąd pełzniemy”, artykuł Andrzeja Kisielewicza
(„Jana Maka”) opisujący trudną sytuację gospodarczą PRL
Dokąd pełzniemy
Co nas czeka? – to jest kwestia, którą zainteresowany jest prawie każdy obywatel
PRL. Podstawą odpowiedzi na to pytanie jest analiza sytuacji kraju. Polecając Czytelnikom opracowanie Skąd spadliśmy, dokąd pełzniemy1 (wyd. „Świt”2) i artykuł R[yszarda]
Bugaja3 Dlaczego kryzys się przedłuża („Tyg[odnik] Powszechny” nr 1/1986), prezentuję
poniżej garść refleksji opartych w dużej mierze na ww. pozycjach.
Co miało być? Dziś cały świat z uwagą patrzy na Chiny. Ponieważ reforma, jaka
się tam dokonuje, jest tematem tabu dla propagandy PRL, przypominamy w skrócie:
reprywatyzacja w rolnictwie, coraz więcej elementów gospodarki rynkowej, ożywienie
kontaktów z Zachodem, oficjalne skrytykowanie doktryny [Karola] Marksa4 jako przestarzałej, zmniejszenie wydatków na zbrojenia, redukcje w armii, a ostatnio – zmniejszenie
stanu liczbowego milicji o 60%! Reformę w podobnym zakresie proponowała w Polsce
„Solidarność”. Natomiast niewielkie zmiany i reorganizacje w gospodarce, które zapowiadali generałowie po 13 grudnia, trudno już nazwać reformą. Ale i te obietnice spełzły na
niczym. Jak się zauważa nawet w oficjalnej prasie fachowej – po próbach pewnych zmian
cały system jakby siłą bezwładności wraca do starego modelu nakazowo-rozdzielczego.
Ci, którzy wprowadzili stan wojenny, potrafią tylko „po staremu”.
Konfucjusz, wielki mędrzec chiński, zapytany kiedyś, od czego zacząć prawdziwą
reformę, odpowiedział: od nazywania rzeczy po imieniu. Bez tego żadna reforma nie jest
możliwa. Tymczasem PZPR grzęźnie w kłamstwie po same uszy.
Co jest? Wszystko wskazuje na to, że w latach 1983–1984 nastąpił niewielki wzrost
gospodarczy. Przede wszystkim kilka obiektywnych czynników zdecydowanie sprzyjało
takiemu wzrostowi, pięć lat wyjątkowej pogody w rolnictwie (można było zrezygnować
z importu wielu artykułów żywnościowych), łagodne zachowanie się wierzycieli (w okresie tzw. sankcji PRL uzyskała nie tylko odroczenie spłat długów i odsetek, ale i nowe
kredyty) i fakt, że start następował z bardzo niskiego poziomu (sztucznie czy naturalnie
obniżona aktywność gospodarcza w 1981 roku). Do tego władze dokonały kilku sprzyjających krótkookresowemu wzrostowi pociągnięć: wydłużenie czasu pracy, znaczne
obniżenie spożycia, zmiany w strukturze importu i eksportu. Pewne objawy tego wzrostu
„Skąd spadliśmy, dokąd pełzniemy” – pełny tytuł: Skąd spadliśmy, dokąd pełzniemy. Zarys logiki systemu gospodarczego PRL. Praca zbiorowa.
2
Wydawnictwo „Świt” – tą nazwą posługiwały się co najmniej dwa wydawnictwa podziemne. Trudno ustalić, które
autor miał na myśli. W dostępnych bibliografiach publikację Skąd spadliśmy… można odnaleźć jedynie w dorobku
wydawnictwa „Myśl”.
3
Ryszard Bugaj (ur. 1944) – ekonomista, działacz opozycyjny, polityk; uczestnik Marca ’68, współpracownik KOR
i KSS „KOR”, działacz NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” Mazowsze, w stanie
wojennym internowany; 1989–1997 poseł na sejm, 2009–2010 doradca prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
4
Karol Marks (1818–1883) – niemiecki filozof, twórca tzw. socjalizmu naukowego – doktryny uzasadniającej
konieczność obalenia kapitalizmu na drodze walki rewolucyjnej, przywódca międzynarodowego ruchu robotniczego.
1
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można było zaobserwować na półkach sklepowych. Trudniej odczuć – bo jednym z jego
czynników było obniżenie spożycia (astronomiczne podwyżki cen), a jednocześnie, wg
danych Instytutu Badań Strategicznych w Londynie, w okresie tym wzrosły wydatki PRL
na zbrojenia (znacznie bardziej niż w innych krajach RWPG).
Za wzrostem tym nie poszły niestety odpowiednie zmiany organizacyjne (reforma,
jako się rzekło, jest w odwrocie). Metody ożywienia gospodarki zastosowane przez władze miały charakter doraźny i praktycznie wyczerpały się. Nie można w nieskończoność
wydłużać czasu pracy i drastycznie obniżać spożycia. W strukturze eksportu już jesteśmy
krajem Trzeciego Świata – w 1981 r. udział w eksporcie surowców i produktów rolnych
wynosił – wg GUS – 16,9%, a w 1984 r. aż 30,8%.
I oto nawet dane GUS wskazują, że w 1985 r. nastąpiło zahamowanie wcale nie rewelacyjnego tempa wzrostu z lat 1983–[19]84! Fakt ten propaganda PRL przemilczała,
eksponując w zamian mniej ważne, pojedyncze wskaźniki.
Z kolei trudno przypuszczać, żeby obiektywne czynniki stale były sprzyjające, np. klimat w Polsce uległ definitywnej poprawie. Zachowanie wierzycieli już obecnie może
budzić obawy – wart odnotowania jest fakt, że w 1982 r. PRL uzyskała 1,5 mld dolarów
nowych kredytów z Zachodu, podczas gdy w 1984 r. (po formalnym zniesieniu sankcji!) już tylko 0,2 mld dolarów. W roku 1985 dochód narodowy na jednego mieszkańca
„osiągnął” poziom sprzed 9–10 lat (GUS).
Co będzie? W tej sytuacji najbardziej optymistyczna perspektywa to… długoletnia
stagnacja gospodarcza (taką perspektywę rysują już nawet ekonomiści związani z rządem). Oznacza to m.in. cywilizacyjne cofnięcie Polski i systematyczne pogarszanie jej
pozycji międzynarodowej, postępującą dewastację środowiska naturalnego, degenerację
biologiczną narodu!!! Ale tymi wizjami nie przejmuje się ani rząd, ani większość z nas,
skoro będziemy już (jeszcze?) jak myszy pod miotłą. Brak wyobraźni?
Na co liczą władze? Otóż to warto sobie uświadomić: liczą na to, że przyzwyczaimy się
do nędzy, że wystarczą już tylko nieduże (i ciche) podwyżki co roku, a wtedy tu i ówdzie
coś się w produkcji polepszy (ludzie w pogoni za forsą wycisną z siebie siódme poty),
coś znowu drgnie, i że w ogóle jakoś to będzie, skoro na podobnych zasadach od dawna
funkcjonują Rumunia i Bułgaria, nie mówiąc już o jakichś Kubach czy Wietnamach (nie
od rzeczy będzie zauważyć, że wszędzie tam jest silna władza – to, do czego dąży tak
uparcie generał, i wszędzie tam – w Nocnikach TV i gazetach – jest coraz lepiej).
Tak czy inaczej PRL weszła właśnie w fazę „pełzającego socjalizmu”. I mamy tak
pełzać do roku 2000 i dalej, kiedy to, jak dobrze pójdzie, uda nam się uzyskać poziom
z 1978 roku (a gdzie wtedy będzie cywilizowany świat?!). Pod warunkiem oczywiście,
że nie nastąpi w tym czasie gwałtowne pogorszenie pogody, wierzyciele będą coraz wyrozumialsi, nie nastąpią inne niekorzystne czynniki gospodarcze i w ogóle – nie zdarzy
się nic nieprzewidywalnego. I pod warunkiem, że się przyzwyczaimy.
A może już się przyzwyczailiśmy?
Jan Mak
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1986, nr 70.
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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
Apel
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk Władysław Frasyniuk
jest osobą szczególnie prześladowaną przez władze PRL. Od 13 grudnia 1981 r., po
prawie rocznej działalności w podziemiu, Władysław Frasyniuk niemal przez cały czas
przesiedział w więzieniu. Ostatni 3,5-letni wyrok zapadł po jego spotkaniu z Lechem
Wałęsą w lutym 1985 r. i spotkanie to było jedynym powodem tego wyroku.
Jako więzień W[ładysław] Frasyniuk jest w sposób wyjątkowy szykanowany fizycznie
i psychicznie. Jest on ściśle izolowany od kontaktów z rodziną i adwokatem. 26 marca
1986 r. został kolejny raz dotkliwie pobity przez strażników więziennych w Lubsku.
Dla Polski, a zwłaszcza dla Dolnego Śląska, [Władysław] Frasyniuk stał się nieugiętym
symbolem „Solidarności”.
Apelujemy do związków zawodowych na całym świecie, do partii politycznych
rządów w krajach demokratycznych, do opinii publicznej o wywieranie na władze PRL
nacisków ekonomicznych, dyplomatycznych i propagandowych w celu uwolnienia Władysława Frasyniuka.
Wrocław, 4 IV 1986 r.

Przew[odniczący] RKS NSZZ „Solidarność”
Regionu Dolny Śląsk: Marek Muszyński
Przew[odniczący] Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 126.
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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
Komunikat
W dniu 4 kwietnia br. odbyło się spotkanie przewodniczącego RKS NSZZ „Solidarność” Regionu Dolny Śląsk Marka Muszyńskiego z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim. Przedyskutowano charakter i zakres działania
zarówno SW, jak i RKS, który jest kierownictwem regionalnym NSZZ „Solidarność”,
kontynuującym działalność Związku z okresu przed 13 grudnia 1981 r. Natomiast SW
jest organizacją społeczno-polityczną wyrosłą z tradycji i idei „Solidarności”, kładącą
szczególny nacisk na polityczną działalność niepodległościową. RKS udziela poparcia
wszelkim regionalnym poczynaniom zmierzającym do rozszerzenia swobód społecznych
i zagwarantowania praw obywatelskich.
Kierownicy obydwu struktur rozważyli zasady współpracy międzyorganizacyjnej
i omówili przedsięwzięcia podejmowane w Regionie. Szczególną uwagę zwrócili na
działania zmierzające do uwolnienia Władysława Frasyniuka.
Wrocław, 4 IV 1986 [r.]

Przew[odniczący] RS NSZZ „Solidarność”
Regionu Dolny Śląsk: Marek Muszyński
Przew[odniczący] Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 126.
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Nr 178
1986 kwiecień 5, [Wrocław] – Odezwa Rady Solidarności Walczącej nakłaniająca
do udziału w niezależnych manifestacjach 1 maja 1986 r.
Odezwa
1 Maja to święto ludzi pracy. To święto walki o poprawę warunków bytu, o godziwą
zapłatę, o sprawiedliwość społeczną. To święto solidarności uciskanych, wyzyskiwanych
i poniżanych. Wzywamy do zamanifestowania w dniu 1 V 1986 r. swego sprzeciwu wobec
prześladowania Władysława Frasyniuka i innych więźniów politycznych, wobec podwyżek
cen, wobec przedłużania czasu pracy. Nie dopuścimy do dalszego ograniczenia naszych
praw ludzkich i pracowniczych.
Mieszkańców przemysłowych miast wzywamy do niezależnych pochodów 1-majowych na obrzeżach manifestacji partyjnych.
We Wrocławiu zbieramy się 1 V br. w godz. od 9 do 10 w okolicy placu Dzierżyńskiego i, gdy się da, przejdźmy niezależnym pochodem przez plac Grunwaldzki pod dom
W[ładysława] Frasyniuka.
Idźmy pod hasłami:
Wolność dla Frasyniuka! Precz z podwyżkami cen! Niech żyje Solidarność!
5 IV 1986 r.

Za Radę Solidarności Walczącej: Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 126.
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Nr 179
1986 [kwiecień, przed 18], [Wrocław] – Przemówienie Kornela Morawieckiego z okazji
święta 1 Maja nagrane dla Radia SW
Czy po to 1 maja, jeszcze za cara, strajkowali i szli na ulice robotnicy warszawskiej
Woli, tkacze łódzcy i górnicy Zagłębia, żeby teraz Polską rządziła partyjna burżuazja,
posłuszna na każde moskiewskie skinienie? Czy to robotnicze święto walki o prawa
pracownicze mają nadal uzurpować sobie ci, którzy przemocą zdławili „Solidarność”?
Czy mamy ten dzień oddać tym, którzy nędznymi pensjami zmuszają ludzi do pracy
dłużej niż 8 godzin, kłamią w prasie i w telewizji, wsadzają do więzienia za działalność
związkową i za głoszenie prawdy?
Przez ponad 40 lat dyktatorskich rządów komuniści najpierw splugawili krew patriotów przelaną w II wojnie światowej i wyniszczyli bojowników o niepodległość,
potem zmarnowali wysiłek i pracę pokolenia naszych ojców i w końcu doprowadzili
kraj do ekonomicznego i politycznego bankructwa. Teraz stawiają przed nami nową
„wspaniałą” perspektywę: dogonienie roku 1975 w roku 2000. Jeśli będziemy wydajnie
pracować – w zakładach kierowanych przez durni z nomenklatury; jeśli poprawimy
jakość produkcji – na zdezelowanych maszynach i jeśli będziemy posłuszni – kacykom
z pierwszomajowych trybun.
Radzimy Wam, czerwoni Panowie, coraz grubszymi kordonami ZOMO i tajniaków
obstawiajcie swe partyjne spędy. 1 Maja w Polsce na powrót stał się dniem buntu przeciwko ciemiężcom i wyzyskiwaczom. Przeciwko ludobójcom w Afganistanie, przeciwko
poplecznikom morderców księdza [Jerzego] Popiełuszki i libijskich terrorystów. Przeciwko tym, co rzekomo „walczą o pokój”, a świat cały szantażują wojną jądrową, tym,
co rzekomo „walczą z kolonializmem”, a imperium swoje uczynili więzieniem narodów.
Jakże aktualnie brzmią dziś te fragmenty odezwy 1-majowej Polskiej Partii Socjalistycznej, odezwy pisanej przez Józefa Piłsudskiego1 w 1895 roku. Cytuję:
„Chcemy większej płacy i 8-godzinnego dnia roboczego. Czujemy niewolę, w której
nas carat trzyma, knutem i bagnetem hamując wszelkie nasze kroki na drodze ku lepszej
przyszłości. […] Sami chcemy być gospodarzami we własnym kraju. […] Niech żyje
nasza sprawa robotnicza! Niech żyje wolny polski lud!”.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 127.

Józef Piłsudski (1867–1935) – działacz niepodległościowy, polityk, marszałek Polski; od 1893 r. w PPS, członek
władz naczelnych, redaktor naczelny „Robotnika”, od 1906 r. przywódca PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w 1914 r.
współzałożyciel POW oraz inicjator utworzenia Legionów Polskich, komendant I Brygady; od listopada 1918 r. tymczasowy Naczelnik Państwa, 1919–1922 Naczelnik Państwa, w 1926 r. dokonał zamachu stanu (przewrót majowy),
1926–1928 i 1930 premier, od 1926 r. minister spraw wojskowych i generalny inspektor sił zbrojnych.
1
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Nr 180
1986 [kwiecień, przed 18], [Wrocław] – „Nauczka dla terrorysty, przestroga dla szantażysty”, artykuł Kornela Morawieckiego na temat amerykańskiego nalotu na cele w Libii
Nauczka dla terrorysty, przestroga dla szantażysty
We wtorek 15 kwietnia br. nad ranem 30 samolotów amerykańskich, na rozkaz prezydenta Reagana, zbombardowało wybrane cele w Trypolisie i Benghazi1. Niestety, śmierć
poniosły również osoby cywilne, w tym dzieci i kobiety. Kilkanaście bombowców leciało
z baz w Anglii, reszta z dwóch lotniskowców VI Floty znajdującej się w części Morza
Śródziemnego przyległej do brzegów Libii.
Kraje arabskie, ZSRR i jego satelici ostro potępiły ten atak, nawet europejscy sojusznicy St[anów] Zjednoczonych w większości odnieśli się do niego z rezerwą – Francja
i Hiszpania np. nie zezwoliły na przelot nad swym terytorium eskadry lecącej z Wysp
Brytyjskich. Prezydent [Ronald] Reagan i pani premier [Margaret] Thatcher2 powołują
się na prawo do samoobrony przed państwem jawnie popierającym międzynarodowych
terrorystów. Sowieci, Syria i Iran właśnie amerykański nalot nazywają międzynarodowym
bandytyzmem. Po czyjej stronie jest racja?
Jeśli założyć, że każde państwo jest równoprawnym członkiem społeczności międzynarodowej i każdy rząd może robić to, co mu się żywnie podoba na terytorium i z ludnością
będącą pod jego panowaniem, a także może eksportować przemoc poza swe granice – to,
oczywiście, rację ma Zw[iązek] Radziecki. Ale tylko przy takim założeniu. Cóż ono
jednak oznacza? Ano tyle co np. przyjęcie w stosunkach międzyludzkich zasady, że
zbój może śmiało rabować i gwałcić, a człowiek uczciwy nie ma prawa dać mu za to po
mordzie. Płk [Muammar] Kaddafi3 – libijski despota – od dobrych kilkunastu lat ćwiczy
w specjalnych obozach, sowicie opłaca i wysyła zbirów różnych nacji, żeby podkładali
bomby, porywali samoloty i mordowali niewinnych, przypadkowych ludzi w wolnych,
demokratycznych krajach. Proceder ten uprawiał dotąd zupełnie bezkarnie, przy wsparciu
ZSRR, który, jak się ocenia, w minionym dziesięcioleciu dostarczył mu broni wartości
14 mld $ i podsyła ekspertów do szkolenia obsługi tych broni.
Cała sprawa posiada ponadto szerszy i ważniejszy aspekt. Jak traktować dyktatury
różnych odcieni, które własnych obywateli traktują jak niewolników? Potocznie nazywa
się [Muammara] Kaddafiego małym Hitlerkiem. Jak nazywać Pol Pota, szefa Czerwonych Khmerów, którzy po 1975 r. w Kambodży wymordowali ponad 1/3 ludności tego
kraju – małym Stalinkiem?
Działo się to przy obojętności światowej opinii publicznej radej z „pokoju w Indochinach” i zakończenia „amerykańskiej agresji w Wietnamie”. Nie da się zbudować ładu na
świecie przy kompletnym pomieszaniu pojęć. Państwa rządzone przez Hitlerów, StaliNaloty USA na Libię – 15 IV 1986 r. siły powietrzne USA przeprowadziły nalot na libijskie miasta: Trypolis
i Bengazi. Jedną z przyczyn konfliktu libijsko-amerykańskiego było wsparcie udzielane przez Libię terrorystom.
Ataki wzbudziły zastrzeżenia niektórych europejskich sojuszników USA: Francji, Włoch i RFN.
2
Margaret Thatcher (1925–2013) – brytyjski polityk konserwatywny, 1979–1990 premier Wielkiej Brytanii.
3
Muammar Kaddafi (1942–2011) – podpułkownik, polityk libijski, 1969–2011 sprawował autorytarną władzę w Libii.
1
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nów, Pol Potów, Aminów czy Kaddafich, państwa kierujące się zasadą przemocy wobec
własnych obywateli nie są takimi samymi państwami jak te, w których rządy szanują
prawa ludzkie i podlegają społecznej kontroli. Reguła jest taka, że reżimy, które łamią
prawa ludzkie wewnątrz, stanowią potencjalne, a często aktualne zagrożenie na zewnątrz.
Nalot amerykański będzie błogosławiony w skutki dla świata i dla Libijczyków,
jeśli doprowadzi do upadku [Muammara] Kaddafiego. Spełni też swą rolę, jeśli po tym
prztyczku, jakim w skali międzynarodowej był nalot 30 samolotów, Kaddafi się opamięta
i przestanie patronować terrorystom.
Natomiast z militarnego punktu widzenia ów nalot był pojedynkiem amerykańskich
bombowców z sowieckimi rakietami. Wg wiarygodnych źródeł amerykańskich jeden
samolot nie powrócił po nalocie. Można by to uważać za sukces techniki zachodniej. Ale
niezupełnie. Sowieci, bez wątpienia, sprzedają Libii broń drugiej kategorii. I taką bronią
zdołano najprawdopodobniej zestrzelić nowoczesny bombowiec F-111. Ten pojedynek
dwu gigantów należy więc ocenić remisowo – da to z pewnością sporo do myślenia,
zarówno Waszyngtonowi, jak i Moskwie. Bo atak amerykański, przysparzając cierpień
ofiarom bombardowania i dając nauczkę [Muammarowi] Kaddafiemu, był także elementem
w cichych zmaganiach zachodnich demokracji z nieustannie zagrażającym im sowieckim
imperializmem. Godząc w małego terrorystę [Muammara] Kaddafiego, Ameryka pokazała swą determinację i gotowość do samoobrony przed dużym szantażystą – Związkiem
Radzieckim.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 127.

Nr 181
1986 kwiecień 26, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do Natalii Gorbaniewskiej
z prośbą o objęcie funkcji honorowego członka redakcji „Biuletynu Dolnośląskiego”
Do Pani Natalii Gorbaniewskiej
Droga i Wielce Szanowna Pani!
Proszę Panią o honorowy udział w redakcji i duchowy patronat nad „Biuletynem
Dolnośląskim”, pismem, które redaguję wraz z kolegami od czerwca 1979 r.
W sierpniu 1981 r. zamieściliśmy w naszym Biuletynie reprint rosyjskiej ulotki wydanej przez NTS1. Ulotka ta wzywała sowieckich żołnierzy, żeby w wypadku otrzymania
rozkazu strzelania do polskich robotników nie posłuchali tego rozkazu. W tym samym
numerze „BD” zamieściliśmy również (po rosyjsku i w polskim tłumaczeniu) otrzymane
od naszych znajomych z Moskwy Posłanie do I Zjazdu „Solidarności”. W pewnym sensie
Posłanie I Zjazdu „Solidarności” do Narodów Europy Wschodniej było odpowiedzią na
tamto Posłanie.
Za opublikowanie tych i innych tekstów zostałem we wrześniu 1981 r. oskarżony
i do 13 grudnia 1981 r. toczył się w tej sprawie przeciwko mnie proces przed sądem we
Wrocławiu. Potem zszedłem do podziemia, skąd piszę do Pani ten list.
Tematyka stosunków między narodami Związku Radzieckiego i Polski często i od
dawna przewija się na łamach „BD”. Obce są nam nacjonalistyczne fobie. Na ile potrafimy, staramy się pisać prawdę, choćby bolesną i kontrowersyjną. Stoimy na gruncie
prawa narodów do niepodległości i następnie swobodnego określenia swego miejsca we
wspólnocie narodów ościennych, w Europie i na świecie. Odrzucamy wszelkie roszczenia
terytorialne. W sytuacji nierozwikływalnych historycznych pretensji między narodami
będącymi pod panowaniem komunistycznym postulujemy zasadę zgody na aktualne
granice, zarówno państwowe, jak i w ZSRR między republikami, które miałyby prawo
swobodnej decyzji co do ustanowienia odrębnego państwa.
Wiosną 1984 r. organizacja Solidarność Walcząca, wydająca obecnie „Biuletyn Dolnośląski”, wysłała do Związku Radzieckiego kilka tysięcy ulotek z przetłumaczonym na
język rosyjski programem. Sporadycznie wydajemy po rosyjsku ulotki rozpowszechniane
w Polsce (załączam jedną z nich).
Dlaczego zwracam się do Pani z taką dziwną prośbą? Bo Panią cenię i znam Jej sympatię do Polski i „Solidarności”. W pewnym stopniu, trochę prawem kaduka, już uważam
Panią za duchową przewodniczkę – Pani słowa i postawę przytoczyłem w oświadczeniu
Dlaczego nie ujawniłem się2 („BD” nr 8/58, grudzień 1984 r., w załączeniu). Pani zgoda na honorowy udział w redakcji „BD” sprawiłaby mi i moim kolegom dużo radości.
Ponadto byłaby publicznym przykładem więzi między Panią – przedstawicielką Rosjan
sprzeciwiających się komunistycznemu zniewoleniu swej Ojczyzny – a nami, dla których
Narodno-Trudowoj Sojuz (Związek Narodowo-Robotniczy) – emigracyjna organizacja rosyjska założona w 1930 r.
Prowadziła aktywną działalność na terenie Związku Sowieckiego (m.in. poprzez kolportaż ulotek i broszur), w dużym
stopniu spenetrowana przez KGB.
2
Zob. dok. nr 75.
1
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ideały solidarności ludzi i narodów stanowią oparcie w walce o zrzucenie komunistycznego jarzma w Polsce.
Proszę się nie obawiać, że Pani zgoda na tę prośbę pociągnie za sobą zanudzanie Pani
jakimiś kolejnymi życzeniami. (Już mi jest głupio, że za bardzo się rozpisałem, proszę
wybaczyć, że po polsku). Natomiast w każdym wypadku, czy to Paninej zgody, czy odmowy, wszelkie Pani rady i uwagi przyjmę z wdzięcznością.
Wrocław, dn. 26 kwietnia 1986 r.

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1986, nr 72.

Łączę wyrazy wielkiej sympatii,
szacunku i solidarności
przewodniczący SW i redaktor „BD”
Kornel Morawiecki

Nr 182
1986 kwiecień 28, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do prezydenta USA Ronalda
Reagana w sprawie Władysława Frasyniuka i innych więźniów politycznych
Prezydent
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Pan Ronald Reagan
List w sprawie Władysława Frasyniuka i więźniów politycznych w PRL
Ekscelencjo!
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
Ośmielony Pana przekonaniami i działalnością na rzecz praw ludzi i narodów do życia
w wolności i demokracji, proszę Pana Prezydenta o stałe i niesłabnące wsparcie na rzecz
polskich więźniów politycznych. Ich jedyną „winą” jest to, że pragną dla swej Ojczyzny
Niepodległości i Solidarności.
Jest Pan z pewnością doskonale poinformowany o ogólnej sytuacji w Polsce, o tragedii narodu, który poniósł proporcjonalnie największy wkład w uwolnienie Europy od
faszyzmu, lecz od przeszło 40 lat pozostaje pod komunistyczną przemocą. Ten ucisk
kosztował wiele krwi, łez i upokorzenia. Dziś najjaskrawiej widoczny jest on w sposobie
traktowania przez władze PRL więźniów politycznych. Jest ich kilkuset, z czego większość
więzionych za „Solidarność”. Jednym z nich jest szczególnie prześladowany Władysław
Frasyniuk, po raz pierwszy aresztowany 5 października 1982 roku. Od tamtego czasu,
mimo kolejnych amnestii, zaledwie 3 miesiące pozostawał na wolności, pod nieustanną
kontrolną i inwigilacją Służby Bezpieczeństwa. Ostatni, 3,5-letni wyrok otrzymał za
spotkanie się 13 lutego 1985 roku z Lechem Wałęsą. Jako więzień Władysław Frasyniuk
jest perfidnie szykanowany fizycznie i psychicznie. Zabroniono mu widzeń i kontaktów
z rodziną i adwokatem, jest bity i poniżany. 26 marca br. został brutalnie pobity w więzieniu w Lubsku i dodatkowo skazany na karę izolacji w celi o zaostrzonym rygorze.
Dla Polaków Władysław Frasyniuk stał się symbolem męstwa i wierności sprawie
Ojczyzny i Solidarności. W imieniu członków naszej organizacji, większości mieszkańców Dolnego Śląska – regionu, który w demokratycznych wyborach wybrał [Władysława] Frasyniuka przewodniczącym NSZZ „Solidarność” – zwracam się do Pana, Panie
Prezydencie, z uprzejmą prośbą o jego obronę. Proszę Pana o świadczenie, zwłaszcza
w kontaktach z władzami PRL, że obchodzi Pana los Władysława Frasyniuka i innych
więźniów sumienia w Polsce.
Łączę wyrazy najgłębszego szacunku.
Wrocław, dn. 28 kwietnia 1986 r.

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1986, nr 75.
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Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 183
1986 kwiecień 28, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do ustępującego prezydenta
RP na uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego1
Ekscelencjo! Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
Chlubna Instytucja Rządu RP na Uchodźstwie stanowi jakby pomost „między dawnymi
a nowymi laty”, między Polską Niepodległą a Polską uparcie dążącą do niepodległości.
Pan, Panie Prezydencie, w naszych oczach, w oczach wielu, którzy tu w kraju za jeden
ze swych naczelnych obowiązków uważają wywalczenie demokratycznej i samorządnej
Rzeczypospolitej, jest żywym symbolem wierności w służbie dla Ojczyzny.
Niech wolno mi będzie w imieniu członków naszej organizacji podziękować Panu za
Jego długoletnią prezydencką służbę, za przechowanie i przekazanie pieczęci polskiej
legalnej władzy. Znaczenie tej ciągłości, tej niezłomności wbrew przeogromnym zdawałoby się mocom, w pełni oceni i doceni historia. Ale już dziś można i trzeba stwierdzić,
że Rząd RP na Uchodźstwie dobrze zasłużył się dla utrzymania w narodzie ducha i woli
walki o prawa do swobód obywatelskich, do podmiotowości i samostanowienia.
My ciągle czerpiemy z wzorów i bohaterskich przykładów Pańskiego pokolenia. Chcemy i będziemy iść szlakiem, którym od ponad 40 lat, od narzucenia Polakom przemocą
obcych rządów i porządków, szedł Rząd RP. Chcemy i obiecujemy Panu iść szlakiem
wiodącym ku Wolności i Solidarności.
Łączę wyrazy najgłębszego szacunku i synowskiej czci.
Wrocław, 28 IV 1986 r.

Przewodniczący SW Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 130.

Edward Raczyński (1891–1993) – dyplomata, polityk; 1934–1945 ambasador RP w Londynie, 1941–1943 minister spraw zagranicznych, 1979–1986 prezydent RP na uchodźstwie; od 1976 r. przewodniczący Funduszu Pomocy
Robotnikom, od 1978 r. Funduszu Obrony Wolności Słowa i Praw Ludzkich (następnie Fundusz Wolnego Słowa);
w 1979 r. połączono je w Fundusz Pomocy Krajowi.
1
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Nr 184
1986 kwiecień 30, [Wrocław] – List kondolencyjny skierowany na ręce Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwolenia z powodu katastrofy w Czarnobylu
List kondolencyjny
Na adres Głównej Ukraińskiej Rady Wyzwolenia, w imieniu członków Solidarności
Walczącej, składam wyrazy głębokiego współczucia z powodu nieszczęścia, jakie spotkało
mieszkańców okolic Czarnobyla. Katastrofa nuklearna1 i sposób jej potraktowania przez
reżim sowiecki przypominały światu tragedię Ukraińców, narodu najciężej doświadczonego przez komunizm, pozbawionego prawa do rodzimej kultury, własnych bogactw
i własnego państwa. Chcemy ufać, że apele kardynała [Myrosława] Lubacziwskiego2 oraz
różnych osobistości i ośrodków emigracji ukraińskiej o dopuszczenie pomocy ukraińskich
i międzynarodowych organizacji charytatywnych do miejsc dotkniętych katastrofą spotkają
się z przychylnością władz sowieckich.
30 IV 1986 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 128.

1
Katastrofa nuklearna w Czarnobylu – 26 IV 1986 r. nastąpiła awaria elektrowni jądrowej w Czarnobylu na terenie ZSRS (obecnie Ukraina). Doszło do katastrofy ekologicznej, w wyniku której znaczna część obszaru leżącego
w pobliżu elektrowni uległa skażeniu.
2
Myrosław Lubacziwski (1914–2000) – ukraiński duchowny katolicki, abp większy Lwowa, od 1984 r. zwierzchnik
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego na Ukrainie.
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Nr 185
1986 [maj, przed 4], [Wrocław] – „Nuklearna awaria w imperium kłamstwa”, artykuł
Kornela Morawieckiego na temat katastrofy w Czarnobylu
Nuklearna awaria w imperium kłamstwa
Fakty i domniemania
Alarm podnieśli Szwedzi. Ich stacje już z piątku na sobotę (25–26 IV [19]86 [r.])
zanotowały wzrost radioaktywności. Po gorączkowym sprawdzeniu własnych elektrowni
atomowych stwierdzono, że skażone powietrze napływa z południa. Związek Radziecki
milczał. Dopiero na szwedzkie interpelacje poparte dowodami przyznał po 2 dniach
(w poniedziałek 28 IV), że nastąpiła awaria czarnobylskiej siłowni. Od tej chwili zachodnia opinia publiczna mogła na bieżąco śledzić sowieckie krętactwa. W pierwszym
przekazanym Szwecji komunikacie nie było mowy o ofiarach śmiertelnych. W drugim
komunikacie, nadanym przez moskiewską telewizję dopiero we środę 30 IV, mowa jest
o 2 ofiarach śmiertelnych i 197 hospitalizowanych. Tymczasem holenderski krótkofalowiec odebrał wiadomość spod Czarnobyla: „wokół śmierć i pożar, jestem 30 km od
miejsca wypadku, a nie wiem, co robić, ewakuuje się tysiące ludzi”. Plotka z Kijowa
(104 km od Czarnobyla) donosiła o ok. 2 tys. ofiar śmiertelnych, których ciała palone są
w rejonie wsi Pirogowa, i o ewakuacji ok. 25 tys. ludzi przeprowadzanej przez wojsko.
Jeden z senatorów amerykańskich powiedział, że wiadomość o śmierci dwóch osób to
absurd. Satelity jeszcze w środę przed południem obserwowały snujący się nad elektrownią radioaktywny dym. Sowieci do dziś nie powiedzieli ani kiedy nastąpiła katastrofa,
ani jakie były jej przyczyny i rzeczywiste rozmiary.
Eksperci zachodni mówią o spaleniu się rdzenia redaktora i ok. 1700 ton grafitu, o największej katastrofie nuklearnej, która spowodowała 100 razy większe promieniowanie
w atmosferze niż bomba rzucona na Hiroszimę. Mówią o możliwości długofalowych
skutków skażenia gleby i wód, o podważeniu sowieckiego programu rozwoju energetyki atomowej. Stawiane są przeróżne hipotezy co do powodu awarii. Wskazuje się na
przestarzałą technologię (typ reaktora) i na karygodne oszczędności (brak żelbetonowej
osłony) przy budowie siłowni. Nie nam tego wszystkiego dociekać. Nie będziemy też
oceniać zaaplikowanych nam dawek promieniowania. Dodajmy tylko, że zniszczony
reaktor służył również do produkcji plutonu używanego w bombach jądrowych.
Refleksje i ocena
Tragedia w Czarnobylu („czarnobyl” po ukraińsku znaczy „piołun”) bezpośrednio
dotknęła tysiące Ukraińców, Białorusinów i Rosjan – wszystkim winniśmy współczuć.
Pośrednio dotknęła ona nas i nasze dzieci, i miliony Europejczyków. Ale sama w sobie
ta katastrofa nie jest czymś niesamowitym i strasznym w skali globu. Za opanowywanie
tajemnic natury ludzkość od zarania płaciła i płacić będzie haracz. Można tylko i należy
targować się o jego wysokość. Tu nawet nie jest to najważniejsze, czy zginęły 2 osoby,
czy 2 tysiące. Rzeczą naprawdę przerażającą jest sposób potraktowania tej tragedii przez
Zw[iązek] Radziecki – państwo mocarstwo, które chce uchodzić za cywilizowane i chce
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podporządkować sobie cały świat. Reżim sowiecki ukrywa i tuszuje przed wolnymi krajami, przed swymi wasalami ([Jerzy] Urban nadmienił dziennikarzom, że go obudzono
w nocy, nie dodał, że 3 dni po wypadku) i własnymi obywatelami zdarzenie, którego
materialne oddziaływanie zarejestrowało pół Europy. Gdyby nie ogrom nieszczęścia,
można by rzec, że tajność obróciła się w nonsens. Czy temu państwu można wierzyć,
gdy zapowiada wstrzymanie prób jądrowych, rozbrojenie, redukcje wojsk? Skoro tej olbrzymiej awarii, na zachodzie ZSRR, początkowo nie zauważyły satelity, lecz szwedzkie
służby, bo akurat wiatr powiał na Skandynawię, to kto jest w stanie sprawdzić, czy i jak
często przeprowadzane są próby jądrowe w niezliczonych sztolniach syberyjskich kopalń?
Zachodni pacyfiści szermują hasłem: „lepiej być czerwonym niż martwym”. Czy
w końcu dostrzegą, że „być czerwonym” oznacza być ciemnym jak tabaka w rogu?
Oznacza być odciętym od informacji o tym – co mnie i ciebie – narody i ludzkość – najżywotniej dotyczy. Czerwony jad nie od razu zabija, najpierw tumani. Wszystkich, lecz
swoich i tych, których już ma za swoich, najbardziej.
Prezydent [Ronald] Reagan nazwał kiedyś Związek Radziecki imperium zła. Może
nieco przesadził – od zła nie jest wolny żaden system i żaden człowiek. Ale nie ma przesady
w stwierdzeniu, że to państwo oparte na bolszewickiej ideologii jest imperium kłamstwa.
Katastrofa w Czarnobylu stanowi kolejny przykład przyłapania Sowietów na publicznym
kłamstwie. Jeśli przybliży ona światu prawdę o istocie tego imperium, to będzie można
powiedzieć, że cierpienia zabitych i napromieniowanych nie poszły na marne.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 128.

Nr 186
1986 czerwiec 1, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w związku z aresztowaniem Zbigniewa Bujaka
Aresztowanie Zbigniewa Bujaka jest ciosem dla całej „Solidarności”, dla każdego
uczciwego Polaka.
Bujak – od 13 grudnia 1981 r. jeden z przywódców podziemnego Związku, współorganizator TKK i przewodniczący RKW Mazowsze – uosabia szeroko pojęty opór społeczeństwa polskiego przeciwko bezprawiu. Był on najbardziej poszukiwanym działaczem,
jego 4,5-letnie skuteczne ukrywanie się przed SB uznać można za sukces. Dziś ogarnięci
żalem mówimy: nie ustaniemy w walce o twoje ideały – o „Solidarność” i wolną Polskę.
1 czerwca 1986 r.

W imieniu członków SW:
Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej1

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 131.

Andrzej Kołodziej „A”, „AK”, „Andrzej” (ur. 1959) – stoczniowiec, działacz opozycyjny; działacz WZZ w Gdańsku,
w sierpniu 1980 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej, wiceprzewodniczący
MKS w Stoczni Gdańskiej, następnie MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk, w październiku 1981 r. aresztowany
w Czechosłowacji, w kwietniu 1982 r. skazany na rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności, w lipcu 1983 r. przekazany
polskiej SB, następnie zwolniony, działacz SW, ukrywał się, od 1984 r. przewodniczący oddziału Trójmiasto SW, od
1985 r. członek Komitetu Wykonawczego, od listopada 1987 do stycznia 1988 r. jego przewodniczący, w styczniu
1988 r. aresztowany, w kwietniu 1988 r. zmuszony do emigracji, do 1990 r. we Włoszech i Francji.
1
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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
Apel ekologiczny

Klempicz, 12 czerwca 1986 r.

Katastrofa w czarnobylskiej elektrowni atomowej zwróciła uwagę polskiej opinii
publicznej na jeszcze jedno poważne zagrożenie naszego kraju. System, w którym nie ma
demokratycznej kontroli, w którym decyzje budowy obiektów przemysłowych zależą od
mocarstwowych aspiracji ZSRR lub od lokalnych względów prestiżowych, a nie od kalkulacji technicznych i ekonomicznych, już doprowadził Polskę do dewastacji środowiska
naturalnego, na skraj katastrofy ekologicznej. Budowa elektrowni atomowej w Żarnowcu,
projekt budowy elektrowni atomowej „Warta” w Klempiczu oraz składowisko odpadów
radioaktywnych w Międzyrzeczu tworzą nowe, ogromne zagrożenie, które dodatkowo
zwiększa niska jakość polskich i sowieckich technologii.
Wzywamy więc wszystkim, którym nie jest obojętne to, że nasze pokolenie może pozostawić po sobie Polskę zatrutą i skażoną radioaktywnie, aby podjęli wysiłek stworzenia
centrów opiniotwórczych i grup nacisku, zajmujących się stanem polskiego środowiska
naturalnego, w tym również zagrożeniami ze strony energetyki atomowej.
Za Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników „Solidarność”: Jan Kamiński
Komitet Oporu Społecznego
Przew[odniczący] Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 131.
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Nr 188
1986 [czerwiec, przed 13], [Wrocław] – „30 rocznica wypadków poznańskich”, tekst
Kornela Morawieckiego przypominający bunt robotniczy w Poznaniu w czerwcu 1956 r.
30 rocznica wypadków poznańskich
28 czerwca 1956 r. pracownicy „Cegielskiego” (ówczesnych Zakładów im. Stalina)
i mieszkańcy Poznania wyszli na ulicę z żądaniem: chleba, prawdy i wolności, z protestem przeciw rządom terroru i wyzysku. Spotkały ich kule, czołgi i więzienie. Zginęło
ponad 100 osób, ponad 1000 było rannych1. Tak „ludowa” władza potraktowała głos ludu.
Lecz droga jawnego sprzeciwu i walki z komunistyczną biedą i bezprawiem zaowocowała
Październikiem 1956, Grudniem 1970 i Sierpniem 1980.
NSZZ „Solidarność”, polscy chłopi, Kościół i cały naród mają dług wdzięczności
wobec tamtych manifestantów. Ich odwaga i determinacja przyczyniły się do obecnej
względnej swobody i uprzywilejowanej pozycji naszego kraju w sowieckim obozie.
30 lat temu poznańscy robotnicy i studenci wywalczyli dla Polski, dla nas cząstkę Prawdy
i Wolności. Oddajemy im hołd i ślubujemy solidarność.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 131.

1

Według najnowszych ustaleń zginęło wówczas 58 osób, a rany odniosło 239 osób cywilnych.
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Nr 189
1986 czerwiec 26, Warszawa – Komunikat ze spotkania przedstawicieli Solidarności
Walczącej, Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego oraz Międzyzakładowego
Robotniczego Komitetu „Solidarności”
Komunikat

Warszawa, 26 czerwca 1986 r.

Dnia 26 VI br. spotkali się przedstawiciele Solidarności Walczącej oraz Między
zakładowego Komitetu Koordynacyjnego i Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu
„Solidarności” z Warszawy. Podobieństwo założeń i celów oraz zgodna ocena sytuacji
kraju w kraju skłaniają nas do podjęcia stałej współpracy organizacyjnej i programowej.
Za Komitet Wykonawczy SW: Andrzej Lesowski
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarność”

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 132.
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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
Czy można bez przemocy?
We wtorek 8 lipca rozpoczął się tydzień publicznego protestu przeciwko więzieniu
niewinnych, w szczególności Władysława Frasyniuka. Warunkiem uczestnictwa było
zobowiązanie do niestosowania przemocy i obraźliwych słów. Protest miał być protestem
milczącym, bez żadnych okrzyków. Wezwania do rozejścia miały spotkać się z milczeniem i biernością. Przy zatrzymywaniu nie stawiano by oporu niezależnie od reakcji „sił
porządku”. Wcześniej osoby obdarzone zaufaniem otrzymały listę protestujących.
We wtorek o 15.00 koło przejścia podziemnego przy ul. Świdnickiej pojawili się
z napisami żądającymi uwolnienia politycznych dwaj studenci: Paweł Kocięba1 z Uniwersytetu i Wiesław Mielczarski2 z Akademii Rolniczej. Koło 15.30 milicjanci z pałami
wskakiwali do bud przy ul. Łąkowej i szybko otoczyli zebranych wokół milczącej dwójki
studentów. Obaj studenci i przygodni obserwatorzy wylądowali na Muzealnej w WUSW.
O 15.30 na pl. PKWN z transparentem upominającym się o wolność dla politycznych
wyszli w milczeniu: prof. Marian Suski3 (80 lat) – uczestnik przedwojennych olimpiad
w Los Angeles i w Berlinie, działacz katolicki; dominikanin ks. Ludwik Wiśniewski4;
eseista i krytyk literacki Andrzej Falkiewicz5, b[yły] internowany Tomasz Wójcik6 i Romuald Siepsiaka7 zwolniony z aresztu 22 lipca 1984 r.
Stojący na rogu mundurowi przez długi czas nie widzieli transparentu. Dopiero 40-letnia jędza wskazała im 5-osobową grupę stojącą w milczeniu. Milicjanci odzyskali służbowy honor, gorliwie wyrywając transparent, wołając o posiłki i legitymując.
W środę na pl. Grunwaldzkim z podobnym napisem pojawił się samotny robotnik
Dariusz Olszewski8 znany opinii publicznej z kłopotów żony Donny – Amerykanki, któW oryginale: Spaski.
Paweł Kocięba-Żabski (ur. 1964) – dziennikarz, działacz opozycyjny, działacz NZS i Pomarańczowej Alternatywy,
współredaktor niezależnych pism „Region” (1988), „Gazeta Akademicka” (1986–1987) i „Prolet” (1987–1988).
2
Wiesław Mielczarski (ur. 1966) – menedżer mediów, działacz opozycyjny, uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”,
współredaktor pism „Co Było” i „WiP”.
3
Marian Suski (1905–1993) – wykładowca akademicki, działacz katolicki i opozycyjny, uczestnik wojny obronnej 1939 r.
4
Ludwik Wiśniewski (ur. 1936) – duchowny katolicki, dominikanin, działacz opozycyjny; od początku lat siedemdziesiątych prowadził duszpasterstwa akademickie kolejno w Gdańsku, Lublinie, we Wrocławiu i w Krakowie;
w 1977 r. współzałożyciel ROPCiO.
5
Andrzej Falkiewicz (1929–2010) – pisarz, krytyk teatralny, eseista.
6
Tomasz Wójcik (ur. 1945) – nauczyciel akademicki, działacz związkowy, polityk, uczestnik Marca ’68, działacz
NSZZ „Solidarność”; w stanie wojennym internowany, od września 1988 r. przewodniczący RKS NSZZ „Solidarność”
Dolny Śląsk, 1997–2001 poseł.
7
Romuald Siepsiak (ur. 1937) – inżynier budownictwa, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, w marcu 1984 r. aresztowany, w lipcu 1984 r. zwolniony, współredaktor pisma „Aspekt”, w 1989 r. członek
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.
8
Dariusz Olszewski „Daniel”, „Major” (ur. 1957) – technik mechanik, ratownik górniczy, działacz opozycyjny;
działacz RKS NSZZ „Solidarność”, łącznik z Zagłębiem Miedziowym, kolporter, za udział w strajku zwolniony
a
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rą władza ludowa na siłę wypchała z Polski. Wbrew intencjom Ruchu „Bez Przemocy”
doszło do zamieszania. Esbecy rzucili się na fotografujących, zostawiając przez jakiś czas
w spokoju Dariusza Olszewskiego. Tłum ruszył z odsieczą, złamano 1 parasol, eliminując
z akcji 1 esbeka. D[ariusz] Olszewski i przygodni obserwatorzy wylądowali na Muzealnej9.
Z czwartkowego protestu na pl. Dzierżyńskiego nie mamy wiarygodnych informacji.
Piątka starszych panów otrzymała po 30 tys. zł grzywny z zamianą na 30 dni aresztu
za wywieszenie transparentu bez zgody administratora placu. Trójka młodych (robotnik
+ 2 studenci) jest oskarżona o stawianie czynnego oporu funkcjonariuszom. Typowa
sprawa z zegarkiem – komuś ukradli albo ktoś ukradł. Tryb doraźny itd… – o wyroku
poinformujemy. Pewien sukces można odnieść i bez przemocy, lecz potrzeba znacznie
więcej chętnych. Całkowicie bez przemocy można PZPR pozbawić żywej siły do bicia
i zabijania innych. W zamian trzeba się zgodzić na 2–3 lata więzienia i późniejsze szykany
i udręki. Być może, dzisiejsi wojskowi władcy PRL bardziej niż „Solidarności” boją się
Ruchu „Wolność i Pokój”. Już 200 osób odmówiło przysięgi wojskowej, m.in. Wacław
Giermek10 – brat Bogdana Giermka11 skazanego na 1,5 roku w procesie braci Lenkiewiczów12. Wacław przebywa w areszcie śledczym w Barczewie. Najbardziej znanym
„niezaprzysiężonym żołnierzem” jest Marek Adamkiewicz13 skazany 18 grudnia 1984 [r.]
na karę dwóch lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za odmowę złożenia przysięgi
wojskowej. Odmówił przysięgi, bo nie chce składać „hołdu wierności obcemu państwu”
(cytat z wniosku M[arka] Adamkiewicza z dn. 9 VI 1986 r. o przyznanie statusu więźnia
politycznego) i marksistowskiej władzy. Jednak M[arek] Adamkiewicz chce być żołnierzem, bo uważa za powinność każdego Polaka, niezależną od indywidualnych zapatrywań
politycznych i światopoglądowych, obronę niepodległości Polski.
Młodych ludzi namawiamy do konspirowania, do ćwiczenia sprawności fizycznej i…
odmowy złożenia przysięgi w wieku poborowym.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 133.

z pracy, działacz SW, prowadził centralny kolportaż, organizator grup samoobrony, współtworzył Pocztę SW, od
1986 r. na emigracji w USA, niejawny przedstawiciel SW.
9
Przy ul. Muzealnej znajdował się gmach Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu.
10
Wacław Giermek (ur. 1960) – inżynier, działacz opozycyjny; działacz NZS, w stanie wojennym internowany,
następnie działacz Ruchu „Wolność i Pokój”, 1982–1983 redaktor pisma „Bez Przemocy”, w czerwcu 1986 r. aresztowany za działalność w WiP i odmowę złożenia przysięgi wojskowej, skazany na 2 lata pozbawienia wolności, we
wrześniu 1986 r. zwolniony.
11
Bogdan Giermek (ur. 1959) – działacz opozycyjny; 1979–1980 uczestnik ROPCiO w Lublinie, w 1981 r. współzałożyciel KOWzP w Lublinie, w stanie wojennym ukrywał się w Lublinie i we Wrocławiu, od 1982 r. w SW, drukarz,
kolporter, w listopadzie 1985 r. skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, w 1986 r. zwolniony na mocy amnestii,
1986–1990 redaktor pisma „Sumienia. Katolickie Pismo Studentów”, 1987–1988 współorganizator i uczestnik
DA „Most”.
12
Antoniego i Tadeusza. Tadeusz Lenkiewicz (ur. 1931) – chemik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, 1982–1985 członek redakcji „Wiadomości Bieżących”, aresztowany w listopadzie 1985 r., skazany na 1,5 roku
pozbawienia wolności, zwolniony w sierpniu 1986 r.
13
Marek Adamkiewicz (ur. 1957) – matematyk, działacz opozycyjny; współpracownik KOR i KSS „KOR”, w 1977 r.
współzałożyciel SKS we Wrocławiu, działacz NZS; w 1981 r. członek redakcji „Półgębkiem”, w stanie wojennym
internowany, w grudniu 1984 r. skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności za odmowę złożenia przysięgi wojskowej,
we wrześniu 1986 r. zwolniony na mocy amnestii, uczestnik Ruchu „Wolność i Pokój”, 1987–1989 członek redakcji
„Ad Vocem”.
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Nr 191
1986 [lipiec, przed 25], Wrocław – „Rocznica ostatniej bitwy o niepodległość”, tekst od
redakcji „Solidarności Walczącej” na temat powstania warszawskiego
Rocznica ostatniej bitwy o niepodległość
1 VIII 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie – wielki wolnościowy zryw okrut
nie ciemiężonego narodu. Powstanie zakończyło się klęską. Tzw. sojusznicza Armia
Radziecka, stając po drugiej stronie Wisły, bezczynnie przyglądała się agonii nieugiętego
miasta, nierównym zmaganiom bohaterskich Polaków z hitlerowcami. Udzielenie pomocy
nie leżało w interesie politycznym ZSRR ani też w interesie przybyłych na sowieckich
tankach polskich komunistów spod szyldu PKWN. Taka jest prawda. Wśród historyków
ciągle jeszcze trwają spory o polityczną, globalną ocenę powstania. Być może Powstanie
Warszawskie, nieoczekiwanie wstrzymując na kilka miesięcy sowiecką ofensywę, uratowało Europę Zachodnią przed komunizmem. Jedno jest pewne: była to walka o Wolność
i Niepodległość, o to, żeby Polska po wojnie pozostała Polską, i mimo strasznych ofiar
jej efekt nie poszedł na marne. Dziś walkę tę kontynuujemy innymi metodami, z innym
wrogiem, ale jej sens i nadrzędna idea są te same: Wolność i Niepodległość.
Redakcja
Apelujemy o uczczenie rocznicy powstania. Weźmy w tych dniach udział w uroczystych nabożeństwach w intencji Ojczyzny, złóżmy wiązanki kwiatów w miejscach
narodowej pamięci.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 134.
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Nr 192
1986 [lipiec, przed 25], [Wrocław] – „Młodzi za wolną Polskę”, wywiad z przedstawicielami Rady Regionalnej Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność” Dolny Śląsk
Młodzi za wolną Polskę
Od lutego 1983 [r.] wychodzi we Wrocławiu pismo młodych pt. „Wolna Polska”1.
Wydająca pismo Rada Regionalna Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność” D[o]l[ny]
Śląsk w maju 1985 r. przystąpiła do naszej organizacji, tworząc Młodzieżowy Ruch Oporu
„Solidarności Walczącej”. Poniżej zamieszczamy fragment rozmowy z przedstawicielami
Rady tego Ruchu.
Pyt. – Co Wasz Ruch ma do zaoferowania młodzieży, do której adresowane są jego
hasła?
Odp. – Już na samym początku ogłosiliśmy cele i zadania MROS, także nasze pismo
zatytułowaliśmy „Wolna Polska”, co jednoznacznie określa nasze aspiracje i dążenia.
Jednakże głównym nurtem w początkowej fazie naszej działalności było wydawanie
ulotek i wezwania do udziału w „zadymach”. Przełomem stało się przyłączenie do SW
i ogłoszenie w tym samym czasie Młodzieżowej Deklaracji Solidarności, podstawowego
dokumentu określającego naszą działalność. Oferujemy młodzieży wolną Polskę, oczywiście jeśli zechce ona już dziś przyczynić się do tworzenia jej zrębów. Naszym zdaniem
młode pokolenie już teraz powinno podjąć walkę o niepodległość Ojczyzny, nie czekając,
aż wywalczą ją starsi. My właśnie jako MRO „SW” chcemy stworzyć dla młodzieży
ramy, w których ta walka ma się toczyć. Istotnym wkładem młodych do osiągnięcia
naszego podstawowego celu są niezależny ruch wydawniczy i koła samokształceniowe,
których jesteśmy inicjatorami. Przede wszystkim chcielibyśmy dotrzeć do tych spośród
naszych kolegów, którzy jeszcze nie zdają sobie sprawy z konieczności przeciwstawienia
się komunizmowi. Niezależne wydawnictwa i oświata to oferta głównie dla nich. […]
P. – Powiedz, co według Ciebie stanowi największą przeszkodę w Waszej działalności,
a co daje podstawy do optymizmu?
O. – Najbardziej oprócz SB przeszkadzają nam rodzice. Jest to efekt naturalnej ich
obawy o nasze bezpieczeństwo, jednak dla wielu z nas stanowi najważniejsze ograniczenie dla naszych poczynań. Bardzo istotne, jeśli chodzi o nas młodych, jest to, że nie
zostaliśmy dotychczas wciągnięci w realia życia ludzi dorosłych, na które składa się
głównie dobijanie o układy, dojścia i plecy. My nie jesteśmy jeszcze tym skażeni, co
powoduje, że decydujemy się na ryzyko bez oglądania się na osobiste korzyści. Właśnie
ta młodzieńcza ideowość wydaje mi się najbardziej cenna i warta ochrony przed brutalnością dorosłego życia.
P. – Opowiedz teraz o innych organizacjach młodzieżowych i Waszej z nimi współpracy.
„Wolna Polska” – podziemne pismo młodzieżowe związane z SW ukazujące się we Wrocławiu w latach 1983–1989.
W redakcji byli m.in. Dariusz Kędra i Zbigniew Jagiełło.
1
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O. – Najsilniejsze więzy łączą nas z Międzyszkolnym Komitetem Oporu (MKO).
Ponad rok temu podpisaliśmy wraz z nimi komunikat o współpracy na rzecz środowiska
wrocławskiej młodzieży. Poza tym na terenie Wrocławia działają grupy związane z wydawanymi tu pismami takimi jak „Wyrostek”2 czy „Koliber”3. My jako MROS, a później MRO „SW”, przez cały czas staraliśmy się współpracować z każdym niezależnym
ugrupowaniem młodzieżowym. Chcemy wspólnie z MKO stworzyć silne wrocławskie
podziemie młodzieżowe. MKO jest członkiem Federacji Młodzieży Walczącej4 inspirowanej z Warszawy, gdzie wychodzi ich pismo „Nasze Wiadomości”. Federacja ta pragnie
obejmować swym działaniem obszar całego kraju i posiada swoje oddziały w Gdańsku,
Szczecinie, Krakowie i Wrocławiu (także w Gorzowie – przyp. red.). Według naszej
oceny, jednak skuteczność takich działań nie może być duża ze względu na specyfikę
pracy z młodzieżą. My na razie pragniemy skoncentrować się na pracy w środowisku
wrocławskim. Dopiero po ugruntowaniu naszych pozycji na Dolnym Śląsku pomyślimy
o udziale w ruchu ogólnopolskim.
P. – Na koniec powiedz, jak widzisz przyszłość Waszego Ruchu i organizacji młodzieżowych w ogóle. Czy nie obawiasz się, że wraz z odejściem Twoich rówieśników
zakończy się okres niezależnej aktywności wśród młodzieży?
O. – Oczywiście boję się tego bardzo, jednak zauważam pewne oznaki dające podstawę
do optymizmu. Przede wszystkim charakter naszego ruchu czyni go odpornym na tego
rodzaju niebezpieczeństwo. Fakt, że działamy w szkołach, na uczelniach, wśród młodych
robotników, a więc w środowisku bardzo zróżnicowanym, na pewno odsuwa od nas groźbę
zaniku kadr spowodowanego brakiem następców. Właśnie teraz przeżywamy okres, który
wiele wyjaśni, bowiem decydujący głos przejmują roczniki, które nie pamiętają w zasadzie
„Solidarności” z jej legalnego okresu i kształtowane były przez niezależny głos płynący
z podziemia. Z moich obserwacji wynika, że proces zastępowania odchodzących młodymi przebiega stale i większość spośród tych, z którymi zaczynaliśmy, ma już godnych
następców. Pozwala mi to wierzyć, że przyszłość okaże się dla nas pomyślna.
Rozmawiał Michał A. Berlicz5.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 134.

„Wyrostek” – podziemne pismo dla uczniów wychodzące we Wrocławiu w latach 1983–1987. Redaktorem naczelnym pisma był Tadeusz Patrzałek.
3
„Koliber” – podziemne pismo adresowane do młodzieży ukazujące się we Wrocławiu w latach 1985–1987.
4
Federacja Młodzieży Walczącej – podziemna organizacja młodzieży o zasięgu ogólnopolskim istniejąca w latach
1984–1990. W Komitecie Założycielskim znaleźli się: Artur Dąbrowski, Jacek Górski, Cezary Rautszko, Tomasz
Roguski.
5
Bliższych danych nie ustalono.
2
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Nr 193
1986 [sierpień, przed 8], [Wrocław] – „Kto rządzi PRL-em”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) na temat uzależnienia Polski od ZSRS
Kto rządzi PRL-em
Warto chyba w sprawie suwerenności PRL wyłożyć „kawę na ławę”, tym bardziej że
w okresie „Solidarności” mało było po temu okazji i wielu ludzi do dziś uważa, że nic
pewnego w tej sprawie powiedzieć nie można. Otóż można. Jest masa plotek, ale również
przecieków i pojedynczych informacji, z których wyłania się taki oto obraz:
W polskiej telewizji i radio pracuje niemało ludzi, którzy słabo mówią po polsku.
To samo w centralnych urzędach, ministerstwach, komórkach KC – szczególnie często
na etatach „zastępców” różnych kierowniczych stanowisk. Kierownicy się zmieniają,
a „zastępcy” – wciąż ci sami. W każdym większym mieście rezyduje pułkownik KGB.
„Troskliwą opieką” otoczone jest wojsko, kluczowe gałęzie przemysłu, budownictwo
(np. „Rzeczpospolita” 18 IV [19]86 r. podała, że „Minister [Józef] Niewiadomski1 przyjął pełnomocnika rządu ZSRR ds. budowy metra w Warszawie”). No i jeszcze do tego
sowieckie dywizje stale od 1944 r. stacjonujące w PRL.
W tej sytuacji nie ma oczywiście zmian we władzach PRL, które byłyby nie po myśli
panów na Kremlu. Wręcz przeciwnie, w gorących sytuacjach, a już szczególnie takich,
które bezpośrednio zagrażają sowieckiemu imperium (lata 1980–[19]81), ZSRR nie może
po prostu nie pomóc polskim towarzyszom w trudnych decyzjach. W takich czasach można dowiedzieć się, komu Kreml ufa, kogo trzyma w zanadrzu na trudne chwile, itd. itp.
Nie dziwię się czytelnikowi, który miałby jakieś wątpliwości na ten temat. Sam je
kiedyś miałem i wówczas zadano mi cyniczne pytanie: „Czy gdybyś był na miejscu ruskich, nie urządziłbyś tego tak właśnie?!”.
I na koniec rewelacja: w Nocniku TV z 4 VII br. podano informację o śmierci długoletniego szefa Radiokomitetu zasłużonego w rozwoju polskiej telewizji itd… Nazywał
się – Wadim Nikołajew2! Słyszeliśmy to na własne uszy. Nie wiemy, czy to głupota,
bezczelność, czy chęć podlizania się [Michaiłowi] Gorbaczowowi. W każdym razie tą
drogą dziękujemy polskim i sowieckim redaktorom Nocnika TV za rozwiązanie ostatnich
wątpliwości. Pozwoli nam to trzeźwiej ocenić sytuację.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 135.

Józef Niewiadomski (ur. 1944) – polityk komunistyczny; 1978–1985 prezydent Łodzi, 1985–1986 minister
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunikacji.
2
Bliższych danych nie ustalono.
1
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Nr 194
1986 sierpień 25, Wrocław – Komunikat o powstaniu Studia Video Solidarności Walczącej,
agendy SW rozpowszechniającej filmy niedopuszczone przez cenzurę do oficjalnego obiegu
Komunikat
Członków i sympatyków SW pragniemy poinformować, że powstała nowa agenda
SW – Studio Video Solidarności Walczącej. Działalność studia polegać będzie na popularyzowaniu filmów polskich i zagranicznych, których cenzura PRL ze względów
ideologicznych i politycznych nie dopuściła do rozpowszechniania. Chcemy, aby takie
filmy, niejednokrotnie arcydzieła, stały się znane naszemu społeczeństwu.
Dysponujemy zapleczem technicznym umożliwiającym sprzedaż oraz wypożyczanie
filmów. Oferujemy również nagrywanie filmów na kasety powierzone. Dla członków
i sympatyków SW, którzy nie dysponują własnym sprzętem wideo, istnieje możliwość
wypożyczenia magnetowidów. Zasady korzystania z usług studia oraz spis filmów, jakimi
dysponujemy obecnie, zostaną zamieszczone w odrębnym komunikacie.
Wrocław, 25 VIII 1986 r.

Studio Video SW

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 137.
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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
Rocznice 1 i 17 września
Przed 47 laty Polska stanęła do walki z Niemcami. Opuszczona przez sprzymierzone
potęgi – przeciw największej dobrowolnej armii ówczesnego świata.
Na gwałt odpowiedzieliśmy siłą. Przez 5 tygodni zasypywani gradem bomb, atakowani z lądu, powietrza i morza, stawialiśmy opór najeźdźcy. W walce tej obok żołnierza
stawał cywil. Płynęła krew wszystkich klas, stanów i narodowości zamieszkujących
II Rzeczpospolitą. A gdy dobywaliśmy wszystkich sił, gdy broniły się nasze główne
punkty oporu, a połowa terytorium wolna była jeszcze od Niemców, runęła na nas druga
totalitarna potęga – Związek Radziecki – łamiąc podpisany pakt o nieagresji. Zgodnie
z paktem Ribbentrop–Mołotow z 23 sierpnia 1939 [r.] obaj agresorzy podzielili się Polską.
Ale we wrześniu 1939 [r.] broniliśmy nie tylko Ojczyzny. Stanęliśmy wtedy po stronie
demokracji i wolności. Przegraliśmy, ale od tamtego września raz po raz zrywamy się do
walki za słuszną sprawę – za sprawiedliwość i solidarność, za sprawę, która ostatecznie
zwycięży.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 136.
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Nr 196
1986 [wrzesień, przed 14], [Wrocław] – „Po amnestii. Konspiracja – zabawa czy konieczność?”, artykuł Kornela Morawieckiego uzasadniający potrzebę działań opozycyjnych
prowadzonych w podziemiu
Po amnestii. Konspiracja – zabawa czy konieczność?
Komu droga jest Polska, komu bliskie są ideały Solidarności – cieszy się z wypuszczenia więźniów politycznych. Tych najgłośniejszych, jak [Zbigniew] Bujak, [Władysław]
Frasyniuk, [Leszek] Moczulski1, i tych zatrzymanych za składki, za kilkanaście ulotek,
za ramkę drukarską, paczkę papieru. Czy wszyscy wyjdą? Nazwiska politycznych nie
są oficjalnie publikowane. Trudno będzie sprawdzić gen. [Czesława] Kiszczaka. Ufamy,
że wyjdą wszyscy ci, których zapowiedział, ale będziemy sprawdzać. Min[ister] [Lech]
Domerackia niedawno mówił, że to, gdzie jest [Władysław] Frasyniuk, nie interesuje ludzi w Polsce. Nas interesuje; nie tylko los przewodniczącego regionu, również to, gdzie,
jak długo i w jakich warunkach więziony jest kolporter, drukarz, radiowiec – każdy, kto
naraża się i cierpi w imię prawdy, w imię praw człowieka i narodu, w imię wolności.
Co by nie wmawiała telewizyjna propaganda o łamaniu prawa, o podważaniu sojuszy,
o działaniu na szkodę państwa itp. – nie zapominajmy, że w PRL i wszędzie pod panowaniem komunistów ludzi prześladuje się za wolną myśl, za to, że chcą żyć w uczciwszym, bogatszym i ciekawszym świecie. Chcą żyć w krajach rządzonych nie przez kliki
i zakłamane dyktatury, ale przez swobodnie, demokratycznie wybranych przedstawicieli.
W krajach o otwartych granicach i otwartej gospodarce dopuszczającej różne formy
własności i swobodną wymianę dóbr i idei.
Okazuje się, że w Polsce ciągle jeszcze za takie dążenia ludzi ściga się i skazuje,
ale już nie na długo. Kolejne coroczne amnestie lub „inicjatywy humanitarne” w latach
1983–[19]86 są tego dowodem. Komu przypisać zasługę takiego stanu rzeczy? Wszystkim.
Naszym ojcom, dziadom i pradziadom walczącym za „Waszą i Naszą Wolność” i dzisiejszej młodzieży szkolnej wydającej „Wyrostka”, Kościołowi idącemu na kompromisy, ale
nigdy za cenę znieczulenia na krzywdę, i Zachodowi odraczającemu długi komunistom,
ale nieskoremu do dawania nowych pieniędzy rządowi trzymającemu w więzieniach
najlepszych Polaków. Na koniec te amnestie przypisać trzeba i nam – codziennym, bezimiennym wyrobnikom podziemia, którzy czynimy swoje mimo zamykania naszych
kolegów i tropienia nas przez sfory esbeków, a nawet im – ludziom władzy, którzy są

W oryginale Domaradzki. Lech Domeracki (ur. 1929) – prawnik, sędzia, polityk komunistyczny; 1983–1988 minister
sprawiedliwości.
1
Leszek Moczulski (ur. 1930) – dziennikarz, historyk, działacz opozycyjny, polityk; 1948–1949 w PPR/PZPR,
następnie dziennikarz „Życia Warszawy”, „Dookoła Świata” i „Stolicy”; współzałożyciel ROPCiO i KPN, 1980–1984
i 1985–1986 więziony; 1991–1997 poseł. Sąd lustracyjny w dwu instancjach orzekł, iż w latach 1969–1977 był tajnym
współpracownikiem SB ps. „Lech”. W 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że proces
lustracyjny naruszał prawo lustrowanego przez ograniczenie prawa do obrony. Wobec tego Sąd Najwyższy w 2012 r.
uchylił orzeczenia, kierując sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie do ponownego rozpoznania.
a
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jacy są, ale są Polakami, myślą i zauważają nieskuteczność rządzenia polskim narodem
za pomocą pałki i kraty.
Doceniamy ten realizm władzy przypartej do muru walącą się gospodarką i żądaniami
towarzyszy ze Wschodu, złaknionej kolejnych miliardów dolarów jak manny niebiańskiej.
Realizm obowiązuje i nas. Wypuszczenie więźniów politycznych – to jest ich taktyczna
gra na krótką metę. Na dłużej przestaliby nas zamykać tylko wówczas, jeśli pogodzilibyśmy się z niewolą, zaczęli zniewalać się wzajemnie, jeśli oddalibyśmy nasze dusze. Niedoczekanie. I ich, i nasze, bo wówczas razem zginęlibyśmy w obłędzie przekraczającym
hitlerowsko-stalinowskie miary, w totalnym jądrowym całopaleniu naszej cywilizacji.
My wiemy, czego chcemy i o co walczymy. O prawdę i sprawiedliwość, o wolność
i solidarność, o pokój i trwanie. Komunizm jest rzeczywistym wrogiem tych wartości. By
go pokonać, musimy mu najpierw odebrać monopol na informację i kształtowanie naszych
serc i umysłów na jego modłę. Dlatego piszemy, drukujemy, kolportujemy, wychodzimy
na ulice – to nie igraszka, nie zabawa w konspirację – nam idzie o życie.
Będziemy więc dalej knuć przeciwko komunie. Będziemy żebrać i dziękować za każdą
złotówkę i każdy dolar, które nam to knucie ułatwiają, i będziemy szli do więzień, gdzie
nam niespieszno. Nie mamy złudzeń ani co do swej obecnej siły i możliwości, które jednak powoli rosną, ani co do możliwości i zamiarów władz, które jednak są ograniczane
przez nasz opór. Może więc na jakiś czas komuniści zostawią nas w spokoju. Dopóki
nie poczują się pewniej. Naszą sprawą jest, żeby nigdy nie poczuli się pewni – bezczelni
w obłudzie i zakłamaniu, bezkarni w prześladowaniu. Naszą sprawą jest, żeby nie było
totalitarnych reżimów różnej maści, żeby nie było więźniów politycznych nie tylko
w Polsce, ale w Związku Radzieckim i Czechosłowacji, na Kubie i w Wietnamie, żeby
nie musieli ginąć Afgańczycy w obronie swej ziemi i wiary. Naszą sprawą jest dążenie
do niepodległości, wolności, solidarności. I one będą.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 137.

Nr 197
1986 [wrzesień, przed 26], [Wrocław] – „Dlaczego bomby wybuchają w Paryżu?”, artykuł
Kornela Morawieckiego analizujący przyczyny ataków terrorystycznych wymierzonych
we Francję
Dlaczego bomby wybuchają w Paryżu
We wrześniu br. Francja stała się obiektem serii terrorystycznych zamachów1. W Paryżu
zginęło 9 osób, ponad 200 zostało rannych. Policja przeszukuje damskie torebki u wejścia do restauracji i domów handlowych. Zamachowcy żądają niewiele: wypuszczenia
G[eorges’a] I[brahima] Abdullaha2, więzionego za terroryzm, szefa jednej z libańskich
tzw. frakcji rewolucyjnych. Równolegle w Libanie zamordowano attaché wojskowego
Francji, płk. [Christiana] Goutierre’a3, i nasilają się ataki na siły ONZ, których trzon
stanowią Francuzi (1800 żołnierzy). Strzela do nich proirańska „Armia Boga”4 – muzułmańscy fanatycy i Bóg raczy wiedzieć, kto jeszcze. W odpowiedzi francuski kontyngent
szykuje się do odjazdu. Można i tak, ale trochę dziwne, czemu atakowane wojsko, zamiast
walczyć – zbiera się wyjeżdżać. Tymczasem 24 IX miał miejsce nieudany zamach stanu
w Togo, małym zaprzyjaźnionym z Francją kraju afrykańskim. Zginęło kilkanaście osób.
Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Tego samego dnia francuski premier J[acques]
Chirac5 zaapelował z trybuny ONZ o podjęcie zdecydowanej międzynarodowej akcji
na rzecz zwalczania terroryzmu. Przyrównał go do raka, do wojny, która nie zna granic,
i w ogólnych słowach potępił jego popleczników.
Komentatorzy polityczni zastanawiają się głęboko i uczenie, dlaczego ta plaga spadła
akurat na Francję. Odpowiedź jest stosunkowo prosta.
Terroryści stosują wypróbowaną komunistyczną strategię: atakuj najsłabszego, tego,
który najbardziej się boi. Dziś J[acques] Chirac grzmi w ONZ na terrorystów. Ale oni
dobrze pamiętają, że kiedy w kwietniu br. rząd USA zdecydował się na nalot na ich bazy
w Libii – rząd Francji (tak jak i Hiszpanii) odmówił pozwolenia amerykańskim samolotom
na przelot nad swym terytorium. W ten sposób samoloty nadłożyły 10 tys. km. Francja
pokazała, że boi się terrorystów i dla „świętego spokoju” gotowa jest nie liczyć się z interesem przyjaciół. Teraz paryżanie płacą za postawę swego rządu. Terroryści sterowani
przez libijskich, syryjskich, a patrząc dalej, kremlowskich mocodawców sądzą, że Francja
znowu ustąpi pola. Byłoby inaczej, gdyby premier [Jacques] Chirac, zamiast wydłużać
drogę amerykańskiej eskadry, dołączył do niej klucz mirage’ów6 i razem z [Ronaldem]
Reaganem dał nauczkę [Muammarowi] Kaddafiemu.
Za zamachami stały palestyńskie i libańskie organizacje terrorystyczne.
Georges Ibrahim Abdallah (ur. 1951) – libański terrorysta, w 1984 r. aresztowany we Francji, skazany na dożywocie.
3
Płk Christian Goutierre (1932–1986) – attaché wojskowy Francji, zamordowany w Libanie 18 IX 1986 r.
4
Armia Boga – właśc. Partia Boga – wspierana przez Iran szyicka milicja Hezbollahu operująca na terenie ogarniętego wojną domową Libanu. Przeprowadzała zamachy bombowe, których celem byli głównie żołnierze amerykańscy,
francuscy i izraelscy stacjonujący w Libanie.
5
Jacques Chirac (ur. 1932) – polityk francuski; 1974–1976, 1986–1988 premier Francji, 1995–2007 prezydent
Francji.
6
Mirage – francuski myśliwiec.
1
2
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Zadziwiająca jest ślepota wielu zachodnioeuropejskich polityków. Czyż nie widzą,
że terroryści, z ich pogardą dla cudzego i własnego życia, są narzędziem w rękach komunistów i prokomunistycznych dyktatorskich reżimów? Terroryzm jest elementem
w długofalowej grze na destabilizację zachodnich demokracji. Każdy przejaw słabości
ośmiela bandytów i mnoży ofiary.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 138.

Nr 198
1986 październik 5, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej popierające nowo
utworzoną Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”
Nasze stanowisko
Powstanie Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”1 uważamy za odważną manifestację obecności „Solidarności”. Rozumiemy związkowych przywódców. Jednym z naszych
celów jest przecież przywrócenie legalnej działalności Związku. Solidarność Walcząca,
pozostając w podziemiu, będzie wraz z innymi konspiratorami wspierać starania o legalizację Związku ze strony przewodniczącego [Lecha] Wałęsy, Tymczasowej Rady i jawnych
rad w regionach i zakładach pracy – wszędzie tam, gdzie one powstaną.
5 października 1986 r.

Za Solidarność Walczącą:
Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 139.

Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” – powołana 29 IX 1986 r. przez Lecha Wałęsę jako jawne przedstawicielstwo związku. W październiku 1987 r. rozwiązana równocześnie z TKK, na jej miejsce utworzono jawne kierownictwo – Krajową Komisję Wykonawczą. W skład TR „S” weszli: Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław
Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki, Józef Pinior.
1
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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”
Jawnie i w podziemiu
Gospodarka PRL ledwo zipie. Bez nowego miliardowego zastrzyku dolarów ani chybi
kipnie, a z nią razem obecna ekipa władzy. Ta dramatyczna sytuacja ekonomiczna wymusiła pewną szansę polityczną. Stąd zwolnienie więźniów politycznych. W oczekiwaniu
na dewizy generałowie nie mogą znowu zamykać ludzi znanych w kraju i za granicą.
Naturalnym krokiem Związku jest więc próba jawności, próba wyciągnięcia ręki do
władzy i ukazania jakichś perspektyw zniechęconemu społeczeństwu.
Po powołaniu Rady Krajowej złożonej z 7 wybitnych działaczy tworzą się jawne
regionalne rady NSZZ „Solidarność”. Powstały one już w Warszawie, gdzie z podziemia wyszli Wiktor Kulerski1 i Jan Lityński2, w Poznaniu, Lublinie, na Górnym Śląsku.
Do 8-osobowej rady w Lublinie wszedł Wiesław Lipko3 – lekarz społecznik, kierownik
Ośrodka Zdrowia we wsi Komarów (do czasów aresztowania w 1985 r. przed „wyborami”
do Sejmu). W Tymczasowej Radzie Górnego Śląska jest m.in. najbardziej znany działacz
i organizator „Solidarności” na Śląsku – Andrzej Rozpłochowski. Ten ruch ku jawności
rozprzestrzeni się, jeśli zejdzie na poziom zakładów pracy i jeśli władze nie zdławią go
represjami (mała nadzieja!), będzie oznaczać faktyczne, cząstkowe odwalczenie legalnej
„Solidarności”.
Nie wiadomo jednak, co z tego wszystkiego wyniknie. Władcy PRL przez [Jerzego]
Urbana zapowiedzieli już, że z [Lechem] Wałęsą i z „nielegalną” radą nie myślą rozmawiać. Czy więc i te próby spalą na panewce, a rząd po raz kolejny odrzuci wyciągniętą
rękę? Na to się zanosi.

Wiktor Kulerski (ur. 1935) – nauczyciel, działacz opozycyjny; współpracownik PPN, KOR i KSS „KOR”, działacz
NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 wiceprzewodniczący MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” Mazowsze, delegat na I KZD,
w stanie wojennym ukrywał się, 1982–1989 członek RKW Mazowsze, 1986–1987 członek TKK, 1988–1989 członek
Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, 1989–1991 poseł na sejm.
2
Jan Lityński (ur. 1946) – matematyk, działacz opozycyjny, polityk; zaangażowany w grupie „komandosów”,
uczestnik Marca ’68, aresztowany i skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności, uczestnik protestów przeciwko
zmianie Konstytucji PRL, współpracownik KOR, członek KSS „KOR”, 1976–1980 w redakcji „Biuletynu
Informacyjnego”, 1977–1981 członek redakcji „Robotnika”, w 1977 r. w redakcji „Głosu”, od 1978 r. w redakcji „Krytyki”, doradca regionalnych struktur NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, następnie
aresztowany, zwolniony w 1983 r., ukrywał się do 1986 r., 1984–1986 w RKW, w 1987 r. współzałożyciel Kręgu
Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, 1988–1990 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, 1989–2001 poseł na sejm, 2010–2015 doradca prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.
3
Wiesław Lipko (1927–2005) – lekarz, działacz opozycyjny, 1943–1944 żołnierz AK, działacz NSZZ „Solidarność”,
redaktor pisma „Informator NSZZ »Solidarność« Ziemi Zamojskiej – Roztocza” (od sierpnia 1986 r. „Informator
NSZZ oraz NSZZ RI »Solidarność« Ziemi Zamojskiej – Roztocza”), w 1985 r. aresztowany, w 1986 r. zwolniony,
od 1986 r. członek jawnej Tymczasowej Rady „Solidarności” Regionu Środkowowschodniego.
1
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Na szczęście równolegle trwają zakonspirowane struktury Związku. Tuż przed zamknięciem n[ume]ru otrzymaliśmy wspólny apel członka Tymczasowej Rady NSZZ
„S” przew[odniczącego] Regionu D[o]l[ny] Śląsk Władysława Frasyniuka oraz członka
Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” przew[odniczącego] RKS D[o]l[ny]
Śląsk Marka Muszyńskiego. Tekst ten dowodzący zgodnej współpracy działaczy jawnych
i zakonspirowanych publikujemy poniżej.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 139.

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
Pozostajemy w podziemiu
Zwolnienie więźniów politycznych i próby jawnej działalności związkowej stworzyły
nową sytuację polityczną. Uważamy, że obecnie najważniejszym naszym zadaniem jest
umocnienie struktur konspiracyjnych – zdolnych do kontynuowania działalności zarówno
związkowej, w zakładach pracy, jak i politycznej.
Warszawa, 23 X 1986 r.

Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny, W[arsza]wa
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „S” W[arsza]wa
Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 140.
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Nr 201
1986 [październik, przed 24], [Wrocław] – „Po zwolnieniu więźniów”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) analizujący różne warianty dalszego rozwoju sytuacji
w Polsce
Po zwolnieniu więźniów
1. Co oznacza zwolnienie politycznych? Przede wszystkim oznacza, że władze zrozumiały, iż we współczesnej Polsce polityka represji prowadzi donikąd. Nie jest tak, że
władze się mogą z nikim i niczym nie liczyć. Nasza walka jest i może być skuteczna.
Prysnął mit nieugiętej władzy. Ugięli się w tej sprawie, ugną się w innych.
2. Niewątpliwie u podstaw tej decyzji władz leży chęć naciągnięcia Zachodu na nowe
kredyty. Ale czy tylko? W „Magazynie Gazety Robotniczej” z 3 X br. ukazała się interesująca informacja o tym, że wg Centrum Badania Opinii Społecznej 80 proc. (!) Polaków
uważa, że sądy w PRL są niesprawiedliwe, łagodniej traktują milicjantów i ludzi władzy,
a najsurowiej przedstawicieli prywatnej inicjatywy i działaczy „Solidarności”. Nie ma
więc wątpliwości, że z tych samych badań władze wiedzą, że popiera ich nie więcej niż
kilkanaście procent, a również i to, że w miarę „postępującej normalizacji” poparcie…
spada (patrz np. wypowiedzi tow. Porębskiego publikowane w „SW” nr 11 13a). Władze
ujrzały przerażającą dla nich perspektywę: coraz gorszą sytuację gospodarczą, społeczeństwo coraz bardziej wrogo nastawione… A do tego prawdziwi fachowcy, intelektualiści
dystansują się od wszelkich ich poczynań. Żadnych widoków na poprawę. Trzeba było
coś zrobić.
3. Co władze zamierzają dalej? Możliwości skrajne to: a) szykują jakieś gorsze, a mniej
widoczne metody zwalczania opozycji, b) zamierzają się porozumieć z opozycją. Bardziej
prawdopodobne jest a), ale najprawdopodobniej władze same nie wiedzą, co dalej, jeśli
jednak w działaniu tym jest jakaś długofalowa logika, to następująca:
Władze skłonne są teraz nawet do znacznych ustępstw, ale tylko takich, które nie
naruszają monopolu ich władzy (np. co do Fundacji Rolniczej1 – oni tylko chcieli, żeby
kierował tym minister!). Będą więc pokazowo liberalne (à la Gierek), będą próbowały
przyciągać do siebie „niezdecydowanych”, tworzyć jakieś rady konsultacyjne, nawet
o jakich takich kompetencjach, w nadziei, że w ten sposób ruszą z martwego punktu,
a jednocześnie stłumią opozycję metodą zmiękczania, dzielenia, nękania, odciągania od
niej wartościowych ludzi. Będzie to trwało co najmniej do 1 maja – mogą bowiem liczyć,
że do tego czasu nie uda się opozycji zorganizować żadnego masowego wystąpienia.
4. Czy należy więc skorzystać z tej ograniczonej oferty władz? Nie. Bo to niczego nie
da. Przywrócenie modelu PRL sprzed Sierpnia ’80 nie uratuje kraju od ruiny. Musimy
zdać sobie jasno sprawę (i my, i oni) z dwóch prawd:
Tak w oryginale.
Fundacja Rolnicza Episkopatu Polski – projekt zainicjowany przez Episkopat polegający na utworzeniu fundacji,
za której pośrednictwem transferowano by środki finansowe z Zachodu przeznaczone dla polskiej wsi. W czerwcu
1984 r. powstał Komitet Organizacyjny Fundacji Rolniczej. W wyniku oporu ze strony rządu fundacja nie została
zarejestrowana i projekt ostatecznie upadł.
a
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a) Bez znacznego ustępstwa dającego Polakom nadzieję na uzyskanie wpływu na to, co
się w kraju robi, a więc bez przywrócenia jakiejś formy wolnych związków zawodowych,
autentycznej swobody zrzeszania się – nie można już liczyć na aktywność społeczeństwa.
Bez rzeczywistej rynkowej kontroli nad gospodarką – nic tu nie da się zrobić. (Nawet
Episkopat już otwarcie występuje o przywrócenie wolności zrzeszania się).
b) Komunizm w PRL-u wszedł w nowy etap historyczny i żadnych powrotów do
sprzed Sierpnia, sprzed Października nie będzie. Okres totalnej władzy mija bezpowrotnie.
Dlatego minimum jakiegokolwiek kompromisu to wolne związki zawodowe. Zrozumieli w końcu, że trzeba uwolnić więźniów politycznych – zrozumieją i to.
5. Teraz pożądane byłoby znaczne zwiększenie aktywności Związku. Pod ziemią,
nad ziemią – gdzie się da, i tak, żeby było o tym głośno w bratnich krajach. Trzeba, aby
stopniowo, systematycznie – nawet jeśli opornie – wszyscy przyzwyczaili się do myśli
o wolnych związkach zawodowych.
Oczywiście przydałyby się spontaniczne strajki albo manifestacje na rzecz jakiejś
liberalizacji gospodarczej i politycznej, bo jedynie ona mogłaby przynieść Polakom poprawę stopy życiowej. To mało realne i nawet spodziewane nowe podwyżki cen pewnie
przejdą bez echa. Ludzie są zmęczeni. Są. Ale z tym narodem na szczęście nigdy nic nie
wiadomo…
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 140.

Nr 202
1986 listopad 9, [Wrocław] – List Kornela Morawieckiego do Kazimierza Sabbata1,
prezydenta rządu RP na uchodźstwie, z okazji rocznicy odzyskania niepodległości
Ekscelencjo! Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
Niepodległą II Rzeczpospolitą – krótki 20-letni okres w mroku ostatnich dwóch wieków
niewoli i zależności, my wszyscy – Polacy – nosimy w narodowej pamięci. Pan, Panie
Prezydencie, członkowie Rządu RP na Uchodźstwie oraz sama instytucja, którą stanowicie,
jesteście tamtej Polski – tamtej przemocą i zdradą zniszczonej państwowości – legalnymi
depozytariuszami. Wierzymy, tak jak i Pan, że po latach podległości przyjdzie czas, gdy
ten cenny depozyt będzie mógł być przekazany na ręce polskich, demokratycznie wybranych władz. Działania Rządu RP, starania całej patriotycznie nastawionej Emigracji
przybliżają utęsknioną chwilę wyzwolenia.
W pierwszym roku Pańskiego urzędowania, z okazji święta 11 Listopada, w imieniu
członków i sympatyków naszej organizacji życzę Panu, aby to odrodzenie wolnej Ojczyzny
nastąpiło za obecnej Pańskiej kadencji.
9 XI 1986 [r.]

Z wyrazami głębokiego szacunku
przewodniczący Solidarności Walczącej: Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 141.

Kazimierz Sabbat (1913–1989) – działacz emigracyjny, polityk; 1976–1986 premier RP na wychodźstwie, 1986–
–1989 prezydent RP na wychodźstwie.
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Nr 203
1986 [listopad, przed 7], [Wrocław] – Artykuł od redakcji napisany z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości
11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli odrodziło się niepodległe Państwo
Polskie. Odrodziło się bynajmniej nie dzięki leninowskiemu dekretowi o prawie narodów
do samookreślenia i nie tylko dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej. Odrodziło
się dzięki konsekwentnemu upominaniu się Polaków o prawo do niepodległości, dzięki
włączaniu się wszędzie, gdzie tylko to było możliwe, do walki o waszą i naszą wolność,
dzięki niezachwianej wierze w to, że jeszcze Polska nie zginęła…
I dziś nie może nam tej wiary zabraknąć.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 141.
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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”
Działania podjęte ostatnio przez czołowych przedstawicieli „Solidarności” narobiły
sporo zamieszania, dezorientując szeregowych członków i sympatyków Związku. Jedni
się ujawniają, tworzą jakieś nowe rady (tymczasowe rzecz jasna), inni oświadczają, że się
nie ujawnią. [Lech] Wałęsa najpierw powołuje TRK1, potem zaś podpisuje się pod oświadczeniem, że TKK jest najwyższą władzą. „Solidarność Dolnośląska” nr 19 (wydawana
przez SW, a nosi tytuł dawnego organu Zarządu Regionu!?) ujawnia kulisy „machlojek”
[Jacka] Kuronia i [Zbigniewa] Bujaka, swoistego zamachu na władzę w Związku, i piętnuje
„niedojrzałość polityczną” [Władysława] Frasyniuka, który nieświadom swojej legendy,
ulega „niefortunnej koncepcji” [Jacka] Kuronia.
Władze (faktyczne) PRL zacierają ręce, a szeregowi członkowie „Solidarności” przypatrują się temu wszystkiemu z obawą i niesmakiem, a nawet (jak informuje „Z Dnia na
Dzień”) ronią łzy. Tylko patrzeć, jak do sprawy wtrąci się „Trybuna Brudu” i „Nocnik TV”.
Myślę, że nie ma powodów do bicia na alarm i że rzeczy po przejściowym (trudnym
zresztą do uniknięcia) zamęcie ułożą się właściwie. [Lechowi] Wałęsie, [Władysławowi]
Frasyniukowi i innym wolno się mylić. Mieli prawo w zbytnim pośpiechu nie pomyśleć,
że lepiej było reaktywować Prezydium KK [niż] kreować jakieś nowe byty (czy władze
ponownie rozwiązałyby Prezydium KK?). Przy tej okazji warto zdać sobie sprawę z rzeczy zasadniczych.
Jesteśmy związkiem pluralistycznym, walczymy o pluralizm i nie znajdują tu poparcia
zwolennicy „centralnego planowania”. Monopol władzy pod etykietą jedności dawno już
się nam przejadł. Powstały ferment należy więc postrzegać jako zdrowy demokratyczny
objaw i stwierdzić, że choć do ideału daleko, nie jest źle. Musimy się wreszcie przyzwyczaić do różnicy poglądów i traktować to jako źródło siły, podstawę demokracji, a nie
tylko rysę na idealnym obrazie wymarzonego Związku. Jeśli potrzebna nam jest jedność,
to nie jedność poglądów, ale jedność działania. Potrzebna nam jest nie tylko silna opozycja w Warszawie, ale i w całej Polsce. Dlatego jestem zwolennikiem koncepcji silnych
regionów. Wolę, żeby „nasz” [Władysław] Frasyniuk dogadywał się tu z nami, a potem
tam (a raczej też tu) z [Jackiem] Kuroniem, [Lechem] Wałęsą i [Zbigniewem] Bujakiem.
Krótko mówiąc: „Solidarność na Dolnym Śląsku i od morza do morza” – a dlaczego
by nie…
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 141.

1

W tekście oryginalnym jest błąd, chodzi o Tymczasową Radę NSZZ „Solidarność”.
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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”
List do redakcji „Tygodnika Mazowsze”
„TM” w numerze 186 z 5 XI [19]86 [r.] pisze, że „spekulacje na temat konfliktu
TKK – TR „S” „…wręcz absurdalną postać przybrały… w pismach Solidarności Walczącej”. Omawia i przytacza cytaty z „Solidarności Dolnośląskiej”1 i „Wiadomości Bieżących”. Redakcja „TM” nie wydrukowała przesłanego jej oświadczenia naszej organizacji
Nasze Stanowisko2 („SW” nr 203) podpisanego przez Kornela Morawieckiego i Andrzeja
Kołodzieja, gdzie powstanie TR „S” zostało przyjęte życzliwie. Teraz tendencyjny dobór
cytatów ma świadczyć o nieodpowiedzialności prasy SW. Lecz w sytuacji ostatniego
„trzęsienia ziemi” wywołanego przez cały ciąg nagłych i często sprzecznych posunięć
i wypowiedzi Lecha Wałęsy, przywódców i doradców Związku jedno, co można zarzucić
redaktorom naszych pism, to to, że próbują samodzielnie ocenić aktualne wydarzenia
i wątpliwościami dzielić się z czytelnikami. W „TM” niestety brak i samodzielności, i wątpliwości (te pojawiły się dopiero, cytowane za innymi pismami, w tymże 186 numerze).
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 142.

„Solidarność Dolnośląska” – pismo wydawane przez SW w latach 1986–1989 nawiązujące tytułem do organu władz
dolnośląskiej „Solidarności” (Międzyzakładowy Komitet Założycielski we Wrocławiu, następnie ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk) w okresie 1980–1981. W składzie redakcji: Artur Adamski, Eugeniusz Dedeszko-Wierciński,
Włodzimierz Galecki, Mariusz Grabowski, Dariusz Kędra, Radosław Rozpędowski, Wojciech Stando, Jacek Świat.
2
Zob. dok. nr 198.
3
Wspomniane oświadczenie zostało opublikowane w nr. 139 „Solidarności Walczącej”.
1
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Nr 206
1986 listopad 24, Sandomierz – „Witamy Tymczasową Radę Ruchu Ludowego” – komunikat o powołaniu Tymczasowej Rady Ruchu Ludowego
Witamy Tymczasową Radę Ruchu Ludowego
Rada jednoczy różne odłamy ruchu ludowego – od sędziwych polityków chłopskich
z okresu [Wincentego] Witosa1 do młodej generacji podziemnych działaczy OKOR.
Wyraża aspiracje niepodległościowe ruchu ludowego oraz deklaruje obronę bieżących
interesów ekonomicznych i społecznych rolników.
Cieszy nas, że Tymczasowa Rada Ruchu Ludowego popiera podziemny Ogólnopolski
Komitet Oporu Rolników. OKOR, współpracujący z Solidarnością Walczącą, wraz z pozostałymi strukturami udziela organizacyjnego i politycznego wsparcia jednoczącemu
się Ruchowi Ludowemu.
Sandomierz, 24 XI 1986 [r.]

Za Ogólnopolski Komitet Obrony Rolników:
Jan Kamiński
Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny – Wa[rsza]wa
Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności” – Wa[rsza]wa
Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
Reg[ion] Śl[ąsko-]Dąbrowski
Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej:
Andrzej Kołodziej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 143.

Wincenty Witos (1874–1945) – rolnik, polityk, działacz ruchu ludowego; 1903–1913 członek Rady Naczelnej
PSL, 1918–1931 prezes PSL „Piast”, w czasie wojny polsko-bolszewickiej w Radzie Obrony Państwa, 1919–1930
poseł na sejm, w 1920 r., od maja do grudnia 1923 r. i w maju 1926 r. premier, w 1929 r. – współtwórca Centrolewu.

1
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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
Wczorajsze analogie i dzisiejsze szanse
Historia est magistra vitae
W drugiej połowie lat 80-tych świat i Polska wyglądają zupełnie inaczej niż przed
40 laty. Ale może warto pokusić się o analogie z tym, co było, aby ominąć, a przynajmniej
dostrzec pułapki czające się w przyszłości.
Wówczas i teraz dominującą pozycję i wpływ na politykę globalną posiadają dwa kolosy: St[any] Zjednoczone i Zw[iązek] Radziecki. Okres odprężenia lat 70-tych, podobnie
jak okres aliansu sowiecko-amerykańskiego w czasie II wojny światowej, dał ZSRR wymierne zdobycze w postaci podporządkowania sobie szeregu państw: Wietnam, Kambodża,
Laos, Angola, Mozambik, Etiopia, Jemen Południowy, Afganistan, Nikaragua. Po wojnie
Amerykanie mieli oczywistą przewagę gospodarczą i bombę atomową. Dziś znowu po
dłuższej stagnacji Ameryka przeżywa gospodarczy rozkwit. Stoi też przed szansą budowy
systemu obrony kosmicznej SDI1, który zneutralizuje sowieckie arsenały jądrowe, tak jak
amerykańska bomba atomowa neutralizowała tamtą przewagę Armii Radzieckiej w Europie i Azji. Ideologicznej ofensywie zwycięskiego komunizmu lat 40-tych odpowiada
dynamiczna polityka nowego radzieckiego kierownictwa, a dzisiejsza rywalizacja supermocarstw przypomina czasy tzw. zimnej wojny. Pewno – mit [Michaiła] Gorbaczowa nie
zastąpi mitu komunizmu, a system SDI będzie trudniejszy do wykradzenia i skopiowania od
bomby atomowej. Ale obecnie złowrogi cień sowieckiego totalitaryzmu przykrywa większe
połacie globu, a niszczycielska moc jego rakiet paraliżuje samą wolę obrony – najbardziej
w Europie. Ponadto 40 lat panowania komunizmu na ziemiach dawniej wolnych odebrało
w znacznym stopniu mieszkańcom tych ziem wiarę w możliwość wyzwolenia.
W tych ramach można dostrzec również spore podobieństwa i między Polską wtedy
i dziś. Niemal coroczne amnestie i slogany o porozumieniu narodowym. Dążenie do
szybkiego załatwienia sprawy AK i otoczonej nimbem okupacyjnej konspiracji – tak
jak teraz konspiracji solidarnościowej – po to, by rozbić i zohydzić w oczach krajowej
i zagranicznej opinii tych, którzy jak WiN2 dalej w podziemiu próbowali walki o niepodległość. Konieczność odbudowy kraju – wtedy po zniszczeniach spowodowanych rządami komunistów. Wyjątkowa pozycja Kościoła ([Bolesław] Bierut chadzał na procesje)
i pewien pluralizm życia gospodarczego i politycznego – wtedy potrzebny dla ugłaskania
społeczeństwa oburzonego na narzucony mu siłą ustrój – dziś reżim zdaje się być zmuZob. dok. nr 134, przyp. 1.
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) – podziemna organizacja niepodległościowa, którą można uznać za
kontynuatorkę AK; istniała w latach 1945–1952 (od 1948 r. pod kontrolą UB). Na czele WiN stali: Jan Rzepecki,
następnie Franciszek Niepokólczycki, Wincenty Kwieciński, Łukasz Ciepliński.
1
2
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szony do podobnych gestów. Nawet powojenne paczki UN[R]RA3 mają odpowiednik
w olbrzymiej charytatywnej pomocy z Zachodu po roku 1981.
Przywołuję te daleko niepełne analogie, bo warto pamiętać, czym skończyła się tamta
polityka selektywnych represji wobec opornych i umizgów wobec ogółu – w latach 50-tych
bieda i represje spadły na rzemieślników i chłopów, na ogół. Potrzeba było śmierci [Józefa]
Stalina, potrzeba było krwawych wydarzeń poznańskich, żeby nastał Październik 1956.
Pieniądze nie dla Polski
Zewsząd rozlegają się głosy za zniesieniem amerykańskich sankcji wobec PRL. Coraz natarczywiej dopominają się o to władze. Sprawę tę podnoszą różne wpływowe koła
w rządzie Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej4,
ks. prymas Glemp, a ostatnio do tego chóru dołączył przewodniczący [Lech] Wałęsa
z 9 niezależnymi autorytetami polskiego życia kulturalnego (G[rzegorz] Białkowski5,
S[tefan] Bratkowski6, B[ronisław] Geremek7, T[adeusz] Mazowiecki8, St[anisław] Stomma9, K[lemens] Szaniawski10, J[an] J[ózef] Szczepański11, J[erzy] Turowicz12, A[ndrzej]
Wielowieyski13).
United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw
Pomocy i Odbudowy) – międzynarodowa organizacja utworzona w listopadzie 1943 r., której celem było udzielanie
wsparcia krajom najbardziej dotkniętym w wyniku II wojny światowej.
4
Kongres Polonii Amerykańskiej – organizacja utworzona w 1944 r. w USA, pełniąca funkcję politycznego przedstawicielstwa Amerykanów polskiego pochodzenia.
5
Grzegorz Białkowski (1932–1989) – fizyk, filozof, poeta; 1985–1989 rektor UW, 1986–1989 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL, uczestnik obrad okrągłego stołu po stronie NSZZ „Solidarność”.
W 1989 r. wybrany na senatora, zmarł przed ślubowaniem.
6
Stefan Bratkowski (ur. 1934) – dziennikarz, publicysta, pisarz; 1954–1981 w PZPR, 1956–1957 członek redakcji
„Po Prostu”, w 1978 r. współtwórca Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, 1983–1988 tworzył niezależną
„Gazetę Dźwiękową”.
7
Bronisław Geremek (1932–2008) – historyk, polityk, działacz opozycyjny; 1950–1968 w PZPR; członek TKN,
od czerwca 1980 r. w Radzie Programowej TKN, 1980–1981 doradca KKP, następnie KK NSZZ „Solidarność”,
w stanie wojennym internowany, w maju 1983 r. aresztowany, w lipcu 1983 r. zwolniony, od 1983 r. doradca TKK,
w 1988 r. współtworzył Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1997–2000 minister
spraw zagranicznych, 1989–2001 poseł na sejm, 2004–2008 poseł do Parlamentu Europejskiego.
8
Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – publicysta, polityk; 1952–1955 w Stowarzyszeniu „Pax”, 1950–1952 zastępca
redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego”, 1953–1955 redaktor naczelny „WTK”, współzałożyciel warszawskiego
KIK, 1957–1963 i 1968–1969 członek zarządu, 1975–1981 i 1988–1990 wiceprezes, 1958–1981 redaktor naczelny
„Więzi”, uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, współzałożyciel TKN, członek Rady Programowej,
w 1980 r. przewodniczący Komisji Ekspertów MKS w Stoczni Gdańskiej, doradca KKP i KK NSZZ „Solidarność”,
w 1981 i 1989 r. redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, w stanie wojennym internowany, członek Komitetu
Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1989–1990 premier, 1961–1972 poseł na Sejm PRL,
1991–2001 poseł na Sejm RP, 2010–2013 doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
9
Stanisław Stomma (1908–2005) – prawnik, publicysta, polityk; 1957–1976 poseł na Sejm PRL, od 1946 r. członek
redakcji „Tygodnika Powszechnego”, w 1976 r. jako jedyny wstrzymał się od głosowania przy uchwalaniu zmiany
Konstytucji PRL.
10
Klemens Szaniawski (1925–1990) – filozof; w czasie II wojny światowej żołnierz AK, w 1944 r. uczestnik powstania
warszawskiego, następnie więzień KL Auschwitz i KL Mauthausen, 11–13 XII 1981 r. współorganizator Kongresu
Kultury Polskiej, 1982–1989 działacz Społecznego Komitetu Nauki, 1986–1989 w Społecznej Radzie Funduszu
Wydawnictw Niezależnych, od 1988 r. w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”.
11
Jan Józef Szczepański (1919–2003) – pisarz; uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, członek
PPN, współzałożyciel TKN, członek Rady Programowej, 1980–1983 prezes ZLP, 1989–1990 prezes SPP.
12
Jerzy Turowicz (1912–1999) – dziennikarz, publicysta, działacz katolicki. 1945–1953 i 1956–1999 redaktor
naczelny „Tygodnika Powszechnego”, w 1964 r. sygnatariusz Listu 34.
13
Andrzej Wielowieyski (ur. 1927) – prawnik, działacz katolicki; 1952–1962 w Klubie Krzywego Koła, działacz
warszawskiego KIK, 1965–1972 wiceprezes, 1972–1981 i 1984–1989 sekretarz zarządu, 1961–1978 członek redakcji
3
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Jakie są te osławione sankcje? Jedyne, co jeszcze można by uważać za rodzaj ekonomicznego nacisku ze strony USA, to zawieszenie, od czasu delegalizacji „Solidarności”,
przywileju handlowego, tzw. klauzuli największego uprzywilejowania. Znaczenie tego
nacisku jest niewielkie, gdyż niska jakość polskich towarów skuteczniej niż wszystko inne
hamuje wymianę handlową. Żadnych innych sankcji już nie ma. Nie chodzi więc o ich
zniesienie. Polityczna żonglerka tym słowem wprowadza wiele zamętu. Chodzi o dostęp
do nowych kredytów gwarantowanych przez rząd USA, o nowe miliardy dolarów. Na
odsetki od długów odkładanych „ad Kalendas Graecas”, na przedłużanie gospodarczej
agonii PRL.
Poważani, skądinąd godni społecznego zaufania zwolennicy nowych kredytów argumentują nadciągającą katastrofę ekonomiczną koniecznością ratowania substancji narodowej. Powiadają, że jest niesprawiedliwe, gdy reżimy surowsze niż nasz, takie jak CSRS,
Rumunii czy ZSRR, otrzymują kredyty, a Polska nie. Zgoda. Tylko że niesprawiedliwe
i karygodne jest w ogóle dawanie pieniędzy totalitarnym rządom – wszystkim, zarówno
bardziej, jak i mniej represyjnym.
Prezydent [Ronald] Reagan i amerykańskie władze zrobią, co zechcą, ale trzeba
wyraźnie powiedzieć: to nie będą pieniądze dla Polski, dla Polaków. W sytuacji braku
narodowej kontroli nad gospodarką będą to, jak dotychczasowe 30 mld dolarów, pieniądze zmarnowane lub co gorsza przeznaczone na realizację PRL-owskich zobowiązań
zbrojeniowych względem Układu Warszawskiego. Społeczeństwu dadzą z tego tyle co
nic. I poczują się zwolnieni z konieczności rzeczywistych, choćby takich jak w Chinach,
reform rynkowych. A o faktycznym stosunku władz do poprawy materialnego bytu obywateli świadczy fiasko Fundacji Rolniczej.
Powtórzmy: zachodni politycy i bankierzy zrobią, co zechcą. Ale i oni, i wszyscy,
którzy wołają o nowe pieniądze dla PRL, powinni już zdawać sobie sprawę, że pieniądze
dane komunistom im też głównie będą służyć. Polacy, pozbawieni dziś prawa do wolności
i samodzielności ekonomicznej, gdy przemówią kiedyś własnym głosem swych demokratycznie wybranych przedstawicieli, z czystym sumieniem będą mogli twierdzić: my
tych kredytów nie braliśmy i nie będziemy ich spłacać.
Jawnie i w podziemiu
Niesłuszna okazała się teza Jacka Kuronia z wywiadu publikowanego w „Woli” (nr 7,
12 II 1986 [r.]), że „obecne władze PRL są niewrażliwe na społeczny nacisk. Jest on im
niewygodny, ale żadnych ustępstw po to, by go uniknąć, nie zrobią”. Zrobiły. Zwolnienie
politycznych pokazało, że władze są wrażliwe. Ugięły się pod wielką presją – nie tylko
podziemia, Kościoła i zagranicy – pod presją wszystkich, którzy nie chcą służyć im swoją
pracą i zdolnościami obracanymi przez ten system wniwecz. Teraz J[acek] Kuroń pisze
w „Tyg[odniku] Mazowsze” (nr 182, 1 X 1986 [r.]), że po wypuszczeniu więźniów „władza
odzyskała wrażliwość na pokojowy nacisk społeczny”. Nie odzyskała, lecz powiększyła.
Jak wykorzystać ten nagły i raczej tymczasowy wzrost naszych możliwości – oto problem
stojący przed elitami, przed „Solidarnością” i całym narodem. W felietonie Czy kara za

„Więzi”, współtwórca Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, doradca KKP i KK NSZZ „Solidarność”,
1981–1985 członek Prymasowskiej Rady Społecznej, członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym
NSZZ „Solidarność”; 1989–1991 wicemarszałek senatu, 1991–2001 poseł na sejm.
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poglądy? („Tyg[odnik] Powszechny”14, nr 43, 26 X 1986 [r.]) Kisiel15 pisze, że „więźniowie, którzy wyszli ostatnio na wolność, powinni zastanowić się nad nowymi formami
politycznego działania, w myśl mojej pedagogicznej zasady: gdy rząd mięknie, to i ja
mięknę, gdy rząd twardnieje, to i ja twardnieję”. Uważam, że ta szlachetna zasada Kisiela
bynajmniej nie jest pedagogiczna i nie powinna być praktykowana w stosunkach z komunistami. Z tej prostej przyczyny, że oni niezmiennie posługują się zasadą odwrotną, każde
ustępstwo przeciwnika biorą za słabość, za zachętę do dalszego ograniczania swobody.
Czy wyjście „na jawność” ludzi, których nazwiska i postacie znane są w kraju i za
granicą (Tymczasowa Rada NSZZ „S”), w regionach (rady regionalne „S”) i w dużych
zakładach pracy (Huta im. Lenina, Port Gdański – mało jest zakładów, w których pracowaliby jeszcze autentyczni działacze z legalnego okresu „S”), osłabi podziemie? To
zależy – gdyby za tą inicjatywą szła odgórna, od tychże rad, tendencja do pomniejszania roli podziemia albo do jego likwidacji – byłoby fatalnie. Bo konspiratorzy są jedną
z ważniejszych osłon dla działalności otwartej. Rozbicie tej osłony doprowadziłoby wnet
do sytuacji, że działać otwarcie można by jedynie w PZPR i PRON-ie. Na szczęście po
wstępnym zamieszaniu Lech Wałęsa stwierdził w oświadczeniu z 12 X br. podpisanym
przez siebie i TKK, że mają być zachowane dotychczasowe podziemne struktury Związku.
Czy będą zachowane? Czy będą czymś więcej niż fasadą? Brak pod tym oświadczeniem
podpisu przedstawiciela Regionu Mazowsze, jak też wyjście z podziemia trzech ostatnich
znanych z nazwisk członków TKK – W[iktora] Kulerskiego, J[ana] Górnego16 i M[arka]
Muszyńskiego – obniża autorytet tego ciała. Rodzi się obawa, że słowa sobie, a fakty
sobie. Wydaje się, że gdy jawne rady „S” przetrwają i uaktywnią się, to one przejmą
ciężar bezpośredniego kierowania Związkiem. Ale czy przetrwają i czy się uaktywnią?
Bo przecież nie chodzi o konspirowanie dla konspirowania ani o jawność dla jawności.
Działacze, którzy podali swe nazwiska do publicznej wiadomości i tym samym podjęli
trudne zadanie reprezentowania zdelegalizowanego Związku, nie mają co czekać z wyciągniętymi rękami na wzajemność ze strony władz. Takie czekanie to klęska. Powinni
zaraz, otwarcie robić to wszystko, albo prawie wszystko, co ich koledzy lub oni sami robili
dotąd w podziemiu. To wszystko i jeszcze więcej – co jawnie robić łatwiej i skuteczniej
niż w podziemiu.
Teraz najważniejsze, aby zorganizowana czołówka odkrytej „Solidarności” zdołała
porwać za sobą swoim przykładem rzesze mniej znanych działaczy Związku. By ich wytrąciła z drętwoty i poczucia niemożności. Chodzi o ruch, o impuls do działań na obu po14
„Tygodnik Powszechny” – katolickie pismo społeczno-kulturalne ukazujące się od 1945 r. Na czele redakcji stał
Jerzy Turowicz, następnie ks. Adam Boniecki, Piotr Mucharski.
15
Stefan Kisielewski (1911–1991) – dziennikarz, publicysta; uczestnik kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego, 1956–1989 członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”, 1957–1965 poseł na Sejm PRL, w 1964 r.
sygnatariusz Listu 34, 1975–1976 uczestnik protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL.
16
Jan Andrzej Górny (ur. 1955) – działacz NSZZ „Solidarność”; członek Zarządu MKZ w Katowicach, od kwietnia
1981 r. wiceprzewodniczący MKZ, następnie oddelegowany do pracy w ZR; od grudnia 1981 do 1987 r. w ukryciu.
Współredaktor podziemnego pisma „Przegląd Katowicki”. 1985–1987 przewodniczący RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, 1986–1987 członek TKK, następnie KKW, w listopadzie 1987 r. aresztowany
na 3 miesiące pod zarzutem niepłacenia alimentów, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, skazany przez Kolegium
ds. Wykroczeń w Gliwicach na karę wysokiej grzywny, 25 I 1988 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej na 4 lata pozbawienia wolności, 1 II – 14 III 1988 r. prowadził głodówkę w AŚ, w maju 1988 r. zwolniony po
rewizji nadzwyczajnej; od 26 II 1988 r. członek (zaocznie) nowo ukonstytuowanej RKW; w sierpniu 1988 r. doradca
podczas strajku w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.
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lach – jawnym i konspiracyjnym, na różnych płaszczyznach – związkowej, samorządowej,
samokształceniowej, w różnych środowiskach – uczelnianych, robotniczych, chłopskich.
Chodzi o stwarzanie faktów dokonanych na drodze reaktywowania Związku i tworzenie
niezależnych grup stowarzyszeń na każdym możliwym szczeblu. Czy nie można by np.
na samych szczytach jawności zrobić spotkania Tymczasowej Rady „S” z delegatami
wszystkich powstałych już rad regionalnych? Byłoby to coś w rodzaju dawnej Komisji
Porozumiewawczej17. Że SB nie dopuściłaby do takiego spotkania? Wielce prawdopodobne – takie są koszty jawnej działalności. Ale trzeba próbować, trzeba ryzykować po to,
żeby zrobić kolejny mały krok do przodu. Inaczej grozi cofanie się – tym gorsze, że jawne.
Trudno mi, tkwiącemu w głębokim, mam nadzieję, podziemiu, podpowiadać przywódcom Związku i jego aktywistom, co mają robić. Wiem, że coś robić muszą, jeśli chcą
wykorzystać dzisiejszą szansę. Również i podziemni wyrobnicy Związku – członkowie
TKZ-ów18, zbieracze składek, drukarze, kolporterzy, łącznicy oraz członkowie innych
podziemnych organizacji powinni teraz odważniej, z rozmachem poszerzać swą działalność. Odważniej werbować następców, docierać do młodych pracowników i studentów,
wychodzić z bibułą w nowe środowiska. A wszyscy, którym nie leży konspiracja, wszyscy,
którzy mają społeczny mir, powinni nie zaniedbywać okazji do skupiania wokół siebie
zdrowo myślących i publicznego przedstawiania swych poglądów i żądań.
Nie zgadzam się z tezą wypowiadaną m.in. przez L[echa] Wałęsę i J[acka] Kuronia,
że nie czas teraz na ekonomiczne żądania, że trzeba zacisnąć pasa. Bieda zatacza coraz
szersze kręgi, ludzie pracują coraz ciężej po 12 godzin na dobę. Od zaciskania pasa – do
czego przywykliśmy aż nadto przez lata komunistycznego bałaganu i niesprawiedliwości – lepsze jest zaciskanie pięści. Wzrost świadomości i samoorganizacji społecznej,
dojrzała determinacja przywódców i siła gniewnych mas – to tylko, w połączeniu z ewolucją sytuacji międzynarodowej, może zmusić komunistyczne władze do ustępstw, tak
ekonomicznych, jak i politycznych.
Pozostanę tu, gdzie jestem. Organizacja, którą kieruję, stawia sobie za zadanie pokonanie komunizmu, wywalczenie wolnej Rzeczypospolitej Solidarnej. Sądzę, że tym
zadaniom lepiej będę służył, ukrywając się, niż ujawniając.
Kornel Morawiecki
(Powyższy tekst został przesłany redakcji ukazującego się w Paryżu kwartalnika
społeczno-politycznego „Libertas”19).
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1986, nr 74.

Krajowa Komisja Porozumiewawcza – władze ogólnopolskie NSZZ „Solidarność” od września 1980 do września/
października 1981 r.
18
Tajne komisje zakładowe (TKZ) – podziemne struktury NSZZ „Solidarność” tworzone w zakładach po wprowadzeniu stanu wojennego.
19
„Libertas” – pismo emigracyjne wydawane w Paryżu, przedrukowywane w kraju, ukazywało się w latach 1984–
–1988. W redakcji m.in. Piotr Jegliński.
17

356

Nr 208
1986 [grudzień, przed 19], [Wrocław] – „Środkiem, przeciw komunie” (tytuł pochodzący
od redakcji), fragment listu Andrzeja Zaracha („Mea”) przedstawiający podstawowe
założenia programowe organizacji
Środkiem, przeciw komunie
Nam etykietki prawica–lewica już nic nie mówią. Najlepiej ten jałowy spór podsumował Władimir Bukowski: „ja nie jestem z obozu prawicy ani z obozu lewicy.
Jestem z obozu koncentracyjnego”. W obliczu komunistycznej beznadziei jajogłowe
spory lewica–prawica wydają się nam infantylne, rozpustne niczym bogaty panicz.
Oczywiście taka postawa uderza w nas, niczym bumerang, zarzutem o eklektyzm
(łączenie niespójnych systemów ideologicznych – przyp. red.). Świadomie dążymy do przyswojenia dorobku zarówno myśli prawicowej, jak i lewicowej, dorobku
koncepcji indywidualistycznych i kolektywistycznych, koncepcji buntu i autorytetu.
Programowo raczej określamy wartości, jakie uznajemy, niż doktrynę. Chcemy żyć
w zgodzie z doświadczeniem, przede wszystkim z doświadczeniem społeczeństw
Europy Wschodniej i Środkowej. Wiemy jedno: komunizm obraża jednostkę, społeczność lokalną, naród i państwo. Nie mówiąc o narodach podległych. Jak wiesz,
wiele wysiłków poświęcamy na zwalczanie fobii narodowych, sporów granicznych
i występujemy z koncepcjami jednoczącymi mimo różnic. Stąd silne akcenty niepodległościowe i zarazem internacjonalne, stąd nasza chęć współpracy z wszystkimi,
którzy są przeciw komunizmowi.
Dla nas komunizm jest praktyką polityczną i społeczną, a nie sprawą doktryny. Jest
podporządkowaniem nomenklaturze niemal wszystkich przejawów życia politycznego,
gospodarczego, rodzinnego nawet. Komunizm ze swoją utopią raju na ziemi zgotował
ludziom realne piekło. My do niczego doskonałego nie dążymy. Chcemy, aby było lepiej,
niż jest i w kapitalizmie, i komunizmie. Może to jest i utopia i nie ma trzeciej drogi. Tak
czy tak, dla bezpieczeństwa trochę eklektyzmu się przyda. I przyda się liczenie z rzeczywistością.
Z kapitalizmu na pewno wzięlibyśmy gospodarkę rynkową z premiowaniem jednostek i grup o dużej przedsiębiorczości. Z socjalizmu ponętna jest myśl o życiu we
wspólnocie, o braterskich stosunkach międzyludzkich, o dawaniu szansy tym, którzy
zostali w tyle przy kolejnych przemianach cywilizacyjnych. Nawet nieudacznikom
dać możność egzystowania z dostępem do dóbr kulturalnych. Tyle o wyznacznikach
ideologicznych i politycznych naszej organizacji. Jesteśmy nastawieni na konsolidację
wschodnioeuropejskiego sprzeciwu, na łączenie się w jedną koalicję ludzi różnych
nacji, religii, przekonań i programów, jeśli tylko mieszczą się we froncie odmowy
wobec komunistów. Wcale nie muszą być zwolennikami kapitalizmu i liberalizmu.
Mogą być muzułmanami. Wystarczy, że z jakichkolwiek pobudek odrzucają współpracę z komunistami. Dalsze podziały są dla nas drugorzędne i mają znajdować ujście tylko w publicystyce, a nie w blokowaniu możliwej współpracy organizacyjnej.
W naszych szeregach są religijni fanatycy i ateiści, „prawdziwi” Polacy i „korowcy”,
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Żydzi i antysemici. Wyliczankę można prowadzić dalej niczym Edek Gierek. W tym
tyglu postaw i uprzedzeń rodzi się jednak wzajemna solidarność, leczenie się z fobii
i umacnia się wspólny sprzeciw wobec komuny. Podkreślam, sprzeciw z odmiennych
pobudek.
Mea
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 144.

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”
Ponieważ trwa moda na ujawnianie się, więc i ja postanowiłem coś ujawnić: mam
kolegę esbeka. W pierwszej chwili (13 XII [19]81 [r.]) chciałem się obrazić, ale właściwie
nie mam powodu (już widzę, jak w salonach opozycyjnych przypinają mi etykietę agenta).
Ostatnio mój esbek skarżył się, że po uwolnieniu więźniów politycznych mają mnóstwo roboty. Cóż się bowiem dzieje? Uwolnieni działacze, i ci którzy się ujawnili, łażą
po różnych mieszkaniach i – jako że są jawni – gadają. O planach na przyszłość, o reorganizacjach, o tym, kto, co i gdzie, a przy tym nie bawią się w pseudonimy („minął już
czas na konspiracje”), tylko sypią imionami, a nawet nazwiskami. Esbecy już nie nadążają
z przesłuchiwaniem taśm, układaniem i porządkowaniem tego wszystkiego. Na tym podobno polegał pomysł Kiszczaka – dać pewne poczucie bezpieczeństwa, trochę możliwości
jawnego działania (a ściślej: gadania), a wkrótce po podziemiu zostaną tylko wspomnienia.
Tymczasem proces ujawniania (się) trwa. Np. pani Barbara Labuda1 ujawniła się
w Warszawie – na łamach „Tygodnika Mazowsze”. Można tam wyczytać m.in. że pani
Barbara – cytuję za „TM” – „po 13 XII organizowała podziemną »S« we Wrocławiu”.
(Wydawało mi się, że brało w tym udział jeszcze parę innych osób, ale może Warszawa
jest lepiej zorientowana). W swojej wypowiedzi pani Barbara czarno maluje obecną sytuację Związku, wysuwając tezę, że po uwolnieniu więźniów politycznych związkowe
postulaty i hasła zdają się tracić swą nośność. Żadnych pozytywnych propozycji, niestety,
nie daje (może uczyni to na łamach „ZDnD” albo „SW”?).
W tym samym 189 numerze „TM”, niejaki FF, który dał się już poznać jako znakomity
wyśmiewacz wszelkich propozycji niezgodnych z „jedyną słuszną linią TM” (to on właśnie
wyśmiewał propozycję akcji RKS – Dolny Śląsk na rzecz uwolnienia Władka Frasyniuka),
tym razem wyśmiewa hasła niepodległościowe i niepodległościową retorykę niektórych
grup związkowych (o SW ani słowa). Jego zdaniem takie frazesy i puste slogany dobre są
w czasach beznadziei i całkowitego braku perspektyw (niejako „z braku laku”), a nie dziś.
Swoją drogą ciekawe, jakie to FF widzi dziś perspektywy i czym dzisiejszy czas jest lepszy
od np. 1917 roku w Galicji? Ja rozumiem, że pana FF w Warszawie boli, że taka np. RKK
Reg[ion] Górny Śląsk podpisuje oświadczenia do spółki z organizacją SW (która na łamach
„TM” podobnie jak na łamach „ZDnD” wydaje się być objęta zapisem cenzury). Ale ponieważ
rzeczywistość jest taka, że górników nie da się już zjednać hasłami porozumienia z Urbanem
i powrotu do sytuacji sprzed grudnia 81 – to co? – tym gorzej dla rzeczywistości?
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 144.
Barbara Labuda (ur. 1948) – romanistka, polityk, działaczka opozycyjna; współpracowniczka KOR i KSS „KOR”,
następnie działaczka NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym członek RKS „S” Dolny Śląsk, w 1982 r. aresztowana,
skazana na 4 lata pozbawienia wolności, w 1984 r. zwolniona, 1987–1989 członek RKW „S” Dolny Śląsk, 1989–1997
posłanka na sejm, 1996–2005 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, 2005–2010 ambasador RP w Luksemburgu.
1
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Nr 210
1986 grudzień, [Wrocław] – „Po 5 latach”, oświadczenie Solidarności Walczącej w związku z 5. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego
Po 5 latach
„Solidarność” wyrażała marzenia Polaków o własnej niemarnotrawionej pracy, o własnej nieocenzurowanej mowie, o własnym niepodległym państwie. Temu wypowiedziano
wojnę tamtej grudniowej nocy 1981 roku. Broniliśmy się. Może za słabo. Może nie z taką
odwagą i determinacją, jakiej przykład dali górnicy „Wujka” i „Manifestu Lipcowego”,
„Piasta” i „Ziemowita”. Lecz przecież nie poddaliśmy się – budujemy podziemie, jawnie
stoimy za zdelegalizowanym Związkiem, za wolnością…
Dziś już dobrze wiemy, komu zawdzięczamy powszechną biedę, publiczne kłamstwo,
bezprawie. Kto truje naszą ziemię i nasze serca. Kto prowadzi do ruiny naszą gospodarkę. Kto dozbraja szantażystów z Moskwy. Przez te długie 5 lat nie odebrali nam jednak
marzeń i nadziei. I nie odbiorą. Zrealizujemy je.
Grudzień 1986 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 143.
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Przewodniczący Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

Nr 211
1986 grudzień, Katowice – Warszawa – Wrocław – Gdańsk – Wspólne oświadczenie kilku
ugrupowań opozycyjnych (w tym Solidarności Walczącej) przeciw dalszemu pogarszaniu
się stopy życiowej
5 lat temu wprowadzono stan wojenny. Celem miała być stabilizacja gospodarki i powstrzymanie inflacji. Teraz również grożą nam drastyczne posunięcia antypracownicze.
Znowu deklarowanym celem jest stabilizacja gospodarki, tyle że bardziej zrujnowanej.
System komunistyczny dowiódł, że nie jest w stanie zapewnić ludziom godnych warunków życia. Dalsze wyrzeczenia nie mają sensu. Zapowiadane po Nowym Roku podwyżki
cen, blokady płac, przedłużanie czasu pracy, ograniczenie możliwości zmiany pracy – nie
mogą być akceptowane. Poprzemy wszelkie formy protestu.
Brońmy się, żądając podwyżek płac lub rekompensat. Upominajmy się o najsłabszych i rodziny najbiedniejsze, o pracowników z małych miast i zakładów, o emerytów
i rencistów.
W okresie delegalizacji NSZZ „Solidarność” rolę rzecznika naszych interesów może
wypełniać niezależny ruch samorządowy. Sojusznikiem w tej walce są również środowiska
studenckie domagające się autentycznych samorządów w uczelniach i demokratycznych
praw dla całego społeczeństwa.
Grudzień 1986, Katowice – Warszawa – Wrocław – Gdańsk
Porozumienie Struktur „Solidarności” Warszawy1,
Grupy Polityczne „Wola”2
Niezależne Zrzeszenie Studentów – Warszawa
Za Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników: Jan Kamiński
Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej: Andrzej Kołodziej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1986, nr 143.

Porozumienie Struktur „Solidarności” Warszawy – podziemna struktura utworzona w Warszawie w czerwcu 1986 r.,
do jej zadań należała koordynacja działań podejmowanych w regionie przez różne struktury solidarnościowe.
2
Grupa Polityczna „Wola” – podziemna struktura istniejąca w Warszawie w latach 1984–1990, wywodząca się ze
środowiska Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego w Warszawie; założona przez Andrzeja Urbańskiego
i Macieja Zalewskiego.
1
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Nr 212
1987 [styczeń, przed 2], [Wrocław] – „Wciąż trzeba iść”, wywiad z Kornelem Morawiec
kim na temat aktualnej sytuacji w opozycji
W III dekadzie listopada ub. r. gazeta Regionu Mazowsze „Przegląd Wiadomości
Agencyjnych1” (PWA) przeprowadziła wywiad z przewodniczącym Solidarności Walczącej Kornelem Morawieckim. Redakcja przysłała własne pytania i tylko na te pytania
otrzymała pisemne odpowiedzi. Wywiad ukazał się w 41 numerze PWA, 14 XII [19]86 [r.].
Niestety – okrojony. Nie było dwu pytań i istotnych dla całości wywiadu odpowiedzi oraz
niektóre z pytań zostały przeredagowane (w drobniejsze zmiany nie wnikamy). Naszym
Czytelnikom i Czytelnikom PWA przedstawiamy pełny tekst tego ciągle aktualnego wywiadu (Tytuł: za redakcją PWA. Opuszczone pytania zaznaczamy *).
Wciąż trzeba iść
P. – Jak ocenia Pan sens i skuteczność powoływania jawnych struktur „Solidarności”?*
O. – Należało próbować, ale poważniej i konsekwentnie. W oświadczeniach [Lecha]
Wałęsy i powołanej przez niego TR „S” zabrakło zachęty, a nawet polecenia do tworzenia
jawnych struktur w regionach i zabrakło stwierdzenia o potrzebie konspiracji. A pierwsze
wywiady Lecha wręcz taką potrzebę negowały. Potem przyszło opamiętanie. W sumie
zrobił się spory zamęt. Jest jednak ruch, życie.
P. – Jakie mogą być pozytywy i negatywy wyjścia na jawność?
O. – Trzeba iść, nie czekać. Cała ta inicjatywa będzie sukcesem, jeżeli z tych, którzy
nie działali, nie działają i nie będą działać w podziemiu, uda się zbudować pewną strukturę mini „S” i niech ten półlegalny Związek nie czeka na łaskę władzy, ale niech stara
się swą aktywnością wymusić na władzy to, żeby albo zaczęła z nim rozmawiać, albo go
zamykać. A podziemie ma trwać i chwilowo mniej się bać, lecz głębiej knuć. Poszerzać
kolportaż, umacniać struktury. Najgorzej natomiast byłoby, gdyby podziemie miało się
ujawnić w radach, a jawne rady tak się zakonspirowały, żeby o nich słychać nie było.
P. – Co sądzi Pan o konfliktach kompetencyjnych czy dotyczących taktyki między
TKK a TR „S”? Czy nie powielą one konfliktu SW i RKS na Dolnym Śląsku?*
O. – Na zewnątrz wszystko wygląda cacy. Jednak łudzą się ci jawni działacze, którzy
myślą, że bez oddania się sprawie organizowania Związku na powierzchni, bez narażania
się na tym polu, podporządkują swoim politycznym celom i taktyce całą podziemną „S”.
Mogą ją przytłumić, tylko że potem komuniści pozwolą im na jawną działalność w…
PZPR i PRON.
RKS – to podziemny związek zawodowy w regionie. SW – to organizacja społeczno-polityczna, która chce, by ten Związek mógł działać legalnie i której celem jest niepodległa
Rzeczpospolita Solidarna i obalenie komunizmu. Konflikty między SW i RKS, a pośred„Przegląd Wiadomości Agencyjnych PWA” – podziemne pismo informacyjno-publicystyczne ukazujące się
w Warszawie w latach 1984–1990. W redakcji m.in.: Jan Doktór, Stanisława Domagalska, Andrzej Fedorowicz
i Jacek Maziarski.
1
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nio TKK, są sporami dwu braci wygnanych z ojcowizny: starszego, który upomina się
o swoją morgę, i młodszego, któremu idzie o całość. Tu o takim sporze nie można mówić,
bo podziemna i jawna „S”, jak deklarują, dążą do tego samego. A że jawna działalność
będzie odciągać ludzi z podziemia, to się okaże. Ludzie wybiorą, co zechcą. Ja, choć
cenię każdego, kto służy Polsce i „S”, to zawsze powiem, jeśli masz tutaj i teraz wolny
wybór pomiędzy podziemną „S” a jawną – wybierz podziemną, a między podziemną „S”
a SW – wybierz SW.
P. – Jak tę „trójwładzę” (TKK, TR „S”, Wałęsa i dodatkowo SW) odbierają zakładowi
działacze „S” i jaki to będzie miało wpływ na funkcjonowanie Biura „S” w Brukseli?
O. – Zakładowi działacze „S” mają ewentualny problem dwuwładzy: TKK plus [Lech]
Wałęsa i TR „S” plus Wałęsa. Chyba że jakiś działacz jest członkiem SW, ale wtedy można
mu powiedzieć, sameś chłopie chciał.
O biurze brukselskim nie mam zdania – SW nie ma od niego, jak i od TKK, żadnej
pomocy. Jako członek „S” obawiam się, że zagraniczne związki zawodowe po trudno
czytelnej akcji „ujawniania się” „S” mogą obciąć moralną i rzeczową pomoc.
P. – Jaki jest stosunek SW do podziemnego RKS Dolnego Śląska? Czy są jakieś formy
współdziałania?
O. – Chciałbym, żeby RKS był – nawet gdyby we Wrocławiu miała powstać jawna
Rada „S”. We dwójkę raźniej. Są kontakty kolportażowe i personalne. My przedrukowujemy lub streszczamy w naszej prasie oświadczenia RKS.
P. – Jaki jest Pana stosunek do TKK i TR „S”? Czy SW jest organizacją niezależną
także od władz Związku, a łączy ją z nimi jedynie nazwa i cel działalności?
O. – Mój – życzliwy. Ale chciałbym wiedzieć, jaki jest do tych związkowych ciał
stosunek Wałęsy i Kuronia, Bujaka i Frasyniuka – to ciekawsze i ważniejsze.
SW jest organizacją niezależną. Z władzami Związku łączy nas rodowód, nazwa i cel;
„Solidarność – tak!”.
P. – Jaką strategię działania ma w obecnej sytuacji SW?
O. – Bez zmian. Robić to samo, tylko lepiej. A w pierwszym roku jawnej II „Solidarności” utworzyć terenowy Oddział SW w Kijowie.
P. – Pozostał Pan już jedynym człowiekiem podziemiu, który działa pod własnym
nazwiskiem. Jak Pan to znosi, jakie są tego koszty życiowe i psychiczne? Dotychczas
wszyscy działacze, którzy w jakiś sposób ujawnili się, podkreślali uciążliwość tej formy
działania.
O. – Nie jedynym. W podziemiu działa pod własnym nazwiskiem wiceprzewodniczący
MKS w Stoczni Gdańskiej z Sierpnia ’80 – Andrzej Kołodziej. Jego podpis widnieje pod
dokumentem porozumień gdańskich. Dziś A[ndrzej] Kołodziej jest przewodniczącym
SW – Oddział Trójmiasto. Po grudniu ’81 został skazany na 2,5 roku więzienia za rzekomą
próbę ucieczki na Zachód. Wyrok odsiedział w całości w Czechosłowacji. Po powrocie
do Trójmiasta SB zaczęła mu deptać po piętach, zszedł więc do podziemia i trafił do SW.
Andrzej jest ode mnie prawie 20 lat młodszy i decyzja trwania w podziemiu kosztuje go
więcej niż mnie.
Co tu zresztą mówić o kosztach? Mój zysk polega na tym, że większość swego czasu
i sił mogę przeznaczyć na walkę o wolną Polskę. Uciążliwość – rzecz względna. Ta forma
działania ma swoje wady i zalety. Np. wadą jest, że łatwo można się znaleźć w więzieniu,
zaletą, że się w nim nie jest.
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P. – Czy zamierza Pan ukrywać się do zwycięstwa? Jakie musiałoby to być zwycięstwo?
O. – Do wpadki. Zwycięstwo, gdy uda się wymodlić, wyśnić, wywalczyć – a niektórym
z nas doczekać – nie trzeba będzie tłumaczyć. Jak nie trzeba było tłumaczyć Listopada
1918 i nawet Sierpnia 1980 i wcale nie musi to być takie ostateczne zwycięstwo – takiego
nie ma.
Prawda i Dobro. Sprawiedliwość i Solidarność są jak horyzont – gdy do nich idziesz,
gdy się zbliżasz, odsłaniają się i odsuwają. Nie dojdziesz, lecz idź. Warto.
(Pełny tekst wywiadu udzielonego PWA przez przew[odniczącego] SW Kornela
Morawieckiego).
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 145.

Nr 213
1987 [styczeń, przed 16], [Wrocław] – Artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”)
z cyklu „Widziane z dołu” komentujący wizytę gen. Wojciecha Jaruzelskiego we Włoszech
I oto oglądamy na ekranach kolejny „sukces” generała: wizyta we Włoszech1 – przełamanie 5-letniego bojkotu dyplomatycznego. Nie ma co płakać z tego powodu – i tak
wyjątkowo długo trwał ten bojkot (dłużej niż nasze „wewnętrzne” bojkoty). [Wojciech]
Jaruzelski wszystko to przetrwał z zaciśniętymi zębami. (Jak chłopiec do bicia, a nie jak
generał). Wszystko to jest żałosne i równie żałośnie prezentowała się niepewność i niezaradność generała podczas spotkania z Janem Pawłem II, gdy w tle szedł komentarz
o „serdecznym powitaniu obu dostojników”.
Gdy się do tego jeszcze doda to, czego nam propaganda PRL „oszczędziła” – manifestacje i pochody Włochów protestujących przeciwko tej wizycie, spalenie kukły [Wojciecha]
Jaruzelskiego w centrum Rzymu, rzucenie się pod koła samochodu wiozącego generała
przywódcy włoskiej Partii Radykalnej, program włoskiej TV, w którym wystąpił… [Lech]
Wałęsa (z magnetowidu), i jeszcze choćby to, że Jan Paweł II podarował córce [Wojciecha]
Jaruzelskiego dwa różańce: dla niej i dla matki – to nawet można łzę uronić.
A może generał chce dobrze? Może to z szacunku do Papieża tak niezręcznie się
zachowuje, a nie dlatego, że brak mu formatu? Może i on jest pod urokiem osobowości
tego największego z Polaków? Może wysłuchał Papieża z uwagą i zrozumiał, co Papież
do niego mówił?
To byłby rzeczywiście (pierwszy) sukces generała – ale ja to między bajki włożę.
I z pewnością – ani ta bezprecedensowa pielgrzymka polskich komunistów do Watykanu,
ani kłamstwa [Jerzego] Urbana i [Wiesława] Górnickiego2 nie zwiodą wszystkich naszych
zagranicznych przyjaciół i sympatyków, którzy na zakończenie programu we włoskiej
telewizji zobaczyli… ośnieżony grób księdza [Jerzego] Popiełuszki.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 146.

1
Wizyta odbyła się 12–14 I 1987 r. W jej trakcie gen. Wojciech Jaruzelski spotkał się z prezydentem Włoch Francesco Cossigą oraz papieżem Janem Pawłem II.
2
Wiesław Górnicki (1931–1996) – dziennikarz felietonista, działacz polityczny; od 1981 r. urzędnik państwowy,
bliski współpracownik gen. Jaruzelskiego.
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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
Namiestnik Moskwy u namiestnika Chrystusa
13 stycznia 1987 r. w Watykanie Papież Jan Paweł II przyjął uroczyście generała
Wojciecha Jaruzelskiego – Przewodniczącego Rady Państwa PRL, I Sekretarza PZPR,
dyktatora Polski, namiestnika Moskwy. W wymiarze personalnym spotkali się dwaj
rodacy – wielki chrześcijanin ponad godzinę rozmawiał z wybitnym komunistą. Można
wierzyć, że jako ludzie obaj wynieśli z tej rozmowy pożytek. Ale to spotkanie było głównie
wydarzeniem politycznym, z czego obie strony zdawały sobie sprawę. Oto przedstawiciel
światowego komunizmu – systemu, który w teorii zaprzecza religii, a w praktyce usiłuje
zbrodnią i kłamstwem wyrugować wiarę w Boga z większości krajów poddanych swemu
panowaniu – przybył z wizytą do Głowy Kościoła powszechnego. [Wojciech] Jaruzelski
zabiegał o tę wizytę (wypuścił więźniów politycznych) i chełpi się nią. Czy to nie sukces
papieski? Z pewnością, lecz warto również spojrzeć inaczej.
Przypomnijmy, że komuniści zawsze w trudnym dla siebie czasie czynili taktyczne ustępstwa i gesty na rzecz religii. Nawet [Józef] Stalin po napaści [Adolfa] Hitlera
wyhamował program ateizacji, a [Bolesław] Bierut i jego świta w pierwszych latach po
wojnie chadzali w procesjach Bożego Ciała. [Wojciech] Jaruzelski powtarza w zmienionej
scenerii manewr swych poprzedników. Zachodzi obawa, że powtarza z powodzeniem.
Przed 5 laty w styczniu 1982 r. Jan Paweł II mówił:
…Poszanowanie praw narodu, a w obrębie tego narodu praw człowieka jako obywatela,
jest wszędzie na świecie warunkiem prawdziwej sprawiedliwości społecznej i pokoju.
Wśród tych praw szczególnego znaczenia nabrały w ostatnich dwóch latach podstawowe uprawnienia ludzi pracujących i prawo do obrony tych uprawnień przez samorządne
i niezależne związki zawodowe znane pod nazwą „Solidarność”.
Generał [Wojciech] Jaruzelski nie respektuje prawa polskiego narodu do niepodległości i tak elementarnych praw człowieka jak prawo do zrzeszania, do wolności słowa, do
nieskrępowanej działalności gospodarczej. Generał [Wojciech] Jaruzelski nie odcina się
od swych popleczników, którzy zamęczyli i wywieźli na syberyjską śmierć całe narody
i warstwy społeczne, a i dziś prowadzą ludobójczą wojnę w Afganistanie. Dlaczego więc
Papież tym spektakularnym spotkaniem niejako użycza mu swojego majestatu, dlaczego
uwiarygodnia i można powiedzieć: rozgrzesza go w oczach opinii światowej i w oczach
nas wszystkich nieustannie ogłupianych oficjalną propagandą? „Jaruzelski i Jan Paweł II
głoszą politykę realizmu” – to tytuł z francuskiej gazety (za BBC, 14 I [19]87 [r.]). A przecież Papież chodzi w białej szacie, uosabia sumienie świata i jeśli już ma głosić słowami
lub wyrażać zachowaniem, co zwykło uważać się za politykę, to winna to być polityka
idealizmu. Bez niedomówień.
Nie chcę rozpatrywać tu, na tle tej wizyty możliwych zysków i strat Kościoła, światowego komunizmu, Polaków. Oby po tej podróży gen. [Wojciech] Jaruzelski zaczął
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przedkładać interes własnego narodu, racje moralne i prawa człowieka nad lojalność
względem Kremla. Oby papieska wielkoduszność zaowocowała osłabieniem całego
systemu zła i bezprawia reprezentowanego przez Generała.
Ale pamiętajmy, że wilk przebrany w owczą skórę po spotkaniu z barankiem pozostaje
wilkiem. I na pewno zrzuci skórę już – niepotrzebną.
W Orędziu na XX Światowy Dzień Pokoju – 1 stycznia 1987 [r.] pt. Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju Ojciec św. pisze:
„…Liczne są, niestety, przeszkody na drodze do solidarności, postawy polityczne
i ideologiczne, które utrudniają lub ograniczają urzeczywistnienie solidarności pomiędzy
ludźmi i narodami…” i stwierdza, że ma tu w szczególności na myśli:
– „ksenofobię, która zamyka narody w sobie lub skłania rządy do wydawania dyskryminujących praw…”
– „zamykanie granic w sposób samowolny i niesprawiedliwy…”
– „ideologie głoszące nienawiść i nieufność, systemy, które wznoszą sztuczne bariery…” (Tyg[odnik] Pow[szechny], 4 I [19]87).
Jan Paweł II nie wymienia wprost komunizmu jako totalitarnego systemu, który rozbija
solidarność między ludźmi, powstrzymuje rozwój na obszarach, którymi włada, i grozi
pokojowi na świecie. A przecież taka jest prawda.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 146.

Nr 215
1987 [styczeń, przed 30], [Wrocław] – Komunikat informujący o podpisaniu porozumienia
o współdziałaniu między Solidarnością Walczącą a Konfederacją Polski Niepodległej
Komunikat o współpracy między KPN a SW
Na spotkaniu upoważnionych przedstawicieli Rady Politycznej Konfederacji Polski
Niepodległej oraz Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej podpisano porozumienie o wspólnych działaniach na rzecz odzyskania niepodległości Polski. W ramach
współpracy między organizacjami przewiduje się podejmowanie wspólnych akcji, wymianę informacji, prasy i wydawnictw oraz wzajemną pomoc techniczną i organizacyjną.
Za Radę Polityczną KPN:
Krzysztof Król1

Za Kom[itet] Wyk[onawczy] SW:
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 147.

Krzysztof Król (ur. 1963) – dziennikarz, polityk, działacz opozycyjny; od 1981 r. związany z KPN, organizator
niezależnego druku; w grudniu 1984 r. wybrany do Rady Politycznej KPN; w marcu 1985 r. aresztowany, skazany
na 2,5 roku pozbawienia wolności, we wrześniu 1986 r. zwolniony; w 1987 r. w swym mieszkaniu otworzył biuro
KPN, 1991–1997 poseł na sejm, 2011–2015 doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
1
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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
Apel
W marcu 1987 r. przypadać będzie 19 rocznica wydarzeń 1968 r. W tych pamiętnych
dniach młodzież wielu miast polskich zaprotestowała przeciwko łamaniu przez władzę
praw obywatelskich. Zorganizowany przez studentów protest został brutalnie stłumiony
przez MO i SB. Stłumiony, lecz nie zlikwidowany. Opór tej grupy społeczeństwa oraz
następnych pokoleń młodzieży z roku na rok wzrastał. W kolejnych narodowych zrywach
brali oni czynny udział. Tworzyli „Solidarność” i walczyli o jej przetrwanie po wprowadzeniu stanu wojennego. […]
Zwracamy się do całej młodzieży polskiej o wzięcie udziału w obchodach 19 rocznicy
Marca ’68, które zostaną zorganizowane na terenie Polski w dniach 8–9 marca 1987 r.
Apelujemy do innych organizacji o poparcie naszego apelu.
Styczeń 1987 r.

Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarności Walczącej”;
Organizacja Młodz[ieżowa] KPN „Strzelec” – Obszar Katowice;
Międzyuczelniana Rada Porozumiewawcza NZS Uczelni Śląskich;
Międzyszkolny Komitet Oporu – Wrocław

We Wrocławiu spotykamy się przy Pomniku Poległych Profesorów Lwowskich przy
pl. Grunwaldzkim dnia 9 III [19]87 [r.] o godz. 15.30, składając kwiaty i paląc znicze.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 148.

369

Nr 217
1987 [luty, przed 13], [Wrocław] – Informacja o sfałszowaniu nr. 1/145 „Solidarności
Walczącej” wraz z porównaniem fragmentów oryginalnych i fałszywych
Uwaga – fałszywka!
Esbeckie fałszywki „SW” nie są nowością. Było ich, różnych, co najmniej 10. Ale
ta ostatnia (czy ostatnia?) zasługuje na miano majstersztyku w tej oszukańczej profesji.
Numer 1/145 z br. – niemal identyczny co w oryginale układ graficzny i tekstowy; te
same i nawet niektóre takie same artykuły i informacje. 98% słów bez zmian, ale te stosunkowo nieliczne podstawione słowa i zdania, umiejętnie wkomponowane, zmieniają
sens i wymowę całości. Oto kilka próbek:
Wersja oryginalna
Z art[ykułu] Zb[igniewa] Romaszewskiego:
1. Podjęcie walki o pluralizm związkowy przynajmniej na szczeblu zakładu
2. w której poważna część załogi jest gotowa…
3. Jednoznaczność celów i zasad, precyzja umów, solidność w połączeniu z dobrą
wolą działaczy…
Z wypowiedzi J[ana] A[ndrzeja] Górnego: 4. Dla nas mieszkańców tego regionu,
alternatywą pozostaje opór i przeciwdziałanie.
5. „S” dużo zrobiła dla nas – ludzi ciężkiej pracy – pracy w wyniszczających warunkach.
Z wywiadu K[ornela] Morawieckiego: 6. I niech ten półlegalny Związek nie czeka na
łaskę władzy, ale niech stara się swą aktywnością…
7. A podziemie ma trwać i chwilowo mniej się bać, lecz głębiej knuć. Poszerzać kolportaż, umacniać struktury.
8. SW – to organizacja społeczno-polityczna, która chce, by ten Związek mógł działać
legalnie i której celem jest niepodległa Rzeczpospolita Solidarna i obalenie komunizmu.
Wersja esbeckiej fałszywki
1. Podjęcie walki o pluralizm zakładowy przynajmniej na szczeblu związku.
2. w której nikła część załogi jest gotowa…
3. Niejednoznaczność celów i zasad, przy tym precyzja umów, solidność w połączeniu
z jasną wolą działaczy…
4. Dla nas mieszkańców tego regionu alternatywą pozostaje opór i współdziałanie.
5. „S” dużo zrobiła dla nas – ludzi Związku – ludzi pracy w różnych warunkach.
6. I niech legalny Związek nie czeka na łaskę Władzy, ale stara się swą częściowo
spadającą aktywnością…
7. A podziemie ma trwać i chwilowo się bać, starać się wychodzić. Poszerzać kolportaż
i ujawniać struktury.
8. SW – to podziemny związek zawodowy działający na terenie kraju. Obydwa chcą
działać legalnie, a celem jest Niepodległa Rzeczpospolita Solidarna i obalenie komunizmu.
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Sądzimy, że z tych próbek Czytelnik zorientował się w perfidnej metodzie fałszerzy.
Jak się przed nią bronić? Nasi stali Czytelnicy znają nasze poglądy i z łatwością odróżniają
SW od SB. Chodzi o szerokie kręgi, do których nie docieramy, a wśród których esbeckie
numery podszyte pod „SW” mają nas kompromitować. Taki jest cel tej prowokacji.
Gorąco prosimy naszych stałych odbiorców o poszerzanie kolportażu, o przekazywanie
„SW” do nowych środowisk. A przy tym o zwracanie uwagi na to, skąd pismo przychodzi,
i w razie wykrycia fałszywki wzajemne informowanie się i ostrzeganie. Naszą obroną
jest prawda. I choć wydaje się ona bezbronna wobec zinstytucjonalizowanego kłamstwa,
to przecież – zwycięży.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 148.

Nr 218
1987 [luty, przed 13], [Wrocław] – „Odwilż?”, artykuł Kornela Morawieckiego na temat
początków odwilży w ZSRS zapoczątkowanej przez Michaiła Gorbaczowa
Odwilż?
Wydaje się, że po długich 30 latach, po odwilży [Nikity] Chruszczowa1, nadchodzi odwilż Gorbaczowa. Jeszcze trudno ocenić jej skalę. Jeszcze dwa miesiące temu męczeńską
śmierć w czistopolskim łagrze poniósł jeden z wielkiej rzeszy sprawiedliwych – Anatolij
Marczenko2. Po niedawnych rozruchach w Ałma-Acie na 5 lat skazano nauczycielkę
Z.A. Sabitową3 za plakat: „Kazachstan dla Kazachów”. Anatolij Koriagin4, sławny lekarz
demaskujący praktyki wykańczania pacjentów szpitali psychiatrycznych, który nie godzi
się na podpisanie sowieckiej „lojalki”, pozostaje w więzieniu. W ZSRR pełno jest jeszcze
cierpiących za wiarę, za prawdę, za patriotyzm. Ale powrót z zsyłki Andrieja Sacharowa5,
uwolnienie 40 i zapowiedź uwolnienia 140 więźniów sumienia, nowy ton w środkach
masowego przekazu i, rzecz niebywała od czasów leninowskiego NEP-u6, pozwolenia
na prywatną inicjatywę w usługach, handlu i gastronomii – wszystko to budzi nieśmiałe
nadzieje na lepsze.
System znalazł się w gospodarczej i socjologicznej matni zgotowanej przez swe
własne zbrodnie, przez nieustanne gwałcenie swobód ludzkich i praw ekonomicznych.
Okazuje się, że na długą metę nie ma potęgi bez wolności, że tępieje bagnet nurzany we
krwi niewinnych. Te prawdy zdają sobie torować drogę do co światlejszych komunistów.
Co z tego wyniknie? Teraz – nie wiadomo. Szumny proces otwarcia („głasnosti”)
może się skończyć, nim się jeszcze na dobre rozpoczął.
Lecz wielką radością napawa ten widoczny fakt, że pragnienia wolności nie wytłumiło
nawet 70 lat straszliwego terroru. To pragnienie ludzi i narodów, które wymusza dzisiejszą
odwilż, przyniesie w końcu kres komunizmu.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 148.
Nikita Chruszczow (1894–1971) – polityk sowiecki, 1953–1964 sekretarz generalny KC KPZS, 1958–1964 premier
ZSRS.
2
Anatolij Marczenko (1936–1986) – robotnik, dysydent w ZSRS – za działalność opozycyjną był w latach 1958–1986
wielokrotnie więziony w łagrach oraz w więzieniach; w 1967 r. napisał książkę Moje zeznania, o łagrach okresu
postalinowskiego, przetłumaczono ją na wiele języków.
3
Z.A. Sabitowa – bliższych danych nie ustalono.
4
Anatolij Koriagin (ur.1938) – psychiatra, rosyjski dysydent; w 1981 r. skazany na 7 lat ciężkiej pracy w obozie za
pracę Pacjenci mimo woli, która ukazała się w czasopiśmie medycznym „The Lancet”.
5
Andriej Sacharow (1921–1989) – fizyk, działacz opozycyjny; w 1975 r. laureat Pokojowej Nagrody Nobla, w latach
1984–1986 na zesłaniu.
6
Nowa Polityka Ekonomiczna (Nowaja ekonomiczeskaja politika) – polityka społeczno-gospodarcza realizowana
w Rosji Sowieckiej w latach 1921–1928. Oznaczała częściową liberalizację istniejących dotychczas zasad, zakładała
m.in. rezygnację z przymusowych kontyngentów żywnościowych, umożliwiała chłopom sprzedaż na wolnym rynku
nadwyżek żywności oraz dopuszczała do prywatnej inicjatywy w usługach i niektórych gałęziach przemysłu.
1
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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
Nasze zdanie
19 lutego 1987 r. prezydent [Ronald] Reagan zniósł pozostałe sankcje nałożone na
PRL po wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności”. Przywrócona
została klauzula najwyższego uprzywilejowania w handlu ze St[anami] Zjednoczonymi
i cofnięty zakaz udzielania pożyczek rządowych i kredytów gwarantowanych przez rząd
USA. Za decyzją tą opowiadał się Kościół, Przewodniczący [Lech] Wałęsa wraz z niektórymi przywódcami „S” oraz Kongres Polonii Amerykańskiej.
Naszym zdaniem ewentualne pożyczki dla komunistycznej władzy nie poprawią
losu polskiego narodu. Nie powinny też stanowić żadnego zobowiązania dla przyszłych
demokratycznych władz Polski niepodległej.
22 II 1987 [r.]

Przew[odniczący] Solidarności Walczącej:
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 149.
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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
Nie wierzymy w kompromis z komuną
W[edłu]g nas, jesteśmy świadkami procesu wychodzenia Polaków i innych naszych
braci w niedoli z okowów komunizmu. Z tym że stawiamy hipotezę, że nasz los jest ściśle
związany z losem narodów ościennych (Czechów, Słowaków, Ukraińców, Białorusinów,
Litwinów, Niemców). Wyciągamy do nich rękę. Sprzeciwiamy się zdaniu: „walczymy
o swoje, a niech inni się martwią się o swoje”. Analizę procesów przyszłościowych
opieramy o zasadę solidaryzmu między wspólnotami narodowymi. Uznajemy również za
wielce prawdopodobne, że wychodzenie z sowietyzmu będzie zachodziło w tych narodach
równolegle, z pewnymi elementami kierowania podstaw pod wspólnotę ponadnarodową
Europy Środkowej.
W kwestii ustrojowej wyzwolonej Polski: wolna gospodarka, pluralizm polityczny,
kulturowy i duchowy, odbudowa tradycji regionalnych, pełne poszanowanie i szczególna pomoc dla mniejszości narodowych i odrębności kulturowych, rozbudowana opieka
społeczna oparta nie na państwie, lecz na samorządach terytorialnych.
W kwestii obecnego układu w opozycji: odrzucamy jedynie słuszne linie i koncepcje
(czy to z lewa, czy z prawa), próby monopolizacji opozycji w ramach NSZZ „S”. Cieszy
nas różnorodność i wielotorowość grup i ugrupowań.
Stosunek do władzy ludowej: nie wierzymy w żadne porozumienie i kompromis.
Co robić? Nie oglądać się na nic i robić swoje. Walczyć o nawet najdrobniejsze pola
na obszarach bytu (poziom materialny, demograficzny i zdrowotny społeczeństwa), na
obszarach świadomości (historyczna ciągłość tradycji cywilizacyjno-duchowej Polaków
i Europy), na obszarach praw narodu i osoby ludzkiej. Przyjmując takie założenia, nie
przywiązujemy większej wagi do słuszności lub niesłuszności jakiejś koncepcji taktycznej
(np. tylko przez niezależne związki zawodowe albo tylko przez strajk generalny, albo
przez walkę o uznawanie praw konstytucyjnych itp.). Jesteśmy za każdym działaniem,
które poszerza obszary wolności i ogranicza pole funkcjonowania komunizmu. Jednym
słowem, totalny pluralizm, jako odpowiedź na totalne zniewolenie.
Z konkretów taktycznych: spodziewamy się wystąpienia jeszcze przynajmniej jednej
fazy ostrej w naszym zmaganiu z komuną (ok. 1990 r.) i wtedy zamierzamy metodami
czynnymi złamać monopol władzy w gospodarce. Wyrzucić partię z zakładów pracy – co
będzie ostatecznym początkiem końca nomenklatury.
Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 149.
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Nr 221
1987 [luty, przed 26], [Wrocław] – Komunikat kolportażowy Agencji Informacyjnej
Solidarności Walczącej na temat zasad sprzedaży wydawnictw Solidarności Walczącej
Komunikat kolportażowy
W „SW” nr 24 z 7 XII [19]86 [r.] ukazał się komunikat informujący, że kolportaż Solidarności Walczącej nie dopisuje żadnych dodatków do cen książek. Jesteśmy zmuszeni
do sprostowania. Wydawało się nam, że zdołamy uzyskać w wydawnictwach (głównie
warszawskich) rabaty kolportażowe, z których będziemy w stanie finansować przywóz
książek, pozycje niechodliwe itp. Niestety, przez większość wydawnictw rabaty albo
nie są udzielane, albo zabierają je warszawscy pośrednicy, albo są one tak niewielkie
(np. 5 proc.), że nie pokrywają strat. W tej sytuacji kolporterzy musieliby dopłacać z własnej kieszeni. Organizacja i tak dotuje sumą ok. 100 tys. miesięcznie przywóz i kolportaż
książek na D[o]l[ny] Śląsk (przy aktualnej skali operacji). W związku z tym powracamy
do dawnych zasad:
1. Nasi kolporterzy nie dopisują dodatków do cen książek i broszur drukowanych
przez Solidarność Walczącą. Rabat na nasze wydawnictwa (poza pismem „SW”, gdzie
jest on jeszcze wyższy) wynosi: przy odbiorze: od 10 do 100 sztuk – 10 proc., od 101 do
500 sztuk – 15 proc., ponad 500 sztuk – 20 proc.
2. Na wydawnictwach innych firm nasi kolporterzy nie mogą dopisywać do ceny tych
wydawnictw dodatków wyższych niż 20 proc.
Ag[encja] Inf[ormacyjna] SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 149.
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Nr 222
1987 [luty, przed 26], [Wrocław] – „W rocznicę Marca ’68”, artykuł Stanisława Piskorza
(A. Jam) przypominający studenckie protesty z marca 1968 roku
W rocznicę Marca ’68
Czym był studencki Marzec 1968 roku? Czy ruch ten był oddolny i spontaniczny,
czy inspirowany i stymulowany przez władze? Czy był elementem lub pretekstem
do rozgrywek w samym aparacie władzy, czy też był konfliktem między władzą
a społeczeństwem (a przynajmniej jego częścią)? – Na te pytania do dziś brak pełnej
odpowiedzi.
Niewątpliwie Marzec był jednym z tragicznych epizodów naszej historii – kolejną
przegraną. Stanowił bowiem początek szeregu działań represyjnych: czystek na uczelniach zarówno wśród wybitnych, niezależnie myślących naukowców, jak i aktywnych
studentów; ograniczenia samorządności uczelni (która przed rokiem [19]68 nie była
znowu tak szeroka, jak się dziś niekiedy sądzi); unifikacji ruchu studenckiego; za
ostrzenia cenzury, czy wreszcie nagonki i rozgrywek antysemickich.
Marzec ’68 był przegraną, ale nie był klęską. Był pierwszym na większą skalę sygnałem, że istnieje poważny rozdźwięk między władzą a społeczeństwem. Między tą
władzą, która w 1956 roku obiecała zmienić metody rządzenia i wprowadzić „socjalizm
o ludzkiej twarzy”, a tym społeczeństwem, dzięki któremu ówczesna ekipa rządząca
przejęła władzę. Hasła Marca: „Prasa kłamie”, „Robotnicy z nami”, „Nie ma chleba
bez wolności” i inne, na trwałe weszły jako hasła polityczne późniejszych wystąpień
społecznych w PRL. Świadczy to o inspirującej roli ruchu marcowego. Świadczy, że
jego podłoże i cele były znacznie szersze niż tylko problemy środowisk akademickich
i twórczych.
Aby zdewaluować zakres i znaczenie Marca ’68, wielokrotnie w okresie późniejszym
propagowane były opinie o braku akceptacji czy wręcz wrogości klasy robotniczej do
tamtych wydarzeń.
Opinie te były zręcznie tworzone i utrwalane przy pomocy różnych manipulacji ze
strony władz. W rzeczywistości robotników nie cechowała postawa wrogości. W wiecach
protestacyjnych, owszem uczestniczyli, bo odbywały się w godzinach pracy, ale bez
większego zaangażowania. Skład robotniczych bojówek, które zaatakowały studentów,
najlepiej określił Zbigniew Bujak: „jeżeli przyjmiemy, że aktyw ORMO to prawdziwi
robotnicy, to można powiedzieć, że te bojówki to byli robotnicy”.
Robotnicy przyjęli ze zrozumieniem hasła studenckie, ale się z nimi nie utożsamiali. Uważali, że chodzi tu o sprawy inteligencji, a więc ona powinna podjąć walkę
o nie, mając do tego święte prawo, a nawet obowiązek. Nie czuli potrzeby czynnego
poparcia ruchu, choć szczerze życzyli mu powodzenia. Nie brakło też gestów solidarnościowych, jak na przykład spontaniczne zbiórki pieniędzy i żywności dla okupujących gmachy uczelni studentów. A symboliczny wręcz charakter ma wspomniany
przez uczestników wiecu na Uniwersytecie Warszawskim epizod – przez otwarte
okno do auli wszedł młody robotnik, który zwrócił się do zebranych: „Studenci,
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mnie nikt do tego nie upoważnił, ale chciałem Wam powiedzieć, że klasa robotnicza
jest z Wami!”.
To były początki budowania społecznej solidarności.
A. Jam
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 149.

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
Apel
Stan klęski ekologicznej w Polsce jest faktem. Odpowiedzialność za ten stan środowiska naturalnego spada w całości na rządzącą Polską władzę komunistyczną. Ale
zatruwani jesteśmy wszyscy.
Apelujemy do pracowników fabryk zatruwających środowisko naturalne, do mieszkańców zatruwanych regionów o wszelkie działania powstrzymujące emisje zanieczyszczeń
aż do wstrzymania produkcji włącznie.
Apelujemy do międzynarodowej opinii publicznej, do rządów o wywieranie wszelkich możliwych nacisków na rząd PRL, aby zmuszać go do działań wstrzymujących
proces zatruwania środowiska naturalnego przez upaństwowiony przemysł. Jednocześnie
wzywamy partnerów gospodarczych PRL, by nie uczestniczyli w jakiejkolwiek formie,
zwłaszcza poprzez kredyty, w przedsięwzięciach na terenie Polski zatruwających nasze
środowisko naturalne.
Warszawa, 24 III 1987 [r.]
Federacja Wyzwolenie – WSN1, Grupy Polityczne „Wola”, LDP „Niepodległość”,
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna Szczecin, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Porozumienie Struktur „S” Warszawy, RKK NSZZ Region Śl[ąsko]-Dąbrowski,
przew[odniczący] SW Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 149.

Federacja WSN-Wyzwolenie – podziemna struktura utworzona w 1985 r. przez Federację Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość i Ruch Polityczny Wyzwolenie w celu prowadzenia wspólnych akcji.
1
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Nr 224
1987 [marzec, przed 27], [Wrocław] – „Lewica-Prawica”, artykuł Andrzeja Kisielewicza
(„Jana Maka”) na temat nurtów ideowych obecnych w opozycji
Lewica-Prawica
Coraz częściej na łamach pism podziemnych, w dyskusjach i polemikach pojawiają
się terminy: lewica-prawica. Jedni uważają, że o prawdziwym pluralizmie można mówić
dopiero wtedy, gdy ponownie pojęcia te nabiorą w Polsce treści (i dlatego trzeba zacząć się
nimi posługiwać już). Inni twierdzą, że pojęcia te są przestarzałe i w naszych warunkach
bezużyteczne. „SW” (nr 25, 1986) przytacza tu znaną wypowiedź W[ładimira] Bukowskiego: „nie jestem z obozu prawicy ani z obozu lewicy, jestem z obozu koncentracyjnego”.
Rozróżnienie lewica-prawica ma jednak zbyt fundamentalne znaczenie dla europejskiej tradycji politycznej, żeby można je tak bezkarnie odrzucić. Pojęcia te, wymazane
przez komunistów z naszego słownika, powracają i nie sądzę, aby cokolwiek mogło ten
powrót powstrzymać. Dlatego należy się zawczasu zastanowić, co mogą one oznaczać
w naszej rzeczywistości, żeby zapobiec jałowym sporom i nieporozumieniom, których
przedsmak już dają dyskusja [Stefana] Kisielewskiego, [Piotra] Wierzbickiego1, [Jerzego]
Surdykowskiego2, Szarugi3.
Trzeba więc zdać sobie sprawę, że pojęcia te w naszej rzeczywistości mogą być
używane w ograniczonym (poprzednio sprecyzowanym) znaczeniu. W przeciwnym
razie Kisiela, [Piotra] Wierzbickiego należałoby nazwać „rewolucyjną prawicą” (wszak
ich propozycja zastąpienia obecnej gospodarki zwykłym kapitalistycznym wolnym rynkiem jest propozycją totalnej rewolucji ekonomicznej!), a [Jacka] Kuronia i [Adama]
Michnika – „konserwatywną lewicą” (bo całkowicie konserwatywna, prawicowa jest
propagowana przez nich strategia „małych kroków”). Problem polega na tym, że stojące
w opozycji, konsekwentne i spójne zespoły poglądów związane z pojęciami lewica-prawica
nie dają się utrzymać w całości w naszej polskiej sytuacji. W warunkach rozpadającego
się komunizmu przyjęcie rozwiązania prawicowego na jednej płaszczyźnie wymaga
konsekwencji przyjęcia typowo lewicowego na drugiej, i na odwrót.
Dlatego my, posługując się tymi pojęciami, musimy ograniczyć je do jednej, najbardziej
podstawowej płaszczyzny, jaką jest moim zdaniem płaszczyzna rozwiązań gospodarczych. Lewica w dzisiejszej Polsce to ci, którzy jako podstawę gospodarki polskiej widzą
państwową i społeczną własność środków produkcji (mniej czy bardziej zreformowaną).
Piotr Wierzbicki (ur. 1935) – dziennikarz, działacz opozycyjny; publikował w prasie drugiego obiegu, w stanie
wojennym internowany, 1989–1991 redaktor w „Tygodniku Solidarność”, 1993–2005 redaktor naczelny „Gazety
Polskiej”.
2
Jerzy Surdykowski (ur. 1939) – publicysta, dziennikarz, pisarz, dyplomata, działacz opozycyjny; 1967–1982
w PZPR, 1980–1981 wiceprezes SDP, od 1982 r. objęty zakazem pracy w mediach państwowych, współpracownik
drugiego obiegu wydawniczego; w 1989 r. redaktor „Tygodnika Solidarność” i „Rzeczpospolitej”, 1990–1996 konsul
generalny RP w Nowym Jorku, 1999–2003 ambasador w Tajlandii, na Filipinach i w Birmie.
3
Aleksander Wirpsza, pseud. literacki Leszek Szaruga (ur. 1946) – poeta, prozaik, historyk literatury, działacz
opozycyjny; uczestnik Marca ’68, relegowany z UW, 1977–1981 w redakcji „Pulsu”, w 1982 r. członek redakcji
pisma „Opornik”, 1984–1987 w redakcji „Wyboru”, 1982–1987 członek redakcji pisma „Wezwania”.
1

379

Prawica to ci, którzy opowiadają się za podstawową rolą własności prywatnej. Oczywiście
w wersjach rozsądnych i umiarkowanych dopuszcza się oba rodzaje własności – chodzi
o to, co faktycznie ma stanowić podstawę gospodarki.
Jak dojść do takiej czy innej wizji gospodarczej – to odrębna sprawa. Tu podstawowym
punktem podziału będzie to, czy za nieodzowną uważa się najpierw niepodległość, czy
też wizja ma być zrealizowana w drodze ewolucji obecnego systemu, w porozumieniu
z komunistami (lub poprzez naciski).
Traktując te sprawy odrębnie, w wyniku podziału krzyżowego, otrzymamy następujące
podstawowe orientacje polityczne: a) prawica niepodległościowa, b) lewica niepodległościowa, c) rewizjonizm (czyli konserwatywna lewica – reformy zamiast niepodległości),
d) komunistyczna prawica (ci, którzy wyobrażają sobie, że można tu wprowadzić wolny
rynek i inne rozwiązania prawicowe bez obalenia komunizmu – są i tacy!).
Solidarność Walcząca nie zadeklarowała jak dotąd wyraźnej orientacji politycznej (są
w niej elementy lewicowe i prawicowe, na czoło wysuwa sprawę niepodległości – trochę
jak Związek Walki Czynnej z czasów [Józefa] Piłsudskiego).
Do jakiego nurtu należą przywódcy NSZZ „Solidarność” – każdy widzi. Dziś górą
ciągle jest rewizjonizm. Żeby obóz niepodległościowy zyskał na znaczeniu, potrzebna
jest wyraźna i szczegółowa wizja niepodległej Polski uwzględniająca fakt, że nowe powstawać będzie na gruzach komunizmu. Potrzebne jest wskazanie realnych możliwości
obalenia komunizmu, ale przede wszystkim: wizja okresu przejściowego – przejmowania
władzy i wprowadzania nowych rozwiązań. Szczegółowe opracowanie wariantów na taki
okres konieczne jest już dziś, bo inaczej w decydującym momencie nastąpi chaos, dziki
wolny rynek i po roku takiego doświadczenia w pierwszych wolnych wyborach Polacy
głosować będą na… komunistów.
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 151.

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
Do strajków jeden krok…
Wydaje się, że ostatnią podwyżką cen władze przekroczyły, a przynajmniej dotarły
do granicy bezpieczeństwa. Jak wynika z zebranych przeze mnie informacji, tym razem
podwyżka ludzi zdenerwowała (dopiero tym razem!). Nic dziwnego – dla wszystkich jest
już jasne, że podwyżka nie służy niczemu, żadnemu ekonomicznemu celowi. Po prostu
każą nam płacić za swoją nieudolność, za swój strach przed reformami, za politykę,
której na imię „jeszcze parę lat u żłobu”. (A co potem?) Dla wszystkich jest jasne, że
coraz gorzej („Uśmiechnij się, jutro będzie gorzej”). A tu jeszcze usiłują ci wcisnąć do
głowy liczbę 9 proc. – rzekomo średnia wzrostu cen, gdy sam widzisz czarno na białym,
że wszystkie podstawowe towary wzrastają w granicach 15–25 proc. (od podstawowych
towarów zależy wzrost kosztów utrzymania, według niezależnych oszacowań wyniósł
on w tym roku ok. 20 proc.). Jednym słowem – sam się w kieszeni otwiera scyzoryk…
Rano w pierwszy poniedziałek po podwyżkach na halach wrocławskich fabryk panowała napięta atmosfera. Ludzie głośniej, niż trzeba, trzaskali narzędziami, według
informacji z kilku zakładów – zabrakło tylko iskry… Lechu powiedział, że jest gotowy
pójść za robotnikami. Ten sam Lechu, który w Sierpniu ’80 nie oglądał się – to za nim
szli robotnicy. Moim zdaniem zabrakło takich (nieoglądających się) Lechów. Zabrakło
chłopaka, który by powiedział: idę do dyrekcji po podwyżkę, kto idzie ze mną? Zabrak
ło wreszcie rozmowy? Zamiast od razu rwać do maszyn, trzeba było pogadać 5 minut.
Wystarczyłoby. (Pogadać jak niewolnik z niewolnikiem).
Łatwo mi się tu wymądrzać. Ale nie jestem gorszy niż Lechu. Jakby co, to pójdę za
robotnikami. Zaraz, w drugim szeregu. A to coś – przewiduję na sierpień–wrzesień. Zabraknie trzynastek i czternastek, spłuczemy się w czasie wakacji i kto wie… Może nawet
pierwszy powiem: idę po podwyżkę, kto za mną?
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 152.
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Nr 226
1987 kwiecień 10, [Wrocław] – Wezwanie Solidarności Walczącej do udziału w manifestacjach ulicznych w święto 1 Maja
Pierwszy maja jest rocznicą wystąpień robotników z Chicago. Żądali oni godziwej
zapłaty, swobód związkowych. Tego, czego również dziś brakuje w Polsce.
Każdego, kto ma dość marnotrawienia naszej wspólnej pracy i dość podwyżek cen,
dość rujnowania naszego kraju i dość komunizmu – wzywamy do niezależnych 1-majowych demonstracji. Wyjdźmy wszyscy tego dnia z domów na ulice miast. Umówmy się
z kolegami. Zbierzmy się razem, gdzie to będzie możliwe: w oddali, opodal lub wewnątrz
partyjnych obstawianych pochodów. Nasze hasła: Wolność! Solidarność! Nasza Polska!
10 IV 1987 [r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 152.
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Za Solidarność Walczącą:
Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej

Nr 227
1987 [marzec, przed 14], [Wrocław] – „Amerykańskie propozycje w sowieckim opakowaniu”, artykuł Kornela Morawieckiego będący analizą możliwości redukcji arsenału
nuklearnego w Europie
Amerykańskie propozycje w sowieckim opakowaniu
„Nowe propozycje rozbrojeniowe Związku Radzieckiego” – huczy propaganda komunistyczna. A to ani nowe, ani Zw[iązku] Radzieckiego. Wreszcie Sowieci werbalnie
zgodzili się na tzw. wariant zerowy, zgłaszany przez Zachód jeszcze za prezydentury
[Jimmy’ego] Cartera. Ileż to było „niezbitych” dowodów, że ten wariant jest dla Kraju
Rad nie do przyjęcia, że wystawia go na łup angielskich i francuskich pocisków i narusza
„równowagę sił”.
Trochę historii. W drugiej połowie lat 70. ZSRR zaczął montować 3-głowicowe rakiety
SS-20 o zasięgu ok. 5 tys. km. Odpowiedzią na to była decyzja o instalacji w Europie Zachodniej amerykańskich pocisków Pershing i Cruise, mogących razić cele w europejskiej
części ZSRR. Gdy pershingi przyjechały do Europy, Moskwa zerwała wszelkie rozmowy
rozbrojeniowe. A zachodni pacyfiści przeprowadzili olbrzymie manifestacje – nie przeciwko sowieckim rakietom, które w nich mierzyły, ale przeciwko amerykańskim, które
przybyły, by ich bronić (za zgodą rządów i społeczeństw krajów zachodnich). Na szczęście
ta podwójna, zewnętrzna i wewnętrzna presja nie pokonała sił rozsądku. Sowieci stopniowo powrócili do rozmów. Nie miejsce tu, by dokładniej relacjonować tę całkiem świeżą
historię. Dość, że jesienią ub. r. w Reykjaviku na spotkaniu z [Ronaldem] Reaganem1
[Michaił] Gorbaczow uwarunkował zgodę na „wariat zerowy” – obustronną likwidację
rakiet średniego zasięgu w Europie – wstrzymaniem prac nad SDI – amerykańskim programem kosmicznej obrony przeciwrakietowej („wojny gwiezdne”). [Ronald] Reagan
się nie ugiął. Opłaciło się. Po latach szantażu, łgarstw i kluczenia Sowieci zgłosili jako
swoją „nową” propozycję stary amerykański „wariant zerowy”. I dopuszczają możliwość
inspekcji na miejscu! Czy to rzeczywiście kurs na otwartość na arenie międzynarodowej
i próba odsunięcia od Europy koszmaru atomowego, czy nowy manewr obliczony na
efekt propagandowy? To się okaże. Tu chcę zwrócić uwagę na 3 rzeczy:
Zupełnie inny charakter ma problem weryfikacji ewentualnego porozumienia w demokratycznych krajach, gdzie niezależna opinia publiczna, sama, nawet bez sowieckich
inspektorów, wyśledzi wszelkie odstępstwa od układu i oskarży o to własny rząd, a czym
innym jest weryfikacja w totalitarnym, zamkniętym imperium, gdzie tajne jest wszystko.
A chodzi tu o rakiety mogące zmieniać łatwo miejsce postoju. Miejmy nadzieję, że Zachód
uwzględni tę różnicę już w trakcie negocjacji formalnego układu.
Rakiety tzw. bliskiego zasięgu. ZSRR ma ich kilkaset na terenie NRD i CSRS – skąd
mogą sięgnąć nawet Wysp Brytyjskich. Zachód takich rakiet nie posiada. Już spojrzenie
na mapę wskazuje, że zgoda na jakąkolwiek równowagę (za wyjątkiem pełnej likwidacji
tych rakiet) preferowałoby Zw[iązek] Radziecki kosztem Zachodu i kosztem Polski.
1

Spotkanie odbyło się 11–12 X 1986 r.
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Równowaga rakiet bliskiego zasięgu oznaczałaby, w wypadku konfliktu, uczynienie
z naszego kraju i terytoriów NRD i CSRS pasa spalonej ziemi – tylko tak mogłyby zareagować kraje zachodnie na najazd wojsk sowieckich. Trzeba, żeby odezwały się głosy
polskiego społeczeństwa. Dla nas, Polaków, jest do przyjęcia jedynie pełna likwidacja
tych sowieckich rakiet, żadne tam równoważenie ich podobnymi rakietami zachodnimi.
Obecna dysproporcja sił konwencjonalnych w Europie, czołgów, samolotów, broni
chemicznych na korzyść ZSRR stawia pod znakiem zapytania sensowność rokowań nad
„wariantem zerowym” w oderwaniu od reszty uzbrojenia.
Nie ma wątpliwości, że agresorem może być tylko ZSRR. Ani USA, ani Europa Zachodnia nie zaatakują, będą się tylko bronić. Samo pojęcie „równowagi sił”, gdy z jednej
strony są otwarte, demokratycznie rządzone kraje, a z drugiej skryte, despotyczne imperium – jest zawracaniem głowy. Nie o równowagę chodzi, ale o taką przewagę Zachodu,
która by Zw[iązkowi] Radzieckiemu nie dawała żadnych złudzeń, że może coś zyskać na
zbrojnej konfrontacji. Byłoby tragiczne, gdyby demokracje dały się uśpić najnowszym
sztuczkom kolejnego „uzdrowiciela” [Michaiła] Gorbaczowa, demonstrowanym tak na
wewnętrznej, jak i międzynarodowej scenie. „Głasnostʹ”2 tak! Ale tam, gdzie jej brak:
w Moskwie, Pradze, Warszawie. Nigdy – naiwne otwarcie się, odsłonięcie drugiej połowy
Europy przed uzbrojonymi po zęby komunistami.
Dotychczasowa lekcja ze sprawy rakiet średniego zasięgu jest jednoznaczna: determinacja i twardość wobec szulerów udających gołębie popłacają bardziej niż strach
i ustępliwość.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1987, nr 77, „Solidarność Walcząca” 1987, nr 150.

2

Głasnostʹ – jawność, określenie powiązane z reformami przeprowadzanymi w ZSRS przez Michaiła Gorbaczowa.
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Nr 228
1987 [kwiecień, przed 24], [Wrocław] – „Trochę zimnej wody”, artykuł Andrzeja Kisielewicza („Jana Maka”) z cyklu „Widziane z dołu” krytykujący ekipę rządzącą
Trochę zimnej wody
Jest jakby odwilż, jakby wiosna. [Michaił] Gorbaczow, Teleexpress, więc nie zaszkodzi
trochę zimnej wody.
Pułkownik [Ryszard] Kukliński1, biorący bezpośredni udział w przygotowaniach
do wprowadzenia stanu wojennego, a następnie zbiegły za granicę, po prawie 6 latach
milczenia ujawnił wreszcie znane mu fakty na łamach paryskiej „Kultury”2 (tekst czyta
RWE). Dwa z nich, chociaż potwierdzają […]yniea to, czego można się było domyślać,
mają jako fakty szczególną wagę:
1. Plany rozwiązania siłowego władze zaczęły opracowywać już…w sierpniu 1980
roku! Wszelkie nasze rozmowy, negocjacje, kompromisy to były rozmowy z bandziorem,
który myślał tylko, z której strony i kiedy uderzyć! Warto o tym pamiętać na przyszłość.
(Nawet [Mieczysław] Jagielski3 był za użyciem siły i tylko [Stanisław] Kania4 miał
wątpliwości…).
2. Nie znalazł się nikt, kto by pomyślał o sprzeciwieniu się naciskom Kremla, o politycznym zagraniu kartą „Solidarności” i autentycznego protestu robotniczego przeciw
ZSRR, o wygraniu na tej fali czegoś dla Polski ([Władysław] Gomułka – ostatni Polak
w PZPR?…). Trzeba więc pamiętać również, że członkowie obecnej rządzącej ekipy to
polityczne zera (i z czym do gości? – pytam tych, którzy chcą z tymi zerami rozmawiać
i zawierać nowe układy).
I dlatego drugi etap reformy (a właściwie piąty, szósty, bo która to już podwyżka?)
jest, jaki jest. Znajomy mój esbek też narzeka, że za mało mu podwyższyli w tym etapie.
Podobno tylko 2000 zł. Jeśli mu wierzyć, to oficer MO zarabia obecnie 50 tys. – i jak tu
z takiej pensji wyżyć? (ile sam zarabia, konkretnie – nie chciał mi powiedzieć – czego

Wyraz nieczytelny głównie, jedynie?.
Ryszard Kukliński „Mewa”, „Jack Strong” (1930–2004) – płk WP, od początku lat siedemdziesiątych współpracował
z CIA, przekazywał tajne informacje dotyczące planów użycia broni jądrowej przez ZSRS oraz wprowadzenia stanu
wojennego; w listopadzie 1981 r. zagrożony dekonspiracją uciekł do USA; w 1984 r. skazany przez Sąd Wojskowy
w Warszawie na karę śmierci, złagodzoną następnie w 1990 r. na 25 lat pozbawienia wolności, w 1995 r. wyrok
uchylono, w 1997 r. umorzono śledztwo.
2
„Kultura” – pismo emigracyjne o profilu literackim, wydawane w Paryżu w latach 1947–2000. Redaktorem
naczelnym pisma był Jerzy Giedroyc.
3
Mieczysław Jagielski (1924–1997) – ekonomista, działacz partyjny, 1959–1981 członek KC PZPR, 1971–1981
członek BP KC PZPR, 1959–1970 minister rolnictwa, 1970–1981 wicepremier; w sierpniu 1980 r. przewodniczący
komisji rządowej prowadzącej w Gdańsku negocjacje z MKS, sygnatariusz porozumienia z 31 VIII 1980 r., 1957–1985
poseł na Sejm PRL.
4
Stanisław Kania (ur. 1927) – działacz partyjny i państwowy, 1968–1986 członek KC PZPR, 1971–1975 zastępca członka BP KC, 1975–1981 członek BP KC PZPR, 1968–1971 kierownik Wydziału Administracyjnego KC,
1971–1980 sekretarz KC, 1980–1981 I sekretarz KC PZPR, 1982–1985 członek Rady Państwa, 1972–1989 poseł
na Sejm PRL.
a

1
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się boi?). [Włodzimierzowi] Leninowi5 wymknęło się kiedyś, że „państwo, w którym
policjant zarabia więcej niż nauczyciel, to państwo policyjne”. A jak nazwać państwo,
w którym policjant zarabia więcej niż nauczyciel, lekarz, inżynier, tokarz, pracownik
naukowy… – na pewno odpowie Wam ten z Teleexpressu. Więc słuchajta go dalej!
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 153.

Włodzimierz Lenin, właśc. Władimir Iljicz Uljanow (1870–1924) – sowiecki działacz i polityk komunistyczny;
teoretyk i ideolog komunizmu, przywódca rewolucji październikowej, 1903–1924 przewodniczący RKP(b), 1922–1924
przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSRS.
5
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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
Solidarni z Afganistanem
Od ponad 7 lat trwa sowiecka okupacja Afganistanu. Naród afgański poddawany jest
planowej eksterminacji. Z 15-milionowej populacji Afganistanu przeszło pół miliona ludzi
zostało bestialsko zamordowanych. Pięć milionów przebywa na przymusowym wychodźstwie. Znajdują się oni w skrajnie złych warunkach bytowych, cierpią głód i upokorzenie.
Naród afgański został skazany na zagładę przez sowieckie imperium komunistyczne,
o ile nie pogodzi się z losem niewolnika pozbawionego prawa do niepodległego państwa
i własnej religii. Pomimo wielokrotnej przewagi armii okupacyjnej stawia [on] nadal
nieugięty opór.
Od nas wszystkich, od naszego poparcia zależy los Afganistanu. Odmówić Afgańczykom pomocy to tyle, co skazać ich na śmierć lub komunistyczną niewolę i wynarodowienie.
W 1986 r. niepodległościowe organizacje polskiego podziemia proklamowały 1 maja
Dniem Solidarności z Walczącym Afganistanem. Przeprowadzono wówczas na terenie
całego kraju wspólną akcję poparcia dla mudżahedinów. Jedną z jej konsekwencji były
aresztowania w Krakowie działaczy NSZZ „Solidarność” i LDP „N”, którzy od tej pory
przebywają w więzieniu.
Ogłaszamy 1 maja 1987 roku Dniem Solidarności z Walczącym Afganistanem. Wzywamy niezależne organizacje w Polsce do czynnego udziału w naszej akcji. Apelujemy
o poparcie do organizacji emigracyjnych narodów zniewolonych przez ZSRR.
Tam jest dzisiaj jeden z głównych frontów walki wolnego świata ze Związkiem Radzieckim. Pomagając Afganom w ich walce, pomagamy wybić się na niepodległość także
i Polsce.
Oczekujemy, że rządy społeczeństwa państw demokratycznych będą udzielać pełnego
poparcia politycznego, humanitarnego i militarnego bohaterskiemu narodowi afgańskiemu
w jego walce z sowieckim najeźdźcą.
Konfederacja Polski Niepodległej
Liberalno-Demokrat[yczna] Partia „Niepodległość”
Przewodniczący SW: Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 153.
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Nr 230
1987 [maj, przed 8], [Wrocław] – „Metody kłamców – fałszywki”, artykuł od redakcji
„Solidarności Walczącej” na temat fałszowania pisma „Solidarności Walczącej” przez
Służbę Bezpieczeństwa
Metody kłamców – fałszywki
Od początku br. SB wypuszcza fałszywki każdego praktycznie numeru „SW”. Podrzucane są one na klatki schodowe, rozrzucane z samochodów, rozsyłane listownie na adresy
działaczy „Solidarności” oraz innych osób cieszących się społecznym zaufaniem itp.
Zwykle każda fałszywka ma wstawki esbeckie, odróżniające się nie tylko specyficzną
treścią, ale i formą druku. Ok. 3/4 numeru nie jest zmieniane – po to, aby uwiarygodnić
wplatane kłamstwa. Nie mamy rady na tak perfidne sposoby oszukiwania Czytelników.
Pochlebiamy sobie, że właśnie nasze pismo obrali sobie esbecy jako stały obiekt do
fałszowania. Musimy być dla nich szczególnie nie do zniesienia. To i dobrze. Naszych
stałych Czytelników prosimy o dementowanie fałszywek, o rozszerzanie kolportażu „SW”.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 154.
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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
Białe i Czerwone Plamy
Po ostatnim spotkaniu [Wojciecha] Jaruzelskiego z [Michaiłem] Gorbaczowem1 zaczęto
nagle oficjalnie mówić o białych plamach w historii stosunków polsko-sowieckich. Są to
raczej plamy czerwone – krwią niewinnie pomordowanych milionów Polaków. S. Tylżycki2 w „Przeglądzie Wiad[omości] Ag[encyjnych]” nr 17 z 29 IV [1987 r.] w artykule
Pora stawiać pytania pyta (cytujemy z niezaznaczonymi skrótami):
– Kiedy wreszcie zostanie ujawniona i zapisana w szkolnych podręcznikach prawda
o pakcie Ribbentrop–Mołotow z dnia 23 VIII 1939 roku? Chodzi zwłaszcza o pkt 2 tajnego
protokołu zapowiadającego rozbiór Polski. Dokumentacja ujawniona po upadku [Adolfa]
Hitlera znana jest całemu światu. I jeszcze jedno – czy strona radziecka nadal oficjalnie
odrzuca oskarżenie o wspólnictwo [Józefa] Stalina z [Adolfem] Hitlerem?
– Jakie były wojenne i powojenne losy ludności wschodnich województw Rzeczypospolitej? Ilu ludzi wywieziono, ilu zginęło w obozach, ilu nie pozwolono wrócić do
Polski? Kiedy wreszcie poznamy pełny rejestr strat ludności polskiej na wschodzie?
– Gdzie leżą zwłoki polskich oficerów z obozów w Starobielsku i Ostaszkowie? Czy
władze radzieckie podtrzymują tezę, że zbrodnia katyńska była dziełem Niemców?
– Jak strona radziecka ocenia dzisiaj odmowę pomocy dla powstania warszawskiego?
Dlaczego nie zezwolono aliantom niosącym pomoc Warszawie na lądowanie po radzieckiej stronie frontu?
– Jakie były losy żołnierzy AK wywożonych w głąb ZSRR? Gdzie ich wywożono
i ilu ich zginęło?
– Co się stało z podstępnie wywiezionymi do ZSRR przywódcami Polski Podziemnej:
z gen. Leopoldem Okulickim3, Janem S. Jankowskim4 i Stanisławem Jasiukowiczem5?
Dlaczego do dzisiaj nie sprowadzono ich zwłok do Polski?
– Jaka część odpowiedzialności za zbrodnie okresu stalinowskiego spada na władze
radzieckie, a jaka obciąża polskich wykonawców?

Spotkanie odbyło się 21 IV 1987 r.
Jacek Maziarski „S. Tylżycki”, „Józef Golonka”, „Józef Piwko” (1937–2009) – dziennikarz, działacz opozycyjny; 1982–1985 współtwórca i szef Niezależnej Agencji Informacyjnej, 1984–1988 redaktor „Poglądów” i „PWA”,
1989–1990 zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”, 1991–1993 poseł na Sejm RP.
3
Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946) – generał brygady WP, współtwórca SZP-ZWZ-AK; 1944–1945
komendant główny AK, komendant „Nie”, w czerwcu 1945 r. skazany w procesie szesnastu na 10 lat pozbawienia
wolności, zmarł w sowieckim więzieniu.
4
Jan Stanisław Jankowski (1882–1953) – polityk; 1943–1945 Delegat Rządu na Kraj, w czerwcu 1945 r. skazany
w procesie szesnastu na 8 lat pozbawienia wolności, zmarł w sowieckim więzieniu.
5
Stanisław Jasiukowicz (1882–1946) – polityk; 1943–1945 zastępca Delegata Rządu na Kraj, w czerwcu 1945 r.
skazany w procesie szesnastu na 8 lat pozbawienia wolności, zmarł w sowieckim więzieniu.
1
2
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– Jaka była wartość polskiego majątku narodowego zagarniętego przez ZSRR? Jakie
szkody poniosła Polska w wyniku tego, co [Władysław] Gomułka nazywał górnolotnie
nierównoprawnymi stosunkami wzajemnymi?
– Czy obecne władze radzieckie rzeczywiście są gotowe odrzucić i potępić tradycyjną
politykę nacisku i ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski?
Te pytania z art[ykułu] w „PWA” można by mnożyć. Tutaj spytajmy jeszcze tylko, co
się stało w latach 30. z prawie 2-milionową mniejszością polską zamieszkującą okolice
Mińska Litewskiego? Warto bowiem przypomnieć, iż właśnie Polacy byli pierwszym
tzw. narodem ukaranym, pierwszymi ofiarami komunistycznego ludobójstwa o podłożu
nacjonalistycznym.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 155.

Nr 232
1987 maj 23, [Wrocław] – List wystosowany przez Solidarność Walczącą do papieża Jana
Pawła II w związku z jego trzecią pielgrzymką do Polski
Ojcze Święty!
Przyjmij tu, na ojczystej ziemi, z serca płynące słowa powitania i pozdrowienia od
nas i naszych kolegów pozostających z konieczności w ukryciu, od wszystkich członków
i sympatyków Solidarności Walczącej. Z synowską uwagą będziemy słuchać Twego głosu
i uczestniczyć w odprawianych przez Ciebie nabożeństwach. Będziemy towarzyszyć Ci
w modlitwach.
Swoją I pielgrzymką zaszczepiłeś, Ojcze Święty, nadzieję. Drugą – podtrzymałeś
w nas wiarę. Teraz prosimy Cię, bądź dla nas, dla całego tyle już lat gnębionego kraju,
światłem wolności. Będziemy trwać w naszych poczynaniach, umocnieni przez Ciebie,
pewni, że dobro zwycięży, że w Polsce zapanują prawda i solidarność.
23 V 1987 [r.]

Z wyrazami głębokiej czci
za Solidarność Walczącą: Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 155.
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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
Opozycja niepodległościowa wita Ojca Świętego na ziemi polskiej
Jesteśmy przedstawicielami wielu nurtów politycznych. Różnicują nas poglądy odnośnie [do] przyszłości, odmiennie widzimy teraźniejszość. Jednoczy nas walka ze złem,
którego uosobieniem jest totalitaryzm komunistyczny.
Zrujnowana gospodarka, skażona ziemia, woda i powietrze, postępujący proces deprawacji społeczeństwa, upadek kultury nauki – oto wyniki rządów komunistycznych,
narzuconych nam przemocą. Jest to władza nielegalna, antypolska. Od pierwszej chwili
istnienia tej władzy na naszych ziemiach jej naczelnym dążeniem jest podporządkowanie
Polski interesom komunistycznym, reprezentowanym przez Związek Radziecki. Służą
temu stanowione prawa, terror, szantaż i niszczenie każdej niezależnej inicjatywy. Z bólem stwierdzamy, że w wielu przypadkach sowietyzacja okazała się skuteczna. Biernie
poddaje się jej znaczna część społeczeństwa. Wielu, nie bacząc na polski interes, służy
komunistom, biorąc czynny udział w zniewalaniu rodaków.
Świadomi degradacji Polski, podjęliśmy walkę o niepodległość, wolność i demokrację.
Praktycznym wyrazem tej walki dzisiaj jest praca na rzecz podniesienia świadomości
narodowej Polaków oraz starania o zjednoczenie naszych sił we wspólnym froncie niepodległościowym. Nie zapominamy przy tym o dążeniach wyzwoleńczych innych narodów bloku
wschodniego i uznajemy ich prawo do samostanowienia. W naszej walce nie ustaniemy!
Polska nie chce i nie może płacić niewolą za spokój i wolność innych narodów. Europa
i świat muszą wkalkulować to w swoje rachuby polityczne. O swoje niezbywalne prawo
do niepodległości dopominamy się głośno i wyraźnie! Składając nasze troski przed Papieżem Polakiem, prosimy Cię, Ojcze Święty, o zrozumienie, błogosławieństwo i modlitwę.
Federacja Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość–Ruch Polityczny Wyzwolenie1;
Kluby Myśli Robotniczej „Baza”2; Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”,
Wydawnictwo ABC, Terenowy Komitet Oporu „Solidarność”;
Solidarność Walcząca; „Solidarność Zwycięży” – Porozumienie Prasowe3
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 156.

Ruch Polityczny Wyzwolenie – podziemna struktura istniejąca w Warszawie w latach 1983–1989, założona przez
Janusza Czarniawskiego, Marcina Galca, Lecha Jęczmyka i Adama Struga; za najważniejszy cel uznawała odzyskanie
niepodległości.
2
Kluby Myśli Robotniczej „Baza” – inicjatywa opozycyjna powstała jesienią 1982 r. przy udziale Jana Strzeleckiego,
z klubów wywodziła się Grupa Polityczna „Baza”.
3
Porozumienie Prasowe „Solidarność Zwycięży” – podziemna organizacja istniejąca w latach 1982–1990, założona
w Nowej Hucie przez Mariana Stachniuka i Jerzego Karpińczyka; porozumienie koncentrowało się na działalności
wydawniczej i kolportażowej.
1
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Nr 234
1987 czerwiec, [Wrocław] – „Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej”
Deklaracja
Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej
Stanowimy organizację Solidarność Walcząca. Nasza dewiza: „Wolni i solidarni”.
Wyrośliśmy z powszechnego ruchu społeczno-wyzwoleńczego, z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Pracą, czynem i walką chcemy
poprawiać dolę człowieczą, chcemy budować sprawiedliwszy, bogatszy i piękniejszy
świat. Zmierzamy do niepodległej, demokratycznej Polski. Dążymy do wyswobodzenia narodów z pęt komunizmu. Będziemy głosić prawdę i żyć nadzieją, choćby nam
przyszło ginąć w obronie ciemiężonych ludzi i bezczeszczonych wartości. Oto nasza
rota: „Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla
zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami.
Przysięgam rozwijać idee naszego ruchu, nie zdradzać go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania”.
Wolność i solidarność są dla nas racją, są naszą drogą i będą nam zwycięstwem.
Streszczenie
1. Nasze wartości
Człowiek jest podmiotem społeczeństwa, ale nasz los i to, jacy jesteśmy, w olbrzymim
stopniu zależy od rodziny, środowiska, narodu, od bliższych i dalszych społeczności, które
nas kształtują, uczą prawdy i miłości.
Rozwój społeczeństw, kultur i cywilizacji wymaga wysiłków i poświęceń na rzecz
wspólnego dobra, wymaga śmiałych wizji i nowych rozwiązań, lecz jeszcze bardziej
wymaga trzymania się sprawdzonych zasad i wartości. Są nimi: przyrodzona każdemu
wolność, solidarność i współczucie z cierpiącymi, wiara i wyznawanie prawdy, przestrzeganie praw człowieka, niezbywalne prawo narodów do niepodległości.
Państwa winny być rządzone demokratycznie – w oparciu o wolę większości wyrażoną
w wolnych wyborach, z poszanowaniem praw i swobód mniejszości. Władze państwowe
mają dbać o obywateli, o suwerenność kraju, nie powinny jednak zajmować się całością
sfery publicznej. Sprawy lokalne trzeba przekazać samorządom – tym, których sprawy
te dotyczą, którzy chcą uczestniczyć w ich rozstrzyganiu.
Ludzką potrzebą i obowiązkiem jest praca. Nadaje sens życiu i przysparza dobrobytu.
Pracy wydajnej, użytecznej dla ogółu i samego zatrudnionego najbardziej sprzyja rynkowy
system gospodarowania i wymiany. Prowadzi on jednakże do częstokroć ostrego podziału
na bogatych i biednych, w pewnym stopniu ten prastary konflikt społeczny neutralizują
cywilizacyjne znaki czasu. Rodząca się poprzemysłowa, informatyczna cywilizacja upowszechnia dostatek oraz przesuwa akcenty z chęci użycia i posiadania na zdobywanie
wiedzy i współudział w tworzeniu dóbr.
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Całe dziedzictwo ducha i cały dorobek materialny powstały na bazie współpracy
i konkurencji. Zdrowa rywalizacja ludzi i społeczności – to potężny czynnik postępu.
Należy tylko baczyć, by był to postęp w stronę dobra.
W dobie nuklearnej bezcenne dobro dla ludzkości stanowi pokój. Żeby go utrzymać,
konieczna jest dominująca siła państw demokratycznych. Tylko wówczas dyktatury,
w szczególności komunizm, które stosują przemoc wobec własnych społeczeństw, nie
poważą się na zaatakowanie wolnych krajów.
O niezawisłość, demokrację i dobrobyt należy walczyć i trzeba ich bronić. W perspektywie szerszej niż osobiste życie zawsze warto stawiać czoła złu, by je przemóc.
Umacnia nas przekonanie i nadzieja, że to, co robimy, jest w stanie czynić świat lepszym, bardziej ludzkim.
2. Nasza ocena sytuacji
Globalnej poprawie warunków życia zachodzącej w bieżącym stuleciu i dalszemu
rozwojowi ludzkości zagrażają dwa główne niebezpieczeństwa: wojna światowa i reżimy
totalitarne, zwłaszcza komunizm. Niebezpieczeństwa te idą w parze.
Komunizm – system panujący w ok. 30 państwach – gwałci prawa człowieka i prawo
narodów do niepodległości. Kraje uciskane przez ten reżim, w tym i Polska, poniosły i ciąg
le ponoszą niewyobrażalne straty moralne, społeczne i ekonomiczne. Tkwią w kryzysie.
Związek Radziecki, imperialne mocarstwo komunistyczne, szantażuje świat groźbą nuklearnej zagłady. Jedynym radykalnym sposobem oddalenia tej groźby byłaby
demokratyzacja całego obozu komunistycznego. Demokracje nie wszczynają wojen.
Broń i decyzje jej użycia zależą w nich od rządów kontrolowanych przez społeczeństwa, a nie jak w komunizmie – od partyjno-mafijnej kliki, której władza jest niczym
nieograniczona.
Komunizm przypisał sobie na korzyść zmiany obiektywnie zachodzące po I wojnie
światowej – burzliwy ekonomiczny i edukacyjny awans warstw proletariackich. Na
zwodniczy obraz komunizmu jako rzekomego obrońcy wartości humanitarnych i demokratycznych wpłynęło również bohaterstwo żołnierzy i wkład narodów radzieckich
w rozbicie faszyzmu w ostatnich 4 latach II wojny światowej.
Dobiega końca okres zaczadzenia ideologią i praktyką komunizmu. Wyszły już w większości na jaw przerażające zbrodnie systemu. Okazało się już dobitnie jego niedopasowanie
do kształtu nowoczesności – nie do pomyślenia bez wolnego obiegu idei i informacji, bez
swobody podróżowania i inicjatyw społecznych.
Im szybciej komunizm zostanie zastąpiony przez nowy, demokratyczny ustrój, tym
lepiej dla ludzi i narodów, które niewoli. Tym lepiej dla ludzkości.
3. Nasza wizja
Naszym wielkim celem jest niepodległa Rzeczpospolita Solidarna, wyzwolenie z komunizmu ludzi i narodów.
Proponujemy w zamian ustrój demokratyczny, zwany przez nas solidaryzmem.
W ustroju tym władze państwowe wybierane w wolnych parlamentarnych wyborach
byłyby uzupełniane i ograniczane przez władze typu samorządowego – terytorialne,
związkowe, pracownicze. Podziały kompetencji oraz regulacje stosunków między tradycyjną władzą – ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą – a władzami samorządowymi,
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zorganizowanymi aż po krajowy szczebel, będą wymagały dobrej woli stron i dopracowań instytucjonalnych (powiedzmy, sejmowej Izby Samorządowej). Nie przesądzamy
schematu tych zmian.
Chcemy, by w solidaryzmie gospodarką sterował rynek z dopuszczeniem różnych form
własności – od prywatnej do państwowej – i różnych metod zarządzania. Bez preferencji
dla żadnej z form czy metod. Proporcje ułożą się same. Zgodnie z regułami gry rynkowej,
z uwzględnieniem aktualnego stanu mocy wytwórczych i oczekiwań społecznych.
Postulujemy, by ten ustrój dawał każdemu gwarancję elementarnego utrzymania. Tym,
którzy są do pracy niezdolni, bezrobotnym, nieprzystosowanym i nawet tym, którzy nie
chcą pracować. Uważamy, że wolne, nowoczesne społeczeństwo stać będzie na taką
bezwarunkową solidarność ogółu z jednostką.
W poszerzanie obszarów wolności i demokracji, w likwidację nędzy i bezprawia powinny mocniej włączyć się rządy i społeczeństwa wolnych państw. Powinny one wspierać
wolnościowe ruchy wewnątrz reżimów komunistycznych i demokratyczne siły polityczne
w innych państwach dyktatorskich.
Widzimy zasadność poniechania przez narody zamknięte w obozie sowieckim wszelkich roszczeń i sporów terytorialnych. Dotyczy to także republik ZSRR w ich obecnych
granicach. Chodzi o to, żeby takie spory nie przeszkadzały i nie opóźniały najważniejszego:
wybijania się narodów na niepodległość i demokrację.
4. Organizacja
Dla osiągnięcia zamierzeń budujemy od czerwca 1982 r. konspiracyjną organizację
Solidarność Walcząca (SW). Uważamy się za kontynuatorów radykalnego nurtu NSZZ
„Solidarność”, nurtu znaczonego na I Krajowym Zjeździe Posłaniem do ludzi pracy
Europy Wschodniej.
Poprzez działalność informacyjno-wydawniczą głosimy prawdę i krzewimy nasze
ideały.
Członkiem SW zostaje się po złożeniu przysięgi (patrz „Deklaracja”). Członkostwo
nie jest ewidencjonowane. Fundusze czerpiemy z wydawnictw i dobrowolnych datków.
Naczelnymi władzami SW są Przewodniczący, Rada i Komitet Wykonawczy.
Zawiązaliśmy się we Wrocławiu, obecnie mamy swoje terytorialne oddziały w kilkunastu miastach Polski. Grupy członków i sympatyków SW powstają w wielu środowiskach,
często same określają sobie zadania.
SW traktujemy jako główny środek i sposób na realizację Rzeczypospolitej Solidarnej.
Wewnętrznie wolni, we własnej organizacji zdobywamy hart, zawiązujemy przyjaźnie,
uczymy się solidarności.
5. Program bieżący
Odrzucając kompromisy z władzą komunistyczną, chcemy działać na rzecz polepszenia
warunków materialnych, chcemy przygotować się do nieuniknionych ewolucyjnych lub
rewolucyjnych przemian. Wyodrębniamy 3 fazy na drodze przezwyciężania komunizmu.
Fazę A – wymuszanych reform, w której cele wyznaczać będzie zmaganie się z kryzysem
i która powinna doprowadzić do wyłonienia, jeszcze w ramach systemu, rządu otwartego
na demokratyzację. W fazie B z rządem będą współdziałały samorządne zorganizowane
siły społeczne z NSZZ „Solidarność”, z innymi związkami, stowarzyszeniami twórczymi
395

itp. W tej fazie powinien nastąpić rozdział władzy politycznej od gospodarki. Faza C – to
dochodzenie do pluralizmu politycznego, upodmiotowienie społeczeństwa i przejście do
demokracji. Przewidujemy, że stanie się to jeszcze w bieżącym stuleciu.
Uczestnicząc w tych procesach, będziemy walczyć o serca i umysły, rozpowszechniając
wyznawane przez nas wartości i świadcząc za nimi swą obecnością i postawą. Będziemy
walczyć wspólnie z „Solidarnością”, z niezależnymi ruchami chłopskimi, młodzieżowymi,
pokojowymi, ekologicznymi itp. o swobody obywatelskie, o poprawę stopy życiowej.
Będziemy inicjować i wspierać akcje pomocy prześladowanym, tak w kraju, jak i za
granicą. Będziemy dążyć do współpracy ze wszystkimi ludźmi i organizacjami, które są
za wolnością i demokracją.
Doceniamy potrzebę ogólnopolskiego porozumienia politycznych i związkowych
struktur podziemnych. Lecz aby to porozumienie nie było tylko papierowym, wchodzące
do niego struktury, w tym i SW, muszą stać się mocniejsze.
Na jaskrawe akty przemocy reżimu, na możliwą eskalację gwałtu chcemy umieć odpowiedzieć czynną obroną i samoobroną. Odżegnujemy się przy tym od terroryzmu, od
zasady, że cel uświęca środki. Za wzór oporu czynnego mamy Armię Krajową – licząc
się oczywiście z odmiennością warunków działania.
W sytuacji spodziewanego masowego wybuchu będziemy starać się o solidarne wzmożenie fali strajków i protestów. Proponujemy nową formę walki: strajki czynne produkcyjne. Załogi nie przerywają pracy, tylko wybierają strajkową radę pracowniczą – naczelną
władzę w zakładzie na czas strajku. Delegują też przedstawicieli do solidarnościowych
rad międzyzakładowych. Będą to zaczątki samorządowej władzy pracowniczej przyszłej
wolnej Polski.
6. Perspektywy
Komunizm, strukturalnie niezdolny do wejścia w epokę cywilizacji informatycznej,
musi zostać stopniowo lub gwałtownie przekształcony w ustrój demokratyczny.
Grozą przejmuje myśl, że w trakcie upadania systemu Związek Radziecki mógłby
sprowokować wojnę jądrową. Myśl ta paraliżuje jakikolwiek sprzeciw. A właśnie polityka
ustępstw Zachodu i potulność ujarzmianych narodów mogą tylko rozzuchwalić dyktatorów
i nasilić szantaż z ich strony, tak że na koniec zadufani, pod byle pretekstem nacisną, co
nie daj Boże, atomowy spust. Natomiast presja i opór wymuszają proces demokratyzacji
wewnątrz bloku, niejako oswajają komunistyczne rządy i w efekcie zmniejszają groźbę
agresji.
W wyzwolonej Polsce nie od razu nastanie dobrobyt. Dużo trudu i energii zabierze
odrabianie strat spowodowanych przez długie dziesięciolecia komunizmu. Ten trud się
opłaci. Otwarcie kraju, swoboda gospodarowania oraz solidna, uczciwa praca na swoim
przyniosą znaczną materialną poprawę ogółowi społeczeństwa. Wyniki przyjdą już po
paru latach.
Teraz dusimy się, marniejemy w atmosferze komunistycznego zakłamania i bezsensu. Chcemy sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości nadchodzącej cywilizacji.
Do godnego życia potrzebujemy niepodległej, demokratycznej Polski. O nią walczymy.
Musimy pokonać wiele przeszkód, w tym własne słabości, strach przed więzieniem,
przed represjami. Droga nasza jest ciężka i wyboista, ale taka, co prowadzi do wolności
i solidarności. Drogą tą iść trzeba i iść warto. Pójdź z nami.
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1. Nasze wartości
1.1. Człowiek i społeczeństwo
Ludzie tworzą społeczności, budują cywilizacje i sami z kolei są przez nie kształtowani. Człowiek rodzi się dzieckiem Boga, rodziny i ojczyzny, mieszkańcem regionu
i obywatelem państwa. Jego osobowość dojrzewa w powiązaniu ze środowiskiem, które
go otacza i które on sam stopniowo zmienia, wchodząc w wielorakie wspólnoty i związki.
Tak właśnie jako członkowie społeczności poznajemy i odkrywamy prawdę i piękno,
przyjmujemy i czynimy dobro i sprawiedliwość, przechowujemy stare i sięgamy po nowe.
1.2. Rozwój
Wierzenia i obyczaje, wiedza i sztuka, prawa i ustroje, różne w różnych czasach i miejscach, podlegają ciągłym przemianom. Każdy z nas uczestniczy w tych procesach i każdy od
nich zależy. Żyjemy połączeni i zarazem podzieleni na kultury i religie, rasy i narody, na
warstwy i klasy, państwa i bloki. Te oraz inne, szersze lub węższe społeczności o ostrych
lub rozmytych konturach niosą, przekazują i wymieniają między sobą wartości i idee. Lecz
w dłuższej perspektywie trwać, rozwijać się i pomnażać wartości mogą tylko takie społeczności, których członkowie gotowi są do działań i wyrzeczeń w imię wspólnego dobra. Tylko
takie, za którymi stoi siła i słuszność tego, co wyznają, głoszą i stosują.
W tym dziejowym ruchu odrzucanie sprawdzonych, uznanych reguł i idei jest równie
zgubne, jak zamknięcie się i skostnienie. Trzeba iść ku nowemu, ku lepszemu ze śmiałością i wizją, z rozeznaniem materialnych i duchowych wymiarów rzeczywistości, lecz
jeszcze bardziej trzeba trzymać się podstawowych zasad i prawd.
1.3. Wolność i solidarność są podstawowymi wartościami społecznymi. Możemy
i powinniśmy być wolni i solidarni. Odwieczne dążenie człowieka do lepszego życia dla
siebie i swoich bliskich wymaga troski o innych, o wspólnoty, którym zawdzięcza to,
kim jest. Nasz jednostkowy los złączony jest z losem narodu, cywilizacji, z tymi, co byli
przed nami, i tymi, co przyjdą po nas.
Nie ma wolności bez odpowiedzialności i dbałości o całość. Dopiero solidarność
utrwala i uszlachetnia indywidualne sukcesy – „pomagając innym, pomagasz sobie”.
Współczucie cierpiącym i nieszczęśliwym kładzie tamę nieszczęściu. Solidarność oznacza – jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego, jest społeczną realizacją świętej, wielkiej
maksymy – miłości bliźniego.
1.4. Prawa człowieka
Ta maksyma leży u podstaw powszechnego przekonania o równości, braterstwie i godności ludzi, o przyrodzonych im prawach i wolnościach, zwanych prawami człowieka. Każdemu przysługuje prawo do życia, wolność osobista, swoboda wiary i przekonań, prawo
do nieskrępowanej pracy, inicjatyw produkcyjnych i twórczości, swoboda zrzeszania
się. Prawa człowieka obowiązują każdą społeczność – tak wobec swoich, jak i obcych.
1.5. Niepodległość
Osobliwie istotnymi społecznościami są narody. Przekazują swoim [członkom] i ludzkości skarby tradycji, kultury, języka, gromadzone przez pokolenia. Wszystkie narody
397

mają prawo do niepodległości. Suwerenna wola narodu winna określać formy własnej
państwowości, ustrój i związki z innymi narodami.
1.6. Niepodległa Polska
Polacy przez wieki okazywali patriotyzm i strzegli honoru, przelewali krew za wolność waszą i naszą. Mają oni niezbywalne, ciągle niespełnione prawo do niepodległej
Polski.
1.7. Demokracja
Państwo – to obywatele, terytorium i wewnętrzny ład. Każde państwo w jakimś
stopniu zaspokaja potrzeby obywateli i zarazem ogranicza ich swobody przez prawo
i obowiązki.
Państwami, które obecnie najszerzej zaspokajają potrzeby i najmniej ograniczają
swobody, są państwa demokratyczne. Władzę państwową sprawują w nich przedstawiciele większości i, co równie ważne, przestrzegane są w nich prawa osób i mniejszości,
respektowane są odmienności etniczne i regionalne. Gospodarka jest samodzielna.
Władza polityczna pełni rolę rozjemcy w sporach między grupami i warstwami społecznymi – ustępuje, gdy traci poparcie większości. Obywatele wiedzą, że mają wpływ
na rząd, na politykę swego państwa.
W demokracjach rozkwita tolerancja, szanuje się godność człowieka, różnorodność
jego wyborów i upodobań.
1.8. Uczestnictwo
Życie publiczne toczy się na wielu przecinających się poziomach i sferach. Wzbogaca
je rozmaitość kierunków i struktur. Chodzi w szczególności o to, żeby poziomy „wyższe”
nie ograniczały aktywności poziomów „niższych”. Żeby do tego, co może być zrobione
dzięki samoorganizacji na szczeblu lokalnym i sąsiedzkim, w zespole pracowniczym
czy w grupie towarzyskiej, nie angażować machiny państwowej. Żeby państwo nie było
zobowiązane i uprawnione do regulacji całokształtu aktywności publicznej, a tym bardziej
do ingerencji w sferę prywatności.
Bez samorządów nawet demokratycznym rządom grozi społeczne wyobcowanie.
Dopiero podejmując to, co się dzieje koło nas, i uczestnicząc w tym, stajemy się gospodarzami w swym środowisku, w regionie, w kraju.
1.9. Praca
Ludzką potrzebą i koniecznością jest praca. Umożliwia ona i ułatwia życie – nadaje
mu ponadosobowe piękno i sens. Praca, talenty, umiejętności i cała szeroko pojęta
działalność gospodarcza tworzą dobrobyt.
1.10. System rynkowy
Wzrostowi dobrobytu najlepiej sprzyja system rynkowy. Jest to system, który premiuje pieniędzmi taką pracę i produkcję, którą inni chcą kupić, a za ten pieniądz pozwala
nabyć dobra i usługi oferowane na wolnym rynku. Realizacja własnych potrzeb i chęci
jest w nim więc nierozłączna z realizacją potrzeb bliźnich. Pospolity pęd do osobistego
bogacenia się został tu organicznie sprzężony z pomnażaniem i wymianą poszukiwanych
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wytworów. Naturalne regulatory rynku – popyt i podaż, cena i zysk – lepiej sterują przepływem pracowników i kapitałów i skuteczniej wpływają na rozwój mocy wytwórczych
niż centralne planowanie.
Podnoszeniu ogólnego dobrobytu towarzyszy jednak rosnące rozwarstwienie materialne. Bogaci bogacą się szybciej niż inni. Rwie to więzi społeczne, prowadzi często do
subiektywnego poczucia niesprawiedliwości, do stanu rezygnacji lub buntu w warstwach
biedniejszych. Zewnętrzne korekty systemu w postaci progresywnego podatku, wydatków
socjalnych, administracyjnych zakazów, dotacji itp. wymagają specjalnej ostrożności.
Łagodzenie powstałych na rynku nierówności narusza rynkowe mechanizmy, które z reguły nagradzają pracowitość, pomysłowość, wytrwałość, i przez to może prowadzić
do ubożenia ogółu. Z tych wszystkich względów najwłaściwszą oprawę polityczną dla
systemu rynkowego stanowią rządy demokratyczne.
Rynek przenika też bariery państw i bloków. Światowa gospodarka i handel przyczyniają się do ogólnego podnoszenia stopy życiowej, ułatwiają porozumiewanie się
społeczeństw.
1.11. Znaki czasu
Obecny rozwój cywilizacyjny prowadzi do łatwiejszego dostępu do coraz wyszukańszych dóbr przez wciąż rosnącą populację, poszerza możliwości indywidualnych i społecznych wyborów. Przy pewnym poziomie zabezpieczenia materialnych potrzeb i nawet
w miarę ich wzrostu przewagę zyskują potrzeby duchowe, intelektualne. Nad „mieć”
i „używać” zaczynają przeważać „wiedzieć” i „uczestniczyć”. Te tendencje – dominacja
nauki i wynalazczości nad produkcją, twórczości i właściwych stosunków międzyludzkich nad kapitałem – są już wyraźne w krajach wchodzących w erę cywilizacji
informatycznej. Cywilizacji, która jak żadna przed nią pozwala na łączność i zbliżenie
ludzi i kultur. Może ten cywilizacyjny zwrot otwierający nowe horyzonty, stawiający
nowe wyzwania, pozwoli załagodzić dotychczasowy podział na bogatych i biednych
i następnie przejść nad nim do porządku.
1.12. Współpraca i konkurencja
Całe nasze dziedzictwo, całe bogactwo myśli i dóbr powstało w szerokich ramach
współpracy. Ludzie łączą się w zespoły i wspólnoty – tak są w stanie więcej zrozumieć
i dokonać. Łączenie się i współpracę ułatwia świadomość zasadniczej równości ludzi
względem siebie i względem prawa.
Trzeba wszakże pamiętać, że ta świadomość w żadnym wypadku i na żadnym polu nie
ma hamować wybijania się najlepszych. Ci najlepsi służą za wzór, pobudzają u innych
chęć dorównania im i prześcignięcia. Konkurencja jest nieodzownym uzupełnieniem
współpracy. Jednostki, firmy, narody, systemy ustrojowe z natury rzeczy konkurują ze
sobą – stanowi to motor postępu. A sumienie, moralność, prawo i opinia publiczna
winny czuwać, by był to postęp w kierunku dobra.
1.13. Pokój
Niepodważalnym dobrem dla ludzkości jest pokój. Warunkiem zachowania światowego pokoju i ograniczenia wojen lokalnych jest siła państw demokratycznych. Nie chodzi
o równowagę strachu. Potencjalny napastnik musi bać się bardziej. Nie można się łudzić,
399

że powszechne rozbrojenie będzie możliwe, dopóki naprzeciwko demokracjom stoi komunizm, stoją dyktatury. Używający przemocy w stosunku do własnego społeczeństwa
nigdy szczerze nie wyrzekną się jej w stosunkach międzynarodowych. Zawsze będą
zagrożeniem dla pokoju – bez względu na podpisywane układy i deklaracje.
Dla utrzymania pokoju nie wystarczy sama technologiczna i materialna wyższość
krajów demokratycznych. Konieczna jest w społeczeństwach tych krajów gotowość
do samozaparcia w imię obrony kultury i dobrobytu. Konieczne jest poparcie wolnych
narodów dla walki o wolność narodów i ludów zniewolonych.
1.14. Walka ze złem
Ustroje i władze, polityka i porządki społeczne nie są moralnie obojętne. Każdy ma
obowiązek i interes w tym, żeby kraj, w którym mieszka, był rządzony w świetle prawdy
i sprawiedliwości. Kłamstwo i nieprawość wpisane w system zatruwają i zabijają – niewinne ofiary, obojętnych obserwatorów oraz tych, którzy mu służą. Współudział w nieprawych strukturach wyrządza zło i krzywdzi nie tylko drugich – wcześniej lub później,
a nieuchronnie, samym krzywdzicielom szykuje marny los. W ostatecznym rachunku,
w perspektywie trwania tego, co przerasta naszą jednostkową egzystencję, opłaca się
uparcie przeciwstawiać wszelkim systemom zła i zwyciężać je walką.
1.15. Nadzieja
Ponad wszystkim, co robimy, stoi nadzieja. Tożsama z wiarą w sens życia i ideałów.
Silniejsza od śmierci. Tożsama z przekonaniem, że nasze przemyślenia i wysiłki, nasza
walka i poświęcenie są w stanie uczynić świat znośniejszym, bardziej ludzkim.
2. Nasza ocena sytuacji
2.1. Ogólna poprawa warunków życia na świecie
Postęp naukowo-techniczny, którego źródłem są regiony i kraje najbardziej rozwinięte
(Europa Zachodnia, Ameryka Północna, Japonia), przeobraża życie ludzi we wszystkich
zakątkach globu. Dzięki niemu możliwy był bezprzykładny wzrost liczby ludności w bieżącym stuleciu, mimo dwu wojen światowych, masowego terroru w ZSRR, w III Rzeszy,
w Chinach, Kambodży, mimo szeregu starć i wojen lokalnych (Hiszpania, Indie, Grecja,
Korea, Wietnam, Algieria, Węgry, Indonezja, Nigeria, Angola, Etiopia, Gwatemala, Nikaragua, wiele innych krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej, wojna iracko-irańska, Afganistan – to
tylko główniejsze konflikty lokalne ostatniego półwiecza). Jest nas już 5 miliardów. Choć
ciągle setki milionów cierpią nędzę, głód i poniżenie, to upowszechnienie oświaty, higieny
i opieki medycznej, nowe sposoby upraw, produkcji przemysłowej i organizacji pracy, poszerzenie wolnego handlu i wymiany kulturalno-gospodarczej, zniesienie niektórych barier
rasowych i społecznych – umożliwiło dostatniejsze i coraz dłuższe życie znacznie większej
liczbie ludzi. Tę istotną poprawę należy docenić i starać się, żeby następowała nadal.
2.2. Zagrożenia
Tym procesom wzrostu towarzyszą jak cień rozliczne zagrożenia, niełatwe do obiektywnego uszeregowania. Można by je wymieniać: bezideowość, utrata wiary i sensu
istnienia, osłabienie więzi rodzinnych i wspólnotowych, zanieczyszczenie środowiska
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i wyczerpywanie się bogactw naturalnych, rozziew ekonomiczny między krajami bogatymi
a biednymi, eksplozja demograficzna w regionach zacofanych i starzenie się społeczeństw
cywilizacyjnie zaawansowanych, narkomania, terroryzm, fanatyzm, rasizm, szowinizm,
wszystkie te i inne poważne światowe problemy nie są jednak w stanie przerwać pochodu
współczesnej cywilizacji (niektóre z nich już tracą na ostrości, np. obserwuje się odrodzenie wiary wśród młodych, a wprowadzanie nowych materiałów i czystych technologii
chroni bogactwa i środowisko naturalne).
Dalszemu rozwojowi ludzkości zagrażają obecnie dwa zasadnicze niebezpieczeństwa:
nuklearna wojna światowa i reżimy totalitarne, zwłaszcza komunizm. Oba te niebezpieczeństwa są ze sobą ściśle związane.
2.3. Komunizm
Komunizmem nazywamy tutaj ustrój o charakterze totalitarnym, występujący
w różnych formach, określanych najczęściej jako „socjalizm” albo „realny socjalizm”,
w ok. 30 państwach (łącznie ponad 1,6 mld ludzi). Jedno z nich: Związek Radziecki,
jest militarnym supermocarstwem, drugie: Chiny, również ku temu podąża. ZSRR jest
ponadto imperium panującym wprost albo za pośrednictwem namiestniczych rządów
nad narodami Europy Środkowo-Wschodniej (w tym nad Polską). Kontroluje też niemal
wszystkie poza Chinami kraje komunistyczne przez faktyczne uzależnienie od Moskwy
partii i klik sprawujących władzę w tych krajach.
Komunizm to ustrój niesprawiedliwy i niedemokratyczny, w którym władza należy do
nielicznych uprzywilejowanych, w którym zbiorowe sprzeciwy tłumione są przez policję
i wojsko. To system sprawowania i koncentracji władzy dla władzy. Pod biurokratyczną presją
zamiera aktywność i marnuje się społeczna energia. Rozległe dziedziny życia publicznego są
poddawane dyktatowi zasklepionej w sobie warstwy – partyjnej nomenklatury. Ograniczenia
wymiany myśli, twórczości i inicjatywy gospodarczej zubażają kraje i ludzi. Nawet pieniądz
traci w komunizmie rolę obiektywnego ekonomicznego miernika. Nowe podejścia socjalne,
a często odkrycia techniczne są stopniowane przez aparat władzy, gdyż mogłyby podważyć
jego status. Awansowanie posłusznych zamiast najlepszych w każdym zawodzie fałszuje
samą skalę awansu, utrudnia tak indywidualne, jak i zbiorowe doskonalenie się. Ustrój ten
nie respektuje swobody zrzeszania się, wolności słowa oraz innych praw człowieka.
2.4. Szacunki strat
Społeczne i materialne straty spowodowane przez komunizm są olbrzymie. Pewne o nich
wyobrażenie daje porównanie poziomu życia w NRD i RFN oraz prężności gospodarczej
dwu państw jednego narodu niemieckiego. Jeszcze drastyczniejszego przykładu dostarcza
Korea. Komunistyczna Korea Płn. jest biedna i zacofana, a Korea Płd. zaczyna konkurować
z Japonią. Podobnie wypada porównanie Polski z Hiszpanią czy Włochami – państwami,
które przed 40 laty były na mniej więcej podobnym poziomie gospodarczym. Obecnie Polska nie może się nawet mierzyć z tymi krajami pod względem nowoczesności i zamożności
społeczeństwa, nie mówiąc już o prawach i swobodach obywatelskich.
Przez 42 lata rządów komunistycznych względna pozycja Polski i standard życia Polaków spadły w porównaniu ze wszystkimi krajami niekomunistycznymi (np.: przed wojną
Polska wytwarzała samoloty światowej klasy, obecnie daleko nam do tego; przeciętna
płaca realna jest teraz niższa niż w 1946 r.). Na konto tych rządów zapisać trzeba również
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gros niewymiernych, niepowetowanych strat moralnych – upadek kultury ogólnej, etosu
rzetelnej pracy i fachowości, atomizację społeczną i zanik odpowiedzialności za siebie
i za całość, znieczulicę, karierowiczostwo, alkoholizm itp.
Stosowana przez władze poniżająca praktyka „dziel i rządź” jednym rzuca byle co,
drugich spycha w nędzę. Najczęściej najsłabszych – niepełnosprawnych, emerytów, rodziny wielodzietne. Pożałowania godna jest sytuacja młodzieży. Publiczne zakłamanie
i gospodarczy zastój skłaniają młodych do zamknięcia się w prywatności lub emigracji.
Nie znajdują oni motywacji do zdobywania wiedzy i wykształcenia. Cywilizacyjne zapóźnienie powoduje, że nawet odłamy szerzej rozumianych kręgów władzy żyją na ogół
biedniej niż warstwy niższe w wolnych krajach.
W podobnym strukturalnym kryzysie społecznym znajdują się pozostałe europejskie
kraje tzw. demokracji ludowej i ZSRR. Znacznie gorzej jest w takim np. Wietnamie, na
Kubie czy w „socjalistycznych” państwach Afryki.
Jedynym wątpliwej jakości „sukcesem” komunizmu jest nieproporcjonalny do ogólnego niedorozwoju wzrost potęgi militarnej ZSRR. Ten sukces zagraża istnieniu świata.
2.5. Groźba wojny jądrowej
W Związku Radzieckim broń jądrowa i środki jej przenoszenia są poza wszelką
społeczną kontrolą. Mocarstwo to szantażuje narody, nad którymi włada, i inne państwa
swym monstrualnym i ciągle rozbudowywanym potencjałem militarnym, przemocą
i podstępem rozszerza obszary swego panowania. ZSRR nieraz pokazywał swe zbrodnicze
oblicze – dziesiątki milionów niewinnie pomordowanych własnych obywateli, przymusowa kolektywizacja i głód na Ukrainie i w Rosji w latach 30., deportacje całych narodów,
najazd na Polskę w 1939 r. i wkrótce potem na Finlandię i kraje bałtyckie, najazd na
Węgry w 1956 r., na Czechosłowację w 1968 r., obecna ludobójcza wojna w Afganistanie.
W 1946 r. ZSRR odrzucił amerykański plan poddania broni atomowej, posiadanej wtedy
tylko przez USA, kontroli międzynarodowej (tzw. plan Barucha1). Oznaczało to zapoczątkowanie atomowego wyścigu zbrojeń. Jego efektem jest groźba wojny, która może zniszczyć
całą cywilizację lub nawet życie ludzi. Najprostszym wyjściem z tej pułapki byłby upadek
systemu komunistycznego (do kwestii tej wrócimy w rozdz. „Perspektywy”). Nie wydają
się natomiast obiecujące negocjacje rozbrojeniowe prowadzone ze Związkiem Radzieckim
od czasów [Nikity] Chruszczowa. Mimo negocjacji śmiercionośny arsenał rośnie, i to rośnie
prędzej u potencjalnego agresora – w ZSRR. Dopiero przekształcenie komunizmu w system
demokratyczny przepędziłoby widmo zagłady, pozwoliłoby na rzeczywiste rozbrojenie.
Demokracje nie stanowią bowiem dla siebie nawzajem i dla innych militarnego niebezpieczeństwa. Państwa zaś rządzone przez dyktatury prawicowe nie posiadają rakiet, które mogą
grozić światu, i znacznie łatwiej niż komunizm przechodzą w demokrację.
2.6. Mity komunizmu
Przewrót bolszewicki w Rosji zbiegł się z okresem wszechstronnego uprzemysłowienia
w całej Europie, z ekonomicznym i edukacyjnym awansem warstw dotąd upośledzonych.
Te obiektywne zmiany, uwypuklone przez likwidację dawnych elit, komuniści przedstawiali jako sukcesy ich systemu. Tak też, subiektywnie, odebrała to część klas awansują1

Plan Barucha – projekt zakładający powołanie specjalnej komisji międzynarodowej kontrolującej badania nuklearne.
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cych w ZSRR i po II wojnie światowej w krajach, do których komunizm wtargnął w ślad
za Armią Radziecką. Tak również powierzchownie połączyli te sprawy intelektualiści,
przeważnie zachodni o orientacji socjaldemokratycznej. Dali się oni zwieść sowieckiej
retoryce – socjalistycznym hasłom równości i sprawiedliwość społecznej, którym komunizm zaprzeczył w praktyce, lecz ciągle mami nimi wielu.
Wszystko to razem z pewnymi osiągnięciami nowego ustroju we wstępnym etapie
uprzemysławiania (centralizacja środków, pionierski entuzjazm wielkich budów itp.)
i z niekwestionowanym wkładem narodów ZSRR w pokonanie faszyzmu – złożyło się
na mityczny obraz komunizmu jako ustroju humanitarnego i postępowego.
2.7. Sprzeczność komunizmu z przemianami cywilizacyjnymi
Obecnie kończy się kilkudziesięcioletnia koniunktura komunizmu. Otwierają się
oczy najbardziej zasępionych, którzy nawet zbrodnie systemu usiłowali tłumaczyć na
jego korzyść.
Komunizm gwałci humanitarne wartości i blokuje rozwój. Nie ulega kwestii, że
monopol władzy politycznej, środków produkcji i środków masowego przekazu stoi
w sprzeczności z nadciągającą cywilizacją informatyczną. Wymaga ona wolności myśli
i inicjatyw. Nie da się kroczyć jej szlakiem, tłumiąc twórczość i przedsiębiorczość, fałszując historię, okłamując innych i siebie samych.
2.8. Potrzeba aktywności
W nowoczesnym wyścigu ducha i umiejętności komunizm skazany jest na klęskę.
Nie możemy jednak biernie oczekiwać końca tego systemu. Szkodom, jakie on przynosi,
i zagrożeniom, jakie stwarza, mamy obowiązek się przeciwstawić. Im szybciej odrzucą
go kraje będące w jego mocy, tym lepiej dla nich i dla ludzkości.
2.9. Co zamiast komunizmu?
Mimo moralnego spustoszenia już wyrządzonego przez komunizm, nie uległy jeszcze
zniszczeniu wewnętrzne mechanizmy obronne. Większość ludzi żyjących w tym systemie
wciąż jest mu przeciwna. Patrzmy: gdziekolwiek i jakkolwiek komuniści przejęli władzę,
nigdy nie odważyli się potem na demokratyczne, wolne wybory – boby przegrali.
Mieszkańcy tzw. socjalistycznego obozu czują, że komunizm jest społecznym złem,
ale nie wiedzą, na co by go zamienić i jak tego dokonać. W demokracjach Zachodu podziwiają dobrobyt, chcieliby jednak czegoś więcej niż pogoni za pieniądzem. Razi ich
egoizm i bezideowość tamtych społeczeństw – po części faktyczne, lecz przejaskrawione
przez propagandę. Życie w zachodnich demokracjach jest nie tylko bogatsze i uczciwsze
niż w komunizmie – jest to życie ludzi wolnych. A komunizm trzeba zamienić na ustrój,
w którym ludzie będą i wolni, i solidarni. Tę prostą ideę chcemy wszystkim przekazać
i wspólnie ją urzeczywistniać.
3. Nasza wizja
3.1. Cel główny
Chcemy niepodległej Rzeczypospolitej Solidarnej, wyzwolenia krajów z niewoli
komunizmu, chcemy solidarności ludzi i narodów. Jest to nasz wielki daleki cel.
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W dawne i najnowsze dzieje Polski głęboko wrosły korzenie wolności, demokracji
i solidarności. Trzymamy się tych korzeni. Dążymy do ustanowienia w Polsce ustroju
demokratycznego. O jego kształcie zadecyduje wola większości w wolnych wyborach,
w których rywalizować będą wszelkie orientacje polityczne, partie i stronnictwa.
3.2. Władze samorządowe
Chcielibyśmy, żeby w tym ustroju przyjęty w nowożytnej kulturze trójpodział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i niezawisłą władzę sądowniczą był uzupełniony władzą
typu samorządowego – terytorialną, związkową, pracowniczą. Władze te, reprezentujące
struktury zorganizowane od podstawowych do krajowego szczebla, stanowiłyby rodzaj
wyręki i przeciwwagi dla aparatu państwowego. Miałyby one przejąć część funkcji tego
aparatu. Miałyby artykułować i pilnować interesów swych członków w sporach z władzą
państwową, pośredniczyć w uzgadnianiu społecznych kompromisów między regionami,
grupami zawodowymi itp., kompromisów opartych o zasadę solidarności i wspólnego dobra.
Takie samorządowe uzupełnienie władzy politycznej powiększyłoby zakres uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych, wzmocniłoby więzi społeczne. Strzegłoby też
przed dyktatem dominującej aktualnie partii, którą po objęciu władzy mogłaby ogarnąć
pokusa rządów dyktatorskich. Zwykły szary człowiek znalazłby w wybieranych przez
siebie (w pracy czy na osiedlu) przedstawicielach bezpośrednich rzeczników jego codziennych bolączek. Takich rzeczników, którzy sprawy lokalne załatwią na miejscu lub
będą starać się o ich załatwienie na wyższym szczeblu.
W sytuacji wielości struktur samorządowych, w demokratycznym otoczeniu wzorzec
„Solidarności” z czasu 16 miesięcy legalnego działania nie nadaje się do kopiowania.
W demokracji władze samorządowe, nie wchodząc w kompetencje władzy państwowej,
mają ją uzupełniać i zastępować na określonych polach. Będzie to wymagało stopniowego,
praktycznego wdrażania i wypracowania nowych rozwiązań instytucjonalnych – może
czegoś w rodzaju samorządowej izby parlamentarnej, samorządowego senatu. Nie przesądzamy żadnych schematów.
Naszkicowana tu propozycja wzbogacenia demokracji wydaje się nam zgodna z trendami
zmian cywilizacyjnych, ze wzrostem wykształcenia, społecznej podmiotowości, z potrzebą brania we własne ręce problemów, którymi żyje dana społeczność. Dowartościowanie
struktur samorządowych odpowiadałoby także pewnemu przełożeniu relacji pionowych
władza–obywatel na powiązania poziome między różnego rodzaju władzami reprezentującymi różne, częściowo pokrywające się grupy obywateli. W ten sposób ugruntowałaby
się społeczna spójność między ludźmi bez uszczerbku dla ich uprawnień i osobowości.
3.3. Ramowy kształt gospodarki
Jesteśmy za gospodarką rynkową z równoprawnym dopuszczeniem różnorodnych form
własności: prywatnej, spółdzielczej, samorządowej, akcyjnej, komunalnej, państwowej, i różnorodnych form zarządzania przedsiębiorstwami i kapitałem. Swobodna, rynkowa konkurencja z udziałem spółek i firm zagranicznych, z wykluczeniem monopolu czy państwowych
gwarancji dla jakiegoś sposobu organizacji produkcji i handlu – pozwoli na rozwój form
najlepiej przystosowanych do aktualnego stanu sił wytwórczych i oczekiwań społecznych.
Na efektywność rynkowej gospodarki składa się współdziałanie bazy i regulacji prawnych z ewoluującym, ale określonym stanem świadomości społecznej. Zwykle najlepiej
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pracuje się na swoim. Nie ma jednak uniwersalnych, idealnych rozwiązań dotyczących
proporcji takich czy innych form własności, polityki podatkowej, metod zarządzania itp.
Na mocy dodatniego sprzężenia przeważnie najlepsze okazują się takie modele, które
większość uważa za najlepsze. Demokratyczna opinia powinna być więc zawsze uwzględniana w przyjmowanym, otwartym na zmiany modelu ekonomicznym.
3.4. Wybór pracy i problem bezrobocia
Praca powinna być dobrze zorganizowana, doceniana przez pracownika oraz tak
wynagradzana, by zapewniała godziwe utrzymanie jemu i rodzinie. We współczesnej
gospodarce, opartej na automatyzacji, na rosnącym sektorze nauki i wyspecjalizowanych
usług – powszechny dobrobyt najskuteczniej przysparza praca wybrana bez przymusu,
nawet ekonomicznego, wybrana zgodnie z zainteresowaniami. Ludzie na ogół chcą i lubią
pracować. Są tacy, którzy z powodu choroby czy inwalidztwa pracować nie mogą – tym
winno się zapewnić pełne utrzymanie i, gdy się da, pracę na miarę ich możliwości. Są też
w dynamicznej rynkowej gospodarce tacy, dla których brakuje pracy, bo np. ich zawód
traci na znaczeniu lub przegrywają w swym zawodzie konkurencję z lepszymi – tak m.in.
pojawia się bezrobocie. Okresowe, związane z przekwalifikowaniem i ze spadkiem dochodów, stanowi ono problem dla osób nim dotkniętych. Ponadto osoby te nie pomnażają
dochodu narodowego. Wynikają więc subiektywne i obiektywne szkody, których nie należy
lekceważyć. Lecz jeśli bezrobocie nie przekracza niewielkiego procentu zatrudnionych,
ujemne jego skutki społeczne są równoważone z nawiązką przez dodatnie – wymusza
rzetelne traktowanie pracy, ciągłe doskonalenie się, nabywanie nowych sprawności itp.
W sumie zasiłki dla bezrobotnych mniej obciążają społeczeństwo niż utrzymywanie na
posadach pracowników, którzy albo nie mają co robić, albo zupełnie sobie nie radzą.
3.5. Minimum życiowe
Pozostaje jeszcze zazwyczaj marginalna kategoria osób, które nie chcą się kształcić, przekwalifikowywać, które nie chcą pracować. Święty Paweł pisze: „Kto nie chce
pracować, niechaj też nie je” (2 Tes 3,10). Często jednak niemożliwe jest odróżnienie
bezrobocia wynikłego z nieprzystosowania, nieporadności, psychicznego załamania od
lenistwa i niechęci do pracy w ogóle. Uważamy, że egzystencja każdego człowieka ma
samoistną wartość dla społeczeństwa. Demokratycznie rządzony kraj będzie stać na minimum dla każdego – na jedzenie i odzież – niezależnie od tego, czy ten ktoś umie, czy
nie umie, chce czy nie chce pracować. Zapewnienie każdemu takiego minimum przez
państwo lub przez władze samorządowe byłoby praktyczną realizacją prawa do życia,
wyrazem bezwarunkowej solidarności ogółu z jednostką.
Rozwiązanie takie narusza ekonomiczne prawa rynku (naruszają je również zasiłki
dla bezrobotnych). Ale współczesny, elastyczny rynek pracy i kapitału, dóbr i usług jest
źródłem takiego materialnego rozwoju, że nie zbiedniejemy, gdy w ten sposób dowartościujemy życie każdego człowieka.
3.6. Rzeczpospolita Solidarna
Zarysowane powyżej propozycje podziału władzy, typu gospodarki oraz zabezpieczeń
socjalnych chcielibyśmy widzieć w niepodległej Polsce. Nie konkretyzujemy instytucji,
które będą powstawać w trakcie dochodzenia do takiego ustroju, zwanego przez nas
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solidaryzmem. Ważniejsza od nich będzie ogólna zgoda na zasadę solidarności wolnych
obywateli. Idea solidarności stanowi przeniesienie chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego na wzajemne stosunki między grupami społecznymi i między jednostką
a wspólnotą. Na tej idei chcemy oprzeć Rzeczpospolitą Solidarną.
Ustrój tu zarysowany jest w gruncie rzeczy modyfikacją demokratycznego kapitalizmu.
Uwzględnia on doświadczenie i fiasko dziesięcioleci komunizmu oraz społeczne uwarunkowania ukształtowane przez te dziesięciolecia. Niedobór solidarności w klasycznym
kapitalizmie jest tą jego słabością, którą komunizm demagogicznie podnosi jako rzekomy
przykład swej „wyższości” ustrojowej. Solidaryzm w naszym rozumieniu, akcentując na
poziomie zasad i instytucji znaczenie solidarności, jest korektą kapitalizmu w dobrym
kierunku – wzmacnia więzi międzyludzkie, lecz nie absolutyzuje państwa, przedkłada
współudział nad konsumpcję, lecz nie prowadzi do jakiegoś ujednolicenia, do zaniżania potrzeb i ambicji. Przeciwnie, ustrój ten przed każdym stawia możliwość wybicia
się: ekonomicznego – przez pracę, rzutkość i przedsiębiorczość; politycznego – przez
działalność w partiach i organizacjach, we władzach samorządowych i państwowych;
kulturalnego – przez poszerzanie wiedzy, naukę i twórczość.
W takim ustroju nie zniknęłyby różnorakie tarcia, nieodłączne od samej materii zbiorowości, ale nie byłoby głodu i prześladowań, praca byłaby społeczną powinnością,
a władza publiczną służbą.
3.7. Solidarność między narodami
Dążenie do takiego, w zasadniczych zrębach, ustroju proponujemy narodom i krajom
cierpiącym pod rządami obcych lub rodzimych reżimów oraz wszystkim, którzy aprobują
wartości leżące u jego podstaw.
Czas budować solidarność między narodami. Odruchy współczucia i materialna pomoc krajów zasobnych dla krajów i regionów dotkniętych głodem czy żywiołem – to
potrzebne, ale dalece niewystarczające objawy tej solidarności. Społeczeństwa żyjące
w demokracji i dobrobycie stanowczo za łatwo zbywają tą pomocą tragedie dziejące
się poza ich granicami. Często tłumaczą to „niemieszaniem się w wewnętrzne sprawy”.
Tak właśnie 10 lat temu – wobec obojętnego świata – kambodżańscy komuniści wymordowali 1/3 ludności Kambodży. Trzeba się mieszać. Zostawianie bezbronnych ludzi na
łasce i niełasce bezwzględnych dyktatur, milcząca akceptacja wolnych i sytych na totalitarne rządy – byle nie u nich – to polityka samolubna i krótkowzroczna. Ułatwia ona
rozprzestrzenianie się komunizmu i terroryzmu, nędzy i bezprawia. Jej zmiana powinna
wyrażać się możliwie pełnym wsparciem humanitarnym, informacyjnym, materialnym,
a w skrajnych przypadkach militarnym – wolnościowych ruchów oporu w uciskanych
społeczeństwach. W ogólności konieczną jest polityka większego zaangażowania sił
wolności i demokracji po stronie wolności i demokracji.
3.8. Organizacja Demokratycznych Narodów
Organizacja Narodów Zjednoczonych – wbrew nazwie – nie reprezentuje światowej
rodziny narodów. Większość państw wchodzących w jej skład jest rządzonych niedemokratycznie. Reżimy te nie mają mandatu przemawiania w imieniu narodów, którym
same odebrały prawo głosu. Są też jak najdalsze od rzeczywistego popierania demokracji,
mimo górnolotnych zapewnień i frazesów. Sytuacja taka wskazuje na potrzebę powoła406

nia Organizacji Wolnych Demokratycznych Narodów. Nie szkodzi, że demokracja jest
pojęciem nieostrym i mogą wystąpić wątpliwości, czy dane państwo może być uważane
za demokratyczne. Jest przecież wystarczająco liczna grupa państw bez wątpienia demokratycznych. Państwa te, zazwyczaj zamożne, mogłyby powołać tę organizację i następnie
w swym gronie postanawiać przyjmowanie kandydatów.
Postulowana organizacja byłaby międzynarodowym autorytetem i ostoją dla krajów
biednych i zniewolonych, dla narodów dźwigających się ku niepodległości i demokracji.
3.9. Granice
Względem sąsiadów – Niemców, Czechów, Słowaków, Ukraińców, Białorusinów
i Litwinów – nie mamy żadnych roszczeń terytorialnych, uważamy, że należy zaniechać
granicznych waśni motywowanych daleką czy bliską przeszłością, krzywdą wysiedlonych
itp. Po to, by nie mnożyć nowych krzywd.
Narody pod panowaniem komunistycznym, a dążące do niepodległości, tak te, które
formalnie posiadają własne państwa, jak i te, które wchodzą w skład ZSRR, powinny
zgodzić się na pozostanie w obecnych granicach państw czy republik. Granice, pomocne
w zachowaniu narodowych odrębności, powinny stać się otwarte dla przepływu ludzi
i idei. Wszelkie inne, dwu- czy wielostronne kwestie, należy odłożyć do negocjacji między
rządami własnych, suwerennych państw. W przeciwnym wypadku drugorzędne spory
przesłonią cele nadrzędne: niepodległość i wyzwolenie z komunizmu.
4. Organizacja
4.1. Rodowód
Aby móc przekazywać nasze idee i przybliżać się do celu, budujemy organizację
Solidarność Walczącą.
W swym rodowodzie przyznajemy się do chrześcijaństwa, do nowożytnej kultury – humanistycznej i racjonalistycznej, do polskich tradycji wolnościowych, do ruchów
robotniczych walczących o poprawę bytu i prawa dla ubogich.
Bezpośrednio wzięliśmy się ze wspaniałego ruchu społeczno-narodowego w Polsce – z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ruch ten
zrodzony w sierpniu 1980 r. jako wyraz solidarności ze stoczniowcami strajkującymi na
Wybrzeżu wymusił swą legalizację, urósł do 10-milionowego Związku i zatrząsł samymi
podstawami władzy w PRL. Potem został podstępnie przemocą zdławiony w grudniu
1981 r. i w latach następnych. Ale „Solidarność” ciągle jest obecna w podziemiu, w osobach reprezentujących ją jawnie i jako symbol w sercach milionów Polaków.
4.2. Powstanie organizacji
Solidarność Walcząca (SW) zawiązała się w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu i zyskała
przychylność w kołach nastawionych radykalniej niż ówczesne podziemne kierownictwo
Związku. Zaczęliśmy od wydawania pism i ulotek, od wezwań do demonstracji i pisania
na murach, od wypracowywania kształtu ideowego i organizacyjnego. Robimy to stale.
Głoszenie prawd i wartości, przekazywanie informacji, dyskusję metod i sposobów walki
uważamy aktualnie za swój pierwszy obowiązek. Wierzymy, że „prawda nas wyzwoli”.
Chcemy ją poznawać i krzewić.
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4.3. Członkowie i sympatycy SW
Jesteśmy organizacją społeczno-polityczną, której członkiem może być każdy – bez
względu na przynależność do innych organizacji, miejsce zamieszkania i narodowość.
Do SW wchodzi się po złożeniu przysięgi w obecności co najmniej dwóch członków
(patrz „Deklaracja”; rotę odpowiednio modyfikują niewierzący i nie-Polacy). Przysięga
wyraża moralne zobowiązanie, łączy nas duchowo, daje oparcie w trudnych chwilach.
Członkostwo jest tajne i nieewidencjonowane.
Tych, którzy nie złożyli przysięgi, lecz popierają nasze ideały i chcą z nami współpracować, uważamy za sympatyków SW.
4.4. Reguły wewnętrzne i struktura SW
Wewnątrz SW kierujemy się zwyczajami demokratycznymi na tyle, na ile konspiracyjna (z konieczności) organizacja może działać demokratycznie w systemie totalitarnym. Ciągłość organizacyjną zapewnia zasada dołączania osób do władz różnych
szczebli – liczy się doświadczenie, oddanie sprawie i możliwości zyskane w działaniu.
Na poszczególnych szczeblach kierowania organizacją staramy się o przestrzeganie reguł
demokratycznych, o wspólną zgodę na decyzje, przy respektowaniu autorytetu szefa danego zespołu. Duże znaczenie odgrywa też zwierzchnictwo nieformalne, jakim darzone
są pewne osoby w swych środowiskach.
Stawiamy na inicjatywę i samodzielność ogniw i grup SW. Spoiwem jest dla nas
przysięga i ukierunkowany wspólnym celem obieg informacji.
Struktura organizacji krzepnie i dopasowuje się do osobowego i terytorialnego rozwoju, do nowych zadań i koncepcji. Na czele SW stoją: Przewodniczący, Rada i Komitet
Wykonawczy. Ich uprawnienia i wzajemne relacje nie są w szczegółach sprecyzowane.
W zasadzie do Rady należy wytyczanie strategii politycznej, do Komitetu Wykonawczego – bieżąca koordynacja i opracowywanie taktyki. Przewodniczący zatwierdza istotne
decyzje i reprezentuje organizację na zewnątrz.
4.5. Zasięg
SW ma terenowe oddziały we Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Jeleniej Górze, Toruniu, Łodzi oraz swoje grupy
w mniejszych miejscowościach. Wydajemy ok. 20 czasopism, książki, nadajemy audycje
radiowe. Mamy swych przedstawicieli w paru krajach Europy Zachodniej i w Ameryce
Północnej, swych sympatyków w ZSRR.
4.6. Finanse
Członkowie SW nie są zobowiązani do płacenia składek. Finanse na działalność organizacyjną, na pomoc dla represjonowanych czerpiemy wyłącznie z kolportażu naszych wydawnictw oraz z datków od członków i naszych łaskawych ofiarodawców w kraju i za granicą.
4.7. Grupy SW
Podstawową komórką SW jest grupa. Skupia ona, zwykle wokół swego szefa, członków i współpracowników SW, którzy razem działają, kształcą i szkolą się, rozbudowują
organizację. Grupy takie powstają w różnych kręgach towarzyskich i zawodowych, często
są samowystarczalne i same określają sobie zadania.
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4.8. Środek i sposób na wyzwolenie
SW traktujemy jako główny, dostępny nam środek i sposób na dojście do Rzeczypospolitej Solidarnej. Tylko mocni racją, złączeni wizją i zorganizowani będziemy w stanie skutecznie walczyć z propagandą i aparatem komunizmu. Nasza rola i wkład w tę wyzwoleńczą
walkę zależeć będą od zapału, charakteru i zdolności każdego z osobna oraz od stanu organizacji, którą razem budujemy. Organizacji, w której już dziś jesteśmy wewnętrznie wolni.
5. Program bieżący
5.1. Przesłanki programowe
Chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie przezwyciężania i wychodzenia z komunizmu. Chcemy być tego procesu znaczącym czynnikiem – inicjować opór i współdziałać
z walczącymi o prawa i sprawiedliwość.
Doceniając rolę kompromisu w osiąganiu celów politycznych, odrzucamy możliwość
porozumienia z komunistami – oni wszelkie umowy ograniczające ich władzę lekce sobie ważą i łamią, gdy tylko mogą. Chcemy tę władzę pozbawić władzy – na rzecz rządu
demokratycznego.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy upadek tego systemu nastąpi stopniowo, czy
gwałtownie – w rewolucyjnym wybuchu. Najprawdopodobniejsza wydaje się jakaś kombinacja obu wariantów. Wiele zależeć będzie od postępowania samych komunistów. My,
uważając wyjście ewolucyjne za bezpieczniejsze – również dla nich – chcemy przygotować
organizację na każdą ewentualność. Ponadto chcemy swą działalnością już tu i teraz przyczyniać się do wzrostu samowiedzy i szeroko pojmowanej niezależności społeczeństwa.
5.2. Cele i postulaty pośrednie – w rozbiciu na kolejne fazy wyswobadzania się
z komunizmu.
Faza A – wymuszanych reform odgórnych, w której czynnikiem dominującym będzie
zmaganie się z kryzysem społeczno-gospodarczym:
– Stopniowe ograniczanie represji za niezależną działalność społeczno-polityczną.
– Przełamywanie informacyjnego monopolu państwa, aż do zniesienia cenzury i ustaw
zabraniających cokolwiek wydawać, kolportować, wygłaszać publicznie, wyświetlać na
wideo itp. (za wyjątkiem pornografii, obelg osobistych i tajemnic państwowych).
– Doprowadzenie do respektowania przez organy władzy praw i przepisów przez nią
ustanowionych oraz ich dostosowanie do paktów i praw międzynarodowych.
– Powstrzymywanie przerzucania skutków kryzysu wyłącznie na barki ludzi pracy.
W odpowiedzi na podwyżki cen wymuszanie podwyżek płac, emerytur i rent.
– Ograniczenie rozbudowy przemysłu zbrojeniowego i produkcji dla produkcji, zamiast dla ludzi.
– Poszerzenie prywatnego i spółdzielczego sektora gospodarki. Obniżenie obciążeń podatkowych, uproszczenie wydawania zezwoleń. Uniezależnienie zarządów spółdzielni od partii.
– Nadanie większych uprawnień samorządom pracowniczym, m.in. prawa do powoływania dyrektora.
– Przekazanie części przedsiębiorstw państwowych na własność załogom reprezentowanym przez radę pracowniczą.
– Przejęcie przez chłopów niezagospodarowanej ziemi należącej do państwa.
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– Odebranie państwu monopolu skupu produktów rolnych. Wolny handel artykułami
spożywczymi.
– Odebranie państwu monopolu handlu zagranicznego.
– Utrzymanie zasady, że za kredyty udzielane władzom PRL społeczeństwo i jego
przyszłe demokratyczne rządy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
– Przyznanie każdemu obywatelowi PRL paszportu i możliwości wyjazdów zagranicznych (chyba że istnieje sądowe podejrzenie o przestępstwo).
– Zniesienie lub obniżenie do kwot minimalnych cła na artykuły, których brakuje
w kraju (samochody osobowe, telewizory, magnetowidy itp.).
– Zezwolenie na działalność więcej niż jednego związku zawodowego w każdym
zakładzie pracy.
– Autonomia i samorządność wyższych uczelni.
– Upadek obecnej ekipy władzy na czele z gen. [Wojciechem] Jaruzelskim, ekipy
skompromitowanej stanem wojennym, blokadą reform i rządami bez widoków na poprawę
sytuacji życiowej.
Faza B – współudziału w rządzeniu krajem niezależnych zorganizowanych sił społecznych. Czynnikiem dominującym w tej fazie będą procesy upodmiotowienia społeczeństwa
i rozdziału władzy politycznej od sfery ekonomicznej:
– Ustanowienie, jeszcze w ramach systemu, rządów nowej ekipy przychylnej demokratycznym reformom.
– Powrót do legalnej działalności NSZZ „Solidarność”. Legalizacja niezależnych
związków chłopskich, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, związków twórczych, stowarzyszenia dziennikarzy itp. – faktyczna gwarancja swobód związkowych.
– Legalizacja stowarzyszeń producentów i konsumentów, fundacji, stowarzyszeń
charytatywnych, patronatu nad więźniami itp.
– Dopuszczenie do działalności ponadzakładowych struktur samorządów pracowniczych.
– Odpolitycznienie szkolnictwa i organizacji młodzieżowych, m.in. harcerstwa.
– Usunięcie komórek PZPR z terenu zakładów pracy. Pełne usamodzielnienie przedsiębiorstw.
– Zniesienie politycznych i biurokratycznych ograniczeń na podejmowanie działalności gospodarczej.
– Wprowadzenie jednolitego dla wszystkich sektorów gospodarki wymienialnego
pieniądza oraz rynku kapitałów i papierów wartościowych. Otwarcie kraju dla kapitału
spółek ponadnarodowych.
– Wzrost płac realnych i emerytur. Zasiłki dla bezrobotnych. Zmiana systemu wynagradzania, tak żeby nauczyciel nie zarabiał mniej od milicjanta, a inżynier od hydraulika.
Cenimy pracę uczciwego milicjanta i fachowego hydraulika, ale chodzi o to, żeby dowartościować wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wyciągnięcia kraju z kryzysu.
– Parcelacja większości Państwowych Gospodarstw Rolnych, za wyjątkiem PGR-ów
specjalistycznych, prowadzących produkcję nasienną, zarodową itp. oraz gospodarstw
wzorcowych.
– Przeprowadzenie demokratycznych wyborów do samorządów terytorialnych.
Faza C – dochodzenia do pluralizmu politycznego w Polsce i przechodzenia do
partnerskich, równoprawnych stosunków między państwami obozu. W tej fazie upod410

miotowione społeczeństwo będzie zawiązywać stronnictwa polityczne i wyłoni własną
demokratyczną władzę w państwie.
– Przystąpienie do legalnej działalności partii i stronnictw politycznych.
– Odpolitycznienie wojska, milicji i wymiaru sprawiedliwości.
– Doprowadzenie do wolnych demokratycznych wyborów.
– Wycofanie wojsk radzieckich z Polski.
– Ustanowienie nowej formuły stosunków politycznych z państwami ościennymi,
weryfikacje umów handlowo-gospodarczych.
Powyższy podział na kolejne fazy służyć może jako pewna konstrukcja porządkująca.
Radzi będziemy, gdy rzeczywistość wyprzedzi podziały. Najogólniej przewidujemy, że
fazy A i B zostaną zrealizowane do połowy lat 90., a faza C jeszcze w tym stuleciu.
5.3. Cele różne
– Wystawienie w Warszawie pomnika ofiar Katynia, symbolizującego sowieckie
zbrodnie względem Polaków podczas II wojny światowej.
– Wystawienie pomnika górnikom kopalni „Wujek” w Katowicach i ofiarom demonstracji 31 VIII 1982 r. w Lubinie.
– Powtórne zbadanie okoliczności śmierci Grzegorza Przemyka, Piotra Bartoszcze,
ks. Jerzego Popiełuszki, Marcina Antonowiczaa i tzw. niewyjaśnionych przypadków,
w których zginęli ludzie.
– Zadośćuczynienie osobom represjonowanym po wprowadzeniu stanu wojennego: wypłata odszkodowań rodzinom ofiar; przyznanie godziwych rent tym, którzy utracili zdrowie
w wyniku pobicia, więzienia; przywrócenie do pracy zwolnionych z przyczyn politycznych itp.
– Otwarcie w większych miastach schronisk dla bezdomnych (podobnych do Schroniska im. Brata Alberta we Wrocławiu).
– Przyznanie prawa do organizowania się, do nauki mowy ojczystej i religii Polakom
w ZSRR.
– Transmisja, również w telewizji, coniedzielnej radiowej mszy św.
– Pięciodniowy tydzień pracy i wszystkie soboty wolne od zajęć szkolnych.
5.4. Stanowcze postanowienie
Przytoczona lista celów i postulatów nie pretenduje do kompletności, nie ustala terminów i kolejności. Jesteśmy gotowi zabiegać o nie wraz z różnymi podmiotami, nie
wykluczając kół bliskich władzy. Lecz ani powodzenia, ani porażki na tej ścieżce nie
przekonają nas do porozumienia z rządem komunistycznym. Będziemy z uporem prowadzić prace i przedsięwzięcia, które, wierzymy, przywiodą nas do Rzeczypospolitej
Solidarnej. Oto one (w punktach):
5.5. Walka o serca i umysły
Potęgą, której słusznie boją się tyrani, jest niezniszczalne pragnienie do życia w prawdzie i wolności. Można je przytłumić i zepchnąć z pola świadomości społecznej. Można
nazwać mrzonką. Do czasu.
W oryginale Marka. Marcin Antonowicz (1966–1985) – student Uniwersytetu Gdańskiego, 19 X 1985 r. zatrzymany
przez patrol MO, zabrany do samochodu, niedługo później znaleziony w ciężkim stanie, pobity, zmarł po kilku dniach.
a
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Prowadzimy walkę o odrzucenie kłamstwa i wewnętrznej niemocy. O to, żeby ludzie
uwierzyli w realność swych marzeń, wtedy okażą się one realne, wtedy razem – wygramy.
Będziemy rozpowszechniać idee i wartości, które wyznajemy. Będziemy:
– Świadczyć za tymi wartościami sobą. Postępowaniem i postawą odciskać własne
piętno na otoczeniu.
– Zwiększać zasięg oraz poprawiać poziom i jakość naszych wydawnictw.
– Poszerzać kolportaż pism i książek niezależnych, w szczególności pokrewnych
nam ideowo.
– Sprowadzać do kraju wydawnictwa emigracyjne, kasety, sprzęt poligraficzny itp.
– Wydawać teksty w językach obcych i przerzucać je do krajów ościennych.
– Docierać do nowych środowisk i regionów (ulotki, hasła, symbole na murach,
wysyłka listów itp.).
– Wzywać do niezależnych manifestacji (1 Maja, 31 Sierpnia).
– Rozbudowywać Radio SW.
– Zawiązywać i wspierać grupy samokształceniowe.
– Prowadzić podziemne biblioteki, wypożyczalnie nagrań i wideo.
5.6. Walka o poprawę warunków życia
Polacy i wszyscy żyjący w tym systemie stoją przed nierozwiązalnym problemem:
praca dla siebie czy dla komunizmu? Dramat polega na tym, że system marnotrawi i zabiera sporą część naszej pracy. Jedyne doraźne wyjście to stale powiększać, gdzie się da,
obszary społecznej niezależności – duchowej i materialnej. Jeśli chodzi o wykształcenie
i fachowość, o kulturę i poziom życia, to im lepiej, tym lepiej. Ale jest gorzej, kiedy środki
wypracowane przez ludzi idą na zbrojenia, tajną policję, aparat partyjny – na system. Im
więcej będą komuniści zmuszeni dać ludziom, tym mniej zostanie na ich niecne cele.
Dlatego będziemy popierać takie ruchy i naciski na władze, które wymuszają więcej praw
i samorządności, ograniczają wyzysk. Tak więc:
– Nie uznajemy nielegalnej decyzji o rozwiązaniu NSZZ „Solidarność” i popieramy
jego walkę o prawo do zrzeszania się w wolnych związkach zawodowych.
– Popieramy niezależny ruch ludowy – chłopów, którzy od zarania komunizmu w Polsce skutecznie bronią swej ziemi i narodowej tożsamości.
– Popieramy: niezależne harcerstwo, szkolne komitety oporu, Ruch Wolność i Pokój,
Federację Młodzieży Walczącej, Niezależne Zrzeszenie Studentów, kluby robotnicze
i studenckie, Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Akademickie, domowe spektakle i wystawy,
grupy ekologiczne, gospodarcze, społecznikowskie, antyalkoholowe itp.
– Będziemy rozpoczynać oraz włączać się w spontaniczne i przygotowywane przez
„Solidarność” strajki i rewindykacyjne akcje protestacyjne.
Będziemy popierać i wypróbowywać różne inne formy oporu społecznego:
– Protesty przeciwko szkodliwym warunkom pracy, zagrożeniom ekologicznym.
– Strajki absencyjne.
– Sprzeciwy rad pracowniczych wobec niesprawiedliwego rozdziału płac, świadczeń
socjalnych, wobec narzuconych z góry planów itp.
– Odmowy składania przysięgi żołnierskiej w jej obecnym brzmieniu i odmowy służby
w wojsku, które nie służą ojczyźnie.
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– Odmowy płacenia grzywien, nadmiernych podatków rolnych, wygórowanych opłat
za mieszkania, akademiki itp.
– Bojkot fasadowych struktur i imprez (neozwiązki, PRON, bezradne rady, wybory,
które nie są wyborami, itd.). Jesteśmy za bojkotem neozwiązków, gdyż posłuszne partii
nie pełnią funkcji związku zawodowego, tumanią pracowników. Ale przejawy niezależności ze strony członków tych związków, ich protesty [jako odpowiedź] na podwyżki cen,
starania o warunki pracy załóg – są po naszej myśli. Podobnie odnosimy się do innych
fasadowych struktur i ich członków.
5.7. Pomoc prześladowanym
Wszystkie reżimy totalitarne prześladują ludzi za niezależną działalność polityczną,
za próby samoorganizacji, za głoszenie poglądów przeciwnych oficjalnym – niektóre
nawet za praktykowanie religii.
Będziemy inicjować i wspierać akcje na rzecz obrony gnębionych ludzi i narodów:
– o wycofanie wojsk radzieckich z Afganistanu,
– o uwolnienie więźniów politycznych w ZSRR, Chinach i innych państwach komunistycznych,
– o przyznanie narodom ZSRR rzeczywistego prawa do samostanowienia,
– potępiające gwałcenie praw człowieka w RPA, Chile i wszelkich dyktaturach.
Tu, w Polsce, będziemy rejestrować, ujawniać i piętnować fakty represjonowania
z powodów politycznych. Tak dokonywane w imię bezprawnego prawa obowiązującego
w PRL, jak i – tym bardziej – samowolne akty gwałtu dziejące się zwykle za cichym
przyzwoleniem władz.
Będziemy w miarę możliwości pomagać represjonowanym i ich rodzinom. Będziemy
współpracować z Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, z Komitetem Helsińskim, z ośrodkami akcji charytatywnej Kościoła [katolickiego], ze wszystkimi
upominającymi się o prześladowanych.
Należy poniechać upokarzających często praktyk wobec aresztantów i więźniów, zhumanizować cały system penitencjarny. Znacznie wyższy odsetek więźniów w państwach
komunistycznych niż demokratycznych wskazuje na kryminogenność komunizmu. Wielu
więźniów pospolitych to również pośrednio ofiary reżimu.
5.8. Współpraca z innymi
Prawda o złowrogiej naturze komunizmu powoli dociera do wolnych społeczeństw i ich
rządów. Są to nasi potężni, potencjalni sojusznicy. Ale zbyt świeżo mamy w narodowej
pamięci Jałtę, strusią politykę umizgów i ukłonów względem dyktatorów, wielomiliardowe
pożyczki dla komunistów – żebyśmy już dziś mieli na tych sojusznikach polegać. Tym
niemniej ufamy, że w końcu wolne narody dojrzą własny długofalowy interes w popieraniu
walczących o wolność. Liczymy na to poparcie.
Z radością powitaliśmy niedawne demokratyczne przemiany w Argentynie, Brazylii,
na Filipinach i na Haiti.
Deklarujemy wolę współpracy ze wszystkimi organizacjami i ruchami, które są za
wolnością i demokracją.
W szczególności za sprzymierzeńców uważamy:
– partyzantów antykomunistycznych w tzw. socjalistycznych państwach Azji i Afryki,
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– podtrzymujących narodowy, religijny i socjalny opór w europejskich krajach obozu
sowieckiego i w ZSRR,
– emigrantów z tych krajów, którzy na obczyźnie trudzą się dla odrodzenia swych ojczyzn.
Będziemy zabiegać o współpracę z polską emigracją niepodległościową, z Rządem
RP na Uchodźstwie (w Londynie), z Kongresem Polonii Amerykańskiej i kongresami
Polonii w innych krajach, z „Pomostem”, z komitetami solidarności z „Solidarnością”,
z partiami emigracyjnymi, z paryską „Kulturą”, z Radiem Wolna Europa oraz innymi
centrami polskiej myśli niezależnej. Będziemy starać się o współpracę z międzynarodowymi organizacjami oporu przeciwko różnym totalitaryzmom, z wolnościowymi
emigracyjnymi ugrupowaniami Białorusinów, Czechów i Słowaków, Litwinów, Rosjan,
Ukraińców, z czechosłowacką Kartą 772, z ruchem pokojowym w NRD, z przeciwnikami
komunizmu w krajach obozu.
Tu, w kraju, szanując rozliczne drogi do niepodległości i demokracji, będziemy dążyć
do ogólnopolskiego porozumienia politycznych i związkowych struktur podziemnych.
Lecz na to, żeby takie porozumienie mogło efektywnie działać i wystąpić jako wiarogodna
reprezentacja Polaków, jego sygnatariusze, w tym i nasza organizacja, muszą się wzmocnić.
Tymczasem będziemy nawiązywać i zacieśniać kontakty dwustronne, podobne do
tych, jakie mamy m.in. z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników, z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”, z Konfederacją Polski Niepodległej, ze związkowymi strukturami w Warszawie, na Dolnym i na Górnym Śląsku.
5.9. Umacnianie organizacji – to zadanie warunkujące możliwość wykonania innych
zadań. Będziemy:
– w działaniu zyskiwać doświadczenie i umiejętności pomocne teraz w rozbudowie
SW, potem w budowie wolnej, demokratycznej Polski.
– Dążyć do osobowego i terytorialnego rozwoju organizacji. Zakładać nowe grupy
SW: środowiskowe, zakładowe, osiedlowe. Starać się o powstawanie kolejnych oddziałów
w Polsce, o zdobywanie sympatyków i zawiązywanie grup SW w krajach obozu.
– Tworzyć młodzieżowe grupy SW – praktyczne szkoły charakteru, bezinteresowności
i solidarności dla pokolenia, które ostatecznie pokona komunizm.
– Usprawniać wewnętrzny przepływ informacji, sposoby uzgadniania decyzji i formy
kierowania organizacją.
– Zabiegać o poparcie naszych idei i celów przez umysłowe i fachowe elity w kraju
i na emigracji.
– Zabiegać o propagandowe i rzeczowe wsparcie naszej walki przez demokratyczne
partie, stronnictwa i związki w wolnym świecie.
5.10. Obrona i samoobrona
Niesprzeciwianie się złu – siłą wtedy, gdy ono samo się nią posługuje, oznacza oddanie
bezbronnych na pastwę zła.
Komunistyczna władza stosuje przemoc wobec społeczeństwa. Dziś jest ona miarkowana, zasadniczo dlatego że władza nie czuje się zagrożona. Kłamstwo i gwałt uprawiane
przez dziesięciolecia posiały zwątpienie i strach, przytłumiły cnotę męstwa.
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Uważamy, że społeczeństwo ma obowiązek obrony uciskanych ludzi i niszczonych
wartości. W sytuacji nasilenia represji ze strony reżimu, w wypadkach państwowego terroru lub obcej interwencji – podejmiemy jako organizacja czynną samoobronę. Chcemy,
na ile potrafimy, przygotować się na takie surowe okoliczności. Będziemy:
– Popierać formy cywilnego nieposłuszeństwa i walki bez przemocy.
– Zbierać dane o szpiclach i kapusiach, o funkcjonariuszach Służby Bezpieczeństwa.
– Organizować grupy do osłony demonstracji ulicznych.
– Tworzyć grupy samoobrony SW, gotowe czynnie odpowiedzieć na gwałt.
– Rejestrować fakty znęcania się, brutalnych przesłuchań itp. W drastycznych przypadkach nie pozostawiać sprawców bez zasłużonej kary.
– Docierać do patriotów w wojsku i milicji. Ich determinacja i stopień zorganizowania
mogą istotnie przyczynić się do społecznej wygranej w razie masowego wybuchu lub
groźby obcej interwencji.
Odżegnujemy się od terroryzmu wszelkiej postaci – od uderzeń na oślep, zasady zbiorowej odpowiedzialności, brania niewinnych zakładników itp. W samoobronie i obronie
społeczeństwa przed prześladowaniami chcemy wzorować się na chlubnej tradycji Armii
Krajowej – z uwzględnieniem zupełnie odmiennej sytuacji i warunków walki.
5.11. Na wypadek masowych protestów
Dotychczasowa polityka represji i pozorowanych reform prowadzi do konfrontacji
społeczeństwa z władzą. Gospodarka się załamie, cierpliwość się wyczerpie i byle iskra
wznieci płomień buntu biednych, zdesperowanych mas. Ale przed wybuchem może
również nie ustrzec władzy polityka faktycznych reform. Powiew swobody i rozbudzone
aspiracje mogą ośmielić ludzi do zrywu w celu całkowitej eliminacji komunizmu.
Tak czy tak, nie wolno chować głowy w piasek, lecz trzeba sposobić się koncepcyjnie
i organizacyjnie na wypadek bezpośredniego konfliktu, żeby wiedzieć, czego wówczas
żądać i jakimi metodami walczyć.
Oto nasze zamiary i propozycje:
– Tworzyć grupy SW w dużych zakładach pracy i sieć łączności między nimi.
– Przygotować rezerwy poligraficzne i inne – do wykorzystania podczas masowych
wystąpień.
– Budować łączność radiową między ośrodkami przemysłowymi i z zagranicą.
– Dążyć do solidarnego spotęgowania fali samorzutnych strajków i protestów, które
mogą wybuchnąć w jakimś dużym zakładzie, mieście czy regionie – w Polsce lub w innym kraju obozu. Chcielibyśmy móc zapewnić wszystkich, którzy gdziekolwiek wystąpią
przeciwko dyktatorom, że nie są i nigdy nie będą sami.
5.12. Strajk czynny produkcyjny – nowa forma walki w sytuacji konfrontacyjnej
Strajki w komunizmie nie są jedynie metodą wymuszania wyższych zarobków czy
niższych norm. Masowe strajki przybierają zawsze obrót potyczki z systemem. I zwykle
dławione są przemocą.
Strajkowego buntu, gdy już wystąpi, nie rozmieniajmy na drobne. Na nic nam same
podwyżki płac, które napędzają inflację. Proponujemy żądać wtedy, w ogólnym zarysie,
spełnienia przez władze celów i postulatów ujętych w fazy A i B niniejszego programu
(patrz 5.2).
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Proponujemy też nową formułę – strajki czynne produkcyjne (wstępnie rozważane
jesienią 1981 r. w niektórych regionach „Solidarności”):
– Wybrać strajkową radę pracowniczą jako naczelną władzę w fabryce.
– Wezwać dyrektorów, kierowników i administrację do podporządkowania się i współpracy; tych, którzy odmówią, nie wpuszczać do zakładu.
– Usunąć z terenu zakładu komórki PZPR i SB.
– Powołać delegatów do międzyzakładowych rad strajkowych (strajki czynne solidarnościowe). Będą to zaczątki samorządowych władz pracowniczych w regionie.
– I pracować – na swoim. Pokazać, że sami się wyżywimy i sami zorganizujemy
sobie pracę. Przy blokadzie wypłat zablokować wywóz produktów. Rozpocząć własną
sprzedaż tego, co można, indywidualnym nabywcom. Pozostałe towary oferować najlepiej
również czynnie strajkującym przedsiębiorstwom. Rozwiązać stare układy kooperacyjne
i poszukiwać nowych.
– Utworzyć własną straż przemysłową i milicję robotniczą.
– Wobec akcji ZOMO i wojska na zakłady stosować się do rozkazów strajkowych
rad pracowniczych. Osłaniać i ukrywać członków tych rad. Odwołać się o pomoc do
całego narodu, do światowej opinii publicznej. Nie dać się podzielić i kontynuować opór
wszelkimi dostępnymi środkami. Rozkładowe, przedśmiertne konwulsje upadającego
systemu – przetrzymać solidarnie.
6. Perspektywy
6.1. Z bliska
Świat wchodzi w epokę poprzemysłową, w epokę cywilizacji informatycznej, do czego
komunizm jest strukturalnie nieprzystosowany. Już wyraźnie wyblakła atrakcyjność tej
ideologii. System upada. Są dwie możliwości: albo komunizm będzie ewoluował, czyniąc
kolejne ustępstwa na rzecz demokracji i gospodarki rynkowej, albo jego rosnące zacofanie i pogłębiający się kryzys sprawią, że jedyną ostoją dla władzy będzie policja i rządy
terroru. Oba przypadki oznaczają koniec systemu. Pierwszy – na skutek samolikwidacji,
drugi – na skutek zapaści cywilizacyjnej.
Jest jeszcze trzecia możliwość: wojna rozpętana przez komunistów w obliczu wymykania się im władzy. Ta groźba poraża wolę oporu wewnątrz systemu i chęć pomocy
ciemiężonym ze strony wolnych społeczeństw. Groźbą tą komunizm szantażuje świat.
Przed półwiekiem demokracje stały przed podobnym, choć mniej dramatycznym dylematem. Wybrały politykę kompromisów z [Adolfem] Hitlerem. Wiadomo, co z tego wynikło.
Jasne jest, że każda demokratyczna zmiana w bloku komunistycznym zmniejsza
ryzyko wojny. Uważamy, że komuniści nie poważą się na globalną awanturę w sytuacji
wewnętrznego oporu i zewnętrznej presji. Natomiast nowe zdobycze i uległość poddanych narodów mogą tylko rozzuchwalić dyktatorów i popchnąć ich do nieobliczalnych
posunięć. Dlatego taktyka ustępstw i niemieszania się w wewnętrzne sprawy imperium
radzieckiego jest nieomal ślepotą polityczną, która polityczny strach i paraliż usiłuje
przedstawiać jako rozwagę i realizm.
Póki czas, póki władców ZSRR cechuje jeszcze jakiś pragmatyzm, należy osłabiać
komunizm na wszystkich polach i dążyć do jego obalenia. Ostatnie lata bardziej zdecydowanej polityki USA, podjęcie badań i prób nad systemem obrony kosmicznej (SDI) – już
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owocują większą ustępliwością Moskwy w kwestii kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz
obecną ograniczoną „odwilżą” [Michaiła] Gorbaczowa.
Dla Polaków i wszystkich tkwiących w komunizmie każdy następny rok jego rządów to
niewymierne szkody moralne, a w przyszłości miesiące i lata odrabiania strat ekonomicznych.
Po wyrwaniu się z komunizmu nie od razu zapanuje dobrobyt. Czeka nas pot i mozół.
Nie na wiele będzie nas stać. Satysfakcję materialną osiągniemy po czasie, ale prędkiej
radości dostarczy nam sensowna, dobrowolna praca dla siebie i dla Polski.
Nie obawiajmy się też dziesięcioleci wyrzeczeń i niedostatku. Popatrzmy, jak teraz
żyją np. Tajwańczycy, biedujący jeszcze w latach 60.
Otworzą się granice dla kapitału ponadnarodowego. Osobowego i finansowego zastrzyku udzieli Polsce emigracja. A nade wszystko uruchomiony zostanie entuzjazm
i ogromny intelektualny ładunek, jaki niesie ze sobą młode pokolenie. To wystarczy, żeby
po kilku latach wytężonej pracy wyprowadzić kraj z dołka, tak byśmy mogli uczestniczyć
w pościgu za czołówką materialnego rozwoju.
6.2. Z oddali
Kondycją ludzką jest zmaganie się z losem, co wyklucza podanie recepty na definitywne i jedynie słuszne rozwiązanie spraw społecznych. Nawet duchowe wzorce – wartości – muszą być przyjmowane równolegle i jednocześnie. Podniesienie którejś wartości do
rangi absolutu wynaturza i sprowadza do absurdu. Wolność musi iść w parze z równością,
a prawa człowieka z jego obowiązkami względem zbiorowości.
Zawsze w każdym ustroju istnieć będą sprzeczności grupowych interesów i konflikty,
których wynikiem winno być dopasowywanie praw i instytucji do zmieniającego się
otoczenia, gromadzonych doświadczeń, postępu myśli i wrażliwości.
Tak też traktujemy rzuconą tutaj wizję Rzeczypospolitej Solidarnej i solidaryzmu.
Określa ona nie więcej, jak tylko odpowiadającą wyzwaniom współczesności naturalną
alternatywę komunizmu.
Niechby się nam ziściła.
6.3. Kierunek walki i życia
Nie będzie lekko. Za wierność tym prostym przecież celom przyjdzie nam płacić
walką, więzieniem i krwią. A zwycięstwo, które w końcu nastanie, nie okaże się wcale
ostateczne. Prawdy i sprawiedliwości, wolności i solidarności trzeba szukać, trzeba im
służyć – mieć je nie sposób. Lecz droga do tych ideałów jest najpewniejszą ze wszystkich
dróg. Tylko ona wskazuje kierunek życia. Tylko ona przystoi ludziom i społecznościom.
My, SW, tą drogą idziemy. Pójdź z nami.
Czerwiec 1987 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawieckib

Źródło: „Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej”, AISW, 1987, Solidarność Walcząca,
Oddział Trójmiasto, 1989.
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Poniżej przedruk podpisu odręcznego.
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Nr 235
1987 [14 czerwiec – 3 lipiec], [Wrocław] – „Coś niezwykłego!”, relacja z niezależnych
obchodów w Rydze poświęconych rocznicy deportacji Bałtów na Syberię
Coś niezwykłego!
14 czerwca jest dniem pamięci narodowej Bałtów. Wspominają go zwłaszcza emigranci
z Estonii, Litwy i Łotwy jako datę masowych wywózek na Sybir. Między 14 a 20 czerwca
1941 r. sowieckie NKWD deportowało z tych krajów ok. 250 tys. osób, głównie inteligencję, co na 4,5 mln ludności stanowiło olbrzymią stratę.
Dotychczas w ZSRR obchody tego dnia były bezwzględnie zakazane. W tym roku
jednak siłom niezależnym udało się po raz pierwszy zorganizować jego jawne, masowe
upamiętnienie. Odbyło się to w Rydze pod pomnikiem Niepodległości (pomnik w centrum Rygi, wzniesiony w latach 30., którego Sowieci nie odważyli się zburzyć po aneksji
Łotwy – przyp. red.). W obchodach wzięło udział ok. 5 tys. manifestantów przybyłych nie
tylko z różnych zakątków Łotwy, ale także z Litwy i Estonii. Składano kwiaty – wieczorem
pomnik utonął w białych różach. Przedstawiciele ruchów niezależnych wygłaszali mowy,
wznoszono hasła – w tym antyrosyjskie. W odróżnieniu od grudniowych wydarzeń ub.
roku w Ałma Acie milicja nie interweniowała. Zgodnie z wytycznymi pilnowała porządku – nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe.
Władze przyjęły zapowiadającą się demonstrację jako zło konieczne. Wiedziano o przygotowaniach i usiłowano zapobiec zwykłymi środkami represji. Wszystkich znanych działaczy,
nawet zwolnionych z obowiązku służby wojskowej, powołano w przeddzień na specjalne
ćwiczenia. Niektórych usiłowano aresztować, oskarżając o… chuligaństwo. Na samym placu
przed pomnikiem zorganizowano tego dnia zawody sportowe dla dzieci, których do godzin
przedwieczornych pilnowała milicja. Ludzie nie marnowali czasu. Zebrani na obrzeżach placu
organizowali się w grupy słuchające odczytów, przemówień i dopiero wtedy, gdy na nic zdały
się wszelkie „środki zapobiegawcze”, spróbowano nadać manifestacji charakter oficjalny.
Pod pomnik przybył I sekretarz Kompartii Łotwy [Anatolij] Garbunow1 w otoczeniu miejscowych dygnitarzy. Zainscenizowano naprędce fikcję uroczystych partyjnych obchodów.
Ciekawym było liczne uczestnictwo w niezależnej manifestacji przedstawicieli inteligencji rosyjskiej – mieszkańców Rygi. Można to tłumaczyć tym, że Rosjanie, głównie
„biali”, którzy przed rokiem 1940 stanowili ok. 15 procent ludności ówczesnej Rygi,
najbardziej ucierpieli podczas tamtych wywózek.
Manifestacje w Rydze – to doprawdy zdumiewające, jak na warunki sowieckie, wydarzenie – pozostawiamy bez komentarza. Czyżby dzień, w którym Polacy zbiorą się u stóp
jeszcze nieistniejącego pomnika ofiar Katynia, jest bliższy, niż się to wielu nam wydaje?
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 158.

(Inf[ormacja] wł[asna])

Anatolij Garbunow (ur. 1942) – łotewski polityk; działacz partii komunistycznej ŁSRS, 1988–1995 przewodniczący
parlamentu, wspierał ruch niepodległościowy na Łotwie.
1
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Nr 236
1987 czerwiec 19, [Wrocław] – Podziękowania dla Jana Pawła II od Solidarności Walczącej za pielgrzymkę do Polski
Ojcze Święty!
W imieniu członków i sympatyków naszej organizacji dziękujemy Ci za Twoje pielgrzymowanie w Ojczyźnie1. Dziękujemy szczególnie za solidarność z „Solidarnością”.
Za ukazanie jasności tego słowa, które, jak powiedziałeś w Gdyni, „płynie szeroką rzeką
poprzez świat”, a które nowy kontekst i wymiar zyskało tu na „trudnej i doświadczonej”
polskiej ziemi. Słowo to, co podkreśliłeś, „musi iść przed walką”, ale ono też „wyzwala
walkę” – „o człowieka, o jego prawa, o dojrzały kształt życia ludzkiego”. Utwierdzeni
Twym, Ojcze Święty, nauczaniem, temu słowu i tej walce obiecujemy wierność.
19 VI 1987 [r.]

Z wyrazami głębokiej czci za Solidarność Walczącą:
Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 158.

1
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (8–14 VI 1987 r.), podczas której Papież w homiliach podkreślał
m.in. znaczenie „Solidarności” oraz mówił o podmiotowości człowieka wobec władzy.
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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”
1. Powyższy tekst [Krąg Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej], przedłożony mi do podpisu, podpisałem w imieniu własnym i organizacji.
2. Solidarność Walcząca stale podkreśla wspólnotę losu i interes wspólnej walki
narodów Europy Środkowo-Wschodniej przeciwko komunizmowi, m.in. sporadycznie drukujemy po czesku niezależne wydawnictwa i staramy się o przerzucenie ich do
Czechosłowacji.
3. Z nieznanych mi powodów mój podpis został wycofany bez porozumienia ze mną.
Proszę sygnatariuszy z Wrocławia i rzecznika J[ózefa] Piniora o wyjaśnienie tej sprawy.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 160.
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Nr 238
1987 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – „W rocznicę sierpnia”, oświadczenie Krajowej
Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Porozumienia Struktur
„Solidarności” Warszawy oraz Solidarności Walczącej
W rocznicę sierpnia
Siedem lat temu narodziła się „Solidarność” i trwa do dzisiaj. Nauczanie Jana Pawła II
utwierdza nas w dokonanym wyborze i wyznawanych wartościach. Będziemy istnieć
i działać niezależnie od sposobów zwalczania nas przez władze komunistyczne. Zaświadczaliśmy o tym już wiele razy.
Mija 5 lat od strzałów w Lubinie. W niedzielę 30 sierpnia o [godz.] 18.00 w kościele
Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie odprawiona zostanie msza św. za poległych
górników. Bądźmy w tym dniu w sposób szczególny solidarni z ich rodzinami, przyjaciółmi i kolegami.
Krajowa Komisja Koord[ynacyjna] Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Porozumienie Struktur „Solidarności” Warszawy
za Solidarność Walczącą: K[ornel] Morawiecki, A[ndrzej] Kołodziej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 160.
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Nr 239
1987 [sierpień, przed 17], [Wrocław] – Komunikat o współpracy Niezależnego Zrzeszenia
Studentów i Solidarności Walczącej
Komunikat
W dniu 9 VIII 1987 [r.] odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji Solidarność
Walcząca i Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Podjęto decyzję o wymianie informacji i współpracy.
Za Komitet Wykonawczy SW: Andrzej Lesowski
za Prezydium Krajowej Komisji Koordyn[acyjnej] NZS:
Aleksander Wołyński1
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 160.

1
Ryszard Czarnecki „Aleksander Wołyński” (ur. 1963) – polityk, działacz opozycyjny; działacz NZS, od 1982 r.
członek podziemnego Zarządu Uczelnianego NZS UWr, 1984–1986 przewodniczący, w styczniu 1987 r. współorganizator II Zjazdu NZS, w 1987 r. członek, następnie rzecznik KKK NZS; 1991–1993 i 1997–2001 poseł na Sejm
RP, 1997–1998 przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej, 1998–1999 minister ds. europejskich, od 2004 r.
poseł do Parlamentu Europejskiego, od 2014 r. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.
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Nr 240
1987 sierpień 30, [Wrocław] – List otwarty Solidarności Walczącej do Kongresu Stanów
Zjednoczonych w kwestii zagospodarowania miliona dolarów przeznaczonych przez
Kongres dla „Solidarności”
Do Kongresu Amerykańskiego
List otwarty
W imieniu członków naszej organizacji, w większości członków NSZZ „Solidarność”,
dziękujemy Kongresowi Stanów Zjednoczonych za przeznaczenie miliona dolarów na
„Solidarność”1. Rozumiemy, że dar ten ma w zamyśle ofiarodawców wesprzeć polską
walkę o wolność i demokrację. Toczy się ona szerokim frontem. Reprezentowane są w niej
różne nurty i orientacje polityczne. Od zwolenników ugody z komunistami przy stopniowej reformie systemu, aż po jego zadeklarowanych przeciwników. Nurty te naturalnie
wyodrębniły się z wszechogarniającego ruchu społecznego, jakim była „Solidarność”, po
podstępnym ataku na Związek w grudniu 1981 r. Obecnie różnice dotyczą również metod.
Jedni stawiają na działalność jawną, na powiększanie pola legalnej, społecznie użytecznej
aktywności. Drudzy – na pracę konspiracyjną, w ramach której biegnie z konieczności
niemal cały nieocenzurowany obieg myśli i informacji.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa zapowiedział przekazanie całej
sumy miliona dolarów na cele socjalne, m.in. na potrzeby służby zdrowia. Przypuszczamy,
że decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Tymczasową Komisją Koordynacyjną
i Tymczasową Radą [NSZZ] „Solidarności”. Tym niemniej uważamy ją za arbitralną
i błędną. Za arbitralną, bowiem nie była ona poprzedzona dyskusją na łamach pism
podziemnych ani w Tajnych Komisjach Zakładowych „Solidarności”, ani w innych strukturach stawiających opór reżimowi. Ponadto, o ile wiemy, według propozycji budżetu
przedstawionej w Senacie amerykańskim, 20 procent tej sumy miało być przeznaczone
dla wydawnictw, organizacji i grup niezależnych od „Solidarności”. Rozporządzenie w ten
sposób całą sumą przez przewodniczącego Wałęsę stoi w sprzeczności z ową propozycją.
Błędność decyzji władz Związku wynika, naszym zdaniem, z całokształtu sytuacji
w kraju oraz intencji ofiarodawców. Poziom opieki socjalnej, w tym opieki zdrowotnej
w PRL, jest poniżej wszelkiej krytyki. Lecz za stan ten odpowiedzialne są 43-letnie
rządy dyktatury komunistycznej. Dyktatury, która poza wszystkim innym zaprzepaściła
lub skierowała na zbrojenia wielomiliardowe pożyczki zachodnie (w tym gwarantowane
przez rząd USA). Żadnych istotnych bolączek socjalnych nie uleczy milion dolarów. To
chyba jest dla każdego jasne.
Podziemne drukarnie i struktury borykają się z brakiem papieru, maszyn i lokali. Służba
Bezpieczeństwa, która tropi te drukarnie, ma urządzenia podsłuchowe kupione za dewizy, ma wielkie pieniądze na ciągle rozbudowywany aparat własny, na kosztowny sprzęt.
Ten milion dolarów miał być rzeczywistym i symbolicznym wsparciem dla tych, którzy
czynnie występują przeciw reżimowi komunistycznemu i są za to represjonowani, karani
1

Decyzja o przyznaniu dotacji zapadła w lipcu 1987 r.
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drakońskimi grzywnami, konfiskatami itp. Dla tych, którzy swój czas i siły poświęcają
na druk, kolportaż, niezależne radio, na organizowanie się do walki o wolność i niepodległość. Takich jest w Polsce tysiące. Uważamy, że ten dar Kongresu Amerykańskiego miał
być przeznaczony właśnie dla nich. Wywołało to wściekłość władzy i obłudną wrzawę
PRL-owskiej propagandy. Uważamy, że bez względu na aktualną grę polityczną, pieniądze
te winny być sumiennie i w miarę możności sprawiedliwie rozdzielone pomiędzy tych,
których miały wspierać.
30 VIII 1987 [r.]

Za Solidarność Walczącą:
Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej

W załączeniu: projekt „Zasad ideowych i programu Solidarności Walczącej”.
Do wiadomości: przewodniczący Lech Wałęsa, członkowie TR „S”: Zbigniew Bujak
i Władysław Frasyniuk, przewodniczący Biura Zagranicznego TKK „S” Jerzy Milewski,
prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Alojzy Mazewski2.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 161.

Alojzy Mazewski (1910–1988) – prawnik, działacz polonijny w Stanach Zjednoczonych; 1967–1968 prezes
Związku Narodowego Polskiego, 1968–1988 prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.
2
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Nr 241
1987 [po 31 sierpnia], [Wrocław] – Gratulacje Kornela Morawieckiego skierowane
na ręce laureatów Dolnośląskich Nagród Solidarności
Gratulacje
Dostojni Laureaci Dolnośląskich Nagród Solidarności!
Nie mogę osobiście dzielić z Wami radosnego momentu wręczenia Dolnośląskich
Nagród Solidarności. Pragnę w tej pośredniej formie złożyć najszczersze gratulacje
oraz wyrazy należytego szacunku i uznania wszystkich Laureatom tak obecnym, jak
i nieobecnym.
W sposób szczególny oddaję hołd pamięci Tadeusza Huskowskiego1, którego pośmiertne uhonorowanie czyni zaszczyt nagrodzie i jej fundatorom. Prawdziwą nagrodę
Tadeusz odbierze u „Tego, który Jest”.
Cieszę się ogromnie i czuję się osobiście usatysfakcjonowany uhonorowaniem pani
Natalii Gorbaniewskiej, rosyjskiej poetki, człowieka wielkiego i szlachetnego serca,
przyjaciółki Polski i Polaków, członka Solidarności Walczącej. Kto słyszał, jak Natalia
cichym i łagodnym głosem odczytuje swój wstrząsający wiersz dedykowany w grudniową
noc 1981 nam wszystkim tu, w Polsce, ten wie, jak wielki kamień wbudowały te delikatne
ręce do fundamentu nowego przymierza pomiędzy jej a naszym narodem.
Szczerze gratuluję nagrody panu Krzysztofowi Seniucie2 z brukselskiego Biura Koordynacyjnego [NSZZ] „Solidarność” [za Granicą]. Sądzę, że ta nagroda jest nie tylko
uhonorowaniem jego pracy, ofiarnej aż do utraty zdrowia, lecz również wyrazem uznania
dla działalności i znaczenia całego Biura Koordynacyjnego. To uznanie jest im teraz
bardzo potrzebne. Mówię to z pozycji osoby, która nie jest tu w niczym zobowiązana.
Św. Paweł w liście do Tymoteusza pisał: „Zaklinam cię… głoś naukę, nastawaj
w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością”.
Wszyscy dostojni Laureaci w ten czy inny sposób podjęli to Pawłowe wezwanie. Podjęli
je w imię dania świadectwa prawdzie, wzniecania w innych, a w szczególności w młodym
pokoleniu, motywów do życia i nadziei. To wszystkich ich łączy, a wspólne otrzymywanie
nagród jest znakiem naszego czasu.
Kornel Morawiecki
przewodniczący Solidarności Walczącej
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1987, nr 81.
Tadeusz Huskowski (1924–1984) – matematyk, dydaktyk, działacz opozycyjny; żołnierz AK, uczestnik powstania
warszawskiego, działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, w 1982 r. organizator i przewodniczący Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej PWr, założyciel i redaktor „Biuletynu Informacyjnego” PWr, od 1983 r.
wiceprzewodniczący RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
2
Krzysztof Seniuta, właśc. Aleksander Eugeniusz Seniuta „Krzysztof” (1930–1998) – prawnik, działacz opozycyjny;
w 1950 r. współtwórca podziemnej organizacji „Armia Krajowa”, w lipcu 1950 r. aresztowany, w styczniu 1951 r.
skazany przez WSR na 14 lat pozbawienia wolności, w listopadzie 1965 r. zwolniony; działacz NSZZ „Solidarność”,
1980–1981 doradca, ekspert, mediator MKZ, następnie ZR Dolny Śląsk, w stanie wojennym internowany, od 1983 r.
pracownik Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” w Brukseli.
1

425

Nr 242
1987 [wrzesień, przed 4], [Wrocław] – Informacja o przebiegu obchodów 7. rocznicy
podpisania porozumień sierpniowych
7. rocznica Porozumień Społecznych nie minęła bez echa. W niedzielę 30 VIII [1987 r.]
po uroczystych mszach w wybranych kościołach w Lubinie, Szczecinie i Warszawie milicja
rozproszyła grupy niezależnych manifestantów. W Lubinie zatrzymano m.in. Władysława Frasyniuka. 31 VIII udało się zawiązać kilkutysięczny pochód w Gdańsku po mszy
w Bazylice Mariackiej. Został on brutalnie rozbity przez ZOMO. We Wrocławiu doszło
do kilkusetosobowej manifestacji podczas wychodzenia pracowników I zmiany z Polaru. Pojawił się transparent, skandowano wolnościowe hasła. Wnet przyjechała armatka
wodna. Aresztowano ok. 20 osób, m.in. Czesława Borowczyka1, Józefa Piniora i Jana
Winnika2. Wcześniej, o 13.20, Radio SW nadało specjalną audycję w III Programie PR.
Tego dnia od samego ranka Wrocław obstawiały w ok. 25 punktach ekipy SB w cywilu
(w tym wszystkie większe zakłady pracy, tablicę „Solidarności” i cmentarze Grabiszyński
i Osobowicki). Po mieście krążyły liczne wzmocnione patrole milicyjne. Szkoda, że próbę demonstracji podjęto tylko pod Polarem. Nawet tak licznie zgromadzonej milicji nie
starczyłoby do rozproszenia spontanicznych manifestacji pod wieloma zakładami naraz.
Red[akcja]
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 161.

Czesław Borowczyk (ur. 1950) – monter, elektryk, działacz związkowy i opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”,
w stanie wojennym internowany, w lutym 1984 r. aresztowany, w sierpniu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii;
przewodniczący TKZ NSZZ „Solidarność” w DZWME Dolmel, działacz PPS, wiceprzewodniczący Centralnego
Komitetu Wykonawczego PPS, w maju 1988 r. zatrzymany za zorganizowanie strajku, w październiku 1988 r. skazany
na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, redaktor pism: „Odrodzenie”, „Nowa Lewica”, „Nasz
Przegląd”.
2
Jan Winnik (ur. 1944) – technik mechanik, działacz opozycyjny; uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”,
przewodniczący KZ JZS, w 1981 r. wiceprzewodniczący ZR Dolny Śląsk, delegat na I KZD, członek KK, w stanie
wojennym ukrywał się, ujawnił się w lipcu 1984 r., w 1987 r. członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk, od 1988 r. w RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.
1
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Nr 243
1987 wrzesień 25, [Wrocław] – List otwarty Solidarności Walczącej do wiceprezydenta
USA George’a Busha
Panie Wiceprezydencie!1
Witamy Pana na „trudnej i doświadczonej” polskiej ziemi. Witamy Przywódcę wielkiej Ameryki – krzewicielki wolności, obrończyni prześladowanych, twórczyni postępu.
Nasz naród, pierwszy zbrojny przeciwnik i pierwsza ofiara hitlerowskiego i stalinowskiego totalitaryzmu – wdzięczny jest Amerykanom za moralne wsparcie w czasie
II wojny światowej, za Kartę atlantycką, za zasadniczy wkład w rozbicie faszyzmu.
Niestety, tragiczne decyzje z Teheranu, Jałty i Poczdamu, podjęte przy współudziale
Stanów Zjednoczonych, poddały nasz kraj sowieckiemu panowaniu. Związek Radziecki
przemocą narzucił Polsce reżim obcy naszej tradycji, wierze i kulturze. Społeczny opór
przeciwko komunizmowi trwa już, w różnych formach i natężeniu, 43 lata. Opór ten
nie dopuścił do likwidacji indywidualnego rolnictwa, ułatwił Kościołowi zachowanie
niezależności, zaowocował „Solidarnością”, wymusił największy ze wszystkich krajów
tzw. socjalistycznego obozu margines swobód obywatelskich.
Gdy będzie Pan, Panie Prezydencie, rozmawiał z władzami PRL, prosimy pamiętać,
że są to uzurpatorzy. Prosimy stanowczo upomnieć się o fundamentalne prawo narodu
polskiego, o prawo do demokratycznego wyboru ustroju i władzy państwowej. Formalne gwarancje takiego wyboru zostały przecież dane na konferencji jałtańskiej w 1945 r.
i potwierdzone w Helsinkach2 w 1975 r.
My, Polacy, tak jak i Amerykanie, miłujemy prawdę, wolność i męstwo. W walce
o nasze ideały, o prawa człowieka, o niepodległość ojczyzny – nie ustaniemy. Wolna,
nowoczesna Polska jest nam konieczna do godnego życia. Taka Polska będzie zwycięstwem demokracji, będzie naszym udziałem w budowie bezpieczniejszego, bardziej
ludzkiego świata.
25 września 1987 r.

Z wyrazami głębokiego szacunku
za Solidarność Walczącą: Kornel Morawiecki, Andrzej Kołodziej

Dołączamy aktualny projekt „Zasad ideowych i programu Solidarności Walczącej”3.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 163.
George H.W. Bush (ur. 1924) – polityk amerykański, 1981–1989 wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, 1989–1993
prezydent Stanów Zjednoczonych.
2
Chodzi o Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) przyjęty w 1975 r. w Helsinkach, który w ramach uregulowania stosunków między uczestnikami konferencji wprowadził m.in. zasadę poszanowania podstawowych praw obywatelskich.
3
Zob. dok. nr 233.
1
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Nr 244
1987 [przed 9 listopada], [Wrocław] – Dwa ostatnie wywiady udzielone przez Kornela
Morawieckiego przed jego aresztowaniem 9 listopada 1987 r.
Dwa wywiady
Ostatnie przed aresztowaniem wywiady Kornela Morawieckiego
dla prasy podziemnej
Wywiad I. Dla „Solidarność Zwycięży”, pisma SW z Krakowa.
„SZ”: W czerwcu br. minęło pięć lat od utworzenia SW. Od jednego pisma o takiej samej nazwie i opinii dysydentów z „Solidarności” doprowadziłeś do powstania
konspiracyjnej ogólnokrajowej organizacji społeczno-politycznej z własnym programem, z wieloma czasopismami, z szeregiem oddziałów w różnych miastach i z opinią
ugrupowania radykalno-niepodległościowego. Jak do tego doszło?
Kornel Morawiecki: Przyczyny mego odłączenia się od RKS Dolny Śląsk i utworzenia
z grupą przyjaciół SW najlepiej zostały opisane w wywiadzie dla „Libertas” nr 2. Przypomnę tu tylko najważniejsze. Załamanie się próby porozumienia w oparciu o „Tezy Rady
Prymasowskiej”1 z kwietnia 1982 [r.] wykazało, że dalsze liczenie na dobrą wolę władz
prowadzi donikąd. Kierownictwo NSZZ „Solidarność” skupione wokół TKK nie chciało
czy też nie mogło wyciągać z tego wniosków i dlatego nasze drogi rozeszły się. TKK
uwikłana w powiązania z zachodnimi związkami zawodowymi oraz pod silnym wpływem sił ugodowo-reformistycznych starała się wywierać nacisk na władzę przez opinię
publiczną w kraju i za granicą, grożąc równocześnie ewentualnym strajkiem generalnym
o skali przybliżonej do Sierpnia 1980. Ta ostatnia groźba nie była podparta wystarczającą
determinacją i wolą i dlatego też niewiele z tego wyszło. Nie jest to totalna krytyka TKK,
ale sucha konstatacja faktów. SW, nieobciążona balastem tak wielkiej odpowiedzialności,
jaka przypadła TKK, oraz niezależna od wpływów związków zawodowych, hierarchii
Kościoła katolickiego, a także sił „porozumienia i rozsądku”, mogła sobie pozwolić na
wyraźne sformułowanie nie tylko postulatów społeczno-związkowych, ale też politycznych. Stąd już w pierwszych dokumentach programowych za cel postawiliśmy dążenie
do niepodległej Rzeczypospolitej Solidarnej i ściśle z tym związanej konieczności zmiany
obecnego ustroju na rzecz demokracji. Bardzo to smutne, iż te cele uznane zostały za
skrajnie radykalne. Równocześnie to jasne stanowisko w fundamentalnych kwestiach
przysporzyło nam wystarczającej popularności, aby nie tylko przetrwać pięć lat, ale
zanotować skromny (jednakże znaczący) rozwój.
„SZ”: Często zdarzało się, że musieliśmy bronić SW przed atakami związkowo-solidarnościowej prasy Krakowa. Czy Kraków był tu wyjątkiem, czy regułą?
„Tezy Rady Prymasowskiej”, właśc. „Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej” – dokument opracowany przez
doradców prymasa Józefa Glempa, opublikowany 5 IV 1982 r., zawierał apel do władz o podjęcie dialogu z przedstawicielami opozycji.
1
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Kornel Morawiecki: SW miała i zresztą ma ciężkie życie. Pomijam tu ataki ze
strony władzy, SB, a ostatnio również kontrwywiadu – bo to wynika z reguł gry – ale
za swoją niezależność zapłaciliśmy wysoką cenę. Posądzenie o agenturalność, bojkot
w prasie podległej TKK, skuteczne zablokowanie przez TKK i biuro brukselskie zachodniej pomocy finansowej i rzeczowej, blokada na publicystykę i myśl programową SW
w polskojęzycznych rozgłośniach Zachodu, negatywna opinia hierarchii kościelnej, to
tylko najogólniejszy rys funkcjonowania SW. Tu w całej rozciągłości zabrakło liderom
„Solidarności” solidarności (przez małe s) z innymi opozycjonistami. Niestety, nadal z tym
nie jest dobrze. Ostatnio np. grupa znanych działaczy „Solidarności” wymusiła usunięcie
(bez mojej wiedzy) mojego nazwiska z oświadczenia o utworzeniu Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej2, nie bacząc na fakt, że byłem jednym z pierwszych
sygnatariuszy, a SW od początku podnosiła kwestię solidarności z narodami sąsiednimi.
„SZ”: Ale skąd się to bierze? Aż trudno w to uwierzyć.
Kornel Morawiecki: Sprawa traktowania SW przez dużą część działaczy opozycyjnych
i niezależnych dotyka podłoża rzeczy zasadniczych. Przed opozycją w komunizmie stoi
alternatywa: porządkować klatkę i szukać w niej wygodnego kąta, czy też rwać kraty, gryźć
dozorców, uciekać na wolność. My wybieramy to drugie. Ale wielu innych mówi: przecież
to szaleńcy, kraty grube, kij dozorcy twardy i boleśnie uderza, a tu przecież nie jest tak
źle, a może być lepiej. A ci wściekli tak denerwują dozorcę (a przecież to dobre panisko),
że nam się dostanie. Ta przenośnia jest może niezbyt precyzyjna, ale wiele tłumaczy.
„SZ”: Załóżmy, że to tłumaczy reformistów i ugodowców. No a Kościół czy Zachód?
Kornel Morawiecki: Z perspektywy Kościoła czy Zachodu SW praktycznie nie istnieje.
Jeżeli niektórzy hierarchowie Kościoła w Polsce krytycznie wypowiadają się o SW (prywatnie), to wynika to z tradycyjnej nieufności do radykałów i rewolucjonistów (krew na ulicach).
Zresztą prymas [Józef] Glemp równie mocno (ale za to publicznie) zamienia „Solidarność”
[pisaną] przez duże S na pisaną z s małego. Zachód z kolei nie chce zbyt gwałtownych zmian
politycznych w bloku sowieckim, gdyż to nie leży w ich strategii (ostatecznie Jałta i Helsinki
wyraźnie wskazują na godzenie się Zachodu na bezwzględną dominację ZSRR w Europie
Środkowo-Wschodniej). Dlatego Zachód popiera ostrożnych reformatorów, zwolenników
dialogu, orędowników spraw socjalno-płacowych i ekologicznych. Od działalności niepodległościowców i zwolenników obalenia komunizmu może „rozboleć głowa” ([Franklin
Delano] Roosevelt3). Dokładniejsze wyjaśnienie tych spraw wymaga odrębnego studium,
a nie krótkich z konieczności stwierdzeń (studium takie jest już gotowe).
„SZ”: Wróćmy do spraw nam najbliższych. Jak ocenisz obecną sytuację w NSZZ
„Solidarność”?
Kornel Morawiecki: Wolałbym, aby na to pytanie odpowiadały kierownicze gremia
„Solidarności”, a jest tu i przewodniczący, i TKK, i Tymczasowa Rada „Solidarności”.
Ja najchętniej odpowiedziałbym słynnym zwrotem: „Sytuacja jest złożona”.
Krąg Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej – jedyna sformalizowana struktura Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, której powstanie ogłoszono 6 VII 1987 r., w jego skład weszli m.in.: Václav Benda, Petr Cibulka,
Jiří Dienstbier, Václav Havel, Jaroslav Šabata, Petr Uhl oraz Leszek Budrewicz, Zbigniew Bujak, Andrzej Drawicz,
Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas, ks. Leon Kantorski, Jacek Kuroń, Barbara Labuda, Jan Józef Lipski, Jan
Lityński, Zbigniew Romaszewski i Henryk Wujec.
3
Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) – polityk amerykański, demokrata; 1933–1945 prezydent Stanów Zjednoczonych.
2
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„SZ”: Czyli schodzisz z linii?
Kornel Morawiecki: Gdy nie czepialiśmy się kierownictwa „Solidarności”, to i tak
nas boksowano. Wyobrażam sobie, ile bym zebrał za jasne sformułowanie opinii.
„SZ”: Boisz się?
Kornel Morawiecki: I tak powiedziałem za dużo. Dodam jednak, że kierownictwo
„Solidarności” ma być oceniane przez członków i sympatyków „Solidarności”, a nie przez
SW czy też jej przewodniczącego.
„SZ”: Ale pytam o sytuację w „Solidarności”, a nie ocenę kierownictwa.
Kornel Morawiecki: Przecież odpowiedziałem na to pytanie.
„SZ”: Dziwnie.
Kornel Morawiecki: Ale prawdziwie.
„SZ”: To może z innej beczki. Leszek Moczulski w jednym ze swoich wywiadów
stwierdził, że dojrzała już chyba chwila na znalezienie wspólnego forum dla całej
opozycji, a ostatnio „PWA” poinformował o utworzeniu Tymczasowej Komisji Stronnictw Niepodległościowych4 cieszącej się poparciem SW.
Kornel Morawiecki: Chwila może i dojrzała, ale opozycja nie dojrzała. To odpowiedź
na pierwszą część pytania. Co do utworzenia TKSN, to dowiedziałem się o tym również
z „PWA”. Owszem, odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami KPN, podpisaliśmy
z tą zasłużoną organizacją umowę o współpracy oraz wymianie prasy i informacji. Dyskutowaliśmy również sprawę powołania jakiejś formy porozumienia grup, organizacji
i redakcji stawiających jasno sprawę niepodległości. Nie pomnę, czy wtedy padła nazwa
TKSN. W ostateczności powiedzieliśmy przyjaciołom z KPN, że SW nie widzi obecnie
możliwości wejścia do takiego porozumienia, bo jest ono zamierzone na sprawę wielką,
a my wszyscy jesteśmy ciągle za słabi. Dlatego wzmocnimy swoje struktury, zdobędziemy
więcej zwolenników dla sprawy niepodległości. Inaczej możemy sprawie zaszkodzić,
tworząc jeszcze jedną (z wielu już istniejących) opozycyjnych fasad. Zresztą takie stanowisko zawarliśmy w naszym projekcie programu z czerwca tego roku.
„SZ”: Wątpię, czy zyska się „Solidarność” dla takiego pomysłu. Półtora roku temu
wydrukowaliśmy „Tezy programowe TKRH”5, gdzie silnie zaakcentowano problem
niepodległości. TKRH zebrała niezłą burę za to ze strony niektórych liderów TKK.
Kornel Morawiecki: Pewnie warszawskich?
„SZ”: Ja tego nie powiedziałem.
Kornel Morawiecki: No dobrze. Przede wszystkim o tym, czy „Solidarność” poprze,
czy nie poprze utworzenie politycznej platformy walki o niepodległość, zadecyduje rozwój
sytuacji i przemiany w świadomości społeczeństwa polskiego. Liderzy „Solidarności”
albo to wyczują, albo znajdą się na boku dziejowego procesu.
„SZ”: A znajdzie się SW?
Tymczasowa Komisja Stronnictw Niepodległościowych – według koncepcji wypracowanej przez KPN miała to
być platforma współpracy różnych ugrupowań opozycyjnych; inicjatywa KPN nie spotkała się jednak z szerszym
zainteresowaniem ze strony partnerów.
5
„Tezy programowe Tajnej Komisji Robotniczej Hutników” – dokument programowy TKRH NSZZ „Solidarność”
(działała w Nowej Hucie w latach 1982–1989, do jej liderów można zaliczyć m.in.: Macieja Macha, Józefa Bobelę,
Jana Kądziołka, Jana Krężołka, Bolesława Kozłowskiego, Józefa Hercela i Tadeusza Legutkę) z 15 X 1985 r., w którym za nadrzędny cel uznano uzyskanie niepodległości, odrzucając możliwość negocjacji i porozumienia z władzami
komunistycznymi.
4
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Kornel Morawiecki: W najbliższej przyszłości pewnie w więzieniu.
„SZ”: Co za pesymizm, uwzględniając fakt, że blisko 8 lat skutecznie ukrywasz
się w podziemiu, a jesteś powszechnie uważany za człowieka najbardziej poszukiwanego w Polsce przez SB.
Kornel Morawiecki: Obecnie nietrudno mieć taką opinię. W podziemiu zrobiło się
pusto. Z pozostałych osób ukrywających się z powodów politycznych (oceniam ich liczbę
na kilkadziesiąt) tylko trzech działaczy występuje pod swoim nazwiskiem, tzn. oprócz
mnie Andrzej Kołodziej – przewodniczący SW z Gdańska, oraz przewodniczący RKW
Górny Śląsk – Jan Górny.
„SZ”: Coś cicho jednak o was.
Kornel Morawiecki: Nam trudno się pchać na pierwszy plan, a inni (z przyczyn
uprzednio wyłuszczonych) mają ważniejsze sprawy (np. spotkania z dyplomatami na
lunchach).
„SZ”: Ale jesteś sarkastyczny. Nie znałem Cię z tej strony, a czytałem wiele Twoich
wywiadów i wypowiedzi.
Kornel Morawiecki: Po sześciu latach w podziemiu człowiek umie zmieniać twarz.
„SZ”: A co sądzisz o reformach [Michaiła] Gorbaczowa?
Kornel Morawiecki: Podejrzewałem, że to pytanie mnie nie ominie. [Michaił] Gorbaczow, pierodyszka6, głasnostʹ to najczęściej powtarzane wyrazy w świecie publicystyki
i komentarzy politycznych. Powiedziano już na ten temat wszystkie możliwe głupstwa
i zbudowano wielkie teorie, zatem można ten temat uznać za wyczerpany.
„SZ”: Ale może tym razem powiesz jednak coś konkretnego.
Kornel Morawiecki: Yes, jak mawia przewodniczący Lech [Wałęsa] (w sądzie).
Ogólną ocenę możliwych skutków reform [Michaiła] Gorbaczowa zawarliśmy w projekcie programu. Osobiście uważam, że szuka on nowych dróg do realizacji starych celów.
Można jedynie liczyć, że nieprzewidziane skutki jego reformatorskiej aktywności otworzą
nowe perspektywy.
„SZ”: Jakie?
Kornel Morawiecki: Naruszenie spójności imperium sowieckiego.
„SZ”: Na koniec coś o podwórku krakowskim. Dlaczego dopiero po 8 latach
powstała grupa SW w Krakowie?
Kornel Morawiecki: Kraków, królewska stolica, zawsze chadza własnymi drogami.
Tu wszelkie nowinki są lekceważone. Rzecz musi się ustatecznić. Nabrać patyny, ucukrować jak mickiewiczowska figa. Widocznie SW po 5 latach niebezpiecznie zbliża się do
tego wymaganego minimum. Sądzę, że wasza grupa i redakcja przejdą jeszcze cierniową
drogę, nim zaistnieją jako przedstawiciele SW w cieniu Wawelu. Cieszę się jednak, że
już tu jesteśmy. Życzę wam z całego serca poparcia i sympatii. Sądzę, że nasz nowy
projekt programu, wciąż niedoskonały i może marzycielski, znajdzie tu krytycznych, ale
i życzliwych odbiorców. Szczególnie liczę na Nową Hutę i jej mężnych obrońców sprawy
polskiej i „Solidarności”.
„SZ”: W wywiadzie dla „PWA” stwierdziłeś, że „prawda, dobro, sprawiedliwość
są jak horyzont, gdy do nich idziesz, gdy się zbliżasz – odsuwają się. Nie dojdziesz,
Pierodyszka (właśc. pieredyszka) – chwila oddechu, wytchnienia, określenie powiązane z reformami przeprowadzanymi w ZSRS przez Michaiła Gorbaczowa.

6
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lecz idź. Warto!”. Życzymy Ci, aby w tym marszu ku niepodległej i solidarnej Polsce
towarzyszyło Ci z roku na rok coraz więcej ludzi gotowych iść tą samą drogą.
Kornel Morawiecki: Dzięki wam jest nas więcej. Będzie nam raźniej iść.
Wywiad autoryzowany
Sierpień 1987 r.
Wywiad II. Dla „Solidarności Dolnośląskiej”, pisma wydawanego przez SW we
Wrocławiu.
„SD”: Jak doszło do tego, że skromne pismo przekształciliście w ciągu 5 lat
w ogólnopolską organizację, którą uważa się za drugą pod względem wielkości (po
„Solidarności”) strukturę podziemną?
Kornel Morawiecki: Jeszcze w okresie legalnym członkowie „Solidarności” różnili
się radykalizmem postaw społecznych i politycznych. Jedność utrzymywała się kosztem
dużych napięć wewnętrznych. Była możliwa dzięki temu, że każdy nurt potrafił część
swoich postulatów wprowadzić do programu Związku. W praktyce realizował się pluralizm społeczno-polityczny.
Po wprowadzeniu stanu wojennego jednoczyła nas nadzieja, że wnet junta ustąpi
i pójdzie na kompromis. Odrzucenie przez władze ugodowych Tez Rady Prymasowskiej
(IV 1982 r.) było sygnałem, że bez zwiększenia społecznego nacisku „Solidarność”
nie odzyska prawa do legalnej działalności. Tymczasem w kierownictwie podziemnej
„Solidarności” przewagę zdobyła orientacja nastawiona na przetarg z władzą, na grę
dyplomatyczną, mimo że członkowie Związku w masowych wystąpieniach ulicznych
głosowali za inną opcją. I według mnie podjęcie tej gry osłabiało „Solidarność” zarówno
na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i wewnętrznej. Zmniejszało wpływ „Solidarności”
na kraje ościenne, na zachodnią opinię publiczną, na polskich żołnierzy, nie mówiąc już
o aparacie partyjnym i milicji. Taka gra mogła tylko poprawić wizerunek władzy we
własnej partii i w kręgach społecznych dalekich od konfliktów. Kierownictwo „Solidarności” chciało straszyć komunistów „pospolitym ruszeniem”, którego nie chciało używać.
Mimo to wielu radykalnych działaczy i wiele pośrednich struktur udzielało pełnego poparcia TKK i jej strukturom. Żyli nadzieją, że zdołają swoje racje wyłożyć kierownictwu
„Solidarności” i wtedy na pewno coś z tego zostanie uwzględnione. Też próbowaliśmy,
często bez odpowiedzi.
Zdecydowaliśmy się od samego początku na pełną autonomię w stosunku do TKK,
jednocześnie sami zobowiązując się do wspierania akcji protestacyjnych TKK i rozpowszechniania jej apeli. Niezależność programowa pozwoliła nam bez skrępowania
artykułować własne poglądy, bez liczenia się z wymogami gry politycznej, jak również
bez nacisku sponsorów zagranicznych – głównie związków zawodowych, które stoją
na straży swoiście pojętej apolityczności. Poza rewindykacjami płacowo-socjalnymi
dopuszczalna jest jeszcze działalność charytatywna, wydawnicza, samokształceniowa,
ekologiczna i obrona praw indywidualnego człowieka, które na Zachodzie uchodzą za
normę. Źle widziane natomiast jest jednoczesne formułowanie wyraźnych poglądów
w sprawach społeczno-zawodowych i polityczno-ustrojowych. Zachód odczuwa jakby
lęk przed nieznanym, chce zachować pokój i dobrobyt, nie wystawiając się na próbę.
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Wtórują temu rozgłośnie polskojęzyczne. Popierani są raczej ostrożni reformatorzy,
zwolennicy różnych form dialogu, niż nieprzejednani, którzy nie mają zamiaru wyrzec
się niepodległości Polski i eliminacji komunizmu.
Zapłaciliśmy wysoką cenę za swą autonomię. Posądzenia o agenturalność, bojkot
w prasie podległej strukturom TKK, skuteczne blokowanie zachodniej pomocy rzeczowej
i finansowej, blokada na myśl programową SW w polskojęzycznych rozgłośniach. Tylko
SB z okazji masowych rewizji, za pośrednictwem radia i telewizji ostatnio spopularyzowała naszą organizację.
A jednak przez te lata trafiliśmy w społeczne zapotrzebowanie na inny nurt „Solidarności” niż ugodowy kierunek TKK, skoro w tak niesprzyjających okolicznościach staliśmy
się ogólnopolską organizacją. Naszym atutem jest też formuła pozwalająca przyjmować
do organizacji ludzi młodych, którzy w czasach legalnej „Solidarności” kończyli szkoły,
działali w NZS. Współgranie z marzeniami Polaków pozwala nam się rozrastać mimo
zmasowanego natarcia SB.
„SD”: Wielu działaczy „Solidarności” czyni zarzut waszej organizacji, że czerpiecie z autorytetu „Solidarności”, choć wcale nie jesteście „Solidarnością”. SW nie jest
ani związkiem zawodowym, ani partią polityczną, ani ruchem społecznym w rodzaju
„Wolności i Pokoju”. Czym zatem jest, a czym nie jest SW?
Kornel Morawiecki: Niemało działaczy „Solidarności” do szczebla krajowego włącznie, którzy wypracowali autorytet „Solidarności”, należy do SW. Andrzej Kołodziej,
członek naszego Komitetu Wykonawczego i współprzewodniczący SW, był w sierpniu
wiceprzewodniczącym MKS w Gdańsku i jego podpis na porozumieniach gdańskich
znajduje się zaraz pod podpisem Lecha Wałęsy. Innych działaczy SB jeszcze nie ujawniła
w pełni, a o wielu na szczęście nie ma w ogóle pojęcia. Osobiście proszę o nieroztrząsanie
w miejscach publicznych, w mieszkaniach z podsłuchem, kto jest, a kto nie jest członkiem
SW. Jest to niedźwiedzia przysługa dla całego niezależnego ruchu, chociaż metoda jest
mniej jednoznaczna niż szeptane sprawdzanie, kto z członków SW jest agentem (najczęściej KGB). Merytoryczne problemy można rozstrzygnąć przez porównanie, w jakim
stopniu struktury TKK, a w jakim SW wypełniają funkcje związkowe. Żadna z tych
struktur nie jest związkiem zawodowym w ścisłym rozumieniu tego pojęcia. W kraju
komunistycznym nie jest możliwe, aby niezależny związek zawodowy ograniczał się do
działalności czysto związkowej, aby nie zajmował się wyborami, kulturą, ekologią itp.,
a czasami rozmowami z dyplomatami obcych państw. Zresztą już w latach 1980–1981
istniało zrozumienie dla poszerzonej formuły NSZZ „Solidarność” jako ruchu społecznego. Uchwałę taką przyjął I Zjazd. Wśród uchwał było również „Posłanie do ludzi pracy
Europy Wschodniej” i kilka innych zaleceń, których spadkobiercami czujemy się i my,
i inne struktury, które nie godzą się na porozumienie z komunistami. Na łamach pism tych
struktur można znaleźć nie mniej własnych informacji związkowych niż w kibicującym
(na wysokim poziomie) „Tygodniku Mazowsze”.
Pod koniec 1986 r. w prasie związanej z TKK zaroiło się od dyskusji gospodarczych
o konieczności zaciskania pasa w imię powodzenia „reformy” i prowadzonej gry politycznej z władzą. W naszej i zaprzyjaźnionej prasie ukazywały się wtedy wezwania do
sprzeciwu wobec podwyżek cen. I ten ton w końcu przyjęła TKK przed wiosennymi podwyżkami. Co jest, a co nie jest działaniem związkowym, niech każdy rozstrzyga w swoim
sumieniu. Nie trzeba być związkowcem, by wiedzieć, że niski udział wynagrodzenia za
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pracę, za fachowość w finalnym produkcie przyczynia się do marnotrawienia ludzkich
umiejętności i wysiłku, utrzymując niewydajną gospodarkę. Struktury TKK uważamy za
kontynuatora umiarkowanego nurtu w NSZZ „Solidarność”, a siebie i struktury współpracujące uważamy za kontynuatorów nurtu fundamentalistycznego. W jakimś stopniu oba
nurty są potrzebne, współpracują ze sobą i jednocześnie konkurują. Może to być zdrowe
i wyjść na korzyść nam wszystkim, jeśli żaden z nurtów nie będzie dążyć do monopolu
w zawłaszczaniu dziedzictwa wspólnej wszystkim „Solidarności”. Po utworzeniu Tymczasowej Rady „Solidarności” uważamy się za równoprawnych spadkobierców „Solidarności”. Właśnie ogłosiliśmy program wyjaśniający, czym jest Solidarność Walcząca.
„SD”: Jak widzisz przyszłość polskiej opozycji i swojej organizacji?
Kornel Morawiecki: Czy „opozycja” jest właściwym terminem? Istnienie opozycji,
a nie tylko poszczególnych dysydentów, zakłada pewne minimum wolności politycznych. W Polsce trochę tak już jest, mimo braku ustawowych zapisów. SW nie mieści się
choćby w tak rozumianej opozycji. Istnienie nas i organizacji do nas podobnych może
zwiększyć możliwości opozycji i zniechęcić władze do jej likwidowania. Gdyby jednak
zabrakło nieprzejednanych, to ekstremistami zostaliby znowu działacze KOR-u, KPN-u,
współpracownicy Wałęsy, a nawet część działaczy katolickich.
Ale wierzę, [że] do tego nie dojdzie. Komunizm się kończy. Nie wiadomo, jak długo
to potrwa, ile jeszcze zła ten system wyrządzi. Walczymy, by koniec przyspieszyć, a zło
zminimalizować. Nas mogą indywidualnie zniszczyć, mogą nawet rozbić nasze struktury. Wtedy na nasze miejsce przyjdą nam podobni. Idea wolności ludzi i narodów, idea
solidarnej Polski – zwycięży.
„Solidarność Dolnośląska”, listopad 1987, nr 43
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1987, nr 80.

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
Czekanie
Władza jest jak młoda panienka: chciałaby, ale się boi – tak skomentował mój znajomy
esbek obecną politykę generalskiej ekipy. Rozmawialiśmy o referendum1 i esbek mnie
zagadał. Podczas gdy ja, ekstremista, lansowałem hasło 2 × nie taka.
Ten mnie przebił hasłem: 2 × nie. Myślę, że warto przytoczyć jego argumenty.
Żeby zrobić prawdziwą reformę w Polsce, trzeba najpierw postawić się Rosji, odmówić płacenia haraczu w ramach RWPG. A kto się postawi? Generał? Wolne żarty.
A skoro nadal trzeba płacić haracz i handlować z ZSRR na „wzajemnie korzystnych
zasadach”, to nie będzie żadnego wolnego rynku. W takiej sytuacji samorządność
przedsiębiorstw to pic na wodę. Mogą wprowadzić prawdziwe ceny, ale nie wprowadzą prawdziwych płac. Bo w połowie każdy z nas – i esbek, i robotnik – pracuje dla
ZSRR. Generał się boi radykalnych decyzji, chce znowu zyskać na czasie. Potrzebuje
tysiąca spokojnych dni, żeby zobaczyć, co będzie z [Michaiłem] Gorbaczowem, co
będzie z opozycją w PRL, czy beton zmięknie, czy ludzie przyzwyczają się w końcu do
nędzy. I po to jest ta cała heca z referendum, z mglistymi obietnicami itd. Ile warte są
obietnice władz, nawet konkretne i uroczyście podejmowane, pokazują porozumienia
sierpniowe. A po co są podwyżki? Żeby wprowadzić prawdziwe ceny? Śmiechu warte.
Już kilka razy wprowadzali i co? I nic. Chodzi tylko o to, żeby nie zmieniając zbyt
wiele, przeczekać. Jeszcze trzy lata.
A zagrywka z referendum jest znakomita (pewnie pomysł [Jerzego] Urbana). I co
z tego, że ludzie się śmieją, że zbojkotują, że nie wierzą. Nie o to chodzi. Chodzi o to,
żeby tak wszystko pomieszać, pogmatwać rzeczy sensowne z bezsensownymi, żeby ludzie
nie bardzo wiedzieli, co robić, żeby też czekali (nie wiadomo na co). Żeby nie przyszła
im do głowy myśl o strajku! I nie przychodzi. Nawet ekstremiści z „Solidarności” nie
nawołują do strajków. W obecnej sytuacji hasło strajku wydaje się ludziom bezsensowne, że niby jest destrukcyjne i nie ma szans powodzenia. I o to właśnie chodzi, żeby ci
z „Solidarności” dumali nad hasłami niedestrukcyjnymi, żeby się łudzili, że wkrótce
władza zacznie z nimi rozmawiać, a tymczasem ludzie nie bardzo wiedzieli, co robić,
i z braku laku czekali na „efekty” II etapu reformy. A później się zobaczy. Władza nie
myśli więcej niż kilka lat naprzód. Myśli tylko, jak – tu i teraz – wykiwać społeczeństwo.
A społeczeństwo i ci z „Solidarności” dają się kiwać jak dzieci.
Jedyną sensowną reakcją społeczeństwa na podwyżki byłby powszechny strajk! Żądanie konkretnych gwarancji! Ale żadnych strajków nie będzie. Podwyżki wprowadzać
się będzie ratami, ludzie będą skołowani, każdy będzie gonił za własnym ogonkiem,
Tak w oryginale.
Referendum odbyło się 29 XI 1987 r.; postawiono w nim dwa ogólnikowe pytania na temat planów reform gospodarczych i politycznych, wyniki nie miały mocy wiążącej ze względu na zbyt niską frekwencję.
a

1
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„Solidarność” będzie się wykańczać w personalnych rozgrywkach, [Michaił] Gorbaczow
będzie walczył ze swoimi przeciwnikami – a generał będzie spokojnie czekał.
Gdybym ja był [Lechem] Wałęsą – powiedział esbek – krzyknąłbym: 2 × nie! Dość
nabijania ludzi w butelkę! Dość czekania! Prawdziwe reformy i gwarancje – albo strajk!
Tak mówił esbek, a ja – ekstremista – co miałem mówić?
Jan Mak
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 166.

Nr 246
1987 [listopad, przed 13], [Wrocław] – „Przewodniczący aresztowany”, oświadczenie
Solidarności Walczącej w związku z aresztowaniem Kornela Morawieckiego
Przewodniczący aresztowany
W dniu 9 listopada 1987 we Wrocławiu został aresztowany Kornel Morawiecki. Od
powstania Solidarności Walczącej jest przewodniczącym naszej organizacji.
Działalność publicystyczną i organizacyjną rozpoczął przed 1980 r. Cały czas był
redaktorem miesięcznika „Biuletyn Dolnośląski”.
W Sierpniu ’80 organizował druk i kolportaż wśród strajkujących. Był delegatem na
I Zjazd NSZZ „Solidarność”. Przed samym Zjazdem został aresztowany. Wtedy siła nas
wszystkich była tak wielka, że go wypuszczono. A oskarżony był o podważanie sojuszów.
Od 13 grudnia 1981 [r.] ukrywał się. Zaczął od organizowania struktur, druku i kolportażu
„Z Dnia na Dzień”. Od założenia Solidarności Walczącej w czerwcu 1982 [r.] niezłomnie
organizował podziemne struktury wykonawcze. Prowadził również ożywioną działalność
polityczną i publicystyczną.
Kornel Morawiecki dobrze przysłużył się sprawie Ojczyzny i „Solidarności”.
Za Solidarność Walczącą
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 166.
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Nr 247
1987 [listopad, przed 13], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej informujący
o objęciu przewodnictwa w Komitecie Wykonawczym przez Andrzeja Kołodzieja
Komunikat organizacji
Od dnia 11 listopada 1987 r. organizacją Solidarność Walcząca kieruje Komitet Wykonawczy, którego pracom przewodniczy Andrzej Kołodziej.
Za Komitet Wykonawczy SW:
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 166.
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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
List otwarty do Natalii Gorbaniewskiej i innych przyjaciół na Zachodzie
Zwracam się do Was, Przyjaciele, z prośbą o podejmowanie akcji na rzecz Kornela
Morawieckiego, który walcząc o wolność dla wszystkich – sam wolność utracił. Nie
ulega wątpliwości, że jedną z przyczyn uwięzienia była jego wierność zasadzie „Za
naszą i waszą wolność”.
Sądzimy, że połączone wysiłki – nasze, tu, w kraju, i Wasze w świecie, wymogą na
władzy uwolnienie naszego kolegi i Przywódcy.
Oczywiście nawet uwolnienie Kornela nie zmieni sytuacji – nadal w Polsce i innych
krajach władcy więzić będą niewinnych ludzi i krępować wolną myśl. Uważam jednak,
że właśnie naszym obowiązkiem – w imię powszechnej solidarności ludzi – jest obrona
krzywdzonych i prześladowanych.
Nasz Przyjaciel, kolega i Przywódca, Kornel Morawiecki, przeżywa obecnie trudne
chwile, bezbronny wobec fałszywych oskarżeń, pomówień i prasowych ataków. Nie wiem,
kiedy do nas wróci, ani jakie czekają go próby. Kontynuujemy jego pracę i staramy się
być godni jego zaufania.
Wrocław, listopad 1987 [r.]

Z wyrazami przyjaźni i solidarności
w imieniu SW
Jan Ewaryst (redaktor „Biuletynu Dolnośląskiego”)

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1987, nr 80.
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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)
Kornel Morawiecki – przewodniczący Solidarności Walczącej – jest aresztowany pod
pozorem przemytnictwa. Taka jest aktualna taktyka władz PRL, aby działaczy niezależnych
aresztować pod zarzutami kryminalnymi. Walka o uwolnienie Kornela Morawieckiego
jest w tej chwili walką o status całej opozycji.
Wrocław, dn. 9 XII 1987 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 168.
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Przewodniczący RKS NSZZ „Solidarność”
Region Dolny Śląsk
za Komitet Wykonawczy SW:
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski

Nr 250
1987 [grudzień, przed 10], [Wrocław] – Wspólny komunikat Regionalnego Komitetu
Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz Solidarności Walczącej informujący
o deklaracji współpracy
Komunikat
W dniu 9 grudnia br. miało miejsce spotkanie kierownictwa RKS NSZZ „Solidarność”
Regionu Dolny Śląsk z Komitetem Wykonawczym Organizacji Solidarność Walcząca.
Obydwie strony ustaliły, że Solidarność Walcząca wyrosła z ruchu „Solidarność”, choć
nie jest związkiem zawodowym w rozumieniu konwencji międzynarodowych. Reprezentantem i kierownictwem NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku jest RKS.
Uznano, że członkowie Solidarności Walczącej, należący do NSZZ „Solidarność”,
mogą pełnić w strukturach RKS Dolny Śląsk dowolne funkcje, przy uwzględnieniu wymogów statutu Związku.
Obydwie strony deklarują wolę współpracy w:
– ustalaniu wspólnych stanowisk wobec najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych,
– staraniach o środki techniczne,
– organizowaniu i wspieraniu niezależnych działań w regionie,
– rozpowszechnianiu wydawnictw,
– obronie wszystkich więźniów sumienia i osób represjonowanych z przyczyn politycznych.
Przewodniczący RKS NSZZ „Solidarność”
Region Dolny Śląsk
za Komitet Wykonawczy SW:
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 168.
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Nr 251
1987 grudzień 16, [Wrocław] – Oświadczenie Andrzeja Kołodzieja dementujące oskarżenia o tworzenie grupy terrorystycznej oraz organizowanie przemytu do Polski sprzętu
poligraficznego
Oświadczenie
1. Grzecznościowo kilka razy w przeszłości otrzymywałem sprzęt poligraficzny od
działaczy „S”, ale częściej były to tylko obietnice.
2. Sam żadnych konkretnych zamówień nie składałem i nigdy przed odbiorem sprzętu
nie wiedziałem, co zostanie przekazane.
3. W drugiej połowie 1987 r. jeden z działaczy „S” na Wybrzeżu zaproponował mi
odbiór sprzętu z transportu przeznaczonego dla „S”. Obecnie wiem, że transport przejęty pod hotelem „Marina” w Sopocie został wwieziony do kraju pod kontrolą Służby
Bezpieczeństwa.
4. Domniemania śledczych, z których ma wynikać, że z inspiracji [Mariana] Kalety1 i [Józefa] Lebenbauma2, a w porozumieniu z Kornelem Morawieckim, podjąłem
się organizacji specjalnej grupy terrorystycznej, są życzeniowym wymysłem Służby
Bezpieczeństwa. Stwierdzam, że żadne takie porozumienie nie istniało, i nie rozumiem,
dlaczego K[ornel] Morawiecki ma być oskarżony o rzekomy przemyt do Polski jakiejkolwiek przesyłki.
5. Dowiedziałem się, że sprzęt pokazywany w telewizji jest zakupywany – na nasze
nieszczęście – przez PRL w zwykłych domach towarowych na Zachodzie, a posiadanie
go w Polsce do stycznia 1987 [r.] nie było prawnie zabronione.
16 grudnia 1987 r.

Andrzej Kołodziej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 169.

Marian Kaleta „Rex” (ur. 1945) – współpracownik Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” za Granicą; od
1970 r. w Szwecji, organizator przerzutów sprzętu i materiałów dla podziemia w kraju.
2
Józef Lebenbaum „J.L.”, „Józek” (ur. 1930) – dziennikarz, działacz emigracyjny; od 1969 r. w Szwecji, w 1983 r.
założyciel i kierownik Niezależnej Agencji Polskiej w Lund, organizował pomoc ﬁnansową i materialną dla podziemia
w kraju.
1
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Nr 252
1987 [grudzień, przed 17], [Wrocław] – Komunikat o powołaniu Dolnośląskiego Funduszu Wydawniczego
Komunikat
W dniu 7 grudnia br. RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Organizacja
Solidarność Walcząca, Niezależne Zrzeszenie Studentów oraz Porozumienie Społecznych Komitetów Kultury, Nauki, Oświaty i Zdrowia1 powołały Dolnośląski Fundusz
Wydawniczy.
Zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków, przyjmowanie darowizn oraz wspieranie niezależnej działalności wydawniczej.
RKS NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Organizacja Solidarność Walcząca,
NZS Wrocław, Porozumienie Społecznych Komitetów Kultury, Nauki, Oświaty i Zdrowia
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1987, nr 169.

Porozumienie Społecznych Komitetów Kultury, Nauki, Oświaty i Zdrowia – podziemna struktura istniejąca na
Dolnym Śląsku od 1986 r., grupująca niezależnych przedstawicieli środowisk związanych z kulturą, nauką, oświatą
i służbą zdrowia.
1
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Nr 253
1988 styczeń 1, [Wrocław] – Komunikat o powołaniu Biura Informacyjnego Solidarności
Walczącej w Toronto
Komunikat
W Toronto w Kanadzie powstało Biuro Informacyjne Solidarności Walczącej. Biurem kieruje Zbigniew Bełz1 – jeden z założycieli naszej organizacji. Odtąda powoływane
przedstawicielstwa SW w Ameryce Północnej – nie [do]tyczy to Komitetów na rzecz
Uwolnienia Morawieckiego2 – zostają podporządkowane Zbigniewowi Bełzowi. Mogą
się rozwiązać lub prowadzić działalność w ramach dotychczasowych uprawnień, lecz pod
zwierzchnictwem Zbigniewa Bełza.
Członków SW przebywających w Ameryce Płn. obligujemy do nawiązania kontaktu ze Zbigniewem Bełzem. Członków honorowych, sympatyków i ludzi dobrej woli
zamieszkałych w Ameryce Północnej i spieszących nam z pomocą finansową prosimy
o przekazywanie tej pomocy na ręce Zbigniewa Bełza. Prośba ta odnosi się szczególnie
do instytucji i do osób, które miały problemy z przekazywaniem nam pomocy finansowej.
Nie zawsze droga, którą wybierali, prowadziła do nas. Potwierdzenie wpłaty dokonane
przez Zbigniewa Bełza jest równoważne z potwierdzeniem Komitetu Wykonawczego.
Z pewnym opóźnieniem wszystkie te potwierdzenia ukażą się w naszym organie.
1 stycznia 1988 r.

Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 170.

W oryginale Dotąd.
Zbigniew Bełz (ur. 1955) – prawnik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, członek ZR Gorzów
Wlkp., członek KKK Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, delegat na I KZD, członek Prezydium KKR, w 1981 r.
współzałożyciel Polskiej Partii Demokratycznej, w stanie wojennym ukrywał się, współorganizator MKS, przewodniczący RKW, w 1982 r. członek redakcji „Feniksa”, działacz SW, członek Rady, w kwietniu 1983 r. aresztowany,
w czerwcu 1983 r. zwolniony; złożył publiczną deklarację lojalności, w 1987 r. wyemigrował do Kanady, gdzie został
przedstawicielem SW.
2
Komitet na rzecz Uwolnienia Morawieckiego – organizacja powołana po aresztowaniu Kornela Morawieckiego
w listopadzie 1987 r., działająca w USA; założycielem i liderem był Marek Ruszczyński.
a

1
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Nr 254
1988 styczeń 1, [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej przedstawiający sylwetkę
Janiny Jadwigi Chmielowskiej kierującej Oddziałem Solidarności Walczącej w Katowicach
Komunikat
Od kilku lat Oddziałem Solidarności Walczącej w Katowicach kieruje Jadwiga Chmielowska. W 1978 roku ukończyła studia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Automatyki
[i] Informatyki. Była członkiem Zarządu MKZ Katowice, a potem członkiem Zarządu
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Jako jedyny członek tego Zarządu uniknęła aresztowania
13 grudnia 1981 [r.] i od tego czasu ukrywa się.
1 stycznia 1988 r.

Za Komitet Wykonawczy SW
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 171.
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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”
Uwagi do stanowiska „Kultury”
W październikowym numerze „Kultury” ukazało się oświadczenie redakcji tego
pisma. Oświadczenie zatytułowane „Kryzys w »Solidarności«” docieka, kto jest winien oddania jednego miliona dolarów1, który został przyznany „Solidarności” uchwałą
Kongresu Stanów Zjednoczonych, podjętą w lipcu br. Z opinii „Kultury” bije niepokój
i krytycyzm wobec gremiów decyzyjnych NSZZ „Solidarność”. Środków zaradczych
„Kultura” poszukuje w demokratyzacji procesu decyzyjnego. Chyba jest już za późno.
Głosy prasy związkowej z różnych regionów są tylko jałowym narzekaniem. Kiedy nawet
RKS Region Dolny Śląsk nie otrzymuje żadnej pomocy materialnej od KKW2, trudno,
aby otrzymywały ją słabsze ogniwa bądź struktury krytyczne wobec KKW.
Jeśli redakcji „Kultury”, Kongresowi Polonii i sympatykom „Solidarności” rzeczywiście zależy na pomocy materialnej dla struktur „Solidarności” i opozycji polskiej, to
jedynym sposobem docierania tej pomocy jest decentralizacja. Niestety, nasze doświadczenie podpowiada, że nie wystarczy zastrzec, dla kogo jest przesyłka, lecz sam sposób
przekazywania pomocy – dotyczy to również pieniędzy – musi być zdecentralizowany,
tak aby przesyłka docierała do wytypowanego odbiorcy.
Solidarność Walcząca, oprócz przesyłek dla siebie, jest upoważniona i gotowa do
odbioru przesyłek na Dolnośląski Fundusz Wydawniczy. Fundusz ten w tej chwili nie
dysponuje żadnymi zasobami.
Andrzej Kołodziej, Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 171.

Lech Wałęsa zdecydował, aby przeznaczyć pieniądze na rzecz służby zdrowia.
Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” – krajowe władze związku powstałe w październiku 1987 r.
z połączenia TKK NSZZ „Solidarność” i TR NSZZ „Solidarność”, na czele KKW stanął Lech Wałęsa; Komisja
zakończyła działalność w kwietniu 1990 r. w związku z wyborem nowych władz na II KZD.
1
2
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Nr 256
1988 styczeń 25, Wrocław – Komunikat Solidarności Walczącej informujący o aresztowaniu
Andrzeja Kołodzieja kierującego pracami Komitetu Wykonawczego SW
Komunikat Organizacji
Od 11 listopada 1987 r. pracami Komitetu Wykonawczego Solidarności Walczącej
kierował Andrzej Kołodziej. Został aresztowany 22 stycznia 1988 r. w Gdańsku.
W sierpniu 1980 r. Andrzej Kołodziej był wiceprzewodniczącym MKS w Gdańsku,
zastępcą Lecha Wałęsy i jest sygnatariuszem porozumień gdańskich.
W tej chwili organizacją kieruje Komitet Wykonawczy. Komitet zaleca wszystkim
strukturom i członkom SW realizację dotychczasowych zadań. Nowe zadania mogą być
podejmowane po uzgodnieniu z Komitetem.
Przewodniczącym Solidarności Walczącej jest Kornel Morawiecki.
Wrocław, dn. 25 I 1988 [r.]

Za organizację Solidarność Walcząca
Andrzej Lesowski, Jerzy Lubicz

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 172.
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Nr 257
1988 [luty, przed 4], [Wrocław] – List Hanny Łukowskiej-Karniej pisany z więzienia
Dziękuję za słowa otuchy i solidarności, które napłynęły do mnie z kraju i zagranicy.
Dzięki tym wszystkim, którzy o mnie – o nas – pamiętają, wiem, że „Solidarność” żyje
i zwycięży. Z tą wiarą łatwiej w więzieniu. Cieszę się, że ludzie coraz mniej się boją i coraz
odważniej upubliczniają swoje poglądy. Im więcej nas będzie, tym szybciej spełnią się
nasze nadzieje na lepsze jutro. Życzę Czytelnikom, sobie oraz wszystkim Polakom i nie
tylko Polakom – Rzeczypospolitej Solidarnej. Zachęcam wszystkich, a przede wszystkim
młodzież, do czytania i prenumerowania wydawnictw „Solidarności Walczącej” oraz
innych wydawnictw wychodzących w kraju i za granicą. Solidarność Walcząca – jak
mówi jej przywódca Kornel Morawiecki – „walczy o serca i umysły”, a solidarność serc
i umysłów nie zna granic albo barier i jest pewna swego ostatecznego zwycięstwa.
Hanna Łukowska-Karniej
PS Chcę prosić wszystkich moich sympatyków o pomoc i wsparcie tych, którzy pracują
w strukturach podziemnych – im trudniej. Wiem – oni są przemęczeni, a potrzeby związane
z walką o naszą wspólną sprawę są studnią bez dna. Wspierajcie ich w walce o Rzeczpospolitą Solidarną. Dopóki nie będzie chętnych do więzień, nie wywalczymy wolnej
Polski. Zachęcam wszystkich i wręcz wzywam do niepłacenia grzywien wymuszanych
przez kolegia do spraw wykroczeń w sprawach politycznych i namawiam gorąco do odsiadywania wyroków. Aby coś osiągnąć, trzeba się poświęcić i pocierpieć dla wspólnej
sprawy, przy okazji jest to sprawdzian naszej odporności i możliwości. Dedykuję cytat
z otrzymanej korespondencji i życzę „radości serca znanej tylko tym, którzy sprawę dobra
przyjęli jako treść i wytyczną swego osobistego życia”.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 172.
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Nr 258
1988 [luty, przed 4], [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej wyrażające
solidarność z narodem rumuńskim w walce z dyktaturą Nicolae Ceauşescu
Dzień Rumuński
1 lutego Dniem Solidarności z Narodem Rumuńskim
Niedawne rozruchy na tle ekonomicznym w mieście Brašov1 świadczą, że ludzie pracy
w Rumunii zamierzają czynnie walczyć o swoje prawa. Organizacja Solidarność Walcząca
podejmuje wezwanie czeskiej Karty 77 o międzynarodowe wsparcie i pomoc przyjaciołom
rumuńskim. Uznajemy walkę o obalenie Nicolae Ceauşescu2 za jedno z najważniejszych
zadań bieżących opozycji w obozie komunistycznym.
Zobowiązujemy ogniwa i zagranicznych przedstawicieli SW do:
– stałego informowania krajowej i zagranicznej opinii publicznej o sytuacji w Rumunii,
– organizowania akcji protestacyjnych i solidarnościowych, tworzenia komitetów
solidarności z Rumunią, podjęcia rozmów z emigracją rumuńską,
– przedstawienia rządom wolnych i demokratycznych krajów stanowiska SW w sprawie Rumunii.
Bracia Rumuni!
Popieramy Was w walce o demokrację, lecz Wasz los jest głównie w Waszych rękach.
Niech Waszemu słusznemu gniewowi i protestom towarzyszy praca nad samoorganizacją
społeczną i polityczną. Zakładajcie niezależny i samorządny związek zawodowy – rumuńską „Solidarność”. Twórzcie niezależne organizacje kulturalne, społeczne i polityczne.
Precz z komunistyczną tyranią [Nicolae] Ceauşescu! Niech żyje wolna i demokratyczna Rumunia!
Za Komitet Wykonawczy SW
Andrzej Lesowski, Jerzy Lubicz
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 172.

15 XI 1987 r. w rumuńskim Braszowie (Brašov) doszło do demonstracji robotników, bezpośrednią przyczyną
protestu była redukcja wynagrodzeń.
2
Nicolae Ceauşescu (1918–1989) – rumuński polityk komunistyczny; 1965–1989 sekretarz generalny Rumuńskiej
Partii Komunistycznej, w grudniu 1989 r. obalony i stracony.
1
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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)
Komunikat
W dniach 15–16 lutego 1988 r. odbyło się posiedzenie Rady Organizacji „Solidarność
Walcząca”. Rada oceniła bieżącą politykę władz PRL. W obliczu narastających trudności
gospodarczych władze PRL będą starały się unikać konfliktów ze społeczeństwem. W tej
sytuacji zorganizowane żądania zrekompensowania podwyżek cen pod adresem władz
mają szanse powodzenia.
Rada przeanalizowała dotychczasową działalność Organizacji. Aresztowanie Kornela
Morawieckiego, Hanny Łukowskiej-Karniej i ostatnio Andrzeja Kołodzieja jest dotkliwą
stratą poniesioną przez Organizację. Jednak dzięki ofiarności naszych członków aresztowania te nie wpłynęły dezorganizująco na działalność SW.
Rada podjęła uchwałę, aby do czasu pobytu Kornela Morawieckiego w więzieniu rolę
przewodniczącego SW Komitet Wykonawczy sprawował kolegialnie.
W związku ze zwiększeniem się liczby członków SW we Wrocławiu rada wyraziła
zgodę na powołanie wrocławskiego oddziału SW.
Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom tak w kraju, jak i za granicą, które
podejmują działania na rzecz uwolnienia Kornela Morawieckiego i innych więźniów politycznych PRL. Jednocześnie zwracamy się z apelem o dalsze interwencje w tej sprawie.
Rada Organizacji Solidarność Walcząca
W uzupełnieniu Komitet Wykonawczy SW informuje, że pracami komitetu kieruje
Jadwiga Chmielowska, ukrywająca się od 13 grudnia 1981 r. W okresie legalnego
działania „Solidarności” została wybrana do Zarządu Regionu NSZZ „S” Górny Śląsk.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 174.
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Nr 260
1988 marzec 3, [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej potwierdzający zwierzchnictwo Ewy Kubasiewicz nad zagranicznymi strukturami organizacji
Komunikat
Dwa lata temu Komitet Wykonawczy SW ustanowił Ewę Kubasiewicz1 szefem struktury zagranicznej SW. Od niedawna Ewa Kubasiewicz przebywa we Francji i bezpośrednio
kieruje całą strukturą zagraniczną organizacji.
Jest jedynym członkiem Komitetu Wykonawczego SW przebywającym poza granicami
kraju i zachowuje wszystkie kompetencje członka Komitetu Wykonawczego.
Biuro SW w Toronto (Kanada) kierowane przez Zbigniewa Bełza i wszyscy przedstawiciele SW działający w Europie Zachodniej są podporządkowani zwierzchnictwu
Ewy Kubasiewicz i pod tym warunkiem zachowują swoje dotychczasowe upoważnienia
i kompetencje. Apelujemy do dotychczasowych przedstawicieli i sympatyków SW, aby
nie centralizowali działań operacyjnych i korzystali z dotychczasowych możliwości
kontaktowania się z krajem, rozbudowywali własne drogi udzielania pomocy sprzętowej
dla Solidarności Walczącej w kraju.
Ewa Kubasiewicz ma prawo wydawania oświadczeń w bieżących sprawach w imieniu
Komitetu Wykonawczego i podejmowania zobowiązań w imieniu organizacji. Ma prawo
przyjmowania wszelkiej pomocy materialnej. Potwierdzenie przez nią udzielonej pomocy
jest równoważne potwierdzeniu w piśmie „Solidarność Walcząca”.
3 marca 1988 r.

Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 174.

Ewa Kubasiewicz-Houée (ur. 1940) – polonistka, bibliotekarz, działaczka opozycyjna; działaczka NSZZ „Solidarność”, wiceprzewodnicząca KZ w Wyższej Szkole Morskiej, członek MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk, następnie
ZR Gdańsk, w stanie wojennym początkowo ukrywała się, aresztowana w grudniu 1981 r., następnie skazana na
10 lat pozbawienia wolności, zwolniona w 1983 r.; od 1983 r. w SW, członek Komitetu Wykonawczego, organizatorka
oddziału SW w Gdańsku, od 1988 r. na emigracji we Francji, koordynatorka przedstawicielstw zagranicznych SW.
1
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Nr 261
1988 [marzec, przed 17], [Wrocław] – „Pielgrzymka w intencji więźniów politycznych”,
artykuł od redakcji przedstawiający sylwetkę Andrzeja Kołodzieja i Kornela Morawiec
kiego oraz informujący o innych więźniach politycznych
Pielgrzymka w intencji więźniów politycznych
Warszawskie środowisko byłych internowanych i byłych więźniów politycznych
ogłasza pielgrzymkę w intencji zwolnienia z więzień aresztowanych przywódców Solidarności Walczącej, członków WiP-u i innych aresztowanych za działalność związkową
i polityczną.
9 kwietnia o [godz.] 11 w Częstochowie w Kaplicy [Cudownego Obrazu] Matki Boskiej odbędzie się msza w intencji uwięzionych.
My ze swej strony chcielibyśmy jeszcze raz przybliżyć Czytelnikom postać Andrzeja
Kołodzieja.
Andrzej Kołodziej przed Sierpniem ’80 działał w Wolnych Związkach Zawodowych1.
W sierpniu 1980 [r.] był przywódcą strajku w gdyńskiej stoczni im. Komuny Paryskiej
i zastępcą Lecha Wałęsy w Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym. Andrzej wraz
z innymi działaczami WZZ przyczynił się do przekształcenia ekonomicznego strajku
stoczniowców w strajk o 21 postulatów. Ten strajk rozszerzył się na całą Polskę i doprowadził do utworzenia 10-milionowego NSZZ „Solidarność”.
Czy ta inicjatywa mogła przekroczyć granice Polski? Czy „Solidarność” może być
nadzieją i sposobem życia narodów sąsiadujących z nami? Bez prób sprawdzenia i bez
koniecznych ofiar nie można otrzymać odpowiedzi praktycznej. Andrzej taką próbę podjął
na jesieni 1981 r., chcąc rozeznać nastroje społeczne w Czechosłowacji. Został wtedy
aresztowany przez policję CSRS i osadzony w praskim więzieniu dla cudzoziemców.
Internacjonalizm socjalistyczny w części uznaje prawo własności, więc po pewnym czasie
policja CSRS oddała go policji PRL. W wyniku amnestii z 1983 roku Andrzej znalazł
się poza więzieniem.
Przecięcie się dróg Andrzeja Kołodzieja z drogami Kornela Morawieckiego było
tylko kwestią czasu i okoliczności. Rozumieli się świetnie, obaj o niesłychanie czynnym
usposobieniu i wielkiej odwadze. Różnili się metodycznością oraz ufnością wobec ludzi.
Andrzej sprawiał wrażenie bardziej chłodnego, lepiej zorganizowanego i mniej dziwiącego
się różnym drobnym podłościom ludzkim. Kornel był ufny jak dziecko nieskażone złem
dorosłego świata i dbał, aby wieści z takiego świata nie zaśmiecały łamów naszego pisma.
Również dla niego styk z problematyką czechosłowacką miał się okazać ciężką próbą.
Znana była jego otwartość na losy narodów uwikłanych w naszą historię. Nic więc dziwnego, że inicjatorzy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej zwrócili się do Kornela, aby
Wolne Związki Zawodowe – niezależne organizacje usiłujące prowadzić działalność związkową; pierwszy komitet
powstał w 1978 r. na Górnym Śląsku, następne na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim; w WZZ działali m.in.: Andrzej
Gwiazda, Joanna Duda-Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski, Anna Walentynowicz, Alina Pienkowska, Lech Wałęsa,
Lech Kaczyński, Roman Kściuczek, Kazimierz Świtoń, Bogdan Lis, Jan Witkowski, Stefan Kozłowski.
1
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sygnował apel powołujący tę inicjatywę. Osoby pośredniczące, a pilnowane przez SB,
otrzymały 48 godzin czasu na uzyskanie odpowiedzi. Entuzjazm Kornela dla powołania
SPCz był tak wielki, że podjął ryzyko graniczące z aresztowaniem, aby w terminie przekazać pośrednikowi swoją odpowiedź. Przeżył szok, gdy się nie odnalazł na opublikowanej
liście sygnatariuszy. Nie uwierzył współpracownikom informującym go o przyczynach
wykreślenia jego podpisu. Kiedy otrzymał oficjalne wyjaśnienie od rzecznika SPCz, nie
zgodził się na opublikowanie nazwiska bezpośredniego sprawcy tej afery. Uważał, że
nie zawsze bezpośredni sprawca jest jedynym winnym, a częściej okazuje się, że jest
uwikłany w grę z ewentualnymi aliantami i ustępuje w jednym miejscu, aby coś zyskać
w innym. Można i tak tłumaczyć zwykłe intrygi, lecz na pewno są wartości, którymi
kupczyć nie można.
Pamiętajmy w dniach pielgrzymki, że Hanka, Kornel, Andrzej, Sławomir Dutkiewicz2,
Krzysztof Wolf3 i wielu innych nie opuszcza więzień, bo odmawia frymarczenia wartościami, które nadają sens ludzkiemu życiu. Zachowajmy wiarę w niewinność tych ludzi,
niezależnie od plugawych pomówień rzecznika [rządu] PRL i orzeczeń sądów, bo sądy
w realnym socjalizmie są tylko innym departamentem policji. W „liberalnej” policji ten,
kto cytuje wolnościowe fragmenty konstytucji, pozostaje jeszcze niewinny, jeśli tylko nie
korzysta ze swych uprawnień bez… uprzedniego zezwolenia. Prawo przypomina reguły
sowieckiego kołchozu – ludziom przyznaje się środki poniżej możliwości przeżycia
i potem każdego, kto żyje, można oskarżyć o kradzież.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 175.

Sławomir Dutkiewicz (ur. 1963) – prywatny przedsiębiorca, działacz opozycyjny; działacz Ruchu „Wolność
i Pokój”, w listopadzie 1987 r. aresztowany za trwałe uchylanie się od służby wojskowej, podjął bezterminową
głodówkę protestacyjną, w grudniu 1987 r. skazany na 2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności, w sierpniu 1988 r.
zwolniony, współredaktor pisma „Agnus”.
3
Krzysztof Wolf (ur. 1959) – działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa, działacz
MRKS, współpracownik SW w Warszawie; zaangażowany w podziemne radio i druk, we wrześniu 1987 r. zatrzymany i pobity, następnie fałszywie oskarżony o pobicie milicjanta, w grudniu 1987 r. skazany na rok pozbawienia
wolności, zwolniony po odbyciu 2/3 kary.
2
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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
Oświadczenie
9 kwietnia, po 5 miesiącach od dnia aresztowania, opuściłam więzienie. Chciałabym
serdecznie podziękować wszystkim w kraju i na świecie, którzy występowali w mojej
obronie. Wszystkim, którzy okazali mi solidarność, uczestnicząc w demonstracjach,
nadsyłając liczne kartki i listy, pamiętając o mnie w modlitwie. Wszystkim tym osobom
i organizacjom bardzo dziękuję, a jednocześnie proszę o kontynuowanie wysiłków na
rzecz pozostałych więźniów politycznych. Oni bardzo potrzebują Waszej pomocy, ich los
jest naprawdę w Waszych rękach – ich szybkie uwolnienie zależy od Waszej wytrwałości
i determinacji.
Trzymanie w polskich więzieniach niewinnych ludzi za to tylko, iż mieli odwagę głosić
niezależne poglądy i jednoczyć się dla pokojowego realizowania swych przekonań, jest
hańbą dla naszego kraju, hańbą dla współczesności.
Wrocław, 9 IV 1988 r.

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1988, nr 82.
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(–) Hanna Łukowska-Karniej

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)
Kornel Morawiecki, s. Michała
Areszt Śledczy
Warszawa, ul. Rakowiecka [37]

Warszawa, 12 IV 1988 r.

I Sekretarz KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
gen. Wojciech Jaruzelski
Panie Generale!
Sprawa, z jaką zwracam się do Pana, jest na pozór błaha, lecz znamienna. Szczerze
mówiąc, nie obiecuję sobie wiele po Pańskiej interwencji (obym się mile rozczarował).
Listem tym chciałbym przyczynić się do oczyszczenia atmosfery stosunków między
komunistami a ich politycznymi przeciwnikami w Polsce.
Piszę do Pana jako do przywódcy dyktatorskiej partii – Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej – która rządzi tu nieprzerwanie od bez mała 44 lat. Piszę jako przewodniczący
konspiracyjnej z konieczności organizacji Solidarności Walczącej, której jednym z celów
jest pozbawienie Pana i Pańskiej partii władzy w kraju – na rzecz rządów demokratycznych. Czy muszę Panu tłumaczyć dlaczego? Jesteście uzurpatorami z obcego nadania. Na
Waszych rękach jest krew tysięcy patriotów zamordowanych w 40. i 50. latach pod osłoną
i przy współudziale Sowietów. Przy tym rządzicie źle, co widać wszem wobec. 44 lata
waszych rządów opóźniły względny rozwój naszego kraju w porównaniu do wszystkich
niekomunistycznych krajów na świecie. Dziś średnia płaca realna jest w Polsce niższa
niż w 1946 r. – fakt niespotykany nigdzie poza tzw. socjalistycznym obozem. Przy tym
fałszujecie historię i okłamujecie społeczeństwo. Przykład aż nadto wymowny to Katyń.
A co stało się z oficerami, lekarzami, naukowcami z obozów w Ostaszkowie i Starobielsku, z ponad 200 tysiącami szeregowych jeńców wziętych do radzieckiej niewoli po
17 września 1939 r.? Ile tysięcy z wywiezionej w czasie wojny szeroko pojętej inteligencji
polskiej pozostało na wieczność na Syberii, w Kazachstanie? Mówicie: „białe plamy”. Nie
białe, to są czerwone plamy, które usiłowaliście pokryć całunem kłamstwa i zapomnienia.
I czynicie to nadal. Teraz u schyłku XX wieku, u progu rodzącej się globalnej cywilizacji
informatycznej, wasza Służba Bezpieczeństwa konfiskuje i nie dopuszcza do obiegu książek i wydawnictw nie po waszej myśli. Niezależni wydawcy i kolporterzy są przez was
ścigani i skazywani na grzywny, areszty. Przy tym wasze sumienia, a szczególnie Pańskie
sumienie, generale, obciąża zdławienie wielkiego ruchu ludzi pracy w Polsce, szansy na
jej pokojowe odrodzenie – NSZZ „Solidarność”. Odebraliście ludziom nadzieję. Próżne
i niewiarygodne są wasze kolejne próby reform bez wolności i solidarności.
Dla powyższych, bynajmniej nie w pełni przytoczonych powodów my, członkowie
Solidarności Walczącej, jako nasze prawo i obowiązek traktujemy dążenie do pozbawie455

nia was władzy nad narodem. Mieliście czas namnożyć własnych pisanych praw i ustaw.
Łącznie z wpisaniem swej przewodniej roli do konstytucji. Miejcie więc choć tyle uczciwości i odwagi, żeby podług tych waszych praw sądzić swych jawnych przeciwników
politycznych.
Przez prawie 6 lat, od 13 grudnia 1981 r., ukrywając się, redagowałem podziemne
czasopisma, uczestniczyłem w pracach podziemnych struktur „Solidarności”, a zwłaszcza w budowie Solidarności Walczącej. Jej zasady, cele i metody działania, od początku
otwarcie publikowane, zostały ujęte w programie ogłoszonym w czerwcu ub. roku. Byliśmy nieustannie tropieni i nękani przez SB. W końcu wpadłem w ich – w wasze – sieci.
Wiem, dlaczego mnie aresztowaliście i za co. Wy też wiecie. Ale oskarżony jestem o co
innego. Preparuje się fikcyjne dowody mego udziału w przemycie, zagrożonym karą do
10 lat więzienia. Po co na siłę robi się ze mnie kryminalistę?
Zwracam się do Pana o interwencję w tej sprawie. Sądźcie mnie za to, co robiłem,
i skażcie, na ile chcecie, lub trzymajcie bez sądu pod kluczem. I tak moją mizerną kondycję
więźnia uważam za lepszą od Pańskiej, Panie I Sekretarzu, gdyż stoję po stronie prawdy.
Z ludzką życzliwością i ideowym dystansem
przewodniczący Solidarności Walczącej
(–) Kornel Morawiecki
PS Obawiam się, czy list ten dotrze do Pana przez władze więzienne, będę starał się nadać
mu charakter listu otwartego.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 177.

Nr 264
1988 [kwiecień, przed 14], [Wrocław] – „Wyciągnięta pięść do… Porozumienia”, artykuł
od redakcji na temat represyjnych działań władz wobec opozycji
Wyciągnięta pięść do… Porozumienia
Opis tego, co się dzieje w gabinetach rządowych i opozycyjnych, odkładamy do następnych numerów. Spróbujemy wtedy oprzeć się na materiałach publikowanych w prasie
podziemnej, niezwiązanej z Solidarnością Walczącą.
Na tym tle bulwersujący artykulik Oświadczenia po doświadczeniach, podpisany
literami A.L. („SW” 1975, nr 6; marzec [19]88), może się okazać zaledwie muśnięciem
muchy, a nie jadem szerszenia.
Zresztą nie chodzi o szarganie świętości, lecz nie można mitów doprowadzać do poziomu zbiorowego ubezwłasnowolnienia. Tabu nie może zastępować wysiłku umysłowego
koniecznego do rozpoznania rzeczywistości, bo od tego zależy wybór dróg postępowania.
W ogromnym stopniu wybór jest uzależniony od oceny intencji władz. Źródłem oceny nie
może być bałamutna gadanina w telewizji i gazetach. Lepszą podstawą do odgadywania
intencji są wypowiedzi na naradach aparatczyków partyjnych, państwowych i wojskowo-policyjnych. W końcu to na nich spoczywa trud walki o utrzymanie realnego socjalizmu. Generał apeluje o nadzwyczajne pełnomocnictwa dla rządu (He, he, w [19]81 r.
stan wojenny wprowadził, markując zatroskanie polską gospodarką), policyjny liberał
M[ieczysław] Rakowski dowartościowuje aparat partyjny, próbując metodami cywilnymi
rozbroić bombę społecznego niezadowolenia, a przynajmniej chciałby wymontować kilka
zapalników. Saperzy z wojska i policji nie są pewni całkowitego sukcesu M[ieczysława]
F[ranciszka] Rakowskiego i już od jesieni 1987 r. ćwiczą III etap reformy – technicznie
i organizacyjnie są przygotowani. Niewiadome są dla nich podstawy społeczne i stopień
demoralizacji we własnych szeregach. Podstawą do odczytywania intencji władz są
indywidualne, szczere, jak Polak z Polakiem, męskie rozmowy policji z zatrzymanymi.
Rozmowy takiej nie przeżył Grzegorz Przemyk ani ks. Jerzy Popiełuszko. Wcześniej
taki sam los spotkał innych, lecz dopiero męczeńska śmierć księdza Jerzego nawet zapamiętałym telewidzom udowodniła, że terrorystów trzeba szukać w szeregach SB. Te
przestępcze działania zostały potem jakby wyciszone, ale wiadomo, że w grudniu 1986 [r.]
w komisariacie MO w Kutnie zakatowano na śmierć Mirosława Bednarka1 i przy okazji pobito innego aresztowanego, bo nie chciał fałszywymi zeznaniami kryć bandytów
w mundurach. Jesienią 1987 [r.] w Częstochowie milicjanci pobili Krzysztofa Wolfa
z Warszawy i następnie, w wyniku odmowy współpracy z SB, skazano go na więzienie.
Od grudnia 1987 [r.], kiedy kolejny raz zmniejszono wyroki zabójcom księdza Jerzego
[Popiełuszki] i nie złagodzono kary dla współpracownika „S” kpt. Adama Hodysza2, każdy
Mirosław Bednarek – zatrzymany przez SB w Kutnie za zakłócanie spokoju w sklepie pod wpływem alkoholu 21 XII
1986 r., dzień później w stanie ciężkim przewieziony został do szpitala, 27 grudnia zmarł na skutek obrażeń czaszki.
2
Adam Hodysz (ur. 1940) – w latach 1964–1984 funkcjonariusz SB, od 1978 r. współpracował z opozycją demokratyczną w Gdańsku, przekazywał informacje o rozpracowaniu przez SB opozycji, w październiku 1984 r. aresztowany,
1
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ubek wie, że jest znowu bardzo potrzebny i może liczyć na bezkarność. Po pobiciu w sylwestra
[19]87 [r.] A[ndrzeja] Supińskiego3 z Katowic przyszła kolej na p. Wieńczysława Nowackiego,
rolnika z Kórnika, pobitego 5 lutego 1988 [r.] przez 3 milicjantów, którzy założyli mu kajdanki i straszyli utopieniem. Potem zaczęły się działania nękające członków KKW NSZZ „S”.
Przed 20. rocznicą Marca telewizja i prasa sugerowały odwilż i potępienie chuligańskich metod użytych przez władzę w 1968 r. Obrachunku miała dokonać ekipa, która od
pałowania doszła do strzelania w grudniu [19]81 r., której członkowie właśnie w [19]68 r.
wypłynęli na mętne wody wielkiej polityki. Niewyobrażalne miało się ziścić! Nadużyto
w tym celu gościnności polsko-żydowskiej konferencji w Jerozolimie – świętym mieście
żydów, chrześcijan i muzułmanów, aby włączyć się do rodziny cywilizowanych rządów.
Szybko wyszła słoma z butów i jak to u komunistów: start do wielkiej polityki zakończył się wielkim laniem. Dokładnie po dwudziestu latach od pamiętnego Marca studenci
urodzeni w 1968 [r.] byli tak samo pałowani i kopani jak ci, którzy w [19]68 r. studiowali.
Tym razem pałowano w Warszawie i w Krakowie. A we Wrocławiu? We Wrocławiu
9 marca 1988 r. pobito 58-letniego robotnika Władysława Fusa4 (16 lutego napadł na
niego funkcjonariusz, używając siły fizycznej i ręcznego gazu; 29 lutego p. [Władysław]
Fus wniósł skargę do prokuratora – czyżby zemsta?), który tego dnia publicznie upomniał się o wolność dla Kornela Morawieckiego. W komisariacie przy ul. Grunwaldzkiej
p. [Władysława] Fusa związano w taki sposób jak śp. księdza Jerzego (sznur od szyi do
rąk założonych na plecach). Dwóch funkcjonariuszy stanęło na stopach p. [Władysława]
Fusa, a czterech innych biło go, kopało i dusiło. Władysław Fus przebywa w szpitalu.
W pierwszy dzień wiosny milicja tłukła bawiącą się młodzież w Sopocie i we Wrocławiu. Nowe roczniki milicyjne przekraczają barierę bicia bezbronnego tłumu i znęcania się
nad pojedynczymi osobami. Kiedy będzie im to potrzebne? Czy Amnesty International5
ogłosi nas (przecież nie komunistyczną policję) terrorystami, gdy zaczniemy się bronić?
Już nawet Jerzy Urban nie oskarża przywódców Solidarności Walczącej o terroryzm.
Amnesty International jest bardziej wytrwała, bo czyta „Zasady ideowe i program SW”a,
gdzie jest sformułowana myśl – dopiero myśl – o czerpaniu wzorców z działalności Armii
Krajowej, i to jest dowód terrorystycznej działalności SW. Nie myśmy to wymyślili. Taka
jest odpowiedź Amnesty International na wiele listów, jakie wpłynęły do AI z całego
świata w sprawie Kornela Morawieckiego. Czyżby kryptokomunistyczna AI zalecała
nam „dialog” pałki z głową?
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 177.

we wrześniu 1985 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności, kara zwiększona przez SN do 6 lat, w grudniu 1988 r.
zwolniony, 1990–1993 dyrektor Delegatury UOP w Gdańsku.
a
W oryginale „Program i zasady ideowe SW”.
3
Andrzej Supiński (ur. 1962) – działacz opozycyjny z Górnego Śląska.
4
Władysław Fus (ur. 1930) – elektryk, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, drukarz, od 1982 r.
współorganizator Wrocławskich Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, od 1982 r. współorganizator i skarbnik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego we Wrocławiu.
5
Amnesty International – międzynarodowa organizacja istniejąca od 1961 r., której celem jest obrona więźniów
sumienia na całym świecie.
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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
Solidarność Walcząca w Radio Wolna Europa
W niedzielę 17 kwietnia br. członek Komitetu Wykonawczego SW, szef struktury
zagranicznej naszej organizacji, Ewa Kubasiewicz, przedstawiła się na antenie RWE.
Pytania i odpowiedzi wyjaśniły, że Ewa Kubasiewicz jest pierwszym delegatem organizacji podziemnej oficjalnie wysłanym na Zachód. Dotychczasowi przedstawiciele „S”
i organizacji podziemnych byli powoływani spośród osób, które z różnych powodów
znalazły się na Zachodzie wcześniej.
Po wizycie Ewy we Francji w 1984 r. kierownictwo SW zaczęło sobie uświadamiać
potrzebę skierowania na Zachód osoby, która z osobistego doświadczenia znałaby sytuację
podziemia, była dla wszystkich wiarygodna przez swoją wcześniejszą działalność i potrafiła wyjść poza środowiska wyłącznie polskiej emigracji. Wykonaniem zadania została
obarczona pomysłodawczyni. W tej chwili, po przybyciu w lutym br. do Francji, Ewa
Kubasiewicz poszukuje formuły działania w nowych warunkach w bliskiej współpracy
z przedstawicielami SW: Zbigniewem Bełzem z Kanady, Rafałem Gan-Ganowiczem1
z Francji, Jerzym Jankowskim2 z Norwegii, Andrzejem Wirgą z RFN oraz z zasłużonymi
instytucjami polskiego życia publicznego na emigracji, do których w pierwszym rzędzie
zaliczyć można paryską „Kulturę” Jerzego Giedroycia3 i londyńską Solidarity with „Solidarity” kierowaną przez Tadeusza Jarskiego4. Zapewne będzie możliwa współpraca z organizacjami polonijnymi, w tym przede wszystkim z Kongresem Polonii Amerykańskiej.
W kraju zawsze marzyliśmy o współpracy z organizacjami ukraińskimi, litewskimi,
rosyjskimi i organizacjami innych narodów zniewolonych przez komunizm. Dążymy do
bliższej współpracy z Międzynarodówką Oporu5. Ze względu na zadawnione konflikty
narodowościowe nie jest to łatwa współpraca, a jednocześnie pragniemy utrzymywać
poprawne stosunki z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.
Oczywiście przedmiotem kontrowersji są granice międzypaństwowe i prawo narodów
do budowania własnej państwowości. Poszczególne nacje zadrukowały tony papieru, piW oryginale Giedrojcia.
Rafał Gan-Ganowicz (1932–2002) – wojskowy, działacz emigracyjny; uczestnik antykomunistycznej konspiracji
młodzieżowej, najemnik w czasie wojny w Kongo, od 1987 r. przedstawiciel SW we Francji.
2
Jerzy Jankowski (ur. 1935) – działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, współpracownik RKS NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, od 1983 r. w Norwegii, od 1987 r. przedstawiciel SW w Skandynawii.
3
Jerzy Giedroyc (1906–2000) – publicysta, działacz emigracyjny, polityk; w okresie II wojny światowej żołnierz
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, 1941–1944 kierownik Biura Propagandy 2. Korpusu Polskiego, następnie
w 1945 r. na czele Departamentu Europejskiego Ministerstwa Informacji Rządu RP w Londynie; po wojnie na emigracji
we Włoszech i Francji, w 1946 r. założyciel Instytutu Literackiego, od 1947 r. wydawca miesięcznika „Kultura”.
4
Tadeusz Jarzembowski „Jarski” (1933–2007) – działacz emigracyjny; w 1952 r. uciekł z komunistycznej Polski,
animator kultury polskiej w Wielkiej Brytanii, twórca i przewodniczący Solidarity with „Solidarity”.
5
Międzynarodówka Oporu – międzynarodowa organizacja antykomunistyczna istniejąca w latach 1983–1988.
a
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sząc o sprawiedliwych, historycznych granicach. Ich racje mogłoby pogodzić co najwyżej
powtórzenie historycznych wojen. Do podobnych skutków prowadziłoby wykorzystywanie
doraźnej koniunktury przy ustalaniu granic. Tę sprawę chcielibyśmy przesunąć z pola
gry politycznej w dziedzinie trwałych zasad. Obserwując rozpad imperiów kolonialnych,
zauważyliśmy, że zasada utrzymania dawnych granic okazała się zasadą trwałą, mimo że
mocno naruszała podziały plemienne.
W „Zasadach ideowych i programie SW”b proponujemy, aby tę regułę uznać za obowiązującą w stosunku do imperium sowieckiego. Światli przedstawiciele największego narodu
imperium, tzn. światli Rosjanie, również godzą się na rozpad imperium. W tej chwili jest to
słabiutki sygnał zrozumienia, że naród zniewalający inne narody również jest zniewolony przez
komunizm. Jak dotąd nacjonaliści wchodzący w doraźne sojusze z komunistami w przypadkach
wygranej komunistów płacili wysoką cenę zaniku własnej tożsamości narodowej i postępującego ubóstwa własnej kultury, co się przejawiało w kierowaniu – przez biurokratów – nowego
„narodu radzieckiego”, czyli ludzkiej miazgi. Dotyczy to również Rosjan. Wg nas zachowanie
granic administracyjnych dałoby małym narodom gwarancję do tworzenia własnych państw narodowych, a narody większe powstrzymałoby od ekspansji terytorialnej zagrażającej sąsiadom.
Mniejszości narodowe pozostające w obrębie innego państwa mogłyby spełniać niezmiernie
potrzebną rolę ambasadorów własnej kultury i pośredników we współpracy gospodarczej. Tym
bardziej że naturalną potrzebą obecnych czasów jest tworzenie ponadnarodowych organizmów
gospodarczych w warunkach wolnościowych, czyli bez ograniczenia tożsamości narodowej
i bytu państwowego poszczególnych narodów tworzących taką wspólnotę.
Oczywiście mniejszości narodowe – na zasadach wzajemności – miałyby wszystkie
prawa obywatelskie przysługujące ludziom w danym państwie, prócz tego prawo do tworzenia samorządów terytorialnych, sieci własnego szkolnictwa do uniwersytetów włącznie,
własnego życia religijnego i kulturalnego. Ogólnie mówiąc, obowiązywałyby reguły
zaczerpnięte z cywilizowanego świata przy zminimalizowanej roli państwa w sprawach,
których rozwiązywanie jest w zasięgu lokalnych społeczności.
Korzystając z okazji, dopowiedzieliśmy trochę od siebie w sprawach ładu politycznego
we wschodniej i środkowej Europie. Myślą przewodnią naszej wypowiedzi, zaczerpniętą
z „Zasad ideowych”, jest poszanowanie każdej odrębności narodowej, takie same prawa
dla każdego narodu i wspólna walka z komunizmem, który wpierw narodowe aspiracje
Rosjan, Ukraińców, narodów bałtyckich, Polaków i innych utopił w morzu krwi, aby się
ogłosić rozjemcą w konfliktach narodowych. Niestety, przedstawiciele, a nawet szerokie
warstwy poszczególnych narodów wchodzą w taktyczne sojusze z komunizmem, sądząc,
że w ten sposób wywalczą jakieś korzyści w stosunku do rywalizujących narodów. Skutkiem jest zacofanie cywilizacyjne i postępujące ubóstwo kultur narodowych.
Na zakończenie rozmowy w RWE Ewa Kubasiewicz powiedziała o mobilizowaniu
zachodniej opinii publicznej w sprawie uwolnienia przywódców Solidarności Walczącej – Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja. Podkreśliła sukces, jaki osiągnęli
więzieni przywódcy w budowaniu konspiracyjnej organizacji, której struktury utrzymały
dotychczasową sprawność mimo aresztowań.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 178.

b

W oryginale w „Programie i zasadach ideowych”.
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Nr 266
1988 kwiecień 27, Warszawa – List Kornela Morawieckiego pisany z więzienia do członków i sympatyków Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
Areszt Śledczy, Warszawa, Rakowiecka 37
Drodzy Przyjaciele!

Do członków i sympatyków
Solidarności Walczącej

Najpierw są dla mnie nasze wspólne ideały: prawdy i sprawiedliwości, wolności i solidarności. Potem nasz cel: niepodległa Rzeczpospolita Solidarna. Solą tego wszystkiego
i promieniem jesteście Wy, każdy z Was.
Przykro mi, że może Was zawiodłem – dałem się złapać. Mogłem być ostrożniejszy,
bardziej przewidujący – przepraszam. Ale w końcu to tylko wypadek przy pracy. Niewielki wypadek przy naszej poważnej, wielkiej pracy, którą i tu, w więzieniu, próbuję
spełniać, której służę.
Wspiera mnie echo Waszych działań docierające przez kraty i mury. Czasem smutne
echo, np. notatka w „Trybunie Ludu” (20 VI [19]88) o „likwidacji nielegalnych punktów
poligraficznych”, o grzywnach i konfiskatach. Czym oni się chwalą? Prześladowaniem
swobodnej myśli? Odpowiadajcie im tworzeniem nowych drukarni, rozwijaniem kolportażu,
radia, pisaniem na murach i transparentach. Całą swą postawą jawnie świadczcie za naszymi
wartościami. Nie zniechęcajcie się, nie zrażajcie trudnościami. Bieda nie bieda, wpadka nie
wpadka, grzywna, pobicie czy areszt, cokolwiek złego się zdarzy – róbcie to, co uważacie za
słuszne, za ważne, za swoje. Budujcie naszą organizację. Ona już się liczy. Stanowi czynnik
polityczny. I pomaga nie tylko trafić do więzienia, ale i siedzieć w nim i, ufam – wyjść z niego.
Z naszymi racjami i programem trafiajcie też do ludzi władzy, wojska i milicji. I tam
są trzeźwo patrzący, dostrzegający przestarzałość i bezsens systemu komunistycznej
dyktatury. Ich pozyskujcie. To w znacznym stopniu zmniejszy cenę płaconą za dojście do
demokracji i społecznego dobrobytu. „Realny socjalizm” – który obraża godność człowieka, opóźnia rozwój narodów i cywilizacji – upadnie tak czy tak. Pozostanie pytanie – kiedy
i jak? Naszą walką chcemy sprawić, aby możliwie najszybciej i możliwie bezkrwawo.
W Wielkanocny Poniedziałek słyszałem z megafonu audycję „Solidarności” dla więźniów politycznych na Rakowieckiej. Na jej początku i końcu słyszałem nazwiska moje,
Andrzeja Kołodzieja i inne, a po każdym zawołanie: „Jesteśmy z tobą”. Dziękuję. Wam,
Przyjaciele, mówię: „Jestem i zawsze będę z Wami”.
27 IV 1988 [r.]

Bądźcie zdrowi, wolni i solidarni
przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 179.
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Nr 267
1988 kwiecień, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej wydane w związku
z nadchodzącym świętem 1 Maja
1 maja jest dniem międzynarodowej solidarności:
w walce o wolność uciskanych i prześladowanych,
w walce o chleb i prawa związkowe.
Uwolnić przywódców Solidarności Walczącej: Kornela Morawieckiego i Andrzeja
Kołodzieja! Działaczy NSZZ „S”: Bogusława Szybalskiego1 i Jana Andrzeja Górnego,
Romana Zwiercana2, Krzysztofa Wolfa i Adama Hodysza, Sławomira Dutkiewicza i pozostałych członków Ruchu „Wolność i Pokój”!
Solidarność jest odpowiedzią na komunizm – ustrój biedy, zakłamania i poniżenia,
jest powinnością świata wobec walczących o wolność Afganów,
jest nadzieją na wolność narodów imperium sowieckiego.
Kwiecień 1988 [r.]

Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 177.

Bogusław Szybalski (ur. 1945) – działacz związkowy i opozycyjny; uczestnik Marca ’68, relegowany ze studiów,
działacz NSZZ „Solidarność”, od 1981 r. członek ZR Elbląskiego „S”, delegat na I KZD, członek KK, w stanie
wojennym internowany, organizator i dostawca sprzętu poligraficznego dla podziemia, 1987–1989 uczestnik spotkań
Grupy Roboczej KK, w lipcu 1987 r. zatrzymany i aresztowany, w grudniu 1987 r. skazany na 1,5 roku pozbawienia
wolności, w maju 1988 r. uzyskał przerwę w odbywaniu kary.
2
Roman Zwiercan „Łupaszka” (ur. 1962) – działacz SW; 1982–1983 dwukrotnie aresztowany, od października
1985 r. ukrywał się, kierował poligrafią Oddziału Trójmiasto SW, w marcu 1987 r. aresztowany, w październiku
1988 r. zwolniony, objął funkcję szefa oddziału.
1
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Nr 268
1988 maj 1, [Wrocław] – Komunikat informujący o wyjeździe do Rzymu Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja
Komunikat
W wyniku interwencji światowej opinii publicznej i akcji Kościoła zwolnieni zostali
z więzienia przywódcy Solidarności Walczącej – Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej.
Obaj w sobotę 30 kwietnia odlecieli do Rzymu.
Wpierw władze PRL wycofały się z oskarżenia o terroryzm, a teraz z chęcią wycofałyby
się z jakiegokolwiek procesu przeciw przywódcom Solidarności Walczącej.
Po powrocie do zdrowia przywódcy Solidarności Walczącej wrócą do kraju, niezależnie od przyzwolenia władz.
1 V 1988 [r.]

Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 179.
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Nr 269
1988 maj 5, Katowice–Wrocław–Wiedeń – Apel Solidarności Walczącej o wszczęcie
strajków solidarnościowych w związku z pacyfikacją strajku w Nowej Hucie
Apel Solidarności Walczącej
Władze użyły przemocy wobec robotników Nowej Huty1. Wzywamy do powszechnego
strajku solidarnościowego w obronie ich i tego, o co walczą.
Katowice–Wrocław–Wiedeń
5 V 1988 [r.]

Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski
i przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 179.

1
Strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie trwał od 26 IV do 5 V 1988 r. W nocy 4/5 maja został brutalnie spacyfikowany przez ZOMO.
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Nr 270
1988 maj 8, [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej na temat Poczty SW oraz
powstania Towarzystwa Kursów Społecznych
Komunikat
W lutym 1988 r. została zdecentralizowana nasza agenda Poczta Solidarności Walczącej. Zwiększa to bezpieczeństwo producentów i kolportażu, minimalizuje straty i pozwala
na bezpośredni dopływ finansów do struktur wykonawczych. W związku z tym dotychczasowe kierownictwo Poczty SW zostało rozwiązane, a pseudonim „Michał Olkiewicz”1
został skasowany.
Prawdopodobnie w oparciu o dawną strukturę Poczty SW zawiązało się Towarzystwo
Kursów Społecznych2 (TKS), co nie jest inicjatywą Solidarności Walczącej i nasza organizacja nie ponosi materialnej ani moralnej odpowiedzialności za działalność i skutki
współdziałania z TKS. W zgodzie z regułami konspiracyjnymi zalecamy naszym strukturom wykonawczym utrzymywanie dystansu wobec działań TKS. Roszczenia materialne
SW w stosunku do TKS rozstrzygnie redakcja „Poglądu”3 i SW uzna za wiążącą opinię
tej redakcji.
8 V 1988 [r.]

Za Komitet Wykonawczy SW
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 180.

Krzysztof Błachut „Michał Olkiewicz” (ur. 1958) – inżynier mechanik, działacz opozycyjny; działacz NZS, w 1981 r.
członek redakcji „O Co Chodzi”, w stanie wojennym współorganizator strajku na PWr, skazany na rok pozbawienia
wolności w zawieszeniu na 3 lata, organizator struktur studenckich, w 1982 r. członek redakcji „Gońca Polskiego”,
działacz SW, organizator struktur, szef Poczty SW, na skutek konﬂiktu odszedł z organizacji w początkach 1988 r.;
założył Towarzystwo Kursów Społecznych, członek redakcji pisma „Informator TKS”.
2
Towarzystwo Kursów Społecznych – podziemna struktura istniejąca we Wrocławiu w latach 1988–1989; koncentrowała się przede wszystkim na wspieraniu działalności wydawniczej zakładowych struktur „Solidarności”, w prace
TKS zaangażowani byli m.in.: Krzysztof Błachut, Tomasz Przedpełski, Grzegorz Winkelbauer.
3
„Pogląd” – pismo wydawane w Berlinie Zachodnim w latach 1982–1989, przedrukowywane w podziemiu, redaktor
naczelny Edward Klimczak; od 1989 r. wydawano je w Warszawie.
1
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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
Dlaczego wyjechali?
Nieprzewidziany splot okoliczności nałożył się na alternatywne plany jeszcze z okresu
przed aresztowaniem przywódców Solidarności Walczącej oraz na kampanię uznania ich
za więźniów politycznych. Konieczność takiej kampanii jest plamą na honorze części
polskich elit niezależnych, a dla Solidarności Walczącej była walką o miejsce w pluralistycznej opozycji. Tym trudniejszą, że już kilka lat temu zostaliśmy skreśleni – na polecenie
z kraju – z listy organizacji zasługujących na poparcie wolnego świata. Po niegodnym
odcięciu się Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” od Solidarności Walczącej i jej
przywódców oraz odmowie – znowu w wyniku nacisków w kraju – wpisania Kornela
Morawieckiego na listę więźniów sumienia Amnesty International pozostało nam już
tylko szukanie poparcia w innych kręgach polskiej opozycji i bezpośrednio wśród elit
politycznych wolnego świata. Poparcie takie narastało, lecz często było ono warunkowe,
uzależnione od opinii ludzi utrzymujących dystans wobec nas. Branie za dobrą monetę
aktu oskarżenia i oczekiwanie, że będziemy się tłumaczyć z każdego szczegółowego
zarzutu oraz propagandowego oskarżenia o terroryzm, nie było dogodną płaszczyzną
walki o jednoczesne uwolnienie przywódców i dalsze istnienie Solidarności Walczącej.
Spychało nas do poziomu mniej lub bardziej szlachetnych przemytników, do poziomu
„chłopców z placu Pereca”, w najlepszym wypadku do poziomu bandy Janosików. A gdzie
w tym wszystkim miało być miejsce na „Zasady ideowe i program SW”? Gdzie miejsce
na dyskusje o organizacji społeczno-politycznej?
Ten proces nie mógł dojść do skutku, co nie zależało od nas, albo musiał się przekształcić w proces czysto polityczny, co przede wszystkim zależało od uwięzionych
przywódców. W tym celu musieli zacząć mówić, i to jeszcze przed procesem, bo na takich procesach sąd zazwyczaj nie dopuszcza do wypowiedzi politycznych. Bezpośrednie
uwolnienie przywódców z więzienia wiązało się z ogromnym ryzykiem zastrzelenia ich
i oskarżenia organizacji o terroryzm.
Pierwszym sygnałem całkowitego upolitycznienia procesu był list przewodniczącego
Solidarności Walczącej do I sekretarza KC PZPR. Ważny był również stopień poparcia
sił do tej pory neutralnych wobec nas oraz czynnik czasu. Kornel Morawiecki i Andrzej
Kołodziej jakoś tak programowo lekceważyli swój stan zdrowia, a trzeba im to publicznie wytknąć, że my potrzebujemy przede wszystkim żywych przywódców, którzy mogą
osobiście prowadzić kampanię wyjaśniającą, czym jest Solidarność Walcząca i jaki jest
nasz program, jakie są nasze zasady ideowe. Najbliżsi współpracownicy widzą, że pod
koniec konspiracyjnego okresu Kornel pluł krwią i leczenia nie podjął, a Andrzej godzinami chodził po pokoju, aby powstrzymać ból idący od żołądka. Nie wiedzieliśmy, że jest
aż tak źle, ale było dla nas oczywistością, że obaj muszą być dokładnie zbadani, a potem
leczeni. Odnosi się to nadal również do Kornela.
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Pora ujawnić alternatywne plany. Po zeszłorocznym kwietniowym uderzeniu w Solidarność Walczącą za najważniejsze uznaliśmy opublikowanie „Zasad ideowych i programu SW”, których redagowanie akurat kończyliśmy. Potem Kornel i Andrzej mieli być
wyłączani z bezpośrednich działań operacyjnych. Chodziło o przetrzymanie esbeckiego
oblężenia bez wpadki. Postulat był zupełnie teoretyczny, bo obaj z wielkim ryzykiem
kierowali wieloma sprawami organizacyjnymi i nie uchylali się od kontaktów osobistych
z ludźmi, którzy uważali, że tylko przywódcy są w stanie ich zrozumieć. Ludzkie. Swoiste
dziedzictwo caratu. Nie mogliśmy sobie wyobrazić funkcjonowania organizacji bez Kornela i Andrzeja mimo dublujących zabezpieczeń. Tym niemniej bliscy współpracownicy
postulowali czasowy, oczywiście nielegalny wyjazd obu przywódców na Zachód celem
leczenia i rozpowszechnienia „Zasad ideowych”.
Bariera była ta sama co przy wyjeździe w sobotę 30 kwietnia br.1 Postawy emocjonalne
części członków Solidarności Walczącej i sympatyków naszej organizacji. Gdy 20 kwietnia
br. na pytanie Kornela o stanowisko organizacji w sprawie oferty Episkopatu podjęcia rozmów z rządem PRL celem czasowego wyjazdu Kornela i Andrzeja do Rzymu na badania
i leczenie odpowiadałem: „Zgodzić się”, nie przypuszczałem, że wydarzenia potoczą się
w takim tempie. Sądziłem, że będzie to jeszcze jeden element kampanii na rzecz upolitycznienia procesu i… uwolnienia przywódców Solidarności Walczącej. Bezpośrednie
zaangażowanie się rządu PRL i Kościoła w tę sprawę chyba największym niedowiarkom
udowodniło, że rząd PRL więził politycznych przeciwników. Ale teraz poparcie Amnesty
International i tych, którzy blokowali wpisanie Kornela na listę więźniów sumienia, nie jest
już dla nas niezbędne, chociaż zawsze mile widziane. Powrót przywódców Solidarności
Walczącej do kraju jest już sprawą naszych potrzeb i umiejętności.
Już poza tym planem, odpowiadając na emocje części członków i sympatyków, Kornel
powrócił do kraju, ryzykując więzieniem i bezczynnością. Czy rzeczywiście powinien tak
robić? Wątpię i pytam się tych, którzy chcieli ofiary, czy nie lepsza jest reguła hrabiego
Andrzeja Zamoyskiego2 wobec caratu: „Brać, co dają. Nie kwitować. Żądać więcej”.
„Jarl”
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 179.

30 IV 1988 r. Kornel Morawiecki wyleciał do Włoch razem z Andrzejem Kołodziejem. Obaj zgodzili się na
wyjazd pod wpływem wyników badań lekarskich Kołodzieja, u którego rzekomo zdiagnozowano raka dwunastnicy
(późniejsze badania przeprowadzone we Włoszech nie potwierdziły tej diagnozy). Kornel Morawiecki już 4 maja
wrócił do Polski, na lotnisku został zatrzymany, a następnie deportowany do Austrii.
2
Andrzej Zamoyski (1800–1874) – działacz polityczny i gospodarczy okresu zaborów w Królestwie Polskim.
1
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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
Podziękowanie i prośba
Dziękuję wszystkim, którzy w Polsce i za granicą prowadzili akcję i starania o uwolnienie: Hanny Łukowskiej, Jana Andrzeja Górnego, Andrzeja Kołodzieja, mnie i pozostałych
więźniów politycznych. To wasze przyjaciele naciski wymusiły na władzy zgodę na mój
i Andrzeja niczym nieuwarunkowany wyjazd do Rzymu. Uważam to za korzystny precedens. Niestety, komuniści wnet złamali zawartą z Episkopatem umowę co do swobody
naszego powrotu i deportowali mnie.
Lecz znowu postawa Kościoła i presja opinii publicznej okazały się skuteczne: ambasada PRL w Wiedniu potwierdziła dziś, że mogę wracać do kraju.
Nas wypuścili, ale ciągle zamknięci są: Sławomir Dutkiewicz i jego koledzy z WiP-u,
kpt. Adam Hodysz, Gabriel Plaminiak1, Roman Zwiercan. Nastąpiły też nowe aresztowania:
członków Komitetu Strajkowego w Nowej Hucie: Macieja Macha2, Mieczysława Gila3,

1
Gabriel Plaminiak (ur. 1940) – technik mechanik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, w 1981 r.
delegat na I KZD, członek KKR, w stanie wojennym internowany, 1983–1987 drukarz, redaktor, działacz DLP przy
parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, w marcu 1987 r. aresztowany, skazany na 2 lata pozbawienia wolności,
w czerwcu 1988 r. zwolniony.
2
Maciej Mach (ur. 1955) – robotnik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność” w HiL w Krakowie-Nowej
Hucie; w 1982 r. współzałożyciel podziemnej organizacji Grot, 1982–1989 współorganizator TKRH, w lutym 1985 r.
aresztowany, w czerwcu 1985 r. skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, od 1987 r. członek Komitetu Założycielskiego „S” w HiL, od kwietnia do maja i w sierpniu 1988 r. kierował strajkiem w Walcowni Blach
Karoseryjnych podczas strajku w HiL, od września 1988 r. członek jawnego RKS Małopolska.
3
Mieczysław Gil (ur. 1944) – działacz związkowy i opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, w sierpniu 1980 r.
uczestnik strajku, następnie rzecznik na Wydziale Stalowni Martenowskiej HiL; od września 1980 r. w „S”, wiceprzewodniczący MKZ Kraków, następnie Małopolska; od stycznia do lipca 1981 r. p.o. przewodniczący, redaktor
pisma „Wiadomości Krakowskie”, delegat na I KZD, członek KK, 13–16 XII 1981 r. uczestnik strajku w HiL,
przewodniczący RKS „S” Regionu Małopolska; internowany, następnie aresztowany, 25 II 1982 r. skazany na
4 lata pozbawienia wolności, uczestnik głodówek o przyznanie statusu więźnia politycznego, wydawał nielegalne
gazetki więzienne „Ekstrema” i „Krata”, 25 XI 1983 r. zwolniony; w 1984 r. współinicjator Chrześcijańskiego
Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, od 1984 r. członek KIK, od 3 XI 1984 r. w Małopolskim Komitecie Walki o Praworządność,
7 XI 1984 r. współzałożyciel i działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy,
od 1986 r. na czele reaktywowanej KRH, od kwietnia do maja 1988 r. uczestnik strajku w HiL, członek KS, po
pacyfikacji strajku pobity, 5 V 1988 r. aresztowany, po 14 dniach zwolniony, od 19 V 1988 r. członek Komitetu
Organizacyjnego „S” HiL, od września 1988 r. członek jawnego RKS Małopolska, od września 1988 r. w KKW,
od 18 XII 1988 r. w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie; od
lutego do czerwca 1989 r. w zespole redakcyjnym „Czasu Solidarności”; 1989–1991 poseł na Sejm PRL, następnie
RP, 2011–2015 senator.
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Kazimierza Fugla4, Wiesława Mazurkiewicza5, Bogdana6 i Krzysztofa Wróbli7, działaczy Solidarności i PPS-u: Józefa Piniora, Aleksandry Saraty8, Jolanty Skiby9, Czesława
Borowczyka, a także wielu innych. Możliwie pełną liczbę więźniów sumienia podaje
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”10.
Proszę, domagajcie się ich uwolnienia stale, głośno i żarliwie, do skutku.
Wiedeń, 13 maja 1988 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1988, nr 82.

Kazimierz Fugiel (1941–2007) – robotnik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność” w HiL w Krakowie-Nowej Hucie, w sierpniu 1980 r. organizator strajku w HiL, w stanie wojennym internowany, następnie organizator
w Nowej Hucie Polowej Poczty Solidarności, w październiku 1984 r. współzałożyciel Ruchu Odwaga i Prawda
im. ks. Jerzego Popiełuszki, od kwietnia do maja 1983 r. współorganizator strajku w HiL, aresztowany na 3 miesiące,
po 14 dniach zwolniony, w sierpniu 1988 r. ponownie organizator strajku w HiL.
5
Wiesław Mazurkiewicz (ur. 1939) – robotnik, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność” w HiL w Krakowie-Nowej Hucie, w stanie wojennym internowany, w sierpniu 1982 r. aresztowany, we wrześniu 1982 r. zwolniony,
w 1984 r. współzałożyciel Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania, następnie Komitetu Obrony Więzionych
i Prześladowanych za Przekonania Polityczne NSZZ „Solidarność” Region Małopolska, 1984–1987 drukarz i kolporter
„Homo Homini”; w 1984 r. zaprzysiężony w KPN, 1985–1988 przewodniczący TKZ w Walcowni Blach Karoseryjnych, 1986–1988 członek TKRH; od kwietnia do maja 1988 r. uczestnik strajku w HiL, członek KS w Walcowni
Blach Karoseryjnych, zatrzymany w czasie pacyfikacji, 6 V 1988 r. aresztowany, 16 V 1988 r. zwolniony.
6
Bogdan Wróbel (ur. 1957) – elektryk, pracownik HiL w Krakowie.
7
Krzysztof Wróbel (ur. 1955) – technik metalurg, pracownik HiL w Krakowie.
8
Aleksandra Sarata-Ciechanowicz, obecnie Januszewska (ur. 1953) – działaczka opozycyjna; współpracowniczka
KSS „KOR”, 7–17 V 1980 r. uczestniczka głodówki solidarnościowej w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej, następnie działaczka NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 zatrudniona w Komisji Interwencji MKZ, następnie ZR
Mazowsze, w stanie wojennym internowana, 17–23 III 1985 r. uczestniczka głodówki w Podkowie Leśnej przeciwko
skazaniu Marka Adamkiewicza, 1987–1990 w PPS, następnie PPS-Rewolucja Demokratyczna, 5 V 1988 r. aresztowana
(z Józefem Piniorem, Czesławem Borowczykiem i Jolantą Skibą) za próbę zorganizowania strajku w DZWME Dolmel
we Wrocławiu, 31 V 1988 r. zwolniona, w październiku 1988 r. skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.
9
Jolanta Skiba, obecnie Czyżkowska (ur. 1965) – historyk, introligator, działaczka opozycyjna; 1985–1988 uczestniczka akcji Ruchu „WiP” i Pomarańczowej Alternatywy, od 1988 r. w PPS-Rewolucja Demokratyczna, 5 V 1988 r.
aresztowana za próbę zorganizowania strajku w DZWME Dolmel we Wrocławiu, 31 V 1988 r. zwolniona; w październiku 1988 r. skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu.
10
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” – struktura powołana w grudniu 1986 r. w celu
prowadzenia działalności informacyjnej, udzielania pomocy prawnej i materialnej represjonowanym; w kolejnych
miesiącach tworzono komisje regionalne, prace KIiP koordynowali Zofia i Zbigniew Romaszewscy.
4
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Nr 273
1988 [17–26 maj], [Wrocław] – „Czy strajki nas zjednoczą?”, artykuł od redakcji na temat
sytuacji opozycji po majowych strajkach robotników
Czy strajki nas zjednoczą?
17 maja 1988 r. Komitet Strajkowy w Nowej Hucie przekształcił się w Komitet Organizacyjny NSZZ „S” HiL. Komitet ten zaleca powrót do pracy, lecz do pracy ośmiogodzinnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami. Komitet wzywa do tworzenia jawnych
struktur na wydziałach huty i deklaruje gotowość do współpracy ze wszelkimi ogniwami
i ze wszystkimi strukturami „S” działającymi w hucie. Wg nas strajk rzeczywiście zastępuje spór o legalizm gremiów związkowych, a tam, gdzie „S” jest silna, spór o jawność
bądź niejawność działania jest bezprzedmiotowy. Działa się tak, jak przeciwnik pozwala,
i w zależności od własnej siły. Tego się nie da odgórnie zadekretować. Jawna działalność
nie ma nic wspólnego z akcją ujawniania powiązań konspiracyjnych. Co w tej sytuacji
ma np. zrobić grupa SW z huty? To, co sami postanowią. Możemy przypomnieć tylko
reguły i zdanie z programu. Członkowie SW nie ujawniają swojej przynależności. Możliwość jawnego działania „S”, a w większości jesteśmy członkami „S”, jest naszym celem.
Bardziej szczegółowe opinie o sposobach działania „S” znajdują się w liście otwartym.
Ocena sytuacji w Polsce, bardziej czytelnej po ostatnich strajkach, zawarta jest w artykule
Grubby1 – publikujemy początkowy fragment tego artykułu.
A jak wygląda sytuacja we Wrocławiu? Blado, ale antymonopolistyczne propozycje
z listu otwartego mogą być podstawą do współdziałania. A jeśli nie, to młode pokolenie
jednych odeśle do ZBoWIS-u, drugich do ZBoWISW-u2.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 180.

1
Sławomir Bugajski „Norbert Liszka”, „Alfred B.”, „Grubba”, „Alfred B. Gruba” (1941–2003) – fizyk, działacz
opozycyjny; do wiosny 1981 r. w PZPR; działacz NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany, działacz,
organizator i pierwszy przewodniczący oddziału katowickiego SW, członek, redaktor „Podziemnego Informatora
Katowickiego”.
2
Przypuszczalnie żartobliwe określenie NSZZ „Solidarność” i Solidarności Walczącej: Związek Bojowników
o Wolność i Solidarność oraz Związek Bojowników o Wolność i Solidarność Walczącą, nawiązujące do istniejącego
w PRL stowarzyszenia kombatantów z czasów II wojny światowej: Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
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Nr 274
1988 [17–23 czerwiec], [Wrocław] – „Jak czekista z czekistą”, artykuł Antoniego Lenkiewicza („A.L.”) na temat aktualnej sytuacji w kraju
Jak czekista z czekistą
1. Brudne łapy. Generał Cz[esław] Kiszczak w ostatnim wystąpieniu majowym
zaprezentował się jako główny sanitariusz PRL walczący z brudem, niegospodarnością
i wszelką patologią. W normalnym państwie policja nie walczy z niegospodarnością, bo
tę funkcję pełni rynek z prawdziwym pieniądzem. Być może prof. [Zdzisławowi] Sadowskiemu1 uda się odciążyć policję od tej niewdzięcznej roli. Wtedy znacznie się zmniejszy
ilość policjantów, którzy wraz ze 100 tysiącami kontrolerów będą mogli przejść do pracy
produkcyjnej bądź otworzą rodzinne zakładziki usługowe. Czekam na taką reformę i życzę
powodzenia prof. Sadowskiemu.
Ewentualnych nieprzystosowanych z brygady antyterrorystycznej proponuję ubrać
w wykrochmalone (białe z koronkami) fartuszki i… do zmywania naczyń w stołówkach
albo do mycia zakładów pracy, które wcześniej dewastowali. Oczywiście praca odpłatna
w prawdziwych pieniądzach.
Trudniej będzie o sukces w walce z patologią. Ustrój jest chory i jego sanitariusze są
skażeni. Zarażają, czegokolwiek się dotkną. Chciałoby się zawołać: „Precz z brudnymi
łapami od wspólnego dobra!”.
2. Złotówki. Może jedna tym razem – zamiast wciąż warczeć – Solidarność Walcząca znalazłaby dla siebie coś konstruktywnego w tak rozległym referacie generała?
Proponuję zastanowić się nad cytatem: „Działaniom wychowawczym i prewencyjnym
brakuje zwłaszcza atrakcyjnych form, które ofiarowane winny być nieletnim i młodzieży
przez liczne przecież organizacje społeczne, kulturalne, turystyczne, sportowe, na które
z budżetu państwa są łożone miliardy złotówek”.
Do nas młodzież garnie się i to nasze szczurze życie uznaje za dość atrakcyjne. Już
dzisiaj wykonujemy sporą pracę kulturalno-oświatową. Drukujemy i rozpowszechniamy książki pomagające odkłamywać białe plamy z pełnym szacunkiem dla narodów
ościennych, nadajemy audycje radiowe, informujemy o zagrożeniach ustrojowych. Druk
książek i prasy, sprzęt radiowy i akcje ulotkowe są strasznie drogimi przedsięwzięciami
i nie starcza nam pieniędzy na organizowanie zajęć turystycznych, sportowych i obozów
szkoleniowych. Myślę, że SW zgodziłaby się partycypować w tych miliardach złotówek,
których inni nie potrafią z sensem zagospodarować. Oczywiście bez żadnych warunków
politycznych. Tej zasady przestrzegamy wobec wszystkich ofiarodawców.
3. Budżet i mleko w proszku. Budżet państwa powstaje z opodatkowania (czasami
w formie kar, konfiskat) obywateli i obywatele chcą wiedzieć, jak ich pieniądze są używane. Niby odpowiedź jest znana – nieefektywnie, jak wszystko w przodującym ustroju. Ale
czy obywatele mogą odmówić finansowania tych przedsięwzięć? Pytanie jest retoryczne.
Zdzisław Lech Sadowski (ur. 1925) – ekonomista; 1987–1988 wicepremier rządu Zbigniewa Messnera, wieloletni
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
1
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Odpowiedź – w liczbach, w kategoriach operacyjnych – odsłania całkowicie uzurpatorski
charakter komunistycznej władzy. Władzy, która swój początek zawdzięcza zbrodniczej
działalności Stalina, wymordowaniu i opluciu patriotów z Armii Krajowej, demagogii
społecznej. A teraz komuniści, którzy w imię doktryny zniszczyli polskie rolnictwo, po
faryzejsku się martwią o każdy funt, który może trafić do Solidarności Walczącej zamiast
na mleko w proszku. Mam kilka pytań do komunistów. Dlaczego tych miliardów złotych
przeznaczonych na kulejące, upaństwowione organizacje nie przeznaczyć na mleko
w proszku, lekarstwa, aparaturę medyczną? Dlaczego przy takich długach nie zaprzestaniecie się zbroić, nie rozgonicie całej armii płatnych konfidentów, tylko społeczeństwu
każecie na to wszystko pracować? Tych dlaczego jest wiele, a pytania można będzie powstrzymać dopiero wtedy, gdy zrezygnujecie z monopolu władzy w Polsce. W pierwszej
kolejności oddajcie społeczeństwu gospodarkę, bo gospodarzyć na pewno nie potraficie.
4. Dolary i porozumienie. Trzeba mieć tupet „Trybuny Ludu”, aby po zrujnowaniu
Ojczyzny, zsowietowaniu życia kulturalnego i politycznego, podporządkowaniu się obcemu
mocarstwu wymyślić hasło-śródtytuł „Możliwość dialogu z każdym, komu leży na sercu
dobro kraju”. Towarzysze, więcej pokory! Wystarczy, jeśli w wolnej Polsce partia tomistyczna
będzie mogła korzystać z uprawnień demokratycznych na równi z innymi partiami politycznymi. W normalnym państwie, jeżeli władza nie może się porozumieć ze społeczeństwem, to
społeczeństwo wybiera sobie nową władzę. Oczywiście grupy społeczne, organizacje i partie
polityczne mogą się ze sobą porozumiewać, np. NSZZ „S” i Solidarność Walcząca albo Solidarność Walcząca z KPN bądź PPS. A jak wygląda porozumienie w realnym socjalizmie?
Wpierw trzeba przejść test – oczywiście policyjny – na miłość do kraju i na obecność
dolarów w kieszeniach. Nie wiadomo, dlaczego miłość do kraju mierzy się stopniem
umiłowania komunizmu. Najwyraźniej aparatura pomiarowa nie pochodzi ze strefy dolarowej. Oplotkowywana aparatura została użyta wobec Solidarności Walczącej akurat
w piątek, gdy obradował sejm. Kulturalnie, bez rewizji zabrano z różnych zakładów pracy
ileś osób, z których część ponoć należy do Solidarności Walczącej, część sympatyzuje,
niektórzy są spokrewnieni z żonami tych, co przyjaźnią się z mężami sympatyczek. Oczywiście szło o możliwość porozumienia się, a więc o zmianę „Zasad ideowych i programu
SW”. Okropni są ci ludzie z SW, zupełnie nieużyci. Za wymazanie kilku literek mogliby
otrzymać sprzęt i dobre kontakty, a zaparli się niczym islamskie muły. Okropni. A tu czas
upływa i od 1 lipca 1988 [r.] utrudniony będzie test na dolary, bo wszyscy przechodzą na
konto A. I jak tu sprawdzić, która waluta jest agenturalna, a która zafasowana?
5. Dolary i agenturalność. Jest sporo dowodów, że do założenia agentury nie jest potrzebna waluta bezpośrednio wymienialna. Czasami wystarcza fanatyzm bądź strach. Nie
wiadomo, dlaczego resort szuka agentów wywiadów zachodnich w „S” lub w Solidarności
Walczącej. Dlaczego szuka terrorystów w naszych szeregach, mając pod kluczem (mam
nadzieję) zabójców ks. Jerzego? Wiadomo każdemu czekiście, że agentów pozyskuje się
w ośrodkach władzy – płk [Ryszard] Kukliński jest dobrym przykładem. Tylko człowiek
z kręgu władzy posiada informacje interesujące służby specjalne Zachodu. Dla CIA obojętne jest, gdzie drukuje się „SW”, „TM”, „Region”2 – w tym wypadu akurat wiadomo.
„Region” – podziemny organ RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, ukazujący się w latach 1987–1989, w skład
redakcji wchodzili m.in.: Paweł Kasprzak, Paweł Kocięba-Żabski, Adam Lipiński, Barbara Piegdoń, Mieczysław
Piotrowski, Andrzej Szczeruśniak, Konrad Zbrożek, Małgorzata Zbrożek.
2
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Zachód jest zainteresowany robieniem interesów z wyposzczonym rynkiem zbytu,
jakim jest imperium sowieckie, a przynajmniej z bardziej cywilizowanymi prowincjami.
W interesie Zachodu jest, aby ta wymiana była korzystna dla obu stron, a to wymaga pewnego poziomu cywilizacyjnego i pewnych wolności, co najmniej w życiu gospodarczym.
Tego samego chcą zniewolone społeczeństwa i tu jest zbieżność interesów. Ta zbieżność
interesów powoduje, że Zachód w niewielkim stopniu – jak przyznaje [Czesław] Kiszczak – musi dofinansować działania społeczne, w stopniu nieporównywalnie mniejszym
niż armie, policje i przemysł pod kontrolą komunistów.
Zobaczymy jeszcze, kto lepiej gospodaruje dolarami. NSZZ „S” nie musi nic spłacać
i na dodatek pojawiło się wiele bardzo cennych książek, wzrosła sympatia światowej
opinii publicznej dla sprawy polskiej, można było pomóc strajkującym i karanym przez
kolegia. Co zrobił rząd PRL z dolarami, to wszyscy wiemy – 40 mld do oddania i potworny kryzys produkcyjny.
A Solidarność Walcząca? Zupełnie cienko, dotąd jest wykreślona z listy organizacji
finansowanych przez instytucje amerykańskie. Nic dziwnego, Amerykanie finansują
wyłącznie demokratyzacyjne przemiany, a nie chęć pozbawienia komunistów władzy
w Polsce. Inni zachowują się podobnie. Otrzymujemy pieniądze składkowe często tylko
na wydanie określonej książki i wychodzi to tanio, bo dużą część wykonujemy społecznie.
Marzeniem jest otrzymywanie pomocy finansowej od organizacji na Zachodzie finansowanych przez KGB albo od [Muammara] Kaddafiego – połowa sumy poszłaby od razu
na obalenie ofiarodawcy.
Solidarność Walcząca nie przyjmuje pomocy, gdy są stawiane warunki polityczne
bądź żądania ujawnienia struktury konspiracyjnej. Są to trudne sprawy, świętoszkowatość i udawanie nie pomogą w ich zrozumieniu. Bliżej mówił o tym Kornel Morawiecki
w swoim wystąpieniu w dn. 11 VI 1988 [r.] na forum Rady Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej w Londynie. Tekst wystąpienia zamieściło wraz z własnym komentarzem „Życie
Warszawy” z dn. 17 VI 1988 r.
„A.L.”
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 182.

Nr 275
1988 czerwiec 18, Nowy Jork – Oświadczenie Kornela Morawieckiego wydane po jego
przybyciu do Stanów Zjednoczonych
Przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, aby rozpowszechniać idee niepodległości
Polski, solidarności ludzi i narodów. Idee, które leżą u podstaw Solidarności Walczącej.
Chcę podziękować wszystkim, którzy starali się o wydobycie mnie z więzienia. Dziękuję przedstawicielom Kongresu Stanów Zjednoczonych, Komitetowi na rzecz Uwolnienia [Kornela Morawieckiego], każdemu, kto publicznie protestował, broniąc więźniów
politycznych w Polsce i innych krajach obozu. Proszę o ich dalszą upartą obronę.
W Stanach Zjednoczonych pragnę spotkać się z Polonią, z reprezentantami społeczeństwa amerykańskiego, przedstawicielami środowisk, organizacji i orientacji politycznych,
którym bliskie są sprawy Polski.
Wyzwolenie naszego kraju spod haniebnej dominacji politycznej i gospodarczej
Związku Radzieckiego, przywrócenie niepodległości i swobód demokratycznych jest
nadrzędnym celem, który łączy nas, Polaków.
Chcę porozumieć się z przedstawicielami innych narodów ujarzmionych przez
ZSRR – razem łatwiej wyrwiemy się komunizmu.
Solidarność Walcząca, pomimo represji ze strony władz PRL, pomimo skromnej bazy
technicznej, działa i rozwija się. Ufamy, że nie będziemy osamotnieni, że tu, w Ameryce,
są ludzie, którzy moralnie, politycznie i materialnie poprą naszą walkę o niepodległość.
Przybyłem tu, aby świadczyć, że my, Polacy, tak samo jak Amerykanie kochamy
wolność, mamy do niej prawo i z prawa tego nie zrezygnujemy.
Nowy Jork, 18 czerwca 1988 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 183.
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Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 276
1988 [18 czerwiec – 7 lipiec], [Wrocław] – Informacja od redakcji „Solidarności Walczącej” o pierwszych tygodniach pobytu Kornela Morawieckiego w USA
Kornel Morawiecki przybył do USA 18 czerwca 1988 [r.]. Witało go ponad 500 osób.
Od samego początku pobytu w Stanach Zjednoczonych każdy jego dzień wypełniony jest
spotkaniami, odczytami, wywiadami bądź dyskusjami z ludźmi świata polityki. Został
przyjęty na Kapitolu przez amerykańskich kongresmanów, przeprowadził wielogodzinne
rozmowy ze Zbigniewem Brzezińskim1. Rozmowy te dla obu patriotów były bardzo doniosłe, momentami trudne, gdyż obaj chcą wolnej Polski, lecz inaczej oceniają komunizm
jako przeszkodę na drodze do wyzwolenia.
Spotkanie we Freedom House2 K[ornela] Morawieckiego z przedstawicielami narodów
zniewolonych przez komunizm potwierdziło programową tezę Solidarności Walczącej
o wspólnym wychodzeniu z komunizmu.
Dla Polonii amerykańskiej wielkim wydarzeniem było spotkanie w Instytucie J[ózefa]
Piłsudskiego w Nowym Jorku3, w którym udział wzięli: Joanna Duda-Gwiazda4, Ewa
Kubasiewicz – szef struktury zagranicznej SW, Andrzej Gwiazda i Kornel Morawiecki.
Ewa Kubasiewicz po powrocie do Paryża oceniła bardzo optymistycznie potencjalne
skutki jednoczenia Polonii na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę.
Kornel Morawiecki przebywa w USA. Wg już zgłoszonych zaproszeń K[ornel] Morawiecki musiałby przebywać w Stanach Zjednoczonych do połowy sierpnia, aby obsłużyć
wszystkie spotkania.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 183.

Zbigniew Brzeziński (ur. 1928) – sowietolog, amerykański polityk demokratyczny; 1978–1981 doradca ds. bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera.
2
Freedom House – amerykańska organizacja założona w 1941 r. działająca na rzecz demokracji i wolności na
świecie.
3
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – polska instytucja naukowo-archiwalna powstała w 1943 r. w Nowym
Jorku.
4
Joanna Duda-Gwiazda (ur. 1939) – inżynier, publicystka, działaczka opozycyjna; współpracownik KOR i KSS
„KOR”, działaczka WZZ Wybrzeża, NSZZ „Solidarność”, 1980–1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” Gdańsk,
w stanie wojennym internowana, 1982–1983 wydawała pismo „Skorpion” i 1983–1986 „Poza Układem”.
1
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Nr 277
1988 [przed 23 czerwca], [Wrocław] – Wystąpienie Kornela Morawieckiego w Radzie
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
Wolno mi mówić do Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, która tu, na uchodźstwie, symbolizuje parlament niepodległej Polski. Zaszczyt to dla mnie, radość, zobowiązanie. Jestem z Solidarności Walczącej, nie będę więc Państwu prawił komplementów,
tym bardziej że z wielką powagą patrzę na Waszą pracę i służbę.
Postawię Państwu jedno wymaganie oraz przekażę kilka ostrych pytań i sądów. Proszę
je przyjąć za wyraz troski mojej organizacji, którą reprezentuję, także jako nieautoryzowany głos szerszych trendów niepodległościowych w kraju. Chcemy od Państwa, od polskiej
emigracji politycznej wyraźnie więcej. Tłumaczę. Czy dostrzegacie Państwo wystarczająco
wyraźnie, [że] tak zwana opozycja w Polsce obejmuje nurty istotnie różne co do celów,
metod, taktyk? Są w nich kierunki na porozumienie z komunistami przy obustronnych
koncesjach. Są pozytywiści utrwalający substancję narodową wespół z systemem. Są
legaliści w rozumieniu prawa PRL. Są działacze związkowi głoszący: socjalizm – tak,
wypaczenia – nie. Są gracze zorientowani na postępowe frakcje w aparacie władzy itd.
Ale także jesteśmy inni, wszyscy, którzy tworzymy podziemne struktury oporu. Obym
się mylił, odnosząc wrażenie, jakby emigracja, jakby i Państwo czasem nie zauważali tej
podstawowej linii podziałów. Czy niektórzy z Was nie próbują jej zamazywać? Czyżby
wahali się, po której stronie stanąć? Tak tylko sami tracimy atuty w rozgrywce z reżimem. Pragnąłbym, aby Rada Narodowa mogła skutecznie wspomagać nas w budowie
politycznych, antykomunistycznych sił w kraju. Nie myślę tu tylko o Solidarności Walczącej, choć zasługujemy na większą łaskawość ze strony Państwa. Pytam bez ogródek:
Czy obecny, ogłoszony w „Dzienniku Polskim”1 fundusz pomocy krajowi rzędu 12 tys.
funtów rocznie daje realną możliwość poparcia jakiegokolwiek ugrupowania politycznego
o ogólnopolskim zasięgu? To nawet za mało na znaczące dotacje dla poszczególnych osób
i tytułów. Wiem – inni i tego nie zbierają, nic nie przekazują. Wiem – po prostu nie macie
więcej. Ale przecież czujecie się Państwo odpowiedzialni za to, co się w Polsce dzieje,
co się dziać może, przecież chcecie faktycznie uczestniczyć w skupianiu sił społecznych
mających wyrwać naród z komunizmu. Czy więc dość się staracie, czy odpowiednio
Państwo rozkładacie akcenty? O ileż na przykład większa jest pilotowana przez Was
również poprzez różne środowiska pomoc charytatywna. Potrzebna, czasem niezbędna
dla ratowania czyjegoś zdrowia czy życia. Lecz darowanym miłosierdziem Polski się nie
uratuje. To oczywiste, że łatwiej o zbieranie datków na biednych niż na walkę z przyczynami ubóstwa. Łatwiej apelować do serc niż do rozumu. Czy jednak wyjaśniacie Państwo
Anglikom, iż w Polsce nie brak sposobów, Polakom nie brak pracowitości i inteligencji, że
każdy funt złożony na walkę z komunizmem jest również, jeśli nie bardziej cenny niż ten
przeznaczony na mleko w proszku dla dzieci polskich? Humanitarna ofiarność emigracji
społeczeństw państw demokratycznych nierzadko też ułatwia władzom PRL przerzu1
„Dziennik Polski” – ukazujący się w Londynie od 1940 r. oficjalny organ rządu polskiego na emigracji, od 1944 r.
znany jako „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”.
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canie środków z sektora konsumpcyjnego do sektora obsługi systemu lub na zbrojenie.
Polityczne instytucje uchodźcze powinny skupiać się na moralnej, ideowej i materialnej
pomocy dla ruchów politycznych w kraju. Powinny o potrzebie tej pomocy przekonywać
ogół emigracji i Zachód. Latem ubiegłego roku „Solidarność” przeznaczyła otrzymany
od Kongresu Amerykańskiego 1 mln dolarów na służbę zdrowia. Dlaczego my w kraju
nie usłyszeliśmy Waszego protestu czy choćby wątpliwości wobec takiej decyzji? Proszę
mnie zrozumieć, nie chodzi mi o jałowe wymówki, widzę trud Państwa, całego Waszego
pokolenia, widzę Wasze ciągłe młodzieńcze, mimo lat, zaangażowanie dla Polski. Właśnie
dlatego poważyłem się na te uwagi. Chciałbym kiedyś razem z Państwem móc powiedzieć,
że tak, jak umieliśmy, zrobiliśmy wszystko, aby powstała wolna demokratyczna Polska.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 182.

Nr 278
1988 [lipiec, przed 7], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej informujący o objęciu opieką więźniów politycznych w Czechosłowacji – Viktora Dedery i Ondreja Hocha
Komunikat
W odpowiedzi na apel Kręgu Przyjaciół Solidarności Polsko-Cze[chosłowac]kiej
organizacja Solidarność Walcząca adoptuje i obejmie opieką więźniów sumienia z Czechosłowacji – Viktora Dederę1 i Ondreja Hocha2.
Opiekunką i rzeczniczką tych więźniów ze strony SW jest Hanna Łukowska-Karniej,
zam. Wrocław, ul. Kamienna 4/98, tel. 67 06 97.
Za Komitet Wykonawczy SW
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 183.

Viktor Dedera – ur. 10 III 1963 [r.], ojciec Jan Dedera, […] Brno-Bochunice, podoficer Armii Czechosłowackiej,
aresztowany 24 VIII 1984 [r.] skazany na 10 lat więzienia w II NVS przez wyższy sąd wojskowy w Příbramie za
szpiegostwo, unikanie wypełnienia obowiązków służbowych, przygotowania do opuszczenia Republiki, bezprawne
użycie cudzego pojazdu samochodowego, podburzanie, rozkradanie majątku państwowego. Informacje o przebiegu
kary nie są znane [przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
2
Ondrej Hoch – ur. 6 XII 1948 [r.], ojciec Ondrej Hoch, […] Praha 3, ona: Alena Hochová, zam. Nad Santsosku 27,
150 00 Praha 5, tłumacz z j[ęzyka] arabskiego, ojciec dwojga małych dzieci, aresztowany w 1984 [r.], we wrześniu
1984 [r.] skazany przez wyższy sąd wojskowy w Příbramie na 13 lat więzienia w II NVS za szpiegostwo, którego
miał dopuścić się na rzecz Iraku. Więziony w NVÚ Valdice. Koniec kary w 1997 [r.] [przypis oryginalny, umieszczony
pod tekstem].
1
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Nr 279
1988 [lipiec, przed 7], [Wrocław] – „Nie dajmy o nich zapomnieć”, artykuł Hanny
Łukowskiej-Karniej postulujący podjęcie solidarnych działań na rzecz Viktora Dedery
i Ondreja Hocha, czechosłowackich więźniów politycznych, nad którymi Solidarność
Walcząca objęła patronat
Nie dajmy o nich zapomnieć
Uważa się powszechnie, że stosunek do więźniów jest najlepszą miarą cywilizacji
i kultury danego społeczeństwa. Niewątpliwie jest to prawda w odniesieniu do warunków przebywania w więzieniu, sposobu traktowania przez służbę więzienną, wysokości
ferowanych wyroków itp. Jest jednak rzecz ważniejsza dla więźnia nawet niż warunki
czy też traktowanie – jest nią pamięć o nim. Ta nieuchwytna więź ludzkiej solidarności,
ten szczery powiew serca współczującego, maleńka kartka z kilkoma wyrazami pamięci
i współczucia pozwala tam żyć i wierzyć w człowieka.
Moja organizacja adoptowała dwóch dzielnych ludzi z Czechosłowacji, których władze
czeskie skazały na nieludzkie długoletnie [uwięzienie] pod absurdalnymi, wręcz groteskowymi zarzutami, jak szpiegostwo na rzecz Iraku czy też rozkradanie, podburzanie,
przygotowywanie się do opuszczenia republiki.
Wiemy, co są warte te oskarżenia prokurowane przez komunistyczne władze, sama
byłam oskarżona o obalanie siłą ustroju, lżenie i poniżanie władz, sianie niepokojów,
zawłaszczanie cudzych dokumentów itd. Ścigano mnie i więziono. Ale zawsze towarzyszyła mi pamięć ludzi dobrej woli. Ich starania i zabiegi podtrzymywały mnie na duchu
w więziennej celi, powodowały, że mój tam pobyt nie był długi. Dlatego czuję się szczególnie zobowiązana do rozgłaszania krzywdy tych nieszczęsnych więźniów w bratniej
Czechosłowacji.
Proszę i apeluję: nie dajmy o nich zapomnieć, piszmy do nich i do ich rodzin, informujmy, organizujmy międzynarodową akcję na rzecz ich uwolnienia. Sercem i solidarnością otwórzmy przed nimi bramy więzień.
Hanna Łukowska-Karniej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 183.
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Nr 280
1988 lipiec 30, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie legalizacji
NSZZ „Solidarność” jako warunku podjęcia wstępnych rozmów przedstawicieli opozycji
z władzami
Oświadczenie
Odważna postawa strajkujących i grożąca zapaść gospodarcza skłoniły władze PRL
do podjęcia rozmów z Lechem Wałęsą.
Pierwszym i niepodlegającym dyskusji krokiem w tym wymuszonym dialogu winno
być przywrócenie legalnej działalności NSZZ „Solidarność” w oparciu o statut przyjęty
przez I Krajowy Zjazd [Delegatów].
Jest to konieczny wstęp do nieuniknionych zmian w Polsce.
30 VII 1988 [r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 187.
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Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 281
1988 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Rozmowa z Janiną Jadwigą Chmielowską na temat
aktualnej sytuacji w opozycji
Janina Jadwiga Chmielowska urodziła się w Sosnowcu 29 czerwca 1954 roku. Matka
Jadwiga z domu Dreiseitel, nauczycielka, pochodziła ze Stanisławowa, ojciec Tadeusz,
również nauczyciel, z Nowego Sącza. W czasie wojny matka straciła pierwszego męża
w sowieckim obozie w Ostaszkowie. Była członkiem AK.
Jadwiga Chmielowska ukończyła LO im. E[milii] Plater w Sosnowcu w 1973 r.,
następnie podjęła studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki
i Informatyki, które ukończyła w 1978 r. Od tego roku pracowała w Instytucie Systemów
Sterowania w Katowicach. We wrześniu 1980 [r.] założyła NSZZ „S” w Instytucie. Została
wybrana na wiceprzewodniczącą Komisji Zakładowej. Od września 1980 [r.] wspomagała
MKZ Katowice. W maju 1981 [r.] została członkiem Zarządu MKZ Katowice, a następnie
po wyborach władz regionu członkiem Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”.
W MKZ Katowice odpowiadała za łączność teleksową i telefoniczną z zakładami pracy.
Prowadziła Biuro Prezydialne. W czasie strajków stworzyła sieć łączności awaryjnej.
Była kierownikiem Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Organizowała wykłady dla
przedstawicieli komisji zakładowych. Po wyborach do ZR zorganizowała kolportaż.
Dzięki ostrzeżeniu, które dotarło do ZR 12 grudnia 1981 [r.], uniknęła internowania
i od tego czasu ukrywa się. Od początku stanu wojennego organizowała podziemną działalność Związku w regionie. W ramach Regionalnej Komisji Koordynacyjnej od 1983 r.
współpracowała z SW. Została wybrana na przewodniczącą Rady Oddziału Katowice.
Obecnie kieruje pracami Komitetu Wykonawczego SW.
Pyt.: Jak po dość krótkim czasie kierowania pracami Komitetu Wykonawczego SW
oceniasz sytuację w organizacji?
J. Ch.: Aresztowanie Kornela Morawieckiego, Hanki Karniej i w stosunkowo krótkim
czasie Andrzeja Kołodzieja było wielką stratą dla organizacji. Nie był to na szczęście cios
paraliżujący, na który liczyła SB. SW od wielu lat jest szczególnie znienawidzona przez
komunistów. Wiele sił i środków jest przeznaczonych na walkę z nami. Jako organizacja
byliśmy przygotowani na tego rodzaju aresztowania. Już od maja 1986 r. było uzgodnione
podpisywanie oświadczeń moim nazwiskiem na wypadek aresztowania [Kornela] Morawieckiego. Tak się też stało. Po aresztowaniu Kornela Andrzej Kołodziej ujawnił, że jestem
szefem Oddziału Katowice. Ta taktyka naszej organizacji wykazuje, że jesteśmy odporni
na aresztowania, po prostu po nas przyjdą następni. Aktualnie działalność kontynuowana
jest bez zmian. Zachowana jest też ciągłość polityki. To, że więźniami politycznymi byli
członkowie SW, przysporzyło nam wielu zwolenników.
Pyt.: Jaka jest twoja ocena sytuacji w kraju i w związku z tym jak widzisz rolę SW
w tej rzeczywistości?
J.Ch.: Cieszy mnie, że społeczeństwo powraca do normalnego życia politycznego,
czego przykładem jest powstawanie różnych partii i ugrupowań politycznych. Dzięki różnorodności programów i działań – więcej osób może znaleźć dla siebie pole do aktywności
politycznej. Związek zawodowy też ma swoje miejsce na mapie politycznej Polski. To,
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że kiedyś związek był ruchem społecznym, ma ogromne znaczenie, gdyż każdy, kto był
przeciwny obecnej sytuacji, identyfikował się z „S”. Teraz, po latach zaczęło kiełkować
rozbudzenie polityczne narodu właśnie przez tworzenie partii. W ten sposób społeczeństwo odzyskuje swoją podmiotowość. Głosy mówiące o jedności, o tym, że powstawanie
partii politycznych godzi w „S”, przerażają mnie, kojarzą mi się z komunizmem. Może
być przecież jedność w różnorodności. Mamy to, co nas łączy – walkę z komunizmem
o niepodległość Polski. Nie może być monopolu. Musimy szukać różnych dróg do wspólnego celu. Doświadczenia wskazują, że opozycja polska musi opierać się na niezłomnych zasadach moralnych. Niepokojem napawa mnie fakt, że związkowi przywódcy „S”
praktycznie nie interweniują w sprawie więźniów politycznych. Aresztowanie Kornela
Morawieckiego, Hanki Karniej, Andrzeja Kołodzieja KKW skwitowała oświadczeniem,
że SW nie jest związana z „S”. W sprawie Górnego związek też właściwie nie interweniował. Brak zdecydowania w walce o uwolnienie Górnego był dla mnie szczególnie
bolesny, gdyż [KKW] znała Janka, współpracowaliśmy na Górnym Śląsku wiele lat,
przyjaźniliśmy się. SW walczy o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, gdyż są
nam oni wszyscy bliscy. Nie pytamy o to, czy są członkami naszej organizacji. Pomagamy
wszystkim, którym należy pomóc.
Wróćmy do sytuacji politycznej i ekonomicznej. Dla wszystkich jest jasne, że pierwszy
etap reformy nie przyniósł żadnych pozytywnych efektów, a wręcz przeciwnie. Kryzys
pogłębia się. Drugi etap jeszcze mu w tym pomoże. Jeśli władze nie pójdą na kompromis
polityczny, a reforma, która uzdrowiłaby naszą gospodarkę, zostanie uznana za godzącą
w pryncypia ustrojowe, to kolejny wybuch niezadowolenia społeczeństwa może nastąpić
w czasie nie dłuższym niż dwa lata. To, że społeczeństwo nie wierzy w reformy, widać
wyraźnie po olbrzymiej fali emigracyjnej, zwłaszcza na Górnym Śląsku. Aby nie zaprzepaścić owoców następnego zrywu, społeczeństwo musi być dobrze zorganizowane. Temu
służy właśnie budowa naszej organizacji.
Pyt.: Co chciałabyś powiedzieć jeszcze czytelnikom „SW”?
J.Ch.: Pragnę podziękować tym wszystkim członkom SW i sympatykom, którzy nas
wspierają za ofiarną pracę. Budując coraz silniejszą organizację, tworzymy szansę na
poprawę sytuacji naszego kraju i pokonanie komunizmu.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 185.

Nr 282
1988 sierpień 19, Nowy Jork – Oświadczenie Kornela Morawieckiego wydane w związku
ze strajkami w Polsce
Oświadczenie
Ludzkich potrzeb do życia w prawdzie, niepodległości, sprawiedliwości nie stłumiły dziesięciolecia komunistycznych rządów, ucisku i zakłamania, komunizm stacza
się i kończy. Jak i kiedy nastanie wyzwolenie Polski, będzie zależeć od naszej odwagi
i wrażliwości sumienia.
Obecne strajki, żądania górników i portowców są kolejną zapowiedzią upadku tego
systemu.
W swym programie obiecujemy:
„Dążyć do solidarnego spotęgowania fali samorzutnych strajków i protestów”.
Tylko solidarni osiągniemy wolność i dostatek.
Nowy Jork, 19 VIII 1988 [r.]

Przewodniczący SW
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 187.
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Nr 283
1988 sierpień 25, Wrocław – List przedstawicieli Solidarności Walczącej do Dalaj
Lamy XIV, wyrażający solidarność z narodem tybetańskim
Jego Świętobliwość
Dalaj Lama XIV1

Wrocław, 25 sierpnia 1988 [r.]
Wasza Świętobliwość!

Uniwersalne wartości warunkujące zachowanie godności przez człowieka i naród
tworzą szczególne więzi między ludźmi i wspólnotami doznającymi krzywd od drugich.
Los narodu tybetańskiego, wyniszczanego przez chińskiego najeźdźcę, przejmuje bólem
każdego uczciwego człowieka.
Niech nam będzie wolno złożyć na ręce Waszej Świętobliwości wyrazy solidarności
i szacunku dla Narodu, który poprzez swoje cierpienie stał się tak bliski polskim sercom. Wierzymy, że Tybet – jego naród, religia i kultura – przetrwają mimo okrutnych
doświadczeń losu.
Czujemy się moralnie zobowiązani do wyrażenia sprzeciwu wobec tych mechanizmów
rządzących dzisiejszym światem, dyktujących osiąganie doraźnej korzyści lub spokoju,
które skłaniają polityków, a niejednokrotnie również całe narody, do niedostrzegania
krzywd wyrządzanych innym.
Wasza Świętobliwość, zapewniamy, że na miarę naszych możliwości będziemy czynić
wszystko, by sprawa Tybetu stała się bardziej widoczna w Polsce i na arenie międzynarodowej. Pragniemy również podejmować działania w celu wzajemnego poznania i zbliżenia
naszych kultur i narodów.
Z wyrazami szacunku
(–) Kornel Morawiecki, przewodniczący organizacji Solidarność Walcząca
(–) Jan Ewaryst
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1989, nr 91.

Dalaj Lama XIV, właśc. Tenzin Gjaco (ur. 1935) – duchowy i polityczny przywódca Tybetu, w 1989 r. laureat
Pokojowej Nagrody Nobla.
1
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Nr 284
1988 sierpień 26, Toronto – Oświadczenie Kornela Morawieckiego wydane w związku
z powrotem do kraju
Wracam, aby dzielić los ze strajkującymi w kopalniach i zakładach pracy, z cierpiącymi w więzieniach. Chcą żyć i walczyć w Polsce. Chcą tam i teraz świadczyć o wartościach głoszonych przez Solidarność Walczącą i pracować dla osiągnięcia naszych celów.
Przyjaciół w USA, Kanadzie i gdziekolwiek poza krajem przepraszam za nagłą zmianę
planów wynikłą z obecnej sytuacji. Wszystkim, którzy mnie zapraszali i podejmowali na
Zachodzie, serdecznie dziękuję.
Toronto, 26 VIII 1988 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 187.
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Nr 285
1988 sierpień 28, USA – Komunikat Solidarności Walczącej informujący o udanym powrocie do Polski Kornela Morawieckiego

Komunikat Solidarności Walczącej (USA)

28 VIII 1988 r.

Po udanym konspiracyjnym przekroczeniu granicy PRL Kornel Morawiecki powrócił
do działalności podziemnej w strukturach SW. Obecnie Przewodniczący Solidarności
Walczącej przebywa we Wrocławiu. Przed wyjazdem do Polski Kornel Morawiecki
oświadczył: […]a.
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1988, nr 83.

a

Treść listu zamieszczono w poprzednim dokumencie.
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Nr 286
1988 sierpień, [Wrocław] – „W ósmą rocznicę”, oświadczenie Solidarności Walczącej
na temat aktualnej sytuacji w kraju
W ósmą rocznicę
W 1980 roku załamały się partyjne obietnice lat siedemdziesiątych:
– mieszkanie dla każdej rodziny,
– zachodni poziom życia,
– nowoczesna gospodarka i postęp cywilizacyjny w oparciu o zachodnią technologię.
Pogarszające się warunki bytowe wywołały falę strajków, która przerodziła się w wielki
dwutygodniowy strajk na wybrzeżu. Dzięki wytrwałości działaczy Wolnych Związków
Zawodowych strajk ten nie ugrzązł w postulatach płacowych poszczególnych zakładów
pracy. Zmienił się strajk o postulaty ogólnospołeczne i częściowo o swobody obywatelskie. Rozszerzające się na całą Polskę strajki solidarnościowe wymusiły powstanie
NSZZ „Solidarność”.
„Solidarność” została powołana do życia również w charakterze gwaranta porozumień
gdańskich, a nie tylko jako federacja branżowych interesów pracowniczych. W konsekwencji, mimo tragicznych doświadczeń z okresu przeszczepienia i późniejszego poprawiania przodującego ustroju, miliony ludzi podjęły próbę reformowania Polski wespół
z komunistami. Byli i tacy, którzy uwierzyli w konstytucyjny zapis, że władza należy
do ludu pracującego miast i wsi. 13 grudnia 1981 [r.] dowiedzieli się, że konstytucyjne
uprawnienia znikają, gdy próbuje się z nich skorzystać.
Komuniści, tracąc zdolność samodzielnego kierowania życiem publicznym, wybrali
akcję militarną przeciwko społeczeństwu zamiast reformy państwa umożliwiającej znakomitej większości Polaków równoprawny udział w życiu gospodarczym i samorządowym.
W warunkach terroru policyjnego mianowali się jedynymi rycerzami reformy gospodarczej. Pod osłoną karabinów zrealizowali pseudokapitalistyczny pomysł gwałtownego
obniżenia płac realnych. Taki zabieg stosuje się czasami w gospodarce rynkowej celem
zwiększenia finansowej konkurencyjności wytwarzanych produktów. Natomiast w warunkach realnego socjalizmu efektem polityki niskich płac – obraźliwie niskich w przypadku
wysoko kwalifikowanych pracowników – jest utrwalanie energo- i materiałochłonnych
form produkcji, niski udział przetworzonej myśli technicznej w końcowym produkcie,
staczanie się Polski do poziomu zacofanego, surowcowego kraju.
Tłumaczenie niskiej efektywności PRL-owskiej gospodarki ustrojowymi deklaracjami opieki socjalnej jest czystą demagogią. Współczynnik płac i świadczeń w ogólnych
kosztach w państwowej gospodarce PRL jest jednym z najniższych w świecie i wynosi
ok. 10 procent. W tej sytuacji jakiekolwiek pakty antykryzysowe oparte o koncepcję zacis
kania pasa nie mają uzasadnienia. Bezpośrednie rezerwy są już tylko po stronie rządowej.
Pierwszym krokiem może być przestawienie przemysłu zbrojeniowego na produkcję cywilną, np. maszyn rolniczych, ograniczenie wydatków na ZOMO, SB, PZPR. Następnie
zmniejszenie absurdalnie wysokich podatków, szczególnie podatków pośrednich, które
niweczą samodzielność finansową przedsiębiorstw i powodują drożynę.
487

Społeczne drogi naprawy, jeszcze w warunkach politycznej dominacji komunistów,
mogą prowadzić przez rzeczywistą liberalizację gospodarki, aż do usunięcia partii z zakładów pracy, stworzenia prawnych i finansowych rozwiązań dla swobodnej działalności
we wszystkich działach gospodarki – w pierwszej kolejności rolnictwo, drobny przemysł
terenowy, budownictwo mieszkaniowe i usługi.
Obecna ekipa rządząca prawdopodobnie okaże się przeszkodą dla postulowanych
rozwiązań. Ekipa ta jest całkowicie zużyta i niezdolna do rzeczywistych działań reformatorskich. Jej jednostronnym osiągnięciem jest: brak mieszkań, zaniedbanie i zrujnowanie
służby zdrowia i oświaty, podwyżki cen, nędza emerytów, zatruta żywność i środowisko,
rabunkowa gospodarka surowcami naturalnymi.
Ich czas się skończył, a „Solidarność” wciąż żyje.
Sierpień 1988 [r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 186.

Za Komitet Wykonawczy SW
Jadwiga Chmielowska, Andrzej Lesowski

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
Solidarność Walcząca nie zaakceptuje żadnych rozwiązań
polegających na rezygnacji z NSZZ „Solidarność”
Bieżący komentarz Kornela Morawieckiego
Przewodniczący „Solidarności” podjął skrajne ryzykowną decyzję wygaszenia akcji
strajkowych przed przystąpieniem do rozmów z władzami PRL. Wypływa stąd wniosek,
że w jego ocenie sytuacja społeczna i ekonomiczna w Polsce oraz zewnętrzne uwarunkowania polityczne zmuszają władze do ratowania się przez kompromis z umiarkowanymi
siłami polskiej opozycji. Na podstawie dostępnych informacji można przyjąć, że Lech
Wałęsa posiada obecnie następujące atuty:
1. spory osobisty autorytet w społeczeństwie polskim oraz za granicą,
2. poparcie Kościoła katolickiego w Polsce,
3. poparcie rządu Stanów Zjednoczonych i związana z tym możliwość wpływania na
zagraniczną politykę kredytową wobec PRL.
Jedynym jednak istotnym atutem Lecha Wałęsy jest to, że w rozmowach z władzami
PRL reprezentuje on „Solidarność”. Jakiekolwiek odstąpienie od tego statusu przez niego
lub przez inne strony dialogu zakończy się fiaskiem całej inicjatywy i dalszą destabilizacją sytuacji w Polsce. Dlatego w imieniu członków Solidarności Walczącej, a sądzę, że
zdanie to także podziela licząca się część społeczeństwa polskiego – z całym naciskiem
stwierdzam, że koniecznym warunkiem wstępnym skutecznych działań na rzecz poprawy
sytuacji w Polsce jest uznanie przez władze PRL prawa NSZZ „Solidarność” do legalnego
działania.
„Solidarność” jest obecnie nie tylko nadzieją ludzi pracy, ale również sumą pracy
i ofiar poniesionych na jej rzecz w ciągu ośmiu trudnych lat. Stała się tym samym istotną
częścią losu społeczeństwa polskiego i tylko ono może decydować o losie „Solidarności”.
Solidarność Walcząca, wyrosła z NSZZ „Solidarność” i będąca spadkobierczynią jej
radykalnych i niepodległościowych tendencji, nie akceptuje żadnych rozwiązań polegających na rezygnacji z NSZZ „Solidarność” lub na jej rozmienieniu na jakieś inne formuły
polityczne czy zawodowe.
Dialog z władzami PRL nie może odbywać się ponad głowami ludzi więzionych, zwalnianych z pracy lub karnie powoływanych do wojska za udział w strajkach i demonstracjach, które do tego dialogu doprowadziły. Los tych osób jest miernikiem wiarygodności
i szczerości komunistycznych negocjatorów.
Zdajemy sobie sprawę, że nawet ponowna legalizacja „Solidarności” nie wystarczy
obecnie do wyprowadzenia Polski z obecnej fazy kryzysowej, związanej z rozpadem
komunizmu. Kolejnym krokiem na drodze poprawy sytuacji w kraju musi być odłączenie
sfery gospodarczej życia publicznego od politycznej przez:
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– likwidację zakładowych komórek partyjnych i generalny zakaz prowadzenia działalności politycznej na terenie zakładów pracy,
– likwidację zakładowych komórek Służby Bezpieczeństwa,
– zniesienie politycznych ograniczeń ustawowo nakładanych na gospodarkę oraz
faktyczne zrównanie praw trzech sektorów rolnictwa.
Jesteśmy przekonani, że w niedługim czasie władza w naszej Ojczyźnie przejdzie
w ręce jej jedynych prawdziwych gestorów: w ręce społeczeństwa polskiego. Rozumiemy,
że władza komunistyczna nie zejdzie ze sceny dziejowej dobrowolnie, że wielu ludzi ogarnie strach przed odpowiedzialnością za spowodowaną ruinę moralną i gospodarczą Polski.
Nie pragniemy zemsty, uznajemy, że w suwerennej Polsce musi się znaleźć miejsce dla
wszystkich, w tym dla dzisiejszych działaczy PZPR, nomenklatury i służb represyjnych.
Oczekujemy jednak, że oni również czynnie dopomogą w przechodzeniu od komunistycznej dyktatury do demokracji. Ich udział uczyni ten proces mniej konfliktowym i nie tak
kosztownym jak rozwiązanie gwałtowne i konfrontacyjne. Ewolucyjne przejście Polski
do demokracji byłoby naszym ważkim wkładem w nowy kształt Europy XXI wieku.
Nie możemy jednak założyć, że tak będzie. Zbyt wiele wiemy o komunistycznej
władzy, aby ufać w możliwość zawarcia z nią trwałego porozumienia. Dlatego w pełni
popieramy politykę faktów dokonanych przez przystąpienie do działalności zakładowych
struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność” i prowadzenie prac nad odtwarzaniem jej
struktur regionalnych i krajowych.
Uważamy, że należy również przystąpić do prac nad ukonstytuowaniem porozumienia
politycznych organizacji opozycyjnych, w ramach którego wypracuje się przyszły kształt
niepodległej Polski i drogi doń prowadzące.
Wrocław, 9 września 1988 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 188.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 288
1988 wrzesień 12, [Wrocław] – „Solidarność – tak, wypaczenia – nie”, artykuł Kornela
Morawieckiego na temat okoliczności i perspektyw negocjacji przedstawicieli „Solidarności” z władzami
Solidarność – tak, wypaczenia – nie
Co trzeba, żeby zmusić uzurpatorską władzę do rozmów z reprezentantami narodu?
Po prawie 7 latach jałowych ofert i podchodów prostej odpowiedzi udzieliło samo
życie: trzeba strajkować. Pierwsze poważne zagrożenie własnych pozycji przekonało
generałów do negocjacji z Lechem Wałęsą. Posłużenie się jego autorytetem do wygaszenia strajków oznacza przyznanie moralnych i politycznych racji „Solidarności”.
Racje te, częściowo już pogubione przez działaczy Związku, z siłą podniosło pokolenie młodych.
Czy dobrze, że [Lech] Wałęsa przyjął warunek gen. [Czesława] Kiszczaka i zgodził się
rozwiązać strajki? Moim zdaniem – źle. Po co przed podjęciem rokowań z bezwzględnym
przeciwnikiem rozwiązywać swoje oddziały szturmowe? Błąd ten już mści się represjami wobec strajkujących – odmową wypłat za czas strajków, masowymi zwolnieniami,
powoływaniem na ćwiczenia wojskowe. Ale, paradoksalnie, tenże błąd wywarł dobry
wpływ na aktualną postawę [Lecha] Wałęsy i doradców. Teraz negocjatorzy społeczni
muszą, pod groźbą utraty społecznej wiarygodności, twardo żądać relegalizacji „S” jako
podstawy do dalszych rozmów, okrągłych stołów itp. Ten przymus kryje w sobie szczyptę
optymizmu. Władze, rzecz jasna, będą zwlekać i kręcić, ale chyba rozumieją, że [Lech]
Wałęsa nie może i nie ma gdzie się cofnąć. Zakładając więc rozsądek obu stron, pojawia
się szansa na nową „S”. Szansa wzmocniona szerokim poparciem oddolnym – powołanie
nowych, jawnych komórek „S” w zakładach pracy.
Najgorzej byłoby, gdyby wszystko zakończyło się jakimś zgniłym kompromisem na
wysokich szczeblach, jakimś pseudopluralizmem związkowym bez „S”, a za to z rozmytą
odpowiedzialnością. Nie ulega wątpliwości, że rządcy PRL-u chcieliby w przyszłości
przerzucić na społeczeństwo winę za skutki swoich rządów. Jaki sens byłoby żyrować
im weksle bez pokrycia?
Solidarność Walcząca zawsze postulowała relegalizację „S”, także wtedy, gdy przywódcy związku mówili jedynie o pluralizmie lub „pakiecie antykryzysowym”. Dziś
jednak ten postulat – to mało. By powstrzymać upadek kraju i zapobiec katastrofie,
trzeba nie tylko legalnej „S” i zasadniczej liberalizacji ustawy o stowarzyszeniach.
Trzeba więcej – komuniści muszą oddać władzę nad gospodarką. Partia musi zaprzestać
ingerencji w obsadę stanowisk w przedsiębiorstwach. Musi zezwolić na wolną grę sił
ekonomicznych. Ale czy na to, na taki zwrot ustrojowy stać tę ekipę? Czy jej moskiewscy
mocodawcy rozumieją już konieczność takiej polskiej „pierestrojki”? Można wątpić.
I to zwątpienie rzutuje bezpośrednio na całą koncepcję okrągłego stołu. [Lech] Wałęsa
z [Czesławem] Kiszczakiem – „jak Polak z Polakiem”? Nie fantazjujmy. Dlatego jak
najlepiej życząc Przewodniczącemu, kolegom z „S” i ekspertom Kościoła podejmującym obecne rokowania – my, SW, zachowujemy trzeźwą powściągliwość. Rozwój
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wydarzeń i kierunki ustępstw władz przebiegają mniej więcej zgodnie z przewidywaniami zawartymi w naszym programie. Nie pozostaje nam nic innego, jak przygotować
społeczeństwo i organizację na okoliczność kolejnej fali strajków o pełne swobody
związkowe i samorządowe, o wolny rynek.
12 IX 1988 [r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 188.

Kornel Morawiecki

Nr 289
1988 wrzesień, [Wrocław] – Wywiad z Józefem Teligą na temat rozmów kierownictwa
„Solidarności”, skupionego wokół Lecha Wałęsy, z władzami PRL
Z Józefem Teligąb rozmawia wysłannik Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej

a

AISW: Rozpoczęły się, tym razem oficjalne, kontakty między przedstawicielami
jawnych struktur „Solidarności” z Lechem Wałęsą na czele a władzami PRL1. Spotkania
te poprzedzone były kontaktami nieformalnymi, zatajonymi przed opinią publiczną. Dzisiaj wiadomo, że pośrednikiem między [Lechem] Wałęsą a MSW był m.in. prof. Andrzej
Stelmachowski2. Sam fakt podjęcia rozmowy z gen. [Czesławem] Kiszczakiem wzbudził
kontrowersje w środowiskach opozycji. Również doprowadzenie przez [Lecha] Wałęsę do
zakończenia strajków przyjęte zostało, delikatnie mówiąc, niejednoznacznie. Jak ocenia
Pan obecną sytuację, jakie widzi Pan zagrożenia, czy dostrzega Pan pozytywy w nowych
posunięciach [Lecha] Wałęsy?
Józef Teliga: „Solidarność” nie powinna była zgodzić się na jakiekolwiek rozmowy
pośrednie, np. za pośrednictwem [Czesława] Kiszczaka. Jeżeli do spotkań z władzami
PRL miało już dojść, [Lech] Wałęsa powinien rozmawiać z [Wojciechem] Jaruzelskim,
który ponosi odpowiedzialność za wydarzenia ostatnich 7 lat i odpowiada za to, co dzieje
się dzisiaj.
AISW: Krytycy postępowania [Lecha] Wałęsy (a takich, jak wiadomo, nie brakuje)
twierdzą dość zgodnie, że rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami władz mogło nastąpić dopiero wówczas, gdyby władze te uznały decyzję o delegalizacji „Solidarności” za
bezprawną.
Józef Teliga: Oczywiście. Nas nie powinna interesować relegalizacja „Solidarności”
i innych związków. Jedynie uznanie przez władze PRL delegalizacji „Solidarności”
stanowiącej nie tylko naruszenie prawa, ale również za niebywale szkodliwą dla narodu
polskiego, mogło być podstawą do dialogu. I to dialogu bardzo ostrożnego. Postępowanie
władz PRL w ciągu ostatnich lat powinno przy tym być stale pamiętane, ocena polityki
[Wojciecha] Jaruzelskiego powinna być głośno wypowiadana, niezależnie od tego, czy
W oryginale tekst rozpoczyna się rzymską cyfrą I jako pierwszy w rubryce „Wokół okrągłego stołu”.
W oryginale odsyłacz do biogramu Teligi umieszczonego pod wywiadem: „J[ózef] Teliga – l. 74, były szef ekspozytury wywiadu Sztabu Głównego Armii Krajowej, aresztowany w 1947 r. za przynależność do organizacji »Wolność
i Niezawisłość«. Działacz NSZZ Rolników Indyw[idualnych] »S«. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 ukrywał
się do IX 1983, tj. do chwili aresztowania. Zwolniony i ponownie aresztowany we wrześniu 1985 pod zarzutem
szpiegostwa. Obecnie na wolności”.
1
31 VIII 1988 r. doszło do spotkania Lecha Wałęsy z gen. Czesławem Kiszczakiem. Przedmiotem rozmów była
m.in. kwestia legalizacji „Solidarności” oraz negocjacji przy okrągłym stole. Lider „Solidarności” zobowiązał się
do zakończenia strajków, które wybuchły w sierpniu 1988 r. Rozmowy przygotowawcze do obrad okrągłego stołu
rozpoczęły się w połowie września.
2
Andrzej Stelmachowski (1925–2009) – profesor, prawnik, nauczyciel akademicki, polityk, działacz opozycyjny;
w czasie II wojny światowej żołnierz AK, w 1980 r. doradca MKS w Stoczni Gdańskiej, 1980–1981 ekspert Rady
Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KKP i KK, w 1981 r. doradca NSZZ RI
„Solidarność”, od 1982 r. doradca TKK, od 1987 r. KKW, 1987–1990 prezes KIK w Warszawie, uczestnik obrad
okrągłego stołu, 1989–1991 marszałek senatu, 1991–1992 minister edukacji narodowej w rządzie Jana Olszewskiego.
a

b
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władzom się to podoba, czy nie. Inaczej rozmówcy ze strony „Solidarności” stawiają się
dobrowolnie w roli petentów.
AISW: Wypowiadał się Pan krytycznie na temat polityki prowadzonej przez część
działaczy „Solidarności” skupionych wokół [Lecha] Wałęsy. Szczególnie ostro w niedalekiej przeszłości oceniał Pan politykę „wybijania się na jawność”, rozpoczętą utworzeniem
TR „Solidarności” we wrześniu 1986 r. Czy sądzi Pan, że obecne posunięcia [Lecha]
Wałęsy są kontynuacją tej linii postępowania?
Józef Teliga: Obserwuję to, co ostatnio robił [Lech] Wałęsa – wydawało mi się, że
zaczął on wracać na właściwe pozycje. Był razem ze strajkującymi, sądziłem, że jest typem „barykadowca”, że w stanie wrzenia społecznego potrafi znaleźć się we właściwym
czasie i na właściwym miejscu. W sytuacji marazmu społecznego widoczne było, że
[Lech] Wałęsa nie bardzo wie, co robić. Jednakże bezwarunkowe wygaszenie strajków
i towarzyszące temu wydarzenia stonowały znacznie mój optymizm. Żeby powiedzieć
krótko, a zwłaszcza żeby nie powiedzieć za dużo – obawiam się, że [Lech] Wałęsa, dając sobą kierować czy ulegając wpływom takich doradców jak [Andrzej] Stelmachowski, wyjdzie na tym podobnie jak chłopskie organizacje – chociażby jak nasz Związek
w Wierzchosławicach3 w 1981 r.
Wrzesień 1988 [r.]

(AISW)

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 190.

Prawdopodobnie chodzi o zjazd OKZ NSZZ RI „Solidarność”, który odbył się w Wierzchosławicach 17–18 X
1981 r.; omówiono na nim sytuację w kraju, kwestię współpracy z „Solidarnością”, krytycznie oceniono działania
rządu, który nie wywiązywał się z umów zawartych z rolnikami; delegaci sformułowali oświadczenie w sprawie
wyżywienia narodu; trudno określić, co miał na myśli Józef Teliga, przywołując to wydarzenie.
3
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Nr 290
1988 [11–27 październik], [Wrocław] – „Roman na wolności”, informacja o zwolnieniu
z więzienia Romana Zwiercana
Roman na wolności
Dnia 11 X 1988 [r.] areszt śledczy przy ul. Kurkowej 12 w Gdańsku opuścił po 1,5-rocznym przetrzymywaniu działacz Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto – Roman
Zwiercan. W wyniku prowokacji SB, aresztowany 25 III 1987 r. pod spreparowanym
zarzutem kradzieży samochodu i posiadania fałszywych dokumentów, w rzeczywistości
zaś za udział w kierowaniu strukturami SW. W dalszej części toczącego się przeciwko
niemu procesu będzie odpowiadał z wolnej stopy.
Roman ma 26 lat, jest synem oficera LWP i przeszedł trudną i odważną drogę od
domu oficerskiego, przez pracę robotnika w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, do
podziemia SW. Dwukrotnie zwalniany z pracy. Wielokrotnie szykanowany i szantażowany przez SB za działalność niezależną. Pobity przez „nieznanych sprawców”. Inicjator
powołania Grupy SW w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Ścigany listem gończym
od października 1985 [r.], ukrywał się, prowadząc ożywioną działalność w strukturach
SW. Do momentu aresztowania był prawą ręką A[ndrzeja] Kołodzieja i kierował działem poligraficznym SW Oddział Trójmiasto. Przebywając w areszcie, wystosował 12 V
1988 [r.] list otwarty do W[ojciecha] Jaruzelskiego, w którym podkreślił swą przynależność do SW, organizacji stawiającej sobie za cel m.in. pozbawienie komunistów władzy
na rzecz rządów demokratycznych, oraz domagał się przedstawienia mu prawdziwych,
a nie spreparowanych zarzutów.
Apel: Prosimy o wysyłanie kartek z wyrazami poparcia i solidarności dla Romana na
adres: Gdynia-Obłuże, ul. Bonisławskiego 16/23.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 191.
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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
Oświadczenie
Zebrani w dniu 11 października 1988 r. przedstawiciele: Federacji WSN-Wyzwolenie,
Grupy Politycznej „Niezawisłość”1, Grupy Politycznej „Samostanowienie”2, Konfederacji
Polski Niepodległej, Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, Polskiej Partii
Socjalistycznej3, Solidarności Walczącej, Unii Demokratów „Baza”4 – wyrażają wolę
doprowadzenia do integracji całej niepodległościowej opozycji politycznej. W tym celu
powołuje się Komisję Przygotowawczą, mającą za zadanie opracowanie zasad i form
współpracy oraz podejmowanie odpowiednich czynności.
Zebrani wyrażają pełne poparcie dla odbudowy legalnej działalności Związku Zawodowego „Solidarność”.
W płaszczyźnie politycznej obecnie zasadniczą kwestią jest doprowadzenie do wolnych
wyborów, w których naród wyłoni swe przedstawicielstwo.
Warszawa, 11 października 1988 r.
Skład Komisji Przygotowawczej: rzecznik Komisji – Leszek Moczulski, zam. W[ar
sza]wa, ul. Jaracza 3 m. 4 A, tel. 26-26-39; Andrzej Lesowski (Solidarność Walcząca),
Krzysztof Król (KPN), Jan Proskura5 (GP „Samostanowienie”), Jakub Wiślicki6, Piotr

1
Grupa Polityczna „Niezawisłość” – podziemna struktura istniejąca w Warszawie co najmniej od 1988 r., głosząca
hasła niepodległościowe.
2
Grupa Polityczna „Samostanowienie” – podziemna struktura istniejąca w Warszawie w latach 1984–1990; powołała
Zespół Polityczny w składzie: Stanisław Plewako, Tomasz Borkowski, Jerzy Pawłowicz, Jacek Borkowicz, Zbigniew
Pływaczewski, Michał Lauk; za najważniejszy cel uznawano odzyskanie niepodległości.
3
Polska Partia Socjalistyczna, grupa Rady Naczelnej – odtworzona w kraju w listopadzie 1987 r.; w pierwszej połowie
1988 r. doszło do konfliktu w partii, w wyniku którego rozpadła się na dwie frakcje: PPS-Rewolucja Demokratyczna
z Piotrem Ikonowiczem i Józefem Piniorem oraz PPS Jana Józefa Lipskiego, grupująca osoby ze starszego pokolenia
wokół Jana Józefa Lipskiego; nazwa „PPS, grupa Rady Naczelnej” pojawiła się w dokumencie, co wynika z faktu,
że osoby skupione wokół Lipskiego sprawowały wcześniej funkcje w Radzie Naczelnej PPS.
4
Unia Demokratów „Baza” lub Grupa Polityczna „Baza”, Unia Demokratów „Baza” – podziemna struktura
istniejąca w Warszawie w latach 1983–1990, która za nadrzędny cel uznawała odzyskanie przez Polskę niepodległości; wśród ważniejszych działaczy m.in.: Lech Antonowicz, Andrzej Święcicki, Waldemar Pernach, Zbigniew
Zawadzki.
5
Stanisław Plewako „Jan Proskura” (ur. 1956) – biolog, genetyk, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”,
następnie 1987–1990 współtwórca Grupy Politycznej „Samostanowienie” oraz podziemnego pisma „Samostanowienie” (1985–1989).
6
Jan Kowalski, właśc. Ireneusz Drożdżowski, „Jakub Wiślicki” (ur. 1964) – handlowiec, działacz opozycyjny,
w 1983 r. w Organizacji „Niepodległość”, od 1984 r. działacz LDP „N”, 1985–1988 w redakcji „Niepodległości”,
1985–1987 w ukryciu.
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Pawłowski7 (LDP „Niepodległość”), PPS – Grupa Rady Naczelnej (wakat), Franciszek
Milwid8 (WSN).
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 191.

Prawdopodobnie chodzi o Piotra Majchrzaka „Roberta Pawłowskiego” (1953–2013) – działacza LDPN.
Jerzy Jackl „Franciszek Milwid” (ur. 1933) – działacz opozycyjny, działacz NSZZ „Solidarność”; w 1982 r. założyciel i redaktor podziemnego „Biuletynu Międzywydawniczego”, redaktor pism społeczno-politycznych: „Myśli
Niezależnej” i „Warszawskich Zeszytów Historycznych”; redaktor książek i organizator działalności wydawniczej
w niezależnych wydawnictwach (m.in. CDN); działacz Federacji WSN-Wyzwolenie, współtwórca formacji prawicowo-niepodległościowej Porozumienie Partii i Organizacji Niepodległościowych.

7
8
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Nr 292
1988 [październik, przed 12], Wrocław – „Kanty okrągłego stołu”, artykuł podpisany
„Ł. Martyński”, krytycznie odnoszący się do rozmów z przedstawicielami władz
Kanty okrągłego stołu
Motto: „Komuniści uważają za niegodne ukrywanie swych poglądów i zamiarów.
Oświadczają oni otwarcie, że ich cele mogą być osiągnięte jedynie przez obalenie przemocą całego dotychczasowego ustroju społecznego. Niechaj drżą panujące klasy przed
rewolucją komunistyczną. Proletariusze nie mają w niej nic do stracenia prócz swych
kajdan. Do zdobycia mają cały świat” (K. Marks, F. Engels, Manifest komunistyczny
[w:] Dzieła, t. 4, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 549).
1. Przechodząca przez PRL w sierpniu 1988 [r.] kolejna fala robotniczych protestów
stała się dla komunistów pretekstem do udzielenia zgody na formowanie tzw. płaszczyzny
porozumienia narodowego. Pozornie wydawać by się mogło, że wreszcie po wielu latach
zmagań społeczeństwo komunistyczne PRL zmusiło rządzących PRL-em komunistów do
podjęcia wspólnego wysiłku dla realizacji fundamentalnych interesów narodu polskiego.
W rzeczywistości sprawa przedstawia się zgoła inaczej.
2. Teoretycznie płaszczyzna „porozumienia” ma zostać wypracowana przy tzw. okrąg
łym stole, w toku rozmów między komunistami a przedstawicielami społeczeństwa komunistycznego. Praktycznie jednak ustalili ją już komuniści, zakreślając nieprzekraczalne
ramy „porozumienia”; stanowią je „socjalistyczny charakter i rozwój naszego kraju”1.
„Socjalistyczny charakter porozumienia” został zagwarantowany przez… odpowiedni
dobór jego uczestników. Do rozmów przy okrągłym stole zostali dopuszczeni reprezentanci
tylko tych grup społeczeństwa komunistycznego PRL, które zgadzają się na postawione
przez komunistów, a niepodlegające dyskusji warunki, tj.:
a) chcą działać w granicach obowiązującego prawa2 (stanowionego w celu ochrony
interesów partii komunistycznej),
b) chcą działać na gruncie porządku komunistycznego3 (gwarantującego przewodnią
rolę partii komunistycznej w systemie politycznym PRL4).
Dzierżąc w swych rękach wszystkie atrybuty – wyłączność na podział ograniczonego
zasobu dóbr konsumpcyjnych, środki masowego przekazu, siły zbrojne – komuniści
dyktują warunki, określają cele i uruchamiają dla realizacji tych celów odpowiednie
mechanizmy. Posiadany monopol pozwala komunistom trzymać również w szachu
W. Jaruzelski, Naszym celem sprawiedliwa, rządna, dostatnia, socjalistyczna Polska. Przemówienie W. Jaruzelskiego na zakończeniu VIII Plenum KC PZPR, „Gazeta Robotnicza”, (Wrocław) 30 VIII 1988, s. 2 [przypis oryginalny,
umieszczony pod tekstem].
2
Ibidem [przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
3
Ibidem [przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
4
Nieprzypadkowo gospodarzem okrągłego stołu mianowała partia komunistyczna tow. Czesława Kiszczaka – ministra spraw wewnętrznych; ma on weryfikować „kandydatów” porozumienia i „dbać o jego socjalistyczny charakter”
[przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
1
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wszystkich swych realnych i potencjalnych sojuszników – o czym przekonali się zwolennicy „paktu antykryzysowego”. Wszystko to świadczy niedwuznacznie o sile politycznej
komunistów w PRL.
3. Komuniści są świadomi swej słabości gospodarczej. Płaszczyzna „porozumienia” ma
być fundamentem działań realizujących różne cele. Celem, który jednogłośnie aprobują
wszyscy uczestnicy „porozumienia”, jest unowocześnienie zrujnowanej przez komunistów gospodarki PRL. Zadanie renowacji tej gospodarki zostanie wykonane w oparciu
o zwiększony wysiłek społeczeństwa komunistycznego i środki finansowo-technologiczne
Zachodu. Pobudzeniu tych dwóch ożywczych strumieni ma służyć obecność przy okrąg
łym stole osób z tzw. kręgów niezależnych. Ich autorytet ma uwiarygodnić wszystkie
działania podejmowane przez komunistów.
Aby zamiar unowocześnienia gospodarki zrealizować, komuniści uruchomili sprawdzone wielokrotnie w przeszłości mechanizmy: „frontu ludowego” i NEP-u5. „Front ludowy” w postaci „porozumienia narodowego” ma zapewnić szeroką bazę społeczną, poparcie
i zwiększony wysiłek społeczeństwa komunistycznego dla idei naprawy gospodarki PRL
w imię „interesu narodowego”. Jednocześnie „porozumienie narodowe” przywróci, zachwianą w ostatnim czasie, względną konsolidację społeczeństwa komunistycznego PRL
wokół partii komunistycznej. Mechanizm NEP-u, zastosowany skutecznie po raz pierwszy
przez W[łodzimierza] I[ljicza] Lenina w ZSRR w latach 20., ma otworzyć przestrzeń dla
„ekspansji” gospodarczej – krajowej, a przede wszystkim zachodniej. Przy minimalnym
wysiłku komunistów potencjał gospodarczy wnoszony w tę przestrzeń przez inicjatywę
krajową i zagraniczną wywinduje gospodarkę komunistycznej PRL do pożądanego przez
komunistów poziomu.
Cdn.
Ł. Martyński
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 190.

„Identyczne mechanizmy w identycznej sytuacji uruchomiono w ChRL, a ostatnio w bałtyckich republikach
ZSRR (tzw. formy narodowe)” [przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem. Pod tekstem znajduje się też przypis
nr 6 o treści: „Za najpilniejsze, ogólnonarodowe zadanie polityczne Komitet Centralny uznaje zawiązanie szerokiej
koalicji sił proreformatorskich, współdziałanie wszystkich, którzy widzą potrzebę i chcą aktywnie uczestniczyć
w dziele przemian” – Uchwała VIII Plenum KC PZPR, „Gazeta Robotnicza”, nr 201, z dn. 30 VIII 1988, Wrocław,
s. 2”. Brakuje jednak odnośnika w tekście głównym].
5
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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
Komunikat
W dniu 13 X 1988 r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli: Federacji WSN,
DLP „Wola”1, KPN, SW, LDP „Niepodległość”, PPS (grupa Rady Naczelnej) oraz innych
osób z różnych niezależnych środowisk społecznych i politycznych. W spotkaniu uczestniczyła grupa KKW „Solidarność”. W związku ze zbliżającymi się obradami okrągłego
stołu zebrani przedstawili swoje stanowiska, wyrażając pełne poparcie odbudowy legalnej
działalności NSZZ „Solidarność” i przywrócenia pełnego pluralizmu związkowego.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 191.

DLP „Wola” – przypuszczalnie Duszpasterstwo Ludzi Pracy „Wola” w parafii św. Klemensa Hofbauera przy
ul. Karolkowej 49 w Warszawie, kierowane przez Mariana Parchowskiego.
1
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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.)
Dwa spotkania
Przyjaciele poprosili mnie, abym reprezentował organizację SW na spotkaniu opozycji
w dn. 11 X i 13 X 1988 r., więc tam byłem. Zamieszczone powyżej komunikaty1 są suche
i niewiele mówią. Warto dopowiedzieć do nich parę uwag. Spotkanie wtorkowe grup
i organizacji o ukierunkowaniu polityczno-niepodległościowym miało na celu wypracowanie stanowiska na spotkanie czwartkowe z delegacją i na zaproszenie KKW. Metodą
consensusu udało się ustalić, że:
– nie ma zgody na udzielenie poparcia Lechowi Wałęsie i KKW w ich krokach porozumiewawczych z władzą,
– jest zgoda na poparcie NSZZ „S” w jej walce o legalne istnienie i działanie.
W kwestii porozumienia opozycji politycznej uznano, że warto zbadać, czy już i opozycja, i czas dojrzały do tego. Powołanie Komisji Przygotowawczej nie oznacza powstania
takiego porozumienia ani nawet gwarancji na jego powstanie. Przesądzanie sprawy (jak
czyni to KPN) nie rokuje najlepiej dla tej inicjatywy.
Spotkanie czwartkowe w pierwszej części miało charakter informacyjny, tam delegacja KKW została dokładnie przepytana ze stanu przygotowań do okrągłego stołu.
Z ciekawszych informacji to:
– dyskusja o „S” rozpocznie się z poziomu ustawy z 8 X 1982 [r.], co nie stanowi
silnej pozycji przetargowej,
– dyskusja zaczyna się od razu przy tzw. małych stolikach problemowych, przy czym
materiały z tych stolików wpłyną na stół główny, gdzie delegacja „S” nie przystąpi do
dyskusji bez załatwienia problemu NSZZ „S”,
– delegacja do dużego i małych stolików będzie wywodzić się z osobistej nominacji
Lecha Wałęsy,
– delegacja „S” podjęła decyzję o jednostronnym uczynieniu z rokowań sprawy jawnej
dla społeczeństwa i członków „S” (w przeciwieństwie do poprzednich to stanowisko nosi
znamiona ducha „S” i jest godne pochwały).
Ja w imieniu SW przedstawiłem następujące stanowisko:
– SW nie weźmie udziału w debatach okrągłego stołu ze względów zasadniczych,
– SW ocenia skrajnie sceptycznie możliwości przysłużenia się „S” poprzez okrągły stół,
– SW uważa, że kierownictwo „S” zgrupowane wokół L[echa] Wałęsy podjęło tę
ryzykowną decyzję na własny rachunek i bierze za to pełną odpowiedzialność,
– SW życzy osobiście L[echowi] Wałęsie sukcesów (w które nie wierzy) w debatach
przy okrągłym stole.
1

Zob. dok. nr 291 i 293.
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Komunikat końcowy ze spotkania powstał bez mojego udziału i nie do końca odzwierciedla stanowisko SW. Natomiast sam fakt obecności w tym spotkaniu osoby reprezentującej SW jest aktem solidarności z kierownictwem „S” w momencie dlań trudnym
oraz jednoznacznym dowodem, że mimo wielu różnic między SW a kierownictwem „S”
w chwilach i sytuacjach poważnych jesteśmy po tej samej stronie. SW nie opuści „S”
w potrzebie i to jest może najważniejsze w tych spotkaniach.
Wojciech Myślecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 191.

Nr 295
1988 październik 23, [Wrocław] – „Nie grać z szulerami”, artykuł Kornela Morawiec
kiego, krytycznie oceniający możliwość uzyskania realnych ustępstw ze strony władz
w wyniku rozmów przy okrągłym stole
Nie grać z szulerami
„S” idzie o ratowanie kraju, komunistom o ratowanie systemu. Między jednym a drugim jest oczywista sprzeczność.
Dotychczasowy dwulicowy stosunek władz do kwestii okrągłego stołu praktycznie już
przekreślił związane z nim oczekiwania społeczne. Przewlekłe negocjacje bez załatwienia podstawowej sprawy legalizacji „S” wikłają autorytet Przewodniczącego w interesy
reżimu. Pamiętajmy, że do oficjalnego spotkania gen. [Czesława] Kiszczaka z Lechem
Wałęsą doszło przy nacisku strajkowym. U komunistów żadnych ustępstw się nie wygada, trzeba je wymuszać siłą zorganizowania i determinacji. Organizujmy się jawnie
i podziemnie.
Wszystko wskazuje na to, że stara ekipa generała znowu, jak w 1981 r., gra nieuczciwie. Co chcecie osiągnąć? Parę lat względnej stabilizacji murszejącego systemu. Jakim
sposobem? Popuszczając nieco gospodarkę i zaciągając nowe kredyty przy jednoczesnym
zaciskaniu pasa ogółowi i rozmyciu odpowiedzialności za efekty swych rządów. Nie
można też wykluczyć prób powtórki 13 grudnia. Wydaje się więc, że dalsze rozmowy
wokół okrągłego stołu i przy nim byłyby tylko łudzeniem siebie, polskiego społeczeństwa
i Zachodu. Byłyby rozmienianiem na drobne politycznego kapitału, zaangażowanych
w nie przywódców i doradców Związku. Lepiej się z takich rozmów w porę wycofać.
23 X 1988 [r.]

Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 191.
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Nr 296
1988 [listopad, 11–25], [Wrocław] – „11 listopada we Wrocławiu”, artykuł od redakcji
na temat niezależnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowanych
we Wrocławiu
11 listopada we Wrocławiu
O godz. 15 na cmentarzu św. Rodziny odbyła się uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego pod pomnik obrońców Lwowa z roku 1918, znanych jako Orlęta Lwowskie.
Inicjatywa prof. Andrzeja Wiszniewskiego1 z Politechniki Wrocławskiej została podjęta
przez JM Rektora i Senat tej uczelni.
Istotę tej wzruszającej uroczystości ujął prof. A[ndrzej] Wiszniewski w swoim wystąpieniu: „Tam, gdzie stoi mój dom, tam ma być Polska” (pełny tekst w najbliższym
numerze „BD”). Powiedział on m.in.: „Kiedy wówczas, 70 lat temu, nadszedł ten wyśniony dzień, gdy na ratuszu lwowskim miała załopotać biało-czerwona flaga, a miast
tego obudziliście się pod nową okupacją, Wy nie zawahaliście się ani przez moment. Nie
czekaliście, by wolność dał Wam w podarunku upadający zaborca. Nie obchodziły Was
uczone polityczne deliberacje mądrych panów z Warszawy ani nawet spory waszych
własnych przywódców. Nie oglądaliście się na przykład tych starszych i mądrzejszych.
Lwowskie wyrostki – Wy najlepiej zrozumieliście, że są takie chwile, gdy na szalę historii
trzeba rzucić własne życie, nawet jeśli nie skończyło się jeszcze 18 lat”.
„Bądźcie patronami tych wrocławskich wyrostków, którzy pod znakami »Solidarności«
dopominają się […] o wolność, całość i niepodległość”. Właśnie młodzież wrocławska
licznie uczestniczyła w manifestacji zorganizowanej przez SW i PPS. Ale nie ten element
historycznej ciągłości spraw narodu polskiego jest w tym najważniejszy. Prof. [Andrzej]
Wiszniewski powiedział również: „Wy, którzy pełnicie wieczną wartę przed Najwyższym
Majestatem […], weźcie w swą modlitewną opiekę sprawę wolności Polski, ale także
i wolności Ukrainy”. Dla nas z SW budowa przyjaźni między narodami zniewolonymi
w bloku komunistycznym jest najpewniejszą drogą do wolności naszej i ich. Niech więc
symboliczny grób Orląt Lwowskich, które ginęły w walce z braćmi Ukraińcami, będzie
kamieniem na drodze do pojednania, przyjaźni i wspólnej walki o wolność. Rozumiemy
żal i ból lwowiaków za utraconym ukochanym miastem tak zawsze wiernym swej Matce-Ojczyźnie. Nie z naszej woli stało się, że Kresy Wschodnie przeniesiono na zachód. Tu
już wyrasta trzecie pokolenie, które będzie już żyło w wolnej Polsce bez zmory komunizmu na karku. Oni przejmą straż przy grobie Orląt tu, na tej ziemi i w tym miejscu. Stąd
się nie ruszą. Granic obecnych ruszać nie warto i nie trzeba. Trzeba tak urządzić nasz
kąt Europy, by granice jak w Europie Zachodniej przestały dzielić. W rodzinie rodzin
Andrzej Wiszniewski „Andrzej Prus”, „Józef Turzyma”, „Stanisław El.” (ur. 1935) – inżynier elektryk, polityk,
działacz opozycyjny; uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ „Solidarność”, współorganizator strajku po wprowadzeniu
stanu wojennego, odwołany z funkcji prorektora PWr, internowany, następnie aresztowany, w marcu 1982 r. skazany
na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu, w kwietniu 1983 r. uniewinniony; współpracownik SW, doradca
szefów RKS, 1985–1989 przewodniczący Porozumienia Komitetów Nauki, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ekologii
we Wrocławiu; 1997–2001 minister nauki i przewodniczący Komitetu Badań Naukowych.
1
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przyjaźnie współpracujących narodów Europy Środkowo-Wschodniej miasto Lwów może
stać się miejscem walk (jak przed 70 laty) [albo] miejscem pojednania tak bliskich, a tak
wielowiekowo zwaśnionych narodów polskiego i ukraińskiego.
O godz. 15.15 rozpoczęła się na ul. Świdnickiej, przygotowana przez SW i PPS,
manifestacja na rzecz przeprowadzenia w Polsce wolnych i demokratycznych wyborów.
Żądaniem suwerenności dla społeczeństwa polskiego organizacje te uczciły 70. rocznicę
odzyskania niepodległości w 1918 r. Po krótkich przemówieniach działaczy PPS kilka
tysięcy ludzi udało się ul. Nowotki2 i Grabiszyńską pod tablicę upamiętniającą powstanie NSZZ „S”. Zgromadziło się tam ok. 8–10 tys. osób. Przemówił m.in. biorący udział
w manifestacji Władysław Frasyniuk. Fakt, że przemawiał przez tubę przygotowaną
przez SW i podaną mu przez działaczy PPS, ma wymiar symboliczny. Być może będzie
to początkiem sojuszu.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 193.

2

Obecnie ul. Krupnicza.
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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
„Brak danych” (część I)
Pół roku temu „Tygodnik Mazowsze” w artykule „Panorama Wrocławia” odsądzał
nas od czci i wiary. Później m.in. w „PWA” Zbyszek Bujak serwował swoje urocze wypowiedzi o SW. Latem SB nasiliła produkcję fałszywek. Te przykłady złej woli i niechęci
są poza moimi zainteresowaniami. Inaczej sprawa wygląda z artykułem Jana Klincza1
(„TM”, 26 X 1988, nr 268) „mniej i bardziej pryncypialnie”. Nie podejrzewam, aby tej
klasy recenzent książek i prasy podziemnej oraz ostrożny komentator wydarzeń kierował
się złą wolą. Sądzę, że tylko z braku danych powtarza pokątne wieści, chociaż niektóre
stwierdzenia podważają mój optymizm.
Miejsca mało, a więc przechodzę do prostowania potknięć J[ana] Klincza. Pomijam
w tej części fragmenty tyczące Andrzeja Kołodzieja. Oddzielną replikę pod tym samym
tytułem nadeślę za tydzień2.
1. Kornel Morawiecki rzeczywiście wrócił do Polski przez „zieloną granicę” i zszedł
do podziemia. Nie musi więc J[an] Klincz powtarzać za „Trybuną Ludu” słów: „jak
wieść głosi”. Wiadomość o powrocie przewodniczącego Solidarności Walczącej podały
w sierpniu 1988 [r.] polskojęzyczne rozgłośnie (jeśli Klincz nam nie wierzy).
2. Kornel Morawiecki nie poparł idei rozmów okrągłego stołu. Próbował tylko – w najbardziej delikatny sposób – zwrócić uwagę, że jeśli już się rozmawia, to nie wolno przegadać „Solidarności” przy żadnym stole. Nie jest to myśl specjalnie bojowa. Znajduje się
w „Zasadach ideowych i programie SW”3. Takie samo stanowisko zajęło 60 (intelektualistów i działaczy – dopisek redakcji) w czasie narady w kościele św. Brygidy4 – „TM”
zamieścił dokładne sprawozdanie z tej dyskusji. Nie pierwszy raz negocjatorzy „S” zapomnieli o wnioskach z dyskusji, w której brali udział. Wystarczy, że znajdą się na przedpokojach władzy i już czują się odpowiedzialni za komunistyczną rację stanu, składając
na jej ołtarzu racje „Solidarności”. Nic dziwnego, że zazwyczaj łagodny Kornel rozeźlił
się, gdy się dowiedział, że doradcy przeszli na pozycje ustawy o związkach zawodowych
z 1982 r., czyli niesprawdzalnym pluralizmem próbują zastąpić znaną myśl Lecha Wałęsy:
„Związek jest! Statut ma! Nie ma o czym gadać!”.

Joanna Szczęsna „Jan Klincz” (ur. 1949) – dziennikarka, działaczka opozycyjna; uczestniczka Marca ’68, 1969–
–1970 w tajnej organizacji „Ruch”, w 1970 r. aresztowana, współpracownik KOR i KSS „KOR”, 1977–1980 członek
redakcji „Biuletynu Informacyjnego” KOR, w 1981 r. w Agencji Prasowej „Solidarności” „AS”, w stanie wojennym
ukrywała się, w 1982 r. aresztowana, 1982–1989 członek redakcji „Tygodnika Mazowsze”.
2
Zob. dok. nr 301.
3
Zob. dok. nr 233.
4
Spotkanie intelektualistów i działaczy związkowych 11 IX 1988 r., w czasie którego dyskutowano o negocjacjach
z władzami. Za najważniejszą uznano zgodę rządu na legalizację „Solidarności”.
1
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W tej sytuacji Morawiecki jasno powiedział, że okrągły stół nie ma sensu.
3. O tym, jak KPN wypaczył uzgodnione stanowisko przedstawicieli ugrupowań niepodległościowych, pisano już w „Solidarności Walczącej” i piśmie LDP „N” „Orientacja
na prawo”5. Nie było żadnego poparcia dla okrągłego stołu. Dziwnie rozumuje Jan Klincz,
sądząc, że SW mogła udzielić poparcia idei okrągłego stołu i odmówić udzielenia mandatu
Wałęsie (a niby komu miałaby udzielić? [Czesławowi] Kiszczakowi?).
W wielu sprawach udzielaliśmy (i pewnie udzielimy) poparcia Wałęsie, lecz akurat
w tej sprawie nie udzielamy poparcia nikomu, bo uważamy, że sprawa jest fałszywa,
niepotrzebna i osłabia Związek. Tysiąc razy łatwiej przyszłoby nam udzielić poparcia
Wałęsie niż chociażby jednej nodze okrągłego stołu.
4. Cytując fragment wypowiedzi o ostatnich, sierpniowych strajkach: „Funkcje wspomagające pełnił również WiP, NZS, na Śląsku KPN, we Wrocławiu i Zagłębiu próbował
odegrać jakąś rolę PPS. Ani »Solidarności Walczącej«, ani PPN w sierpniu po prostu
nie było”. Jednym słowem, radykalni w gębie, a w robocie ich nie widać. O PPN niech
wypowiedzą się robotnicy Stoczni Remontowej z Gdańska. Ja z niechęcią ujawniam
nasze tajemnice.
Redaktor Klincz mógł się spostrzec, że Solidarność Walcząca jest organizacją konspiracyjną, programowo daleką od wykonywania (przez siebie) jawnych funkcji. W efekcie
jesteśmy mniej nagłaśniani przez polskojęzyczne rozgłośnie i korespondentów zagranicznych. Zyskują nasi jawni partnerzy i nie upieramy się, aby obchodzili salony opozycji
i opowiadali, że SW wykonało lwią część prac technicznych i organizacyjnych. Nie żądamy
tego, lecz mam prośbę do Henryka Wujca z RKW Mazowsze, aby prywatnie – unikając
podsłuchu – powiedział albo jeszcze lepiej napisał Klinczowi, kto mu pożyczył 400 tysięcy
dla strajkujących w Jastrzębiu jako pomoc od RKW Mazowsze i kto te pieniądze zawiózł.
Kto wydrukował ulotki z wezwaniem do strajku? Podziękowanie w „TM” mile widziane.
Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wśród tych, którzy próbowali zorganizować
strajki w Regionie Mazowsze, byli członkowie SW.
Na Górnym Śląsku w strajkujących kopalniach dwa razy na dobę pojawiła się „Gazeta
Strajkowa” i tylko przymusowa sytuacja zmusza mnie, co może jest błędem, do ujawnienia, że całość prac była wykonywana przez Solidarność Walczącą.
W Szczecinie członkowie SW byli wśród strajkujących, redagowali, drukowali i rozpowszechniali ulotki. Osoba (Hanna Łukowska-Karniej – dop[isek] redakcji) publicznie
znana ze swej przynależności do Solidarności Walczącej pojechała do Szczecina. Została
zaproszona przez część Komitetu Strajkowego na teren portu, ale po naradzie całego
Komitetu zaproszenie zostało demokratycznie cofnięte.
O Poznaniu redaktor Klincz może się dowiedzieć z ulotek, bo tam nie ukrywaliśmy,
kto drukuje.
O Trójmieście napiszę, gdy przyjdzie na to czas. Natomiast nic dobrego nie mogę
powiedzieć o Wrocławiu, gdzie do strajków nie doszło i zakończyło się na wyczekiwaniu
oraz ulotkach.

„Orientacja na Prawo” – podziemne pismo warszawskiego oddziału LDPN, wydawane w latach 1986–1990;
w składzie redakcji: Dariusz Cherubin, Tomasz Dangel (redaktor naczelny), Jacek Laskowski, Witold Missala, Tomasz
Morawski, Łukasz Starzewski i Piotr Majchrzak.
5
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A Lubin (Zagłębie Miedziowe)… A cóż Lubin? Skończyło się – może kiedyś to zaowocuje – ujawnieniem się grupy SW wobec struktur „S”, lecz uprzedzenia wielkich okazały
się mocniejsze niż próba porozumienia. Powtórzył się wrocławski syndrom z maja 1988 r.
Solidarność Walcząca pełniła i pełni rolę wspomagającą w stosunku do „S” i tam,
gdzie robotnicy strajkują, oferujemy swoją pomoc. Również w maju w Nowej Hucie
poligrafię obsługiwała SW.
Kolego Klincz, to nie my jesteśmy od hasełek i bałamucenia Zachodu gadaniną paru
mądrych facetów, którzy osłaniają w ten sposób brak struktur.
Na koniec tytułem pożegnania pozwolę sobie jeszcze raz zacytować w związku ze
zbliżającymi się obradami okrągłego stołu moje ulubione hasło:
Związek jest! Statut ma! Nie ma o czym gadać!
13 XI 1988 [r.]

Andrzej Lesowski

PS Tekst został przekazany „Tygodnikowi Mazowsze”; istnieje jeszcze inna wersja tego
artykułu zawierająca obie części i różniąca się pewnymi sformułowaniami bez zmiany
głównych wątków mojej wypowiedzi.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 194.

Nr 298
1988 [listopad, przed 25], [Wrocław] – Apel Solidarności Walczącej i Polskiej Partii
Socjalistycznej o wzięcie udziału w manifestacji 13 grudnia 1988 r.
Apel
Wzywamy do udziału w wiecu-manifestacji na rzecz legalizacji NSZZ „Solidarność”,
demokracji politycznej, sprawiedliwości społecznej i niepodległości.
Wiec rozpocznie się 13 grudnia 1988 [r.] o godz. 15.15 na ul. Świdnickiej we Wrocławiu.
Solidarność Walcząca, Polska Partia Socjalistyczna
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 193.
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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
Most na rzece Kwai
Jak wynika z wypowiedzi przewodniczącego NSZZ „S” L[echa] Wałęsy, idzie on na
całość… w porozumieniu z komunistami. By zarządców PRL zmusić do dialogu, zanegował dotychczasową istotę Związku („Solidarność musi być inna niż ta w [19]80 roku.
Musi być inna programowo i kadrowo” – 30 XI [19]88 [r.]; spotkanie Miodowicz–Wałęsa)
i ofiarował zbiorowy „kapitał” Związku dla poparcia tzw. reformy.
Porozumienie (tzw. okrągły stół) ma być furtką do udziału w reformowaniu systemu
(czytaj: ulepszania więzienia). Istotą reformy (lub jak kto woli: „pierestrojki”) jest unowocześnienie systemu dla skuteczniejszego eksportu rewolucji komunistycznej do reszty
świata. Jeśli bolszewicy zalegalizują „S”, to „S” zrobi im reformę szybciej i lepiej (zakasanie rękawów, akceptacja wyrzeczeń, pomoc w załatwianiu zachodnich kredytów itp.).
Kryptokomuniści z otoczenia L[echa] Wałęsy doskonale zdają sobie z tego sprawę.
Oczywiście nie mogą reklamować reformy jako ulepszanie komunizmu, więc reklamują
ją jako… walkę ze stalinizmem. (Nieprzypadkowo L[ech] Wałęsa czuje oddech [Józefa]
Stalina za plecami). Dla nich komunizm w sumie nie jest taki zły, tylko niektóre metody (np. stalinizm) są be. Front pierestrojkowo-antystalinowski (brzmi tak europejsko)
zdobywa coraz więcej zwolenników. Z wielkim przejęciem deliberują oni o substancji
narodu (świat pędzi samochodami, a my (?!) na piechotę) i ekscytują się demokratyzacją „Rosji”, zdobywając w międzyczasie aktywa, finansowe i psychologiczne, dla
komunizmu (w terminologii KGB: działania aktywne). Chyba nigdy jeszcze w historii
niewolnicy nie domagali się, by pozwolono im więcej pracować w celu rozszerzenia
bogactwa swoich właścicieli. Być może zmieniły się czasy lub niewolnicy. Wszak my,
cywilizacja zachodnia…
Po paryskim spotkaniu czołowi przedstawiciele frontu, [Andriej] Sacharow i [Lech]
Wałęsa, umocnili swoje przekonanie, że [Michaił] Gorbaczow jest OK. Miraż okrągłego
stołu przybliżył się, co znamionuje, że niedługo społeczeństwo PRL zacznie reformować
swoją klatkę (oczywiście bez zrywania krat).
Ł. Martyński
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 195.
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Nr 300
1988 [13–18 grudzień], [Wrocław] – Opis przebiegu manifestacji zorganizowanej przez
Solidarność Walczącą i Polską Partię Socjalistyczną 13 grudnia 1988 r.
13 XII [19]88 [r.] odbyła się we Wrocławiu manifestacja zorganizowana przez SW
i PPS, poparta przez NZS i RKW D[o]l[ny] Śląsk1. Rocznicę pamiętnego Grudnia 1970
i 1981 uczczono żądaniami: niepodległości i suwerenności Polski, wolnych i demokratycznych wyborów oraz sprawiedliwości społecznej. Uczestnicy zgromadzili się w dwóch
miejscach na ul. Świdnickiej, przy czym wkroczenie zwartej grupy studentów z transparentami dodało dynamiki całej manifestacji.
Demonstrację rozpoczęło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Nad głowami łopotały
transparenty wyrażające wspólne żądania zgromadzonych, m.in. precz z komunizmem.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: przewod[niczący] Regionu – Władysław Frasyniuk; inicjator wolnego ruchu związkowego w Polsce, działacz „S” – Andrzej Gwiazda;
w imieniu przewod[niczącego] SW K[ornela] Morawieckiego – Wojciech Myślecki;
z ramienia PPS – Józef Pinior oraz w imieniu NZS – Jacek Protasiewicz2. Zakończył je
p. Lipiński3 z Dolmelu, wzywając do zakładania ogniw „S” w zakładach. Posypały się
ulotki. Uformowano pochód, który przeszedł na ul. Mazowiecką, pod dawną siedzibę
Zarządu Regionu. W czasie wiecu i przemarszu skandowano hasła antykomunistyczne
i solidarnościowe. Całość zabezpieczała straż SW–PPS oraz straż akademicka NZS-u.
Na Mazowieckiej na drzwiach ZR przybito transparent „S”. Zebranych powitał
Wł[adysław] Frasyniuk. Po nim przemawiali: J[ózef] Pinior, W[ojciech] Myślecki,
A[ndrzej] Gwiazda. Powiedzieli oni m.in.: Wł[adysław] Frasyniuk: „[…] można powiedzieć, że wróciliśmy. Wróciliśmy do zakładów, do siedziby »S«. 16 m[iesię]cy wolnego
działania w wolnej Polsce. Pragnę podziękować wszystkim wolnym ludziom, wszystkim
ludziom »S«, a także naszym przyjaciołom z PPS, SW, KPN, NZS i MKO, za udział
w walce o »S« i wolność dla Polski”.
J[ózef] Pinior: „[…] ten wiec jest bardzo liczny. Pamiętajmy wszyscy, że za to, abyśmy
się tutaj mogli spotkać, niektórzy oddali nawet życie. Pamiętamy o górnikach z kopalni
»Wujek«, o tych wszystkich, którzy w ostatnich latach zginęli na ulicach naszych miast.
To dzięki nim, ich walce i ofiarom ta dzisiejsza manifestacja jest możliwa. Chciałbym
Państwa prosić o uczczenie pamięci tych ludzi minutą ciszy. Mam nadzieję, że nasza następna obecność tutaj to będzie legalizacja naszego Związku”. W[ojciech] Myślecki: „[…]
»S« nie tylko wróciła dzisiaj tutaj symbolicznie (niedługo wrócimy tutaj faktycznie), ale
Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Dolnego Śląska – regionalne władze związku funkcjonujące
od grudnia 1987 do marca 1990 r.; początkowo w składzie: Piotr Bednarz, Leszek Budrewicz, Władysław Frasyniuk,
Radosław Gawlik, Mirosław Jasiński, Andrzej Kosmalski, Barbara Labuda, Jerzy Langer, Zofia Nowicka, Stanisław
Orzech, Mieczysław Tarnowski, w następnych miesiącach skład RKW systematycznie się powiększał.
2
Jacek Protasiewicz (ur. 1967) – polityk, działacz opozycyjny; od 1986 r. członek konspiracyjnej struktury NZS
UWr, od jesieni 1987 r. jawny przedstawiciel NZS, w maju 1988 r. współorganizator strajku okupacyjnego na
UWr, członek KS, w październiku 1988 r. organizator jawnych struktur NZS, 1988–1991 przewodniczący Zarządu
Uniwersyteckiego NZS UWr., 1988–1989 członek KKK NZS”, 2001–2004 poseł na Sejm RP, 2004–2014 poseł do
Parlamentu Europejskiego, 2012–2014 jego wiceprzewodniczący, od 2015 r. ponownie poseł na Sejm RP.
3
Jerzy Lipiński – pracownik DZWME Dolmel we Wrocławiu, działacz NSZZ „Solidarność”.
1
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wróciła razem z młodszą siostrą SW, która nigdy »S« nie opuści w potrzebie. Będziemy tak
długo walczyć, aż pełen legalizm »S« zostanie uznany przez władze, a później pójdziemy
dalej – do niepodległości”. A[ndrzej] Gwiazda: „Koledzy, pamiętajcie, że to my jesteśmy
u siebie, że nie potrzebujemy nikogo prosić o łaskę, a tym bardziej naszych sublokatorów,
którzy nam na siłę wcisnęli się do naszej chałupy. […] »S« to nie tylko nazwa »S«, to jest
metoda naszej pracy i zasada postępowania. Musimy stanąć tak jak tutaj na demonstracji:
jeden za wszystkich, wszyscy za jednego […], naszym zadaniem w tej chwili jest zwrócić
się do tych wszystkich, którzy jeszcze stoją z boku, którzy mają nadzieję, że będą stać
w kącie, a ktoś za nich wszystko zrobi […]. Pamiętajcie, że przywódcy mają tylko realizować to, co wy postanowicie, a w zasadzie mogą tylko koordynować i nadawać temu
jakiś porządek. Sami nie potrafią nic, bo są jednostki, z którymi system komunistyczny
liczyć się nie będzie. […] Interesy systemu są sprzeczne z interesami narodowymi i interesami grupy pracowniczej. Bo interesem komunistów w Polsce nie jest władza, jest
wyzysk. Utrzymanie tego systemu kosztuje […]. Pamiętacie, że ludzie w innych krajach
komunizmu są nieraz dotkliwiej ciemiężeni niż my. I to są nasi sojusznicy. Solidarność
musi sięgnąć poza granice”.
Demonstracja zgromadziła 10–12 tys. ludzi, lecz jej siłę napędową, jej motor i taran
stanowiła młodzież. W ten sposób uwidacznia się zmiana pokolenia w siłach prących do
wolności i demokracji. Swój udział zaznaczyły również zorganizowane grupy zakładowe
wezwane przez Wł[adysława] Frasyniuka. 13 XII [19]88 [r.] wykazał, że w sprawach
zasadniczych cała dolnośląska opozycja jest zjednoczona więzią wspólnych celów i wzajemną solidarnością. „Front wrocławski” jest dużym osiągnięciem ostatnich dni. Już po
11 XI pisaliśmy o rysującej się perspektywie tego sojuszu.
Manifestację przeprowadziła akcja informacyjna (ulotki, napisy na murach), włączyła
się do niej również prasa reżimowa, sugerując, że będzie to kij w szprychy porozumienia.
Policja była nienormalnie spokojna. Duże jej siły zgromadzono na ul. Grabiszyńskiej i…
prewencyjnie zamknięto ruch. (Dobrze to świadczy o szczelności informacyjnej licznej
grupy organizatorów). Jedynie SB, czując bliskość świątecznych wydatków, ofiarnie
wypracowywała nadgodziny, fotografując i filmując.
(Inf[ormacja] wł[asna])
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 195.

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
Brak danych (część II)
Ta część poświęcona jest sprostowaniu poglądów wypowiadanych o Andrzeju Kołodzieju przez J[ana] Klincza w artykule Mniej i bardziej pryncypialnie („Tyg[odnik]
Maz[owsze”], 26 X 1988, nr 268). W części I mego artykułu objaśniałem postawę Kornela
Morawieckiego wobec okrągłego stołu i uzupełniłem art. J[ana] Klincza i brakujące dane
z udziału SW w tegorocznych strajkach sierpniowych.
1. Zarzuty Klincza wobec [Andrzeja] Kołodzieja sąsiadują z uszczypliwościami wobec
J[erzego] Giedroycia, redaktora „Kultury”. Takie sąsiedztwo broni Andrzeja [Kołodzieja]
lepiej niż mowy adwokatów. Czy można [Jerzemu] Giedroyciowi, a nie tylko [ Andrzejowi] Kołodziejowi, postawić zarzut, że u siebie zamieszcza „[…] artykuł [w tym wypadku
[Andrzeja] Kołodzieja – dop. mój] pełen kłamstw, insynuacji, oskarżeń o manipulacje
i zdradę ideałów »S«? Polecam Klinczowi książkę Zaciskanie pięści. Rzecz o Solidarności
Walczącej opracowaną przez Alfreda Znamierowskiego1, korespondenta Sekcji Polskiej
Głosu Ameryki2 w Rzymie, wydaną w tym roku przez paryskie Editions Spotkania.
Myślę, że wtedy [Jan] Klincz by się dwa razy zastanowił, nim A[ndrzeja] Kołodzieja
oskarży o kłamstwo. Warto oprócz zmitologizowanej historii „S” znać tę prawdziwą i nie
zapominać jej, gdy własną podmiotowość oddaje się w ręce negocjatorów. Mało ludzi
wie, że w pamiętnym Sierpniu ’80 po zrealizowaniu postulatów płacowych w Stoczni
[Gdańskiej] im. Lenina L[ech] Wałęsa zakończył strajk. Trwał wtedy tylko strajk w Stoczni
im. Komuny Paryskiej, którym kierował 20-letni A[ndrzej] Kołodziej. Ten młody chłopak
utrzymał strajk w Komunie, przekształcając tamtejszy Komitet Strajkowy w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, a dwie kobiety – Anna Walentynowicz i Alina Pienkowska3,
wznowiły po kilku godzinach strajk w Stoczni im. Lenina. Tak zaczął się Wielki Sierpień.
W miarę upływu lat działacze Wolnych Związków Zawodowych byli eliminowani ze
struktur „S”. Romantyczni i zapatrzeni w hasła wolnościowe, nie uwzględnili wielkiej
siły doradców i wypadli z gry. [Lech] Wałęsa tę siłę dostrzegł i kluczy między członkami „S” a „realizmem” (komunistyczną racją stanu) doradców. Najlepiej „realizm” tych
ostatnich przedstawia [Andrzej] Kołodziej w cytowanej książce: „Po pierwszej rozmowie
prezydium MKS z [Tadeuszem] Mazowieckim i [Bronisławem] Geremkiem miałem jaAlfred Znamierowski (ur. 1940) – dziennikarz, działacz emigracyjny; członek władz Ruchu Społeczno-Politycznego
„Pomost”, członek SW.
2
Głos Ameryki – amerykańska rozgłośnia radiowa, od 1942 r. nadająca audycje również w języku polskim, była
jednym ze źródeł niezależnej informacji w kraju.
3
Alina Pienkowska (1952–2002) – pielęgniarka, działaczka związkowa i opozycyjna; 1978–1980 członek WZZ
Wybrzeża, w sierpniu 1980 r. członek MKS w Gdańsku, następnie działaczka NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium ZR Gdańskiego „S”, w stanie wojennym internowana, od 1982 r. współpracowniczka RKK w Gdańsku, od
grudnia 1986 r. w Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S”, w sierpniu 1988 r. uczestniczka strajku w Stoczni
Gdańskiej, członek Prezydium MKS, 1991–1993 senator.
1
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kiś niesmak. Usiłowali nas przekonać, że żądanie wolnych związków zawodowych jest
absurdalne i nierealne. Uważali, że władze nigdy nie zgodzą się na wolne związki i jeśli
z tego postulatu nie zrezygnujemy, dojdzie do interwencji sowieckiej. […] Trudniej było
nam wówczas pokonać upór doradców niż później komisji rządowej” (s. 53).
Nie udało się doradcom zawojować Prezydium MKS wprost, a więc zaczęli kluczyć.
W tajemnicy na kilka dni przed końcem sierpnia 1980 r. namówili [Lecha] Wałęsę, aby
odczytał w radiu i TV oświadczenie odwołujące strajki w całej Polsce poza Gdańskiem.
Tekst takiego wystąpienia przywiózł do stoczni sekretarz wojewody gdańskiego. Przekazał
go na ręce B[ogdana] Borusewicza i A[ndrzeja] Kołodzieja. Był to wynik pomyłki sekretarza, który wziął [Andrzeja] Kołodzieja (z[astęp]cę przewod[niczącego] MKS) za [Lecha]
Wałęsę (przewodniczącego). Oddaję głos Andrzejowi [Kołodziejowi]: „Okazało się, że
[Lech] Wałęsa bardzo mocno broni swej pozycji i tego wystąpienia w TV. Na nic zdały
się tłumaczenia, że zaszkodzi to naszej akcji, że jeśli zostanie sam Gdańsk, to przestanie
się liczyć i władze zduszą strajk. [Lecha] Wałęsę bardzo mocno poparli niektórzy doradcy.
[…] Doszło do bardzo ostrych sporów, które zakończyły się wyproszeniem doradców za
drzwi. […] Było to najbardziej burzliwe posiedzenie prezydium MKS w czasie strajku.
I najdłuższe, bo trwało prawie 4 godz[iny]. [Lecha] Wałęsy nie udało się przekonać, ale
przemówienia nie mógł już wygłosić, bo minęła pora DTV”.
Dzięki temu w innych regionach wyrosły wielkie autorytety „S” tajnego okresu działania Związku, np. Z[bigniew] Bujak z Mazowsza i Wł[adysław] Frasyniuk z D[o]l[nego]
Śląska, bo mogli zademonstrować swoje umiejętności w okresie strajków i zakładania „S”.
Ciśnie się na usta pytanie, czy oni, L[ech] Wałęsa i inni przywódcy, mogliby uniknąć koncesji na rzecz doradców i nadal (bądź znowu) być porywającymi przywódcami młodych
robotników, bez innych zobowiązań niż tylko zobowiązania wobec członków „S”. Los
działaczy WZZ i innych, którzy wypadli z gry, nie daje łatwej odpowiedzi (na krótki czas).
Bez zmiany nastawienia centrów decyzyjnych i opiniotwórczych na Zachodzie mogliby
to osiągnąć wyłącznie za cenę olbrzymiego ryzyka, dotąd – publicznie – podjętego tylko
przez K[ornela] Morawieckiego.
2. Często uszczypliwości dodają artykułowi krwi. Jednak atak personalny w wykonaniu
[Jana] Klincza jest czymś zaskakującym i niesmacznym, gdy o A[ndrzeju] Kołodzieju
pisze: „który do tej pory nie zająknął się ani słowem w sprawie swych haniebnych zeznań
w TV w pierwszych dniach stanu wojennego”.
Nawet bez przymiotnika „haniebnych” sam fakt zeznawania w TV w stanie wojennym
byłby szokujący. Redaktorze [Janie] Klincz, przy takim kalibrze oskarżeń nie można
dopowiedzieć tego, czego się nie wie. Jeśli oskarżenie spowodował tylko brak danych,
to podpowiadam.
W okresie legalnego działania „S” Andrzej [Kołodziej] odpowiadał za zabezpieczenie
centrali „S” w okresach napięć. Bardzo ważną sprawą był sprzęt zapewniający łączność
z krajem po ewentualnym odcięciu telefonów. Nowo wybrane władze gdańskiej „S” nakazały likwidację tej komórki technicznej. Wtedy Andrzej [Kołodziej] opuścił Gdańsk
i osobiście zajął się przekazywaniem prasy, książek i sprzętu do Czechosłowacji. Wcześniej był organizatorem takich przerzutów. 13 X [19]81 r. przekroczył nielegalnie granicę
polsko-czechosłowacką i po 6 dniach został ujęty przez policję czeską, lecz już bez dowodów materialnych swej działalności. Obowiązywała wówczas procedura przekazywania
takich osób władzom PRL i stawiania ich przed kolegium ds. wykroczeń. Na osobistą
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prośbę prokuratora generalnego PRL – [Lucjana] Czubińskiego4, władze CSRS odstąpiły
od tej reguły. Zatrzymały [Andrzeja] Kołodzieja, skazały i umieściły go w czeskim więzieniu. 19 VII [19]83 r., po odsiedzeniu całego wyroku w czeskich więzieniach, Andrzej
[Kołodziej] został przekazany SB z Wałbrzycha i stamtąd bez pieniędzy dotarł sam do
rodzinnego Zagórza w Bieszczadach. Zachorował, gorączka dochodziła do 42 st. C. Po
3 tygodniach walki ze śmiercią nastąpiła poprawa. Po dalszych 6 tygodniach wstał z łóżka.
Przeżył lodowate, praskie karcery.
Prawdą jest, że Andrzej [Kołodziej] po zatrzymaniu w X [19]81 r. podjął ironiczny
wątek rozmowy z czeskimi ubekami. Nie spostrzegł się, że jest filmowany i nagrywany
z ukrycia. I co było w tym filmie?
Zaraz na początku stanu wojennego władze PRL rozgrywały wariant dobrego Lecha
[Wałęsy] i jego krwawych przeciwników wewnątrz „S”, przeciwko którym wprowadzono stan wojenny… Pamiętam, że wtedy [Zbigniew] Bujak był oskarżany o planowanie
krwawych rozruchów na dzień 16 XII [19]81 r. Pokazywano nawet „zbrojownię” jednego
z bliskich współpracowników [Zbigniewa] Bujaka. W tej atmosferze junta chętnie skorzystała z czeskiego filmu i pokazała „haniebne zeznania” Andrzeja [Kołodzieja].
Na pytanie, czy – gdyby zaszła potrzeba – strzelałby do komunistów, odpowiedział:
Tak. Na pytanie, czy byłby za tym, aby [Lech] Wałęsa został prezydentem, odpowiedział:
Nie. Pozwólmy czytelnikowi samodzielnie rozstrzygnąć, czy te odpowiedzi są hańbiące.
Andrzej Lesowski
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 195.

Lucjan Czubiński (ur. 1930) – prawnik, generał; 1972–1981 prokurator generalny PRL, 1981–1983 dyrektor
generalny MSW, 1983–1990 wiceminister spraw wewnętrznych.
4

515

Nr 302
1988–1989 [23 grudzień – 5 styczeń], [Wrocław] – Nekrolog Anieli Steinsbergowej zamieszczony w „Solidarności Walczącej”
Dnia 23 XII 1988 r. zmarła w Warszawie
Aniela Steinsbergowaa
działacz ruchu socjalistycznego, obrońca w procesach politycznych, członek KSS „KOR”,
człowiek prawy, szlachetny i odważny. Do końca nie ustawała w obronie ludzi gnębionych
i prześladowanych.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988–1989, nr 196.

W oryginale Steinbergowa. Aniela Steinsbergowa (1896–1988) – adwokat, działaczka socjalistyczna i opozycyjna.
W okresie II wojny światowej w PPS „WRN” i Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, członek Klubu Krzywego Koła, od
1959 r. obrońca w procesach politycznych, uczestniczka protestów przeciwko zmianie Konstytucji PRL, współzałożycielka KOR i KSS „KOR”, współtwórczyni Komisji Helsińskiej.
a
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Nr 303
1988 grudzień 30, Warszawa – Oświadczenie Solidarności Walczącej, Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” oraz Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”
w sprawie aktualnej sytuacji w Polsce
Oświadczenie
U progu Nowego Roku 1989 Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”,
Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność” i Solidarność Walcząca składają wszystkim
ludziom dobrej woli, tak w Polsce, jak i we wszystkich innych krajach, życzenia, aby ten
rok wzmocnił siły wolności i demokracji.
Pragniemy równocześnie przedstawić stanowisko w zasadniczych sprawach, będących
przedmiotem naszych działań i przemyśleń.
1. Łączy nasze organizacje głębokie przeświadczenie, że jedyną siłą, która może
wyprowadzić nasz kraj z komunizmu, jest społeczeństwo polskie, będące tu suwerenem
i gospodarzem.
Warunkiem uruchomienia sił społecznych jest wyłonienie władz przedstawicielskich
w drodze wolnych i demokratycznych wyborów z udziałem wszystkich sił politycznych,
które uznają zasady i wyniki tych wyborów.
Aby przybliżyć ten cel, będziemy rozwijać myśl programową, wzmacniać i rozbudowywać nasze organizacje oraz popierać działania na rzecz pluralizmu i demokracji.
Pozwoli to na utworzenie ogólnonarodowej reprezentacji politycznej o ukierunkowaniu
niepodległościowym.
Nie uznajemy wobec tego żadnych ciał powoływanych lub mianowanych bez udziału
członków grup społecznych lub organizacji, które te ciała miałyby reprezentować. Nie
przypisujemy sobie prawa reprezentowania nikogo więcej niż osób i grup, które uznają
się za naszych członków lub zwolenników.
Możliwość dialogu i współpracy widzimy tylko z tymi siłami, które kierują się podobnymi zasadami.
2. Uważamy, że obecnie niezbędnym krokiem w budowie pluralistycznych instytucji
przedstawicielskich jest reaktywowanie NSZZ „Solidarność”, NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i innych organizacji
zdelegalizowanych w stanie wojennym. Prawo do legalnej działalności tych organizacji
nie może być kartą przetargową w układaniu się z komunistami.
3. Uznajemy podstawową rolę własności prywatnej, a w szczególności indywidualnej gospodarki chłopskiej, w odbudowie gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Dlatego
będziemy współpracować i wspierać niezależne działania na wsi.
4. Bezwarunkowo uznajemy prawo wszystkich narodów do samostanowienia i do
własnego państwa. Solidaryzujemy się ze wszystkimi siłami, dążącymi do wolności
i demokracji, szczególnie w bloku sowieckim.
Składamy hołd narodom afgańskiemu i ormiańskiemu za ich bohaterstwo i cierpienia.
Warszawa, 30 grudnia 1988 r.
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Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność”1
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 196.

Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność” – struktura powstała w czerwcu 1987 r. z inicjatywy Konwentu Seniorów
Ruchu Ludowego, w skład Rady Naczelnej wchodzili m.in.: Michał Bartoszcze, Adam Bień, Hanna Chorążyna,
Stanisław Janisz, Józef Teliga, ks. Jan Zieja. NRL „Solidarność” istniał do 1989 r.
1
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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
Stanowisko
w sprawie powołania Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym
NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie
Powołanie Komitetu Obywatelskiego1 nastąpiło w drodze mianowania jego członków
przez Lecha Wałęsę z grona doradców NSZZ „S” i niezależnych intelektualistów. Sposób
powołania Komitetu oraz jego skład powoduje, że przy całym szacunku dla zasług i rangi
jego członków nie możemy go uznać za reprezentację całości opozycji, a w szczególności
jej skrzydła niepodległościowego.
Wyrażaliśmy również obawę, iż wystąpienie tego Komitetu jako reprezentanta strony
społecznej w rozmowach okrągłego stołu zmniejsza szansę na uzyskanie relegalizacji
NSZZ „S”. Grozi to również odejściem części opozycji od reprezentowania interesów
społeczeństwa na rzecz współdziałania we władzy z komunistami.
Warszawa, 30 grudnia 1988 r.

Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
Solidarność Walcząca

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1988, nr 196.

1
Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” powstał w grudniu 1988 r., skupiał przedstawicieli opozycji popierających Lecha Wałęsę i linię porozumienia z władzą (m.in.: Bronisława Geremka, Tadeusza
Mazowieckiego, Andrzeja Stelmachowskiego, Adama Strzembosza, Klemensa Szaniawskiego, Henryka Wujca), jego
przedstawiciele brali udział w rozmowach przy okrągłym stole, Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ
„Solidarność” kierował kampanią „Solidarności” przed wyborami 4 VI 1989 r., istniał do 1992 r.
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Nr 305
1989 [styczeń, przed 5], [Wrocław] – „Reformować system czy obalać?”, artykuł Zbigniewa Jagiełły („Bogdana Zaremby”) krytykujący ugodową postawę kierownictwa
„Solidarności”
Reformować system czy obalać?
„…Przed opozycją w komunizmie stoi alternatywa: porządkować klatkę i szukać
w niej wygodniejszego kąta czy rwać kraty, gryźć dozorców i uciekać na wolność…”.
Kornel Morawiecki
Tajne pertraktacje prowadzone pomiędzy władzami PRL a środowiskami opozycyjnymi skupionymi wokół osoby Lecha Wałęsy doprowadzą najpewniej do ponownego
złożenia okrągłego stołu. Jego jesienny upadek spowodował obniżenie prestiżu Wałęsy
i pogorszenie się nastrojów społecznych. Władze musiały się zdecydować, czy powrócić
do metod stanu wojennego, czy też wymyślić kolejne oszustwo. Wyjście [Mieczysława]
Rakowskiego na pozycję jednego z liderów władzy1 zaowocowało realizacją jego taktyki,
ujawnionej wcześniej w znanym memoriale, tj. wyizolowanie twardego jądra opozycji od
opozycji konstruktywnej, która posłuży do ustabilizowania sytuacji w PRL i zaprzęgnięcia
społeczeństwa do realizacji kolejnego etapu reformy. Wymyślono więc pojedynek telewizyjny2 Wałęsa–Miodowicz i zezwolono [Lechowi] Wałęsie na wyjazd do Paryża. [Jerzy]
Urban skomentował to chyba szczerze, że [Lech] Wałęsa „wpadł w pułapkę zastawioną
przez władze, w pułapkę porozumienia”.
Taktyka [Mieczysława] Rakowskiego wymaga postawienia wyraźnej granicy pomiędzy
opozycją konstruktywną (dobrą i przydatną) i niekonstruktywną, która jest szkodliwa
i którą należy wyeliminować. Stąd też, jak wyraził się Ryszard Wojna3, „władze są zainteresowane wzmacnianiem, a nie osłabianiem autorytetu swych przeciwników – partnerów. Ten autorytet będzie im potrzebny przy przenoszeniu porozumień zawartych przy
okrągłym stole w ich własne środowiska”.
[Lech] Wałęsa podjął tę grę. W Paryżu zachował się bardzo lojalnie ([Jerzy] Urban
to docenił). Zapomniał nawet, co to jest komunizm, chociaż niejednokrotnie widział
z pewnością napisy na transparentach, że „komunizm jest największą hańbą ludzkości”.
Powołanie Komitetu Obywatelskiego posłużyć ma zwarciu szeregów przy [Lechu] Wałęsie i tym samym wskazaniu, że ten Komitet i wspierające go osoby i grupy to jest ta
„upragniona przez władze” konstruktywna opozycja. Resztą zajmie się władza.
Jest to wyraźny kurs na ugodę z komunizmem, polityka szukania wygodniejszego
kąta w klatce. Wiara w to, że ten system można reformować poprzez żebranie o koncesje
i ustępstwa w sprawach drugorzędnych. Zwolennicy ugody, bo tak ich trzeba nazwać,
Mieczysław F. Rakowski został premierem 27 IX 1988 r.
Debata odbyła się 30 XI 1988 r.
3
Ryszard Wojna (1920–2003) – dziennikarz, publicysta, pisarz; 1968–1972 redaktor naczelny „Życia Warszawy”,
publicysta „Trybuny Ludu”, 1976–1989 poseł na Sejm PRL.
1
2
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twierdzą, że tylko na tej drodze można zyskać coś dla społeczeństwa. Nie ma na to żadnych dowodów. Co gorsze, istnieją dowody, że komuniści są nieszczerzy. Polityka ugody
jest więc polityką szkodliwą i niebezpieczną dla społeczeństwa. Sieje fałszywą wiarę na
porozumienie i pacyfikuje przez to nastroje społeczne, co nie sprzyja osiągnięciu przez
społeczeństwo podmiotowości, lecz służy nawet umacnianiu komunizmu.
Czas najwyższy, aby przestrzec przed tą naiwną drogą, która skończy się zapewne
kolejnym narodowym rozczarowaniem i pogrzebie szanse wyzwolenia się z komunizmu
na co najmniej kilka lat.
Podstawowym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, jest to – czy chcemy ten
system reformować czy obalać?
Aby życie w Polsce toczyło się zgodnie z wolą społeczeństwa i z korzyścią dla niego,
muszą rządzić nim wybrani przez niego przedstawiciele. Komuniści nigdy się na to nie
zgodzą. To oznaczałoby dla nich utratę władzy i znalezienie się na śmietniku historii.
W tym jednym trzeba im dopomóc. Należy więc organizować społeczeństwo, aby obalić
rządy komunistów. Pogląd ten trzeba artykułować otwarcie i głośno, aby przeciwdziałać
zarazie zgody na stan obecny, jaką niesie za sobą ugodowa polityka, polityka błąkania się
po klatce, która do niczego nas nie doprowadzi, zawsze natkniemy się na kraty.
Bogdan Zaremba4
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 196.

Zbigniew Jagiełło „Bogdan Zaremba” (ur. 1964) – menedżer, działacz opozycyjny; w 1982 r. współzałożyciel
Młodzieżowego Ruchu Oporu „Solidarność”, członek redakcji „Wolnej Polski” i „Solidarności Młodzieży”, od 1985 r.
w SW, od 1988 r. w Komitecie Wykonawczym SW, członek redakcji „Solidarności Walczącej”.
4
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Nr 306
1989 [styczeń, przed 19], [Wrocław] – Stanowisko Wojciecha Myśleckiego („Jerzego
Lubicza”) w sprawie polityki Lecha Wałęsy
Stanowisko
Przy narastającej frustracji i rozdrażnieniu społeczeństwa rozwija się debata nad
kształtem NSZZ „S”, drogą dojścia do jego realizacji, rolą, jaką ma odegrać w procesie
wychodzenia z komunizmu. Na razie dominują kwestie taktyki relegalizacji. Grupa
ugodowa związana z przewodniczącym Lechem Wałęsą stawia na drogę porozumienia
z władzami komunistycznymi i uzyskanie relegalizacji „S” na poziomie zakładów pracy przy równoczesnym zaangażowaniu się „S” w procesie reformowania komunizmu.
Wynika to pewnie z głębokiego przeświadczenia ugodowców, że komuniści są na tyle
silni, iż jeszcze długo będą tu rządzić i bez nich niczego nie da się naprawić. Istotę tej
taktyki wyraził [Lech] Wałęsa w wywiadzie dla reżimowej gazety „Polityka”1 (nr 1
z dn. 7 I [19]89 [r.]): „[…] Ja uspokajam: tej władzy, temu aparatowi, nie zagrażamy.
Nie mamy ani drugiej partii, ani grupy, która by przejęła władzę. I partia ma dużo czasu na inne ustawienie się na drodze ewolucyjnej. Natomiast jest zagrożona na drodze
rewolucyjnej. I dlatego, jeśli się z nami nie dogada, jeśli nie znajdziemy razem dla niej
i dla nas miejsca – to wtedy jest to groźne, i dla partii, a może i dla nas. Lepiej dogadać
się teraz, na spokojnie, niż po bijatykach. Więcej można zyskać. I łatwiej partii będzie
rządzić, kiedy będzie jasno wiedziała, jakie miejsce się jej należy. W Polsce musi być
miejsce dla wszystkich. Im szybciej się z nami dogada, tym lepiej. […]”.
Solidarność Walcząca i inne ugrupowania radykalne wielokrotnie wskazywały
na mielizny tej taktyki i związane z tym zagrożenia. Oświadczaliśmy i podtrzymujemy to stanowisko, że jedynym suwerenem w Polsce jest społeczeństwo i tylko ono
jest prawomocne do ustalenia kształtu stosunków wewnętrznych oraz do wyłonienia
władz do szczebla państwowego włącznie. Komuniści nie uznają tego prawa. Ich stanowisko w tej kwestii [przedstawia] zawarty w konstytucji i programie partii słynny
akapit o przewodniej roli PZPR. Wchodzenie w układy z komunistami jest zawsze
obarczone niebezpieczeństwem uznania tej uzurpacji obrażającej nasz naród. Należy
równocześnie i konsekwentnie uznać, że o zasadności danego stanowiska decyduje
poparcie (lub jego brak) ze strony społeczeństwa. I tu muszę uczciwie stwierdzić, że
linia [Lecha] Wałęsy ma wielu zwolenników. Pisze się listy z poparciem i uznaniem
dla niego. Wiele przyczyn na to się składa. Nie wchodzi tu w rachubę poparcie dla
uznania komunistów za podmiot. Ludzie po prostu mają dość komunizmu i wzrasta
przeświadczenie o jego nieuchronnym upadku. Poparcie dla [Lecha] Wałęsy bierze
się z jednej strony z ciągle niewygasłego autorytetu przewodniczącego „S”, braku
głęboko ugruntowanych zachowań demokratycznych (automatyczne grupowanie się

1
„Polityka” – tygodnik społeczno-polityczny, organ KC PZPR, ukazujący się od 1957 r. w Warszawie. Jego długoletnim redaktorem naczelnym (1958–1982) był Mieczysław Rakowski.
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wokół autorytetu) oraz przeświadczenia, że [Lech] Wałęsa wie, co robi, i „wykołuje
czerwonego”. Linia [Lecha] Wałęsy jest więc szalenie wygodna, bo scedowując swoje
poparcie na przewodniczącego, liczymy, że załatwi on ważne sprawy bez konieczności
walki i związanego z tym ryzyka. Osobiście uważam, że to nie prowadzi do niczego,
gdyż uzyskanie przez „S” statusu legalnej organizacji może nastąpić tylko w drodze
strajków lub równie silnych akcji na rzecz relegalizacji Związku. Siła przetargowa
[Lecha] Wałęsy zależy wyłącznie od determinacji społeczeństwa, a nie od chytrzenia
i kołowania czerwonego. Jeden strajk jest więcej wart niż setki adresów popierających
[Lecha] Wałęsę.
Dużo bardziej bulwersującą sprawą jest brak silnej reakcji, a nawet pobłażliwy stosunek
do niedemokratycznego, wręcz dyktatorskiego sprawowania przez [Lecha] Wałęsę funkcji
przewodniczącego. Mianowania, tajne debaty z władzami, nadmierna i niekontrolowana
rola doradców „S”, ignorowanie i blokowanie przez [Lecha] Wałęsę osób i grup jemu
niewygodnych, arbitralność decyzji, stały się trwałym elementem pracy przewodniczącego Związku i powoływania przezeń sztabów kierowniczych. Ostatnio w odpowiedzi na
spokojny i silnie uzasadniony dokument Grupy Roboczej Komisji Krajowej2 (w całości
drukowała go „Polityka” nr 2 z 14 I [19]89 [r.]) [Lech] Wałęsa daje popis niesłychanego
wręcz chamstwa i arogancji. Nie odpowiadając żadnym argumentem na ten dokument, nie
wydając nawet jednoznacznej opinii merytorycznej na jej temat, poświęcił on dość długą
wypowiedź na swej konferencji prasowej (druk w cyt. n[ume]rze „Polityki”) personalnym atakom na autorów dokumentów, którymi są m.in. tak zasłużeni dla „S” działacze,
jak Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Andrzej Słowik3, Marian Jurczyk i Jerzy
Kropiwnicki4. Używanie wobec nich takich sformułowań jak: „przeszkadzają [Lechowi]
Wałęsie (?) gorzej niż bezpieka”, „wstydzę się, że kiedyś współpracowałem z tymi ludźmi”,
„…przegonię wszystkie czarownice, które przeszkadzają w walce o [NSZZ] »S«…” jest
już czymś znacznie wykraczającym poza charakterystyczny, a uprawiany przez [Lecha]
Wałęsę z zamiłowaniem kabaretowy sposób wypowiadania się. Jest to objaw oderwania
Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – powstała w marcu 1987 r. w reakcji na powołanie przez
Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady NSZZ „Solidarność”, w jej skład weszli przywódcy NSZZ „Solidarność” z lat
1980–1981, m.in.: Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Andrzej Słowik, Jan Rulewski. Dążyli oni
do odbudowy statutowych władz NSZZ „Solidarność” sprzed 13 XII 1981 r. Grupa Robocza KK NSZZ „Solidarność”
działała do drugiej połowy 1989 r.
3
Andrzej Słowik (ur. 1945) – kierowca, działacz związkowy i opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, od sierpnia
1980 r. przewodniczący KS w MPK w Łodzi, 1980–1981 przewodniczący MKZ/ZR „Solidarność” Ziemi Łódzkiej,
członek KKP/KK, delegat na I KZD, w grudniu 1981 r. aresztowany i skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności,
w wyniku rewizji wyrok zwiększono do 6 lat, w lipcu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, od marca 1988 r. przewodniczący tajnej Regionalnej Komisji „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, od października 1986 r. współorganizator
jawnej działalności Prezydium ZR (w opozycji do RKW Ziemi Łódzkiej), w kwietniu 1987 r. współzałożyciel Grupy
Roboczej KK NSZZ „Solidarność”, 1992–1993 wiceminister pracy i polityki socjalnej.
4
Jerzy Kropiwnicki (ur. 1945) – ekonomista, polityk, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, od
1981 r. wiceprzewodniczący ZR „S” Ziemi Łódzkiej, delegat na I KZD, członek KK NSZZ „Solidarność”, redaktor
pism „Komunikat” i „Komunikat Zjazdowy”, w grudniu 1981 r. aresztowany i skazany na 4,5 roku pozbawienia
wolności, w wyniku rewizji wyrok zwiększono do 6 lat, w lipcu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, od kwietnia
1987 r. współzałożyciel Grupy Roboczej KK NSZZ „Solidarność”, w marcu 1988 r. współzałożyciel tajnej Regionalnej Komisji „S” Ziemi Łódzkiej, 1991–1993, 1997–2001 poseł na Sejm RP, 1991–1992 minister pracy i polityki
socjalnej, 1992–1993 minister-kierownik Centralnego Urzędu Planowania, 2000–2001 minister rozwoju regionalnego
i budownictwa, 1997–2002 prezes-minister Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, 2002–2010 prezydent
Łodzi.
2
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się [Lecha] Wałęsy od rzeczywistości i utraty samokontroli, co tak często zdarza się każdej
niekontrolowanej władzy. Tolerancja dla takich zachowań przewodniczącego [NSZZ] „S”
oznacza zanik dobrych obyczajów politycznych i brak szacunku dla demokratycznego
etosu NSZZ „S”.
Jerzy Lubicz
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 197.

Nr 307
1989 [20 styczeń – 2 luty], [Wrocław] – Nekrolog ks. Stefana Niedzielaka zamieszczony
w „Solidarności Walczącej”
20 stycznia został zamordowany
ks. prałat Stefan Niedzielak1
kapelan Armii Krajowej, organizacji WiN, opozycji niepodległościowej. Opiekun symbolicznych grobów katyńskich na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Człowiek,
który całe swoje życie poświęcił walce o prawo do życia w prawdzie, miłości i wolności.
Składamy hołd jego pamięci
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 198.

Stefan Niedzielak (1914–1989) – duchowny katolicki; podczas II wojny światowej współpracownik Delegatury
Rządu RP na Kraj, kapelan AK w powstaniu warszawskim, od 1946 r. kapelan WiN, od 1988 r. współtwórca i opiekun
wspólnoty Rodzina Katyńska – Rodzina Polska, 20 I 1989 r. zamordowany w mieszkaniu na plebanii, sprawców nie
wykryto, 2 X 1990 r. śledztwo umorzono.
1
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Nr 308
1989 styczeń 22, [Wrocław] – Oświadczenie „Solidarność Walcząca wobec bieżących
problemów politycznych”
Solidarność Walcząca wobec bieżących problemów politycznych
1. Legalna jest jedynie władza pochodząca z wolnych wyborów, przy nieskrępowanej
możliwości zgłaszania kandydatów i niezależnej kontroli społecznej. Dlatego wezwiemy
do bojkotów każdych wyborów do Sejmu PRL, choćby nawet z udziałem grup i osób
cieszących się społecznym poważaniem.
2. Rozumiemy potrzebę różnych dróg do niepodległej Polski. Nie popieramy jednak
wchodzenia grup i osób niezależnych w struktury władzy komunistycznej. Uważamy,
że droga ta zamiast do rzeczywistej legalizacji „Solidarności” doprowadzi do pozornej
legalizacji władz PRL.
3. Niezmiennie domagamy się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność” ze statutem z 1981 [r.]. Cel ten przybliża tworzenie faktów dokonanych – reaktywacja Związku w zakładach. Uznanie przez władze prawa do legalnego działania na
poziomie zakładów pracy potraktujemy jako etap w odzyskiwaniu NSZZ „S”.
Bez „Solidarności” – ogólnokrajowego związku zawodowego, wiarygodnego obrońcy
interesów pracowniczych nie uda się przeprowadzić koniecznych zmian gospodarczych.
Będziemy popierać strajki i manifestacje na rzecz pełnej legalizacji „Solidarności”, na
rzecz poprawy warunków życia.
4. Apelujemy do Lecha Wałęsy, aby ze względu na statut i poszanowanie dla zasad
demokracji zwołał Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w możliwie pełnym składzie.
5. Naród polski prędzej czy później obali komunizm, wybije się na niepodległość i demokrację. Ludzie z aparatu partii, wojska i milicji są i w większości czują się Polakami.
Im prędzej zrozumieją, że także ich obowiązkiem jest współudział w tym wyzwoleńczym
procesie ewolucyjno-rewolucyjnym, mniejszą cenę zapłacimy wszyscy. Dlatego po odejściu ekipy [Wojciecha] Jaruzelskiego, co jest polityczną i moralną koniecznością, gotowi
jesteśmy uczestniczyć w negocjacjach dotyczących sposobów i warunków przekazania
władzy w ręce społeczeństwa, doprowadzenia do wolnych wyborów.
22 I 1989 [r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 198.
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Za Solidarność Walczącą:
(–) Kornel Morawiecki
(–) Jadwiga Chmielowska
(–) Roman Zwiercan

Nr 309
1989 styczeń 27, [Wrocław] – „Uwarunkowania i stan polskiej gry”, artykuł Kornela
Morawieckiego na temat aktualnej sytuacji w kraju
Uwarunkowania i stan polskiej gry
W najbliższych latach spodziewamy się przełomu w Polsce i, być może, w całym
obozie. Przygotowujemy się do niego. Jak się objawi? Jaki przybierze obrót? Trudno
przewidzieć. Można i trzeba poszukiwać odpowiedzi na te i podobne pytania poprzez
analizę rzeczywistości, w której żyjemy, oraz ocenę bieżących wydarzeń. Spróbuję.
Stanąć na dwóch nogach
Komunizm albo tzw. realny socjalizm wyznaczają: rządy jednej scentralizowanej
partii i gospodarka towarowo-planowa podległa partyjnemu aparatowi. Założycieli i kontynuatorów realnego socjalizmu oskarżają dziesiątki milionów ofiar. W imię komunizmu
stawianego ponad prawem i moralnością czyniono i usprawiedliwiano potworności.
System zasadniczo odpowiada za cywilizacyjny zastój i niedostatek, za głody i wojny,
za społeczne, ekonomiczne i ekologiczne spustoszenia na obszarach swego panowania.
System gwałci prawa i tłumi rozwojowe możliwości wielkich i małych narodów. System
poniża i demoralizuje ludzi, fałszuje i w praktyce urąga głoszonym przez nich wartościom.
Na dobitkę ZSRR – militarne komunistyczne imperium – posiada środki zniszczenia
grożące globalnym ludobójstwem. Dysponują nimi spadkobiercy zbrodni Lenina i Stalina, ich ideowi wychowankowie. Tak oto z grubsza przedstawia się bilans komunizmu.
Nikt uczciwy i rozsądny nie zaprzeczy, że ustrój ten stanowi straszne społeczne zło. Jest
aktualną i potencjalną tragedią naszych krajów i naszych czasów. Jej przezwyciężaniu
i zapobieganiu warto poświęcić nawet życie.
Na co i jak, zwłaszcza tu w Polsce, system ten zmienić? Świat wszedł w takie stadium,
że kraje, które nie staną na dwóch nogach: demokracji i gospodarki rynkowej – skazane są
na pełzanie. Dopiero na nogach można iść, postrzegać dalekie cele i szukać do nich dróg.
Solidarność Walcząca chce nowego ustroju, opartego o wolność i solidarność ludzi i narodów. Stawiamy na uczestnictwo, samorządność i wiedzę. Jesteśmy za dostosowaniem praw
i instytucji obywatelskich do demokratycznie akceptowanych zasad. To cały proces. Lecz
najpierw trzeba wyjść z komunizmu. Jak tego dokonać? Przykładów brak. Pierwszym może
będzie Afganistan. Za jakże okrutną cenę, przy korzystnym, mimo wszystko, położeniu
i warunkach. Nasza, polska cena dziesięcioleci komunistycznej dyktatury jest też przerażająca. Z początku cena krwi mordowanych, zsyłanych i odtrącanych najlepszych synów
Ojczyzny, utrata niepodległości, potem zmarnotrawienie pracy całych pokoleń, w końcu
cena upokarzającego kryzysu, materialnej i duchowej mizerii. Pocieszające, że przecież
wciąż trwamy na wysuniętej linii oporu i walki przeciw komunizmowi. Nie myślę tu o bezwładnym, biernym oporze ludzi, którzy przymuszani i sowietyzowani przestają tworzyć
rzeczy i postęp. To opór znaczny, owocujący odgórną liberalizacją w Chinach i samym
Związku Radzieckim, ale zarazem najbardziej ponury, niewolniczy. Polakom całkiem nieźle
udawało się dotychczas wymuszać istotne ustępstwa poprzez nacisk czynny, organizowany,
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buntowniczy. Mamy za sobą różne przebudowy, łącznie z 16 miesiącami legalnej „S”.
Polscy komuniści cofnęli się na rozlicznych polach i cofają się nadal, nazywając odwrót
wieloświatopoglądowością, wielosektorowością, kolejną destalinizacją, kolejną reformą,
pluralizmem itp. Nie tylko naród, już oni sami nie wierzą w socjalizm. Chcieliby zachować
jego szyld jako legitymizację swej władzy. Mienią się demokratami. Lecz demokratyczny
socjalizm to kwadratura koła. Demokratycznie rządzą ci, którzy wygrywają wolne wybory
i gwarantują swobody polityczne każdej partii i ideologii. W ten obrys realnego socjalizmu
włożyć się nie da. Tyle wiadomo. A obecne przemiany w ZSRR? Są obiecujące. Przestępca wreszcie przyznaje się do części swych win, humanizuje się. Czy to powód, by piać
z zachwytu? Przy nienaruszonych mechanizmach ułatwiających przestępstwo? Dopiero
złamanie systemu wykluczy powtórkę. A jeśli „głasnostʹ” i „demokratyzacja” są dla złapania
oddechu, dla omamienia Zachodu, dla umocnienia socjalizmu (czego się bynajmniej nie
ukrywa!)? „Pierestrojka” na zgniłych fundamentach to kiepska sprawa. Gmach runie tak
czy tak. Jeśli przebudowany – szybciej i z mniejszym hukiem – to przyklasnąć. Ponadto
gorbaczo[wo]wskie porządki to nie to samo co zaduch breżniewszczyzny i stalinowski
horror. Nie należy jednak popierać żadnego komunizmu. Należy go obalić.
Dla nas, Polaków, okoliczności zewnętrzne zdają się wyjątkowo pomyślne. Bezpośrednia interwencja sowiecka, choć niewykluczona, jest mało prawdopodobna. Przyniosłaby ona kres propagandowej ofensywie Kremla, skazałaby ZSRR na międzynarodową
izolację, co przyśpieszyłoby jego upadek. Nie powinniśmy przegapić tych sprzyjających
momentów, tej niepowtarzalnej, być może, szansy. Żeby nam potem nie wyrzucały dzieci,
żeśmy nawet nie próbowali. W ogólności wiadomo przecież, jak uwalniać się z komunizmu. Metoda stałej presji na władzę i nagłych masowych zrywów. Tak to szło dotychczas i nie ma powodu do poniechania tej ewolucyjno-rewolucyjnej metody przez złudne
absolutyzowania którejś z jej składowych. Obie są ważne, sprawdzone i nieuniknione
w zmaganiach z reżimem.
Rok wschodzącej „Solidarności” i niewykorzystanych szans
Miniony rok obfitował w zaskakujące wydarzenia i scenariusze. Spróbuję na ich tle
krytycznie spojrzeć na aktualną grę polskiej elity przywódczej i opiniotwórczej – związkowego i politycznego kierownictwa skupionego wokół przewodniczącego NSZZ „Solidarność”.
U progu 1988 r., w grudniu [19]87 [r.], oświadczenia Związku sugerowały tzw. pakt
antykryzysowy. Ofertę zaadresowano do władzy, nie uważając widocznie za realne społeczne odrodzenie „S”. Postawę tę najłagodniej wypada określić brakiem wiary i wyobraźni. Strajki w końcu kwietnia1 zadały jej lekko otrzeźwiający cios. Za lekko. Lech
Wałęsa, nim przyłączył się do stoczniowców, na wszelki wypadek, wziął zwolnienie
lekarskie. 13 długich dni stała Huta [im.] Lenina, 5 dni upłynęło od jej brutalnej, zdradzieckiej pacyfikacji, nim Krajowa Komisja Wykonawcza wezwała kraj do poparcia. Dzień
później młodzi robotnicy Stoczni Gdańskiej, za namową Lecha i doradców, zakończyli
swój protest w poczuciu przegranej, bez tej choćby satysfakcji, jaką dałby im opór przed
ZOMO. Przekonano ich, że „pierestrojka”, że jeszcze nie czas. Możliwe.
1
Podczas fali strajków na przełomie kwietnia i maja 1988 r. protestowali pracownicy m.in. Huty im. Lenina, Huty
Stalowa Wola i Stoczni Gdańskiej.
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Zdawało się, że czas nastał w Sierpniu ’882. Zastrajkowali górnicy. Stalowa Wola.
Stocznie Gdańskie, Port i komunikacja w Szczecinie. Główne żądanie: legalizacja „Solidarności”. Prawda, że nie była to fala na miarę Sierpnia ’80. Ale i wówczas nie szło to
błyskawicznie. Tamta fala, nie bez załamań, narastała od początku Lipca ’80. Kto wie,
jak rozwinęłaby się sytuacja, gdyby nielegalny Związek nie miał legalnego przewodniczącego i doradców od porozumiewania się z komunistami? Czy nie mogliśmy uzyskać
więcej niż ośmielenie załóg do zakładania jawnych komórek „S”, niż luzy gospodarcze
i paszportowe, niż oficjalne uznanie [Lecha] Wałęsy i jego wystąpienie w TV? Reszta
to ciągle jeszcze gruszki na wierzbie. Formułuję zarzut niewykorzystania determinacji
i poświęcenia strajkujących. Narastający przez lata ładunek wyzwania przeciw systemowi
roztrwoniły nieudolne zabiegi wokół okrągłego stołu. Naród przywykł, gdy kołują go
komuniści, ale po co im samemu to ułatwiać? W zakulisowych rozdaniach i tasowaniu
kart komuniści są bezkonkurencyjni. Siadający z nimi do stołu powinni w każdym razie
jasno i maksymalnie jawnie podać swoje warunki wstępne. Grać dla samego grania?
Z szulerami? Że w końcu poczuli się zmuszeni, że usiedli z Prywatnym Elektrykiem.
Czy to miałoby nas zadowolić?
Fatalny był już sam start. Dlaczego [Lech] Wałęsa z [Czesławem] Kiszczakiem, a nie
jeśli już, z [Wojciechem] Jaruzelskim? Dlaczego gasić strajki, o co władzy chodziło? Jak
można było pójść na taki warunek wstępny bez publicznej gwarancji uznania „S”? A może
i bez gwarancji poufnej – nawet tego nie wiemy. Dalej nie było lepiej. Propaganda pluła,
[Mieczysław] Rakowski oferował stół „suty”, partyjna „góra” i „doły” chórem zapewniały,
że „S” nie popuszcza, represje dotykały inicjatorów strajków, które wykreowały „publicznych stolarzy” – a ci dalej robili dobrą minę do kiepskiej gry. Na „okrągły stół” strona
społeczna szykowała postulat legalnej „S”, działającej zgodnie z ustawą z października
[19]82 [r.]. A więc „S” amputowanej do szczebla zakładowego, słuchającej się ustawy,
która ją faktycznie zdelegalizowała. Po cóż takie samoograniczenie jeszcze przed przystąpieniem do właściwych rozmów? Niepojęte, lecz niestety prawdziwe. Jeszcze „przed
stołem” – na ołtarzu porozumienia rozmywało się ostre strajkowe żądanie „S”, takiej,
jaką nam bezprawnie wydarto.
Na początku listopada komuniści, blefując zastrzeżeniami wobec Jacka Kuronia
i Adama Michnika oraz domagając się kolejnego spotkania [Lecha] Wałęsy z min[istrem]
[Czesławem] Kiszczakiem, raptem podbili stawkę. Ogłosili likwidację Stoczni Gdańskiej3.
Rzekomo ze względów ekonomicznych. Na tę prowokację należało zareagować, nie
bacząc na doraźne rezultaty. Brak reakcji dokumentował słabość Związku. Ustępliwość
wodzów podkupuje morale całej armii. Bogiem, a prawdą, nie było ryzyka przegranej.
Nawet gdyby protesty nie wypaliły, już samo wezwanie do obrony Stoczni, symbolu „Solidarności”, miałoby moc oczyszczającą. [Lech] Wałęsa najpierw przytomnie zapowiadał
protesty, gotowość strajkową – by ostatecznie stwierdzić, że Związek nie ma funduszy na
strajki. Co za argument?! Spontanicznie strajkujący stoczniowcy „Stoczni Remontowej”
i „Wisły”4 nie otrzymali choćby słownego wsparcia. Niektórzy wylecieli z pracy. Za to,
W sierpniu 1988 r. miała miejsce kolejna fala strajków, która objęła m.in. Hutę Stalowa Wola, Stocznię Gdańską
i górnośląskie kopalnie.
3
Decyzja o likwidacji Stoczni Gdańskiej została ogłoszona 1 XI 1988 r.
4
Strajk w Gdańskiej Stoczni Remontowej i Stoczni „Wisła” odbył się w dniach 8–10 XI 1988 r.
2
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że solidarność wzięli na serio. Deprymująca lekcja. Ocenę postępowania kierownictwa
„S” nieco łagodzi rozciągnięcie zamykania Stoczni na dwa lata, choć pierwotnie władze
straszyły terminem dwumiesięcznym. Jednak gorycz pozostaje.
Jakby nie dość tego, tydzień po 11 listopada, po bestialskich pobiciach manifestujących
w kilku miastach przez chłopców gen. [Czesława] Kiszczaka5, Lech Wałęsa spotyka się
z nim dzień po dniu6. Choć rząd nie spełnił żadnego z ogłoszonych przez Lecha wymagań.
Wielogodzinne, tajne narady skończyły się wspólnym lakonicznym komunikatem, że
będą one kontynuowane. Na jaki temat? Komu pożytek z takiej „dyplomacji na okrągło”,
nagłaśnianej przez [Jerzego] Urbana i Radio Wolna Europa? Gabinetowe kunktatorstwo
niezależnych autorytetów ułatwia władzy manipulowanie świadomością ogółu, frustruje
i zniechęca myślącą, wrażliwą młodzież.
Na tym szarym tle otuchą zabłysło telewizyjne wystąpienie przewodniczącego 7 lat
kneblowanej „S”. Nie żaden pojedynek z szefem partyjnych związków, lecz spotkanie
z narodem. Próżno spekulować, na co liczyli partyjni towarzysze, chyba jednak się przeliczyli. Było to dobre spotkanie. Podbudowało ludzi i autorytet Lecha. Jego argumenty
trafiły również do funkcjonariuszy władzy. Ale my radzi byśmy usłyszeć więcej i dobitniej.
Szkoda, że [Lech] Wałęsa nie podjął zaczepki ukrytej w cytowanym przez adwersarza
haśle: „Precz z komuną”. Przecież o to w końcu chodzi! Należało też wspomnieć o prześladowaniach spadających przez lata, po 13 grudnia, na tych, którzy w przeciwieństwie do
pana [Alfreda] Miodowicza pozostali wierni „S”. A zamiast dawać wyjątkową, zważywszy
na osobę mówiącego, reklamę „pierestrojce”, warto było publicznie poprosić o wycofanie
wojsk sowieckich z Polski.
Po telewizyjnej debacie zmienił się ton oficjalnej propagandy. [Lech] Wałęsa i jego
doradcy natychmiast otrzymali paszporty. Pierwsza od stanu wojennego zagraniczna
podróż przewodniczącego przyniosła mu, jak zapewniały wszystkie rozgłośnie, olbrzymi
sukces7. Czy spożytkowany dla Polski? Przywódca tak popularny na Zachodzie, z demokratycznym mandatem, mógł powiedzieć Francuzom i światu, jakim nieszczęściem
jest dla Polaków narzucony przemocą komunizm. Niczego takiego żadne rozgłośnie
nie przekazały.
18 grudnia ub. r. ukonstytuował się 135-osobowy Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „S” – określany w komentarzach jako polski „gabinet cieni”.
Rządy „ich komunistycznych mości”? Wolne żarty. Dopiero demokracja uprawomocniła
tak rząd, jak i opozycję. Pamiętając o tym, życzymy Komitetowi i jego szanownym
członkom trafnego artykułowania społecznych dążeń oraz programów dochodzenia
do demokracji.
Przełom roku przyniósł publiczną, wewnątrzzwiązkową polemikę Grupy Roboczej „S”
z [Lechem] Wałęsą i jego ekipą. Znani działacze (m.in. Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Marian Jurczyk, Jan Rulewski, Andrzej Słowik) zaapelowali o obronę pracowników przed rosnącym wyzyskiem, skrytykowali próby oddzielnego rejestrowania „S”
w poszczególnych zakładach i zażądali zwołania Komisji Krajowej. Zamiast poważnej
11 XI 1988 r., w 70. rocznicę odzyskania niepodległości, w całym kraju zorganizowano niezależne obchody święta.
W Katowicach, Poznaniu i Gdańsku MO zaatakowała manifestacje.
6
Spotkania odbyły się 18 i 19 XI 1988 r.
7
9–12 XII 1988 r. Lech Wałęsa (towarzyszyli mu Bronisław Geremek i Andrzej Wielowieyski) odwiedził Paryż,
gdzie został przyjęty z honorami przez władze Francji.
5
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dyskusji spotkały ich wyzwiska i pogróżki z ust przewodniczącego. A przecież niezwoływanie przez niego obecnych w kraju członków Komisji Krajowej „S” jest sprzeczne
ze statutem Związku, antydemokratyczne.
Reformować czy obalać?
Oponentami realnego socjalizmu są niemal wszyscy Polacy, nie wyłączając wielu
partyjnych. Główny podział dotyczy sposobów wyrażania sprzeciwu. Czy w ramach systemu napierać na jego reformowanie, czy wprost dążyć do jego zniesienia? Reformiści są
do zaakceptowania dla władzy. Dziś reformować system chcą sami komuniści. Żonglują
świecidełkami dialogu, porozumienia, ugody z tymi, co stoją na gruncie Konstytucji,
z tzw. konstruktywną opozycją. Pomieszanie z poplątaniem. Partia ma zagwarantować
„przewodnią rolę”, choć gros narodu odrzuca system. Kto z kim ma się ugadzać? Przypomina się celne powiedzonko [Henryka] Sienkiewicza: „Więc stanęła kwestia na tem,
jak pogodzić dupę z batem”. Naród ma wybrać władzę, a nie z nią pertraktować. Tu słowa
z kanonu demokracji („wybory”, „opozycja”, „kompromis”, „parlament”) tracą sens, obracają się w parodię, gdy np. centrala OPZZ (neozwiązków) opowiada się za „pluralizmem
politycznym”, a liderzy „S” ledwie za „pluralizmem społecznym i związkowym”. Zamęt
pojęciowy w głowach szerokich rzesz to pożywka dla komunizmu. Nie darmo samego
Josifa Wissarionowicza zwano Wielkim Językoznawcą. W przywłaszczaniu i psuciu słów
są komuniści mistrzami. Popatrzmy, co zrobili ze swoją nazwą własną, z „socjalizmem”,
z „Polską Ludową”, co wyczyniają z „demokracją”, „prawem”, „niepodległością” itp.
Sporo zamętu bierze się z niedomówień, z braku uczciwego opowiedzenia po jednej
lub drugiej stronie wspomnianego podziału. Pytam więc, czy przewodniczący [Lech]
Wałęsa, czy koledzy: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Janusz Onyszkiewicz8,
panowie: Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, chcą
obalić system, czy chcą go reformować? Każdy, kto para się publiczną służbą, winien
jest społeczeństwu odpowiedź na to pytanie.
Mnie bliżsi są ci, którzy otwarcie negują prawomocność tej władzy, którzy chcą komunizm obalić. Ciągle jednak powszechną, zwłaszcza wśród działaczy „S” i inteligencji,
zdaje się być orientacja na porozumienie się z władzą. Orientacja pozornie racjonalna,
realna – bo geopolityka i uwarunkowania historyczne, bo władza ma propagandę i siłę,
więc szkoda marzyć i szkoda substancji narodowej, może dojść do anarchii, rozlewu krwi,
wojny domowej, destabilizacji w Europie. A tak, pomalutku, krok za kroczkiem – dobijemy swego. Jak się połapią, już będzie za późno. My ich niby uznamy, pomożemy opanować kryzys, oni zliberalizują ustawy, wprowadzą naszych do sejmu i razem, jak Polak
z Polakiem… Kto by nie chciał pozbyć się tego ciągnącego nas wszystkich balastu, bez
strajków, demonstracji, strachu przed ZOMO, czołgami? Pociągające, lecz jakże naiwne.
Sztuczka takiego wynegocjowania, wypluralizowania demokracji od komunistów, żeby
Janusz Onyszkiewicz (ur. 1937) – matematyk, polityk, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, działacz NSZZ
„Solidarność”, doradca i członek Prezydium MKZ Mazowsze, członek ZR Mazowsze, od 1981 r. rzecznik prasowy
KKP, delegat na I KZD, w stanie wojennym internowany, od 1984 r. redaktor podziemnego kwartalnika „Poglądy”,
od 1986 r. rzecznik prasowy TKK, a od 1987 r. jawnej KKW, od grudnia 1988 r. członek Komitetu Obywatelskiego
przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, w 1989 r. uczestnik obrad okrągłego stołu oraz rzecznik
prasowy strony solidarnościowej, 1989–2001 poseł na sejm, 1992–1993 oraz 1997–2000 minister obrony narodowej,
2004–2009 poseł do Parlamentu Europejskiego.
8
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oni się nie spostrzegli, nawet Lechowi się nie uda. Rozmowy, ugody i koncesje są dla
nich środkiem neutralizacji wrogich nastrojów i wystąpień. Łamią je i potem przekręcają,
gdy tylko mogą.
A czas i świat uciekają. Ubywa polskiego ducha i materii. Upada etos pracy i uczciwości. Szerzy się bieda i skażenie kraju. Już dzieci marzą o emigracji. Czy będziem Polakami?
Ewolucja systemu – zgoda. Ale zmierzająca do jego likwidacji, a nie sanacji i utrwalenia. Musi więc być na tyle szybka, żeby wyzwalanie się, wzrost podmiotowości społecznej,
wyprzedzały ciągłą w komunizmie degradację i sowietyzację. I przy tym nie godzi się
nikogo łudzić czysto ewolucyjną perspektywą. Masowe poruszenia nastąpią nieuchronnie.
Komunizm nie ustąpi ot tak, sam z siebie. Wstrząsy przyjdą niezależnie, czy system się
zasklepi, czy będzie otwierał. W pierwszym wypadku będą to bunty tłumionej rozpaczy,
w drugim – wybuchy rozbudzonej nadziei.
W obecnej, ewolucyjnej rundzie, wymuszonej sierpniowymi strajkami, stawką jest
legalizacja „S”. Po stronie społecznej rozgrywa drużyna [Lecha] Wałęsy. Ma ona wielkich
i możnych protektorów. Episkopat Polski i Kongres Polonii Amerykańskiej. Departament
Stanu USA, związki zawodowe i politycy zachodni, RWE, Głos Ameryki i BBC9 na
okrągło, w ciemno, forują dyplomację [Lecha] Wałęsy, linię dialogu i kompromisów. Dla
władzy natomiast [Lech] Wałęsa jest w tej chwili „mniejszym złem”. Owszem, narusza jej
monopol i zwartość. Ale mógłby pomóc w gaszeniu rozpalającego się sprzeciwu społecznego, mógłby, tylko on jeden, w pewnym stopniu, uwiarygodnić reformy komunistyczne
w oczach społeczeństwa i Zachodu. Ponadto, w przewidywaniu jeszcze głębszego załamania ekonomicznego, władze chcą usilnie podzielić się częścią odpowiedzialności za stronę
społeczną. Stąd cała skomplikowana, kamuflowana operacja wciągania przewodniczącego
„S” i wikłanie Związku w tryby systemu, w jego podtrzymanie, ale tak, by społeczeństwo
w swej masie, a najlepiej i sama „S”, nie spostrzegli manipulacji.
Stawia to w trudnej sytuacji również nas – nie żadną „konstruktywną” czy inną „opozycję”, ale po prostu przeciwników systemu. Choć sami bezpośrednio nie uczestniczymy
w tej rundzie rozgrywek, zależy nam bardzo na wyniku, na odzyskaniu pełnej, legalnej „S”.
Z serca i przekonań gorąco kibicujemy drużynie społecznej. Samą swą zorganizowaną
obecnością dostarczamy [Lechowi] Wałęsie atutów przetargowych, podbijamy stawkę.
Mamy jednak obowiązek patrzeć na ręce i zaglądać w karty naszym rozgrywającym,
oceniać ich licytację i wisty.
Moja ocena jest bardzo krytyczna. [Za] zasadniczy błąd uważam samoograniczenie
się do koncepcji: „socjalizm tak, wypaczenia – nie”. Dopiero jej odrzucenie pozwoliłoby
społecznym reprezentantom negocjować z komunistami z podniesionym czołem. Czyli
uzgadniać z nimi stopniowy i możliwie bezbolesny scenariusz pozbawienia ich władzy.
Lecz nawet w obrębie owej zużytej koncepcji można było zyskać więcej. Należało jasno,
publicznie określić swoje warunki minimalne, nie ciągnąc zakulisowych przepychanek,
zażądać dostępu do TV, zakreślić terminy i albo ich zmusić do twardych rozmów, albo
po męsku powiedzieć sobie i innym: „Trudno, oszukują, rezygnujemy – z rozmów, nie
z reaktywacji „S” w zakładach”. Wkrótce komuniści, przypierani sypiącą się gospodarką,
sami wysłaliby zaproszenie. Brak takiego zdecydowania strony społecznej znakomicie
BBC, Sekcja Polska BBC – brytyjska rozgłośnia radiowa nadająca w języku polskim w latach 1939–2005, była
jednym ze źródeł niezależnej informacji w kraju.
9
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rozciągnął pole manewru władz. Negocjacje z przewodniczącym Związku w końcu sierpnia ub. r. to już było nieformalne uznanie »S«. Tak odebrało to społeczeństwo i partia.
Ale partii udało się zamazać ten czytelny obraz, by ponownie go wystawić, po retuszu
na X Plenum10, jako własną ofertę pluralizmu związkowego. Do realizacji za 2,5 roku,
w formie okrojonej, bezzębnej „S”. Typowa taktyka na przeczekanie, na rozmiękczenie.
W najlepszym razie cukierek na zamknięcie buzi. A reakcja kierownictwa Związku znów
jest „wyważona”, dyplomatycznie wieloznaczna. Zamiast wypunktowania, co w partyjnej
propozycji jest nie do przyjęcia dla każdego, komu drogie są ideały „S” i czuje się jej
członkiem.
Komuniści mają więc w zanadrzu legalizację „S” dla rozładowania kolejnego, masowego protestu. Ale kryzys jest tak głęboki, że „S” to już dziś za mało. Potem będzie jeszcze
mniej. Władza będzie o niebo spóźniona, autorytety zdewaluowane, masy zdesperowane
i tak dzisiejsza polityka kunktatorskiej ewolucji doprowadzi do niekontrolowanej, ślepej
rewolucji. Pora się opamiętać.
Trzeba wierzyć i organizować się
Mimo absolutnej preferencji orientacji reformistycznej przez Kościół, Emigrację
i Zachód w społeczeństwie, zwłaszcza w młodym pokoleniu, rosną szeregi tych, którzy
nie pragną reformować komunizmu, chcą go pokonać. Dobrze świadczy to o Polakach.
Ta orientacja walki, pozbawiona informacyjnego i materialnego wsparcia, organizuje się,
szuka dla siebie miejsca i wyrazu. Solidarność Walcząca jest jej częścią. Mamy wizję,
struktury, program, doświadczenie konspiracyjne. Bywały okresy, kiedy sam Lech Wałęsa
i wysokie gremia związkowe przedkładały reformy i pluralizmy nad odzyskanie „S”. My
stale głosiliśmy niezbędność legalnego Związku. Mamy swój udział w tym, że „S” nie
zginęła. Nie spodziewamy się niczego istotnego po okrągłym stole reaktywowanym na
X Plenum. Po 5-miesięcznych podchodach następuje powrót niemal do punktu wyjścia.
Deklaracja woli władz jest trochę pełniejsza, ale z kolei obciążona dodatkowymi wymaganiami względem „S”. O jaką „S” nam chodzi? Nam o taką, jaka była przed 13 grudnia,
choć rozumiemy, że dokładnie taka nie będzie – inne jest społeczeństwo. Z większymi,
ponadzwiązkowymi aspiracjami i większym sceptycyzmem. Chodzi nam też o różne
siostrzane solidarnościowe związki. O chłopów, którzy żywią, i studentów, którzy myślą.
O Solidarność Rolników i Rzemieślników11, o Niezależne Zrzeszenie Studentów. Najgorzej
byłoby, gdyby rzecz miała skończyć się jakimś sztucznym kompromisem – z pseudo „S”
w sojuszu z OPZZ – pudrującym socjalizm z generalską twarzą. Na Krajowym Zjeździe
w 1981 r. Lech Wałęsa powiedział: „»Solidarności« nie da się podzielić ani zniszczyć”.
Trzymamy go za słowo.
„Okrągły stół” ma również zajmować się ordynacją wyborczą i kształtem przyszłego Sejmu PRL. Każde ustawowe zbliżenie wyborczej farsy do normalności jest coś
warte, tak jak i obecność wśród posłów osób godnych społecznego zaufania. Jednakże
X Plenum KC PZPR odbyło się w dwóch turach: 20–21 XII 1988 r. i 16–18 I 1989 r. W czasie I tury Biuro Polityczne
opuściły niektóre osoby reprezentujące zachowawcze skrzydło w partii. W trakcie II tury plenum opowiedziało się
za pluralizmem politycznym i związkowym.
11
Właściwie NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – niezależny związek zawodowy rolników zarejestrowany w maju 1981 r. – i NSZZ Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” – niezależny związek zawodowy zrzeszający
pracowników rzemiosła zarejestrowany w czerwcu 1981 r.
10
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narodowy mandat należny jest wyłącznie sejmowi wyłonionemu w wolnych wyborach.
Komunistyczne parlamentarne podarki możemy więc brać, gdy dają, ale nie powinniśmy
ich kwitować swym aktem wyborczym. Dlatego, gdyż mówimy „tak” – demokratycznym wyborom.
Niezależnie od rezultatów bieżącej rozgrywki Polacy będą domagać się godnego życia, praw i niepodległości. I będą o nie walczyć. Jak i kiedy, jakimi etapami? Najogólniej
przewidujemy nową falę strajków w tym roku lub w latach najbliższych. Wobec postępującego ubożenia rzesz, hamowanie protestu w imię kulawych, nienadążających reform to
małoduszność w przebraniu odpowiedzialności. Pewno, protestów nie należy sztucznie
wzniecać – niech energia społeczna zbiera się i dojrzewa – ale należy poszukiwać ich
nowych skutecznych form i przygotowywać się.
Zamierzamy rozpowszechnić instrukcję strajku czynnego produkcyjnego, polegającego
na przejęciu władzy w zakładzie przez Pracowniczą Radę Strajkową, która wyeksmituje
komórkę POP i będzie z podległą sobie dyrekcją ustalać profil, koordynować produkcję.
Byłby to strajk pracujący, bez żadnych postulatów. A przy tym rzeczywisty krok w kierunku uspołecznienia majątku narodowego. Chcemy dotrzeć do komitetów partii, do
wojska i milicji. Praca organizacyjna w tych środowiskach to praca na lata. A czas nagli.
To są Polacy i ich postawy rozstrzygną o kosztach wyzwalania się Polski. Nie czeka nas
żadna wojna domowa. Kto w tym kraju miałby walczyć i ginąć za komunizm? Tylko
ścisłe kierownictwo partyjno-wojskowe, podporządkowane Moskwie, może jeszcze
w samobójczym zaślepieniu pchnąć polskich żołnierzy i milicjantów przeciw robotnikom
i studentom, przeciw ojcom i braciom. Zasłaniając się patriotyczną frazeologią, obroną
ładu i porządku, polską racją stanu. Reformiści programowo nie tykają tego tematu, co
najwyżej w pacyfistycznym kontekście. Owszem – też ważnym. Lecz główna batalia
nie toczy się o to, czy w wojsku służyć, czy nie, a o to, by wojsko służyło Ojczyźnie
i narodowi, a nie było jego żandarmem. Uświadomienie kadry oficerskiej, mieszkańców
wsi i miasteczek, skąd pochodzi większość poborowych, oszczędziłoby nam wszystkim
wiele cierpień i krwi.
Oddziaływanie na grupy i warstwy społeczne, samotne wobec reżimowej propagandy,
mogłoby podjąć niezależne radio i telewizja. Prasa nie wystarczy. Radio SW pokonuje
finansowe i techniczne bariery, buduje nadajniki, rozwija sieć emisji. W obecnej dobie
powszechne przełamanie monopolu informacyjnego wymaga wejścia w eter. Wchodzimy.
Natomiast wbrew modzie nie zamierzamy wychodzić z podziemia. Jawność jest zdobyczą społeczną – to prawda. Nas też zresztą w pewnej mierze nie omija – co ma swe dobre
strony, bo możemy się prezentować – i złe, bo ułatwia zajęcie Służbie Bezpieczeństwa
i stępia zmysł konspiracji. Gdyż, paradoksalnie, społeczną zdobyczą jest również podziemie. Rzeczywiste, nie zaś zdane na łaskawość policji, której chwilowo wystarczy, że wie,
kto z kim i gdzie. Nie mamy podstaw ufać komunistom. Tajność to określone koszty, ale
zarazem kapitał w walce o niepodległość. W podziemiu nie zdobędziemy poklasku, nie
wylansujemy swych najofiarniejszych, skrytych działaczy. Pozostaniemy wyrobnikami
konspiracji, radzi, że samą swą zorganizowaną obecnością już teraz pobudzamy i zachęcamy do aktywności innych. W czasach burzy i naporu struktury SW przydadzą się jako
zarodki koncentracji i samoorganizacji społecznej, pomogą opanować niszczycielskie
drgania. Plan partii jest czytelny. Ułożyć się z „konstruktywną opozycją” i zlikwidować
czynnych przeciwników systemu. Podreperować gospodarkę i wycisnąć ze społeczeństwa,
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co się da, na obsługę zachodnich wierzycieli i wschodniego mocodawcy. A potem? Co
tam potem, kiedy dziś usuwa się grunt pod stopami. I nie przestanie się usuwać.
Lecha Wałęsę i jego współpracowników raz jeszcze pytamy: czy Państwo chcecie
system reformować, czy obalać. Jeśli reformować, jeśli na gruncie Konstytucji PRL,
przy przewodniej roli PZPR – nie wróżymy Wam powodzenia. Argument, że władza nie
zechce rozmawiać z tymi, którzy nie chcą ich pozbawić władzy, nie jest argumentem.
„Polityka – jak powiedział Juliusz Mieroszewski12 – powinna być najpierw słuszna,
a dopiero potem realna, gdyż trwać i wytrwać można tylko w imię słuszności”. Celem
nie może być samo porozumienie. Gdy gen. [Wojciech] Jaruzelski i jego ekipa odtrąca
rękę wyciągniętą w prawdzie – poczekajmy. Nacisk społeczeństwa i okoliczności zmusi
partię do wyłonienia nowej ekipy gotowej do pertraktacji, co do sposobu pokojowego
doprowadzenia kraju do wolnych wyborów. Pertraktacji tak ze stroną społeczną, jak
i z towarzyszami na Kremlu. Dopiero to byłoby postawieniem sprawy z głowy na nogi.
Przy minimalnym ryzyku, z nadzieją na przyszłe porozumienie narodowe. Członkowie
partii, choć stracą przywileje, to wyjdą z twarzą. Zakończą ten szlak błędów i wypaczeń
z poczuciem, że na koniec przysłużyli się Polsce.
Cały obóz socjalistyczny chwieje się w posadach. W nadciągającej Wiośnie Ludów
Polska może i powinna odgrywać wiodącą rolę, nasłuchując i czujnie reagując na tarcia
i wpadki wokół: w krajach bałtyckich, w Czechosłowacji, na Ukrainie, Białorusi i na
Węgrzech, w Rosji, Niemczech i Rumunii, na Zakaukaziu i w Afganistanie. Trzeba wierzyć
i organizować się. Czy przyjdzie nam żyć, czy umierać, musimy zmierzać do wolności.
Za przyszłość naszą i waszą. Z uporem, odwagą i solidarnością.
27 stycznia 1989 r.

Kornel Morawiecki

Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1989, nr 85.

Juliusz Mieroszewski (1906–1976) – dziennikarz, publicysta, pisarz polityczny; po II wojnie światowej na emigracji
w Wielkiej Brytanii, współpracownik paryskiej „Kultury”.
12
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Nr 310
1989 [28 styczeń – 2 luty], [Wrocław] – Nekrolog ks. Stanisława Suchowolca zamieszczony
w „Solidarności Walczącej”
28 stycznia został zamordowany w wieku 31 lat
ks. Stanisław Suchowolec1
kapelan białostockiej „Solidarności” i opozycji niepodległościowej, przyjaciel ks. Jerzego
Popiełuszki i opiekun miejsca pamięci po nim w kościele św. Piotra i Pawła w Suchowoli, przyjaciel i opiekun duchowy Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „S”
w Białostockiem. Do tragicznego końca swojego ziemskiego posłannictwa bronił spraw
Chrystusa i tych, których on najwięcej umiłował – ludzi krzywdzonych, prześladowanych
i potrzebujących pomocy.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 198.

Stanisław Suchowolec (1958–1989) – duchowny katolicki; współpracownik opozycji, m.in. kapelan białostoc
kich struktur KPN i białostockiego oddziału Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, w styczniu
1989 r. zginął tragicznie w swoim mieszkaniu na plebanii w wyniku podpalenia, sprawców nie wykryto.
1
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Nr 311
1989 [luty, przed 2], [Wrocław] – Uwiarygodnienie przez Kornela Morawieckiego jako
przewodniczącego Grupy Solidarności Walczącej Ziemi Kłodzkiej działacza o pseudonimie „Julian”
Potwierdzam pseudonim Julian przewodniczącego grupy SW Ziemi Kłodzkiej. Upoważniam go do wydawania opinii w sprawach personalnych członków jego grupy.
Przewodniczący SW – Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 198.

537

Nr 312
1989 [luty, przed 2], [Wrocław] – „Oczyma władzy”, artykuł od redakcji „Solidarności
Walczącej” na temat aktualnej sytuacji w kraju i prawdopodobnej strategii władz
Oczyma władzy
Analiza wskazuje, że przed drugą częścią X plenarnego posiedzenia KC PZPR władze
PRL dokonały oceny sytuacji i przyjęły plan działań na najbliższy czas.
I. Prawdopodobna diagnoza.
1. Mimo wielu socjotechnicznych zabiegów i sztuczek nie udało się uzyskać liczącego
się poparcia społeczeństwa (szczególnie ze strefy niezdecydowanej, czyli środka).
2. Narasta w społeczeństwie niezadowolenie z warunków ekonomicznych i pogłębia
się przeświadczenie o rozpadaniu się komunizmu.
3. Sytuacja staje się niestabilna.
4. Nie udało się pozyskać dla linii porozumienia opozycji radykalnej, a wewnątrz
„Solidarności” nadal występują silne tendencje fundamentalne i antyugodowe. Linia
[Lecha] Wałęsy i doradców zaczyna budzić sprzeciw działaczy „Solidarności” szczebla
zakładowego.
5. Doły partyjne odczytują politykę [Mieczysława] Rakowskiego jako wyprzedaż
interesów socjalizmu i stopniowe oddawanie władzy przez PZPR.
6. Uzyskanie znaczących kredytów zachodnich wisi na razie w powietrzu.
7. Ze względu na niepokojące tendencje gospodarcze w ZSRR i innych państwach
bloku może nastąpić konieczność „przykręcenia śruby” – trzeba przed tym zdążyć z rozegraniem wariantu „porozumienia narodowego” i uzyskać sytuację, w której Zachód
i opozycja ugodowa na owo „przykręcanie śruby” przymkną oko.
II. Prawdopodobne tezy władz.
1. Wszystkie działania były, są i będą skierowane na umacnianie socjalizmu. Władzy
nie odda się nikomu.
2. Wszystkie siły propagandowe, socjotechniczne i polityczne należy skupić na uzyskaniu legalizacji władzy w drodze wyborów – otworzy to pole do szerszego manewru
i pozwoli na bardziej stanowcze przeprowadzenie reform gospodarczych wzmacniających
obecny system.
III. Prawdopodobne wytyczne władz.
1. Należy w kilkumiesięcznym terminie skupić wokół PZPR szeroki front proreformatorski, zapewniający możliwość pozyskania (przynajmniej na krótki czas) szerokich
warstw społecznych. W tym celu trzeba liczyć się z koniecznością oddania dużej liczby
miejsc w sejmie (ok. 40 proc.) opozycji konstruktywnej.
2. Sprawę „Solidarności” należy rozgrywać w dwóch wariantach:
a) kupić kierownictwo „Solidarności” mandatami sejmowymi i uzyskać zgodę na
odłożenie legalizacji „Solidarności” na okres po wyborach;
b) połączyć legalizację „Solidarności” (wyłącznie na szczeblu zakładów) z akcją
wywołania „euforii społecznej”, tworzącej klimat „porozumienia narodowego” – tuż
przed wyborami.
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3. Doły partyjne należy zdyscyplinować (przykład – rozegranie II części X Plenum),
uspokajając równocześnie, że socjalizmu i władzy partia nie sprzeda.
4. W stosunku do ekstremistów opozycyjnych należy zastosować triadę: rozpoznać – izolować – zablokować (z internowaniem włącznie). Na to należy uzyskać cichą
zgodę kręgów proreformatorskich i neutralność Departamentu Stanu, aby nie stanowiło to
przeszkody w konstruowaniu porozumienia narodowego. Ewentualna amnestia tuż przed
wyborami ma być włączona do akcji budowania euforii społecznej.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 198.

Nr 313
1989 luty 6, Warszawa – Oświadczenie Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”
i Solidarności Walczącej w sprawie negocjacji opozycji z władzami
Nie ma pojednania
Wszelkie porozumienia z komunistami oznaczają zgodę na panowanie komunizmu
w Polsce. Twierdzenia i obietnice, że w porozumieniu z PZPR zamierza się rozbić
monopol PZPR oraz wprowadzać pluralizm i demokrację, wspomagają i wspierają
komunistyczną propagandę, są przejawem naiwności i ułudy, bądź też zaślepienia i głupoty. Stanowią fałsz i fikcję. Paktami z komunistami nie rozwiąże się żadnych polskich
problemów. Nie są one żadną szansą dla Polski […]. Pierwsza dewiza w stwarzaniu
przyszłych szans dla Polski winna brzmieć: nie pomagać rządom PZPR w przezwyciężaniu ich kryzysu.
„Solidarność” sama zrezygnowała po 13 grudnia 1981 [r.] z roli polskiej reprezentacji
politycznej. Z roli reprezentanta w walce o wolność. Lech Wałęsa jest przewodniczącym
związku zawodowego, a nie przywódcą narodowym. On i dobrani przez niego ludzie
mogą ubiegać się o przywrócenie związku zawodowego i innych lojalnych wobec systemu organizacji, mogą starać się wprowadzić rozwiązania korzystne, ich zdaniem, dla
związku zawodowego. Odmawiamy im natomiast prawa zawierania z PZPR paktów koalicyjnych w imieniu społeczeństwa polskiego, ogłaszania ogólnospołecznych pojednań
z komunistami w imieniu Polski, Polaków lub choćby tylko „opozycji”. W szczególny
sposób potępiamy i odżegnujemy się od jakiegokolwiek wchodzenia w struktury reżimu komunistycznego. Odmawiamy respektowania jakichkolwiek ograniczeń dla starań
Polaków o odzyskanie Polski. Tego typu działania i zobowiązania, a nie opór i sprzeciw
wobec panowania komunistów nad Polską, stanowią prowokację polityczną, społeczną
i narodową.
Apelujemy do wszystkich, a w szczególności do aktywnych, młodych Polaków, by
nie poddawali się szantażowi „nieutrudniania rozmów” bądź „nieprzeszkadzania rysującemu się porozumieniu” w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Róbcie to, co dotąd,
a nawet jeszcze więcej, jeszcze bardziej zdecydowanie i ofiarnie. Pamiętajcie, płomień
wolności, a nie pojednania, pełnej wolności, a nie „pluralizmu związkowego”, całkowitej
wolności, a nie jej namiastek i atrap, rozpala się coraz bardziej w obozie zniewolenia
komunistycznego. Walka dopiero się rozpoczęła, a nie zbliża się do kresu. Sprzeciw
i opór powinien trwać i rozwijać się niezależnie od czasu trwania dyskursów ekspertów
związków z komunistami, klimatu tych dyskursów i jakiegokolwiek ich wyniku. Tylko
tak możemy stwarzać szanse dla Polski, dla jej przyszłości. Jest to naszym obowiązkiem
właśnie dzisiaj.
Nie ma przyszłości pod rządami PZPR!
Nie ma wolności pod rządami PZPR!
Nie ma prawdziwej, suwerennej Polski pod rządami PZPR!
Warszawa, 6 luty 1989 r.
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Za Radę Polityczną Liberalno-Demokratycznęj Partii „Niepodległość” –
Robert Pawłowski
Za Komitet Wykonawczy Organizacji „Solidarność Walcząca” –
Franciszek Porycki1
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 200.

1

Bliższych danych nie ustalono.
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Nr 314
1989 luty 25, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie aktualnej
sytuacji w kraju
Nasze stanowisko
1. Po stanie wojennym i latach represji odtwarzajmy jawną i demokratyczną „Solidarność” zgodnie z jej statutem z 1981 r. To nasze prawo. Nie zaakceptujemy żadnych
ustępstw z niezależności i samorządności naszego Związku. Nie jesteśmy komunistom
niczego winni.
2. Załogi strajkujące w obronie własnych słusznych interesów bytowych powinny
upominać się o najsłabszych, o godziwe podwyżki emerytur, płac w służbie zdrowia,
oświacie, nauce i kulturze, w urzędach i lokalnej administracji. Bądźmy solidarni z tymi,
którzy strajkować nie mogą.
3. Zawiązujemy podziemne grupy Solidarności Walczącej w zakładach pracy. Będą
one ubezpieczać jawną „Solidarność”.
4. Należy przygotowywać się koncepcyjnie do strajku powszechnego, do wyprowadzenia PZPR z zakładów, do uwłaszczenia społeczeństwa i wolnych wyborów.
5. Najbliższe wybory do Sejmu PRL mają rezerwować większość i władzę dla koalicji
komunistycznej. Tym samym mają potwierdzić i uwiarygodniać realny socjalizm. Nie
będą to demokratyczne wybory. Wzywamy do ich bojkotu.
25 lutego 1989 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 201.
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Za Solidarność Walczącą:
Kornel Morawiecki
Jadwiga Chmielowska

Nr 315
1989 marzec 7, [Wrocław] – Oświadczenie Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej
w sprawie wypowiedzi Lecha Wałęsy na temat Kornela Morawieckiego
Oświadczenie
W związku z wypowiedzią przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przekazaną 5 marca
1989 r. w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego Agencja Informacyjna Solidarności
Walczącej oświadcza:
1. Lech Wałęsa stwierdził, że przewodniczący Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki zarzuca mu zdradę i wyprzedaż „Solidarności”, a na złożoną ofertę spotkania we
Wrocławiu nie odpowiedział.
2. Stwierdzamy, że w żadnym oświadczeniu ani tekście publicystycznym sygnowanym przez Kornela Morawieckiego nie zarzucano Lechowi Wałęsie zdrady NSZZ
„Solidarność”.
3. Stwierdzamy, że Lech Wałęsa nie złożył Kornelowi Morawieckiemu żadnej propozycji odbycia spotkania. Wręcz przeciwnie, 27 II br. podczas wiecu na Uniwersytecie
Wrocławskim zapytany o taką możliwość odrzekł, że nie widzi politycznej celowości
takiego kroku.
4. Osobistych wycieczek Lecha Wałęsy pod adresem przewodniczącego SW nie będziemy komentować, pozostawiając sprawę osądowi opinii publicznej.
Przypominamy, że Kornel Morawiecki po 6 latach podziemnej działalności został
aresztowany w 1987 r. i w maju 1988 r. praktycznie wydalony z kraju. W związku z tym
powrócił nielegalnie do Polski, by nadal kierować Solidarnością Walczącą.
7 marca 1989 [r.]

Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 201.
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Nr 316
1989 marzec 14, [Wrocław] – „Więcej prawdy!”, artykuł Kornela Morawieckiego krytykujący stronę solidarnościową za sposób prowadzenia negocjacji okrągłostołowych
Więcej prawdy!
„Solidarność” rozbita po 13 grudnia, prześladowana, oczerniana, spychana do podziemia, spisywana na straty przez sprzymierzeńców i, bywało, własnych przywódców,
opuszczona przez pragmatyków, realistów i rzesze znużonych wygrała 8-letnią bitwę
o swoje istnienie. Pokazały to strajki z sierpnia zeszłego roku, a unaocznił i rozpowszechnił okrągły stół. Co więcej dały obrady? Dobrze czy źle, że się toczą i że tak właśnie się
toczą? Czy pobudzenie nastrojów i oczekiwań, ferment myśli i emocji, czy setki jawnych
komitetów „S” w zakładach, strajki płacowe w małych miastach, w urzędach, ożywienie
wsi – czy takie już osiągnięte korzyści warte są swoistego uprawomocnienia władzy
w procesie negocjacji w ramach Konstytucji PRL? Czy jednym słowem legalizacja uwarunkowanej „S” warta jest warunkowej legalizacji władzy? Czy próba ratowania kraju
musi być sprzężona z podtrzymywaniem systemu? Czy tędy droga? Uważam, że nie tędy.
Było już dość doświadczeń z reperacją realnego socjalizmu. Na zło i wynaturzenie, jakim
jest komunizm, nie powinno się dawać nawet słownego przyzwolenia. Minęło 5 tygodni
obrad. Z pełną oceną wypada poczekać do zapowiedzianego zakończenia. Ale właśnie
jeszcze w trakcie rozmów, niezależnie czym się skończą, trzeba od społecznych negocjatorów żądać samej prawdy. Na przykładach postaram się wyjaśnić, o co mi chodzi.
Jak można było we wstępnej, skądinąd dobrej, wypowiedzi przewodniczącego [Lecha] Wałęsy umieścić zdanie: „Wszystkie propozycje zgłoszone przez generała – tak
programowe, jak i organizacyjne – strona, którą reprezentuję, przyjmuje…”? Wiele
programowych propozycji z referatu gen. [Czesława] Kiszczaka, otwierającego obrady,
jest przecież zupełnie nie do przyjęcia. Kto więc taki lapsus, łagodnie rzecz mówiąc,
Lechowi podrzucił? Czy delegaci strony społecznej znali wcześniej treść przemówienia
przewodniczącego? Dlaczego nikt nie sprostował, nie zaprzeczył?
Inne, jeszcze boleśniejsze pytanie dotyczy niepojętego milczenia reprezentantów
„Solidarności” w sprawie zamordowanych kapłanów ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca. Jak czcigodny redaktor „Tygodnika Powszechnego” Jerzy Turowicz
mógł nie podnieść tej tragedii w swoim wystąpieniu? Co zbuduje się na niedomówieniach
w atmosferze półkłamstw? Podczas gdy stolik ds. zdrowia osiągnął konsensus, we Wrocławiu w podejrzanych okolicznościach zginął Kazimierz Łączny1 – dyrektor Kolumny
Sanitarnej, który w ub. r. przyjął od „S” karetkę pogotowia i znany był z sympatii do
Związku. Co po konsensusie z poplecznikami „nieznanych sprawców”?
Niemal nic nie wiemy o sporach i ustaleniach zapadających podczas wielogodzinnych
spotkań przew[odniczącego] [Lecha] Wałęsy z gen. [Czesławem] Kiszczakiem w obecności wąskiej grupy doradców. Jakiż tu kontrast z wyczerpującymi relacjami rolniczych
czy ekologicznych podstolików. Rodzi się niepokój, że stół, stoliki i podstoliki to jakby
1

Bliższych danych nie ustalono.
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widowisko, a raczej „słuchowisko”, mające przesłonić i zagłuszyć przed opinią publiczną zasadnicze decyzje zapadające w ukryciu. Podobno na naradzie [Lecha] Wałęsy
z [Czesławem] Kiszczakiem w Magdalence 3 III br. już zgodzono się na urząd prezydenta o dyktatorskich kompetencjach, łącznie z prawem zatwierdzania lub odrzucania
ustaw sejmowych. Nietrudno zgadnąć, kogo partia szykuje na to stanowisko. Dlaczego
społeczni „stolarze”, mówiąc w TV i RWE o demokracji i podmiotowości, o suwerenności i niepodległości (o tym samym, choć nie tak samo, mówią rządowi „stolarze”),
nie mówią, że to wszystko jest do zrealizowania w ramach tego systemu. A więc rację
mają ci, którzy wołają „Precz z komuną!”. Swoje przemówienie na otwarcie okrągłego
stołu Lech Wałęsa zamknął pięknym zawierzeniem w pomoc „Tego, który wiarę daje”.
Tak, lecz wymaga prawdy. Bez niej niewiele znaczą dyplomowe dysputy i wnet upadną
wynegocjowane porządki.
14 marca 1989 r.
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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
Trudny czas wyboru
W ostatnim czasie do Redakcji dotarło wiele krytycznych uwag na temat naszej
pracy. Krytyka Czytelników sprowadza się do stawiania nam zarzutu, iż przeszkadzamy
[Lechowi] Wałęsie, a nawet ośmielamy się z nim nie zgadzać. Inne krytyczne uwagi są
w dużej mierze pochodną ww. zarzutu. Nasze pismo w swojej krótkiej historii przeżyło
kilka razy przypadki obniżania się kolportażu, a nawet wręcz zwrotów. Dotyczyło to
środowisk kościelnych i zakładowych „S”, które w ten sposób reagowały na artykuły
krytyczne wobec posunięć [Lecha] Wałęsy. Rozumieliśmy te emocjonalne reakcje
i zdajemy sobie z nich sprawę także i dziś. Trzeba przyznać, że sami stajemy wobec
takich sytuacji, kiedy musimy wybrać między wiernością dla głoszonych przez nas
ideałów a pociągającym, lecz złudnym i koniunkturalnym kompromisem. Rozumiejąc więc psychologiczne podłoże Waszej – Drodzy Czytelnicy – reakcji, pozwólcie,
że nie odłożymy do lamusa ideałów, o które wspólnie z Wami walczymy. Jednym
z nich jest prawo społeczeństwa do pluralizmu we wszystkich dziedzinach życia.
Także w podziemnej prasie. Wyraża się ono m.in. w prawie każdego obywatela do
posiadania i głoszenia poglądów takich, jakie uważa za słuszne. Choćby różniły się
one diametralnie od poglądów ludzi cieszących się społecznym poważaniem, takich
jak np. p[an] [Lech] Wałęsa. My korzystamy z tego prawa. Zarzuca nam się atakowanie i walkę z [Lechem] Wałęsą. Co do osoby p[ana] [Lecha] Wałęsy, to nie mamy
jakiegoś określonego stanowiska i trudno powiedzieć, czy lubimy go, czy nie. Łączmy
się natomiast w naszym stosunku co do poglądów głoszonych przez p[ana] [Lecha]
Wałęsę – uważamy je za szkodliwe dla interesów Polski. Nie walczymy z [Lechem]
Wałęsą, walczymy z komunizmem. Nie atakujemy [Lecha] Wałęsy, tylko głoszone
przez niego poglądy. Nasze publikacje krytykujące linię [Lecha] Wałęsy nie znajdują
merytorycznych odpowiedzi. Jeżeli już zaistnieje tekst o SW, to są to zazwyczaj próby zakrzyczenia nas i oczerniania. Ośmieliliśmy się mieć inne zdanie – to jesteśmy
rozbijaczami; krytykujemy czyjś pogląd – to przeszkadzamy w porozumieniu, itd.
Żadnych argumentów merytorycznych. Przywykliśmy do tego, co nie oznacza, że się
z tym zgadzamy.
Grupa p[ana] [Lecha] Wałęsy ma prawo rozmawiać z komunistami, ile razy chce
i kiedy chce. Nam nic do tego. Jest to jednak działalność publiczna i jako taka podlega
ocenie zarówno moralnej, jak i politycznej. Na szerszej politycznej niwie stawia się SW
zarzut, że oprócz strajków i manifestacji nie proponuje żadnych rozwiązań alternatywnych
wobec krytykowanej przez nią idei okrągłego stołu. A przecież ostatnio SW, jak i Kornel
Morawiecki, takie rozwiązania zgłaszali. Zacytujmy: „…po odejściu ekipy [Wojciecha]
Jaruzelskiego, co jest polityczną i moralną koniecznością, gotowi jesteśmy uczestniczyć
w negocjacjach dotyczących sposobu i warunków przekazania władzy w ręce społeczeń546

stwa oraz doprowadzenia do wolnych wyborów” (22 I [19]89 [r.])1. Idźmy dalej. Kornel
w swoim artykule „Uwarunkowania i stan polskiej gry” pisze m.in. „…celem nie może
być samo porozumienie. Gdy gen. [Wojciech] Jaruzelski i jego ekipa odtrącą rękę wyciągniętą w prawdzie, poczekajmy. Nacisk społeczeństwa i okoliczności zmusi partię do
wyłonienia nowej ekipy gotowej do pertraktacji, co do sposobu pokojowego doprowadzenia kraju do wolnych wyborów. Pertraktacji tak ze stroną społeczną, jak i towarzyszami
na Kremlu. Dopiero to byłoby postawieniem sprawy z głowy na nogi. Przy minimalnym
ryzyku, z nadzieją na przyszłe porozumienie narodowe. Członkowie partii, choć stracą
przywileje, to wyjdą z twarzą. Zakończą ten szlak błędów i wypaczeń z poczuciem, że
na koniec przysłużyli się Polsce…”2.
Dla członków i sympatyków SW nadszedł trudny czas wyboru. Czy wyciągnąć rękę
i sięgnąć po ograniczone i koncesjonowane swobody, godząc się jednocześnie z dominującą rolą partii, czy brać, co dają, nie kwitować, żądać więcej, i jak pisze K[ornel]
Morawiecki: „…zmierzać do wolności. Z uporem, odwagą, solidarnością”.
Redakcja pisma SW
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 201.
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Nr 318
1989 kwiecień 7, [Wrocław] – Apel Solidarności Walczącej o wzięcie udziału w manifestacji pierwszomajowej oraz o uczczenie święta Konstytucji 3 maja
Wezwanie do majowych manifestacji
1 maja – w dniu święta ludzi pracy – zamanifestujmy naszą wolę do życia w prawdzie
i niepodległości, naszą solidarność z ludźmi i narodami gnębionymi przez komunizm.
Żądajmy:
– wolnych wyborów,
– likwidacji nomenklatury i usunięcia PZPR z zakładów,
– godziwej zapłaty i warunków pracy.
Uczcijmy również na publicznych pochodach polskie święto rocznicy Konstytucji
3 maja.
7 IV 1989 [r.]

Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 203.
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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
Pokonać komunizm!
Po 7,5 latach znów mamy jawną „Solidarność”. Nie z łaski komunistów czy ugody
okrągłego stołu – jak się niektórym wydaje – lecz z walki, konspiracji i strajków. Władza
ustąpiła w obawie przed buntem, w obliczu krachu gospodarczego, do którego przywiodła
kraj. Odbudowujemy więc masowy Związek dla ochrony przed wyzyskiem, dla ochrony
słabych, dla pracy nad pracą. Lecz nie tylko „Solidarność” – jako ruch i idea – to wyzwanie
wobec komunizmu, to droga do niepodległej demokratycznej Polski. Takiej „Solidarności”
nam trzeba, nie żadnej mniejszej, i taką twórzmy.
Usłyszeliśmy wiele słusznych myśli, ujrzeliśmy wielu porządnych ludzi. Okrągły
stół przyjął pakiet ustaleń, częściowo już opublikowanych, a jego uczestnicy wyrazili
„wolę solidarnego działania na rzecz wprowadzenia go w życie”. „Stanowisko ws.
reform politycznych” zawiera jasne demokratyczne zasady, pod którymi, chyba po
raz pierwszy w historii, podpisał się rząd komunistyczny, deklarując im poparcie.
Nadto uznając „za konieczne oparcie całej gospodarki na zasadach rynkowych”. Jest
to pełne przyznanie bankructwa realnego socjalizmu i obietnica jego samolikwidacji.
Najpiękniejsza bajka czy pospolite bolszewickie lekceważenie słów i zobowiązań?
Jednak jakby się dalej nie potoczyły losy tego porozumienia, za takie zapisy wyegzekwowane od komunistów należy się uznanie opozycyjnym negocjatorom. Poza tym,
niestety, nie ma się czym cieszyć. Półprawdy i decyzje praktycznie nienaruszające
obecnego układu władzy.
Dlaczego nikt nie napiętnował zamordowania księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca? Z kim więc porozumienie – z poplecznikami złoczyńców? Dlaczego nie transmitowano żadnej roboczej sesji stolików? Dlaczego nie informowano
o przebiegu zamkniętych posiedzeń w Magdalence? Dlaczego nikt wprost nie nazwał
komunizmu złem społecznym? Przeciwnie, zgodzono się na firmowanie systemu
w pośpiesznych ćwierćdemokratycznych wyborach, z dyktatorskim prezydentem, bez
swobód dla partii i stronnictw politycznych, nawet bez autentycznego samorządu terytorialnego, a za to przy niezłamanej nomenklaturze i planowym zaciskaniu pasa. I po co
zaraz do Zachodu o nowe kredyty dla PRL? Na tym przecież najbardziej komunistom
zależy. Gen[erał] [Czesław] Kiszczak mówi, żeby nie pytać, „kto ile wygrał – kto ile
stracił”. Wtóruje mu Lech Wałęsa, wyjaśniając, że „Nikt tu nikogo nie pokonał, ani
też pokonać nie chciał”.
My, Solidarność Walcząca, jak większość Polaków i w ogóle ludzi uciskanych przez
komunizm, chcemy pokonać ten system. Mówią, że to mrzonka. Ale przecież musimy.
Tylko trzeba przekonania, odwagi i organizacji. A nie kontraktu, w którym za legalizację
„S” mamy płacić wyborami legalizującymi PZPR i prezydenta gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego. Zbojkotujmy takie wybory. Przygotujmy się duchowo i fizycznie do strajku
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powszechnego, najlepiej czynnego, z przejęciem władzy w zakładach pracy z jednym
jedynym żądaniem: wolnych wyborów!
9 IV 1989 r.
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Nr 320
1989 kwiecień 10, [Wrocław] – „Po obradach okrągłego stołu”, artykuł Kornela Morawieckiego przedstawiający stanowisko Solidarności Walczącej wobec ustaleń negocjacji
przy okrągłym stole
Po obradach okrągłego stołu
1. Wierność, konspiracyjna i strajkowa walka doprowadziły do odzyskania jawnej
„Solidarności”. W tym porozumienie okrągłego stołu jest społecznym sukcesem. Ważny
cząstkowy cel, który Solidarność Walcząca głosiła niezmiennie, stał się faktem.
2. Z uznaniem i satysfakcją przyjmujemy również uzyskanie przez opozycyjnych
negocjatorów podpisów strony rządowej pod deklaracją poparcia dla zasad demokratycznych i gospodarki rynkowej. Zasady te powinny być niezwłocznie wcielane w życie.
Obawiamy się gry na zwłokę i podstępu ze strony komunistów.
3. Opozycja ugodowa skupiona wokół przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Lecha
Wałęsy zawarła kompromis z władzami PRL. Budzi on nasze obawy:
a) brak wyraźnego stwierdzenia, że panujący tu system komunizmu (realnego socjalizmu) jest zły i musi być zniesiony, rodzi wrażenie, iż opozycji chodzi tylko o reformę
systemu; w ten sposób wielki autorytet, jakim cieszą się osoby i środowiska opozycyjne,
zamiast służyć narodowi, służy komunizmowi,
b) strona opozycyjna zgodziła się na gabinetowy przetarg ustanawiający procentowy
skład Sejmu PRL i opowiedziała się za pośpiesznymi pseudowyborami, co stanowi faktyczne odejście od etosu demokratycznego; tego odstępstwa od zasad nie równoważą ani
obietnice, że „strony uczynią wszystko, aby skład następnego parlamentu był w pełni wyznaczony przez wolę wyborców”, ani stosunkowo znaczna pula mandatów niezależnych,
c) przyznanie PZPR i jej politycznym pomocnikom (ZSL, SD1 i inne) większości
w Sejmie PRL jest legalizacją uzurpacji komunistów do przewodniej roli w Polsce,
d) zgoda na urząd prezydenta z uprawnieniami dyktatorskimi, przy niemal pewnym
objęciu tego urzędu przez gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego, jest moralnym i politycznym
rozgrzeszeniem człowieka najbardziej winnego wprowadzenia stanu wojennego i wszystkich tego konsekwencji,
e) praktycznie nie naruszono nomenklatury w gospodarce, administracji, kulturze,
itd., nie wspominając nawet o wojsku i MSW,
f) nie napiętnowano zamordowania księży Stefana Niedzielaka i Stanisława Suchowolca,
g) nie przywrócono samorządowi terytorialnemu rangi rzeczywistego gospodarza
z wydzieloną własnością i dochodami oraz demokratycznym sposobem wyłaniania władz,
h) minimalne koncesje w dostępie do środków masowego przekazu nie podważają
informacyjnego monopolu partii,

Stronnictwo Demokratyczne – partia polityczna założona w 1939 r., w PRL uzależniona od PZPR, jej członkami
byli przede wszystkim inteligenci i rzemieślnicy.

1
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i) oprócz niedookreślonej 80 proc. indeksacji płac warunkowanej inflacją nie podjęto
żadnych ustaleń co do zmiany poziomu wynagrodzeń, podatków dla przedsiębiorstw,
cen surowców, dopłat itp.; bez gruntownych zmian tych parametrów ekonomicznych na
korzyść pracowników i zakładów nie osiągnie się poprawy gospodarczej,
j) negocjacje przy podstolikach praworządności i górnictwa nie powiodły się,
k) strony zlekceważyły istotne problemy młodego pokolenia; połowicznie załatwiono
rejestrację NZS; nie załatwiono sprawy niezależnego harcerstwa,
l) strona opozycyjna zaapelowała o nowe kredyty dla PRL; uważamy to za wspomaganie systemu; z takim apelem miałby prawo wystąpić jedynie demokratycznie wybrany
rząd Polski.
4. Ze względu na łamanie zasady suwerenności narodu w najbliższych wyborach do
Sejmu i Senatu PRL Solidarność Walcząca nie weźmie w nich udziału i wzywa wszystkich do bojkotu. Szczególne wezwanie kierujemy do młodzieży. Nie zaczynajcie życia
publicznego od udziału w niedemokratycznych wyborach!
5. Naszym zdaniem nieuczestniczenie w takich wyborach będzie najwyraźniejszym
sprzeciwem wobec komunizmu. Ale każdego, kto jednak zdecyduje się brać w nich udział,
prosimy – skreślaj wszystkich kandydatów rządowych, wybieraj solidarnościowych
i niezależnych.
Ufamy, że tak tym razem wyraźna różnica stanowisk między Solidarnością Walczącą
a kierownictwem „Solidarności” i bliską mu opozycją nie oznacza rozejścia się naszych
dążeń i ideałów. Wiele dróg prowadzi do demokracji i niepodległości. Idziemy różnymi
drogami, ale do tej samej wymarzonej Polski.
10 IV 1989 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 203.
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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
Odpolitycznić gospodarkę – pieniądze później!
Reżim PRL zabiega o ogromną sumę pieniędzy od Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwie Polsce, co nie oznacza rządu PRL, potrzebna jest pomoc Zachodu, by wyjść z gospodarczego i ekologicznego kryzysu. Trzeba jednak pamiętać lekcję lat siedemdziesiątych.
Od tamtego czasu w PRL-owskiej gospodarce zmieniły się jedynie przepisy i nazewnictwo. Zasady pozostały te same. Wzrosła tylko bieda i inflacja. Wtedy zachodnie miliardy odwlekły wybuch społecznego niezadowolenia. Zostały utopione w XIX-wiecznym
przemyśle surowcowym. Równolegle pogłębiło się zadłużenie.
O powtórzenie tego scenariusza nietrudno. Komuniści niszcząc rynek, wprowadzili prymat polityki nad gospodarką. Taka gospodarka – moloch, zamiast produkować nadwyżki
towarów, zużywa naturalne bogactwo kraju, truje wodę i powietrze, stwarza ekologiczne
zagrożenie również dla Europy Zachodniej i Skandynawii. Polacy zmuszani do płacenia
komunistycznych długów stracą cierpliwość i dojdzie do wybuchu na skalę niespotykaną
od początku istnienia bloku sowieckiego.
Żeby pożyczki przyniosły pożytek narodowi, konieczne jest wcześniejsze odpolitycznienie polskiej gospodarki. Sprawdzianem tego byłaby możliwość finansowania przez
Zachód konkretnych przedsięwzięć ekonomicznych, prywatnych, kościelnych, spółdzielczych, poszczególnych zakładów pracy, także przedsięwzięć państwowych. Dołączenie
części elit opozycyjnych do Sejmu PRL nie jest krokiem w kierunku gospodarki rynkowej.
Pozwoli tylko rządowi PRL zrzucić odpowiedzialność na żyrantów.
Istnieje obawa, że dolary amerykańskich podatników umożliwią polskim komunistom
zwiększenie wydatków na aparat przemocy i modernizację armii Paktu Warszawskiego1,
że podtrzymają uzurpatorską władzę, być może jeszcze na wiele lat. Tylko wolna i niepodległa Polska będzie wiarygodnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Warunki
zewnętrzne sprzyjają teraz odzyskaniu takiej Polski. Wybór – czy popierać wolnościowe
aspiracje Polaków czy komunistów – należy do rządu i społeczeństwa amerykańskiego.
Na marginesie uwaga o Związku Sowieckim. Polityka gospodarcza [Michaiła] Gorbaczowa jest powtórzeniem polityki [Edwarda] Gierka w Polsce lat siedemdziesiątych.
Oczywiście rozmach i popularność [Michaiła] Gorbaczowa są większe. Skutki też będą
większe. Kryzys może załamać zachodni system bankowy.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 203.
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Pakt Warszawski, właśc. Układ Warszawski – sojusznicza organizacja o charakterze polityczno-wojskowym
grupująca państwa bloku sowieckiego, istniała w latach 1955–1991.
1
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Nr 322
1989 kwiecień 13, [Wrocław] – Kondolencje Kornela Morawieckiego w związku z ofiarami
niepodległościowej manifestacji w Tbilisi
Cześć ich pamięci!
Dzisiaj 13 kwietnia 1989 [r.] z bólem żegnamy ofiary patriotycznej manifestacji w Tbilisi1. Odeszli od nas, bo pragnęli żyć w wolnej i niepodległej Gruzji. Rodzinom ofiar oraz
narodowi gruzińskiemu składam wyrazy głębokiego współczucia. Jestem przekonany, że
najwyższa ofiara życia, złożona przez bohaterów z Tbilisi, przybliża moment nieuchronnej
klęski systemu komunistycznego, gnębiącego i zniewalającego tak wiele narodów świata,
w tym Polaków i Gruzinów.
Cześć ich pamięci!
13 IV 1989 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 204.

1
9 IV 1989 r. wojsko sowieckie brutalnie stłumiło manifestację niepodległościową Gruzinów w Tbilisi. W wyniku
interwencji zginęło 19 osób.
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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)
Gramy o los Polski
Na pierwszej stronie „Tygodnika Powszechnego” z 30 IV br. Stefan Bratkowski w artykule „Gramy o swój los” napisał, że „Solidarność Walcząca zmienia się w Solidarność
Walczącą z »Solidarnością«”, a hasła bojkotu wyborów nazwał „nieodpowiedzialnymi”
„w sytuacji, gdy Polacy muszą udowadniać światu, że naprawdę chcą demokracji”. Podobnie obraźliwe słowa, łączące naszych sympatyków z tzw. betonem partyjnym, padają
również na wiecach (we Wrocławiu z ust Karola Modzelewskiego), z ambon niektórych
kościołów i [z] głośników [Radia] Wolnej Europy.
Przypominamy, że wtedy gdy po stanie wojennym redaktor [Stefan] Bratkowski pisał
„Co robić w sytuacji, gdy nic się nie da zrobić”, wtedy gdy przewodniczący Związku
podpisywał się „kapral Wałęsa” i mówił owszem o pluralizmie, ale nie o „S”, wtedy gdy
liderzy i doradcy Związku radzili nad samorządami, spółdzielczością czy wersjami paktów antykryzysowych, SW od początku, głośno i niezmiennie w gazetkach i na ulicach
żądała reaktywacji legalnej „Solidarności”. Naszymi stałymi hasłami były „Solidarność”,
„Wolne wybory” i „Precz z komuną!”.
Pan [Stefan] Bratkowski się myli – Polacy wcale nie muszą udowadniać światu, że
chcą demokracji. A jeśli już, to na pewno najlepszym dowodem na to będzie pokazanie, że nie chcą komunizmu i przez bojkot nie godzą się na pseudodemokrację w jego
ramach. Jest jakaś nieuczciwość, gdy właśnie te kręgi opozycji i „S”, gdy ci, którzy
chcieli pójść i poszli dogadywać się z władzą, którzy przystali na stawiany im warunek
takich mniej więcej wyborów, teraz dla wytłumaczenia się przed społeczeństwem rzecz
całą odwracają do góry nogami i atakują tych, którzy wierni są zasadom i polityki nie
traktują instrumentalnie.
Nie trzeba było wchodzić w ten kontrakt. Ubiegłoroczne strajki, gospodarcze załamanie i warunki zewnętrzne w połączeniu z nastrojami w kraju tak czy tak zmusiłyby partię do zalegalizowania „S”. A tu nie dość, że nie pytając o zdanie członków
podziemnej i jawnej „S” – tych najwytrwalszych – zgodzono się na statut okrojony
o prawo do strajku, to na dobitkę wpycha się nas w wybory, które niezależnie od
wyniku w oczach świata uprawomocnią system. Konia z rzędem temu, kto potem
wytłumaczy Francuzom, Włochom czy Amerykanom, że rząd wyłoniony po wyborach, do których wzywają [Lech] Wałęsa i [Andrzej] Wajda1, Episkopat i [Stefan]
Bratkowski, nie będzie rządem reprezentującym interesy Polaków. Już raz w 1957 r.
Kościół i intelektualiści polscy wezwali naród do udziału w niedemokratycznych

Andrzej Wajda (ur. 1926) – reżyser filmowy i teatralny. 1989–1991 senator, w 2000 r. otrzymał Oscara za całokształt
twórczości.
1
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wyborach2, bo do sejmu miało wejść zaledwie kilkunastu posłów niezależnych. Przysłużyło się to [Władysławowi] Gomułce.
Od tego, czy w sejmie i senacie, w państwie rządzonym przez komunistów, będzie
100 czy 200 posłów wyznaczonych przez komitety obywatelskie („z nomenklatury Lecha
Wałęsy”, jak złośliwie ujął to J[erzy] Urban), naprawdę nie zależy los Polski. Nie przeczę,
po części zależy polityczny los tych, którzy weszli w tę grę z szulerami, myśląc, że ich
przechytrzą. Zalicytowali 3 bez atu3 (patrz cytowany art[ykuł] S[tefana] Bratkowskiego)
i teraz trzęsą się o wynik, bo w kartach cieniutko, a przeciwnicy trzymają asy w rękawach
i colty pod stołem. Ale niech tam, niechby Panom [Lechowi] Wałęsie i [Zbigniewowi]
Bujakowi, [Bronisławowi] Geremkowi i [Jackowi] Kuroniowi udało się zebrać jak najwięcej lew4. Tylko na litość, niech nas nie straszą, że gdy im te 3 bez atu nie wyjdzie, to
będzie nasz solidarnościowy i narodowy blamaż. Łudzi się nas, że prosta i jedyna droga
do pełnej demokracji i niepodległości to ta karciana rozgrywka. Wielu daje się nabrać,
bo to koszt mały i sumienie czyste. Czasem tylko coś niemile zgrzytnie, gdy słyszymy
Lecha Wałęsę, mówiącego na spotkaniu do Generała: „Mam nadzieję, że już się nie rozejdziemy”. Otóż rozejdziemy się. Jeśli nie [Lech] Wałęsa z [Wojciechem] Jaruzelskim,
to Polacy z [Lechem] Wałęsą.
„S” była ideowym i organizacyjnym wyzwaniem przeciwko komunizmowi, stąd brała się jej siła i mit. Takiej „S” potrzeba nam znowu, a nie jakiegoś 2-rzędnego związku
zawodowego, od wczasów i od pietruszki. SW wzywając do bojkotu, wytykając zmiany
w statucie, nie walczy z „S”, ale w dalszym ciągu o „S” czystą i wielką, niezależną i samorządną. Komuniści tyle już idei i społecznych rozwiązań przywłaszczyli sobie i splugawili. „Solidarności” połknąć im nie damy. Gramy o Polskę, o wyzwolenie narodów
z pęt komunizmu, o to, by żyć wolni i solidarni.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 206.

Nawiązanie do wyborów do sejmu 20 I 1957 r., kilka dni wcześniej (14 stycznia) Kościół wezwał do udziału
w głosowaniu.
3
Odniesienie do gry w brydża, w której trzy bez atu jest najniższą licytacją umożliwiającą wygraną, oznacza ryzykowną grę bez atutów.
4
Odniesienie do gry w brydża, w której lewa oznacza branie kart, dziesięć lew daje zwycięstwo w rozgrywce.
2
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Nr 324
1989 maj, [Wrocław] – „Poprzyj mnie!”, artykuł Kornela Morawieckiego zawierający
jego krótką biografię i apel o bojkot wyborów do sejmu kontraktowego
Poprzyj mnie!
Mam 48 lat, czworo dzieci, dwoje wnucząt, doktorat z fizyki. Podczas wydarzeń
październikowych wiecowałem na placu Defilad w Warszawie. W marcu [19]68 [r.] jako
pracownik naukowy strajkowałem na Uniwersytecie Wrocławskim, w sierpniu [19]68 [r.]
malowałem na murach przeciwko inwazji w Czechosłowacji, w styczniu [19]69 [r.]
rozlepiałem klepsydry Jana Palacha1. W grudniu [19]70 [r.] robiłem i rozrzucałem po
Wrocławiu ulotki broniące stoczniowców Wybrzeża. W czerwcu [19]79 [r.] w Warszawie,
Częstochowie i Krakowie witałem Papieża transparentem: „Wiara – Niepodległość”.
Od października [19]79 [r.] do teraz współredaguję „Biuletyn Dolnośląski” („BD”).
W styczniu [19]80 [r.] żądałem w „BD” i na ulotkach wycofania wojsk sowieckich z Afganistanu. Wiosną propagowałem bojkot wyborów do Sejmu PRL. W sierpniu [19]80 [r.]
wspomagałem strajki we Wrocławiu. Byłem delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. Publicznie ostrzegałem przed stanem wojennym lub interwencją. We wrześniu
[19]81 [r.] – aresztowany i oskarżony o „podważenie sojuszy”. Po akcji protestacyjnej
Regionu odpowiadałem z wolnej stopy. Od 13 grudnia [19]81 [r.] w podziemiu. Do maja
[19]82 [r.] kierowałem wydawaniem „Z Dnia na Dzień” – pisma RKS NSZ „Solidarność”
Reg[ion] Dolny Śląsk. W czerwcu [19]82 [r.] zawiązałem Solidarność Walczącą. W listopadzie [19]87 [r.] zostałem schwytany, uwięziony i następnie w maju [19]88 [r.] wydalony
za granicę. Przy kolejnej fali strajków, w sierpniu [19]88 [r.] wróciłem konspiracyjnie do
kraju. Nadal – w podziemiu – przewodzę organizacji Solidarność Walcząca.
Komunizm to społeczne zło – jestem jego wrogiem. Walczę o niepodległą, demokratyczną Polskę. Słowem, postawą i czynem. Moją dewizą: „wolni i solidarni”.
Uważam, że uczestnictwo w narzuconych, pozornych wyborach utwierdza panowanie
PZPR.
Jeśli mnie popierasz – zbojkotuj wybory.
Maj 1989 r.

Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 207.

Jan Palach (1948–1969) – student historii i ekonomii na Uniwersytecie Karola w Pradze; 16 I 1969 r. dokonał
samospalenia w proteście przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji.

1
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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
Prawdziwe oblicze władzy
1 maja we Wrocławiu odbyła się na apel Solidarności Walczącej i PPS-RD1 wielotysięczna demonstracja na rzecz wolnych wyborów i innych swobód politycznych i ekonomicznych. Demonstranci przemaszerowali z centrum miasta pod tablicę „Solidarności”
i odbyli tam wiec. Powracający spokojnie pochód został w pobliżu pl. Wolności w barbarzyński sposób zaatakowany przez milicję. W czasie akcji samochód MO przejechał na
chodniku 36-letniego Zbigniewa Wojtczaka2 oraz poranił kilka innych osób. Jest wielu
pobitych, w tym dzieci. Ciężko ranny [Zbigniew] Wojtczak przebywa w szpitalu. Skutkiem
tej akcji były wielogodzinne rozruchy w śródmieściu Wrocławia. Moralna i polityczna
odpowiedzialność za te wydarzenia spada na miejscowe władze.
Tragedia, do której doszło we Wrocławiu, jest skutkiem tej samej brutalnej i aroganckiej
polityki władz komunistycznych, która dławi od bez mała półwiecza wszelkie społeczne
dążenia do wolności i demokracji w naszym kraju.
Solidarność Walcząca i PPS-RD oświadczają, że gromkie słowa o porozumieniu,
demokratyzacji kraju oraz związane z tym nadzieje stanowią ułudę, nieznajdującą odbicia w codziennych realiach życia kraju. Wciąż wolność jest w naszym kraju towarem
podlegającym reglamentacji, a nie wartością nadrzędną. Nie możemy tego zaakceptować.
Obie nasze organizacje oświadczają, że będą nadal działać na rzecz pełnej wolności
i niepodległości Polski. Wydarzenia maja na ulicach Wrocławia i Gdańska jeszcze raz
dowiodły, że żadne zawierane z komunistami porozumienia nie są w stanie zapewnić
społeczeństwu respektowania przez władze PRL należnych mu praw.
1 V 1989 r.

Solidarność Walcząca
OKR Wrocław PPS-RD

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 205.

W pierwszej połowie 1988 r. doszło do konfliktu w PPS, w wyniku którego partia rozpadła się na dwie części. Jedna
z frakcji grupowała osoby z młodszego pokolenia, skupione wokół Piotra Ikonowicza i Józefa Piniora. W grudniu
1988 r. przyjęła nazwę PPS-Rewolucja Demokratyczna.
2
Zbigniew Wojtczak (ur. 1953).
1
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Nr 326
1989 [maj, przed 5], [Wrocław] – „Twórzmy związek”, artykuł od redakcji „Solidarności
Walczącej” nawołujący do zakładania struktur „Solidarności”
Twórzmy związek
Ponowne zarejestrowanie „Solidarności” umożliwi jawne i legalne funkcjonowanie
niezależnego związku. W wielu zakładach odtwarzanie związku należy zacząć od podstaw. Członków „Solidarności” czeka okres ciężkiej i wytężonej pracy organizacyjnej.
Po legitymację członka związku sięgną młodzi pracownicy, którzy legalną „S” oglądali ze szkolnych ławek. Ich do wstępowania do związku przekonywać nie trzeba. Już
bardziej potrzebują tego ci spośród dawnych członków „S”, którzy przez lata podziemnej
„Solidarności” odstąpili od niej z różnych powodów. Teraz stoją obok i czekają. Trzeba
ich przekonać. Niech wstępują, też będą potrzebni.
Polskę czekają kolejne ciężkie lata. Nie widać bowiem przesłanek na rychłe odwrócenie
procesu degradacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Przyjdzie nam żyć jeszcze biedniej.
Tylko silny, dobrze zorganizowany i niezależny związek zawodowy będzie zdolny bronić
interesów szerokiej rzeszy pracujących.
Uwikłanie się liderów „Solidarności” w kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu PRL
powoduje, że sprawy związkowe zeszły na drugi plan. To niedobrze. Droga do poprawy
warunków życia nie wiedzie przez ławy sejmowe z zadekretowaną większością PZPR.
Taką drogą był i jest niezależny i demokratycznie tworzony związek zawodowy. Taką
drogą są organizacje i partie polityczne, zwłaszcza gdy mogą działać jawnie i bez żadnego
skrępowania.
Niedobrze, że NSZZ „S” odebrano jego najsilniejszą broń – strajk.
Jaki jednak będzie związek, jaki jego statut, zależy od jego członków – od nas.
Twórzmy więc Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Odbudowujmy jego struktury. Wybierajmy demokratycznie władze związku. Los związku [jest]
w naszych rękach.
Redakcja
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 206.
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Nr 327
1989 maj 7, [Wrocław] – Odezwa Solidarności Walczącej do strajkujących górników
w Zagłębiu Miedziowym
Do strajkujących górników zagłębia lubińskiego!
W imieniu organizacji Solidarność Walcząca oraz własnym przesyłam Państwu wyrazy
szacunku i podziwu za Waszą konsekwentną walkę strajkową o godziwe wynagrodzenie,
za ciężki trud górniczej pracy.
Kwestia płac w górnictwie wykracza daleko poza sam problem ekonomiczny. W swej
istocie dotyka on sprawy godności człowieka pracy. Komunistyczna władza, która w ciągu czterdziestolecia swych rządów zrujnowała nasz kraj, w stanie wojennym usiłowała
wycisnąć z braci górniczej pracę ponad wszelką miarę. Wykorzystano tu presję policyjno-administracyjną, jak i podłe bodźce ekonomiczne, polegające na nieopłaceniu pracy
w zwykłe dni robocze i jakim takim płaceniu za pracę w soboty i niedziele. Uzyskiwane
w ten sposób zarobki za sześciodniowy tydzień pracy przewyższały – i słusznie – nędzarską średnią krajową, ale władza i tak wykorzystywała to do siania niezgody wśród
poszczególnych grup zawodowych. Wasz mężny strajk dopiero teraz pokazuje wyraźnie,
o co chodzi. Wasza średnia płaca za 5 dni pracy jest niższa od średniej krajowej, a przecież
do niej liczy się później renta czy emerytura.
Wasza praca jest tak ciężka, że tylko ten, kto był w huku i wilgoci pokładów wydobycia rudy lubińsko-głogowskiej, może mieć o tym wyobrażenie. Jesteście, Wy i Wasze
rodziny, narażeni na zatrucia metalami ciężkimi. Wiem o tym, bo pracowałem kiedyś
nad takim rozmieszczeniem kominów w Waszym Zagłębiu, aby szkodziły jak najmniej.
Popieramy Was w całej pełni, solidaryzujemy się z Waszymi postulatami i postawą.
Życzymy Wam nieugiętości, bo tylko wtedy zwyciężycie. Szczęść Wam Boże!
7 V 1989 [r.]

Przewodniczący organizacji Solidarność Walcząca
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 206.
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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
Solidarni ze studentami
Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie odrzucił wniosek o rejestrację Niezależnego
Zrzeszenia Studentów1. Jest to decyzja polityczna dowodząca, że władze komunistyczne w Polsce nie zamierzają tolerować żadnej autentycznej organizacji, a młodzieżowej
w szczególności. Krajowy Zjazd NZS wykazał ostatnio wiele umiaru i gotowości do kompromisu i ustępstw w kwestii zapisów statutowych. Nie zgodził się jednak – w przeciwieństwie do ugodowej części NSZZ „S” – na dobrowolną rezygnację z własnej tożsamości
organizacyjnej i nie zrzekł się prawa do strajku. To zadecydowało o odmowie rejestracji.
Wyrażamy pełne polityczne i moralne poparcie dla braci studenckiej, dla władz i działaczy NZS. Zwracamy się do nich, aby nie uginali się i nie przejmowali brakiem formalnej
legalizacji przez nielegalne władze. Źródłem siły i autentyczności NZS jest wyłącznie
poparcie środowisk studenckich oraz społeczeństwa polskiego.
Solidarność Walcząca poprze każdą akcję protestacyjną podjętą obecnie przez NZS.
Wyrażamy również oburzenie z powodu niczym nieuzasadnionego pobicia młodzieży studenckiej demonstrującej w Warszawie po odmowie rejestracji NZS. Władze PRL
jeszcze raz pokazały, że zamiast mieszkań i godnych warunków życia oferują polskiej
młodzieży pałki milicyjne i nielegalny status. Niedługo – siejąc taki wiatr – zbiorą te
władze stosowny deszcz.
24 maja 1989 [r.]

Kornel Morawiecki
przewodniczący Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 207.

1

23 V 1989 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzucił wniosek o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
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Nr 329
1989 maj 30, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie zgłoszenia
kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta
Generał Wojciech Jaruzelski odpowiedzialny za stan wojenny, za ludzkie tragedie
i zmarnowane szanse całego narodu, kandyduje na prezydenta1.
Kandydatura ta obraża sumienia Polaków. Protestujemy i wzywamy do protestów.
Generał musi odejść.
Żądamy wolnych wyborów!
30 maja 1989 [r.]

Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 210.

Jednym z postanowień okrągłego stołu było wprowadzenie urzędu prezydenta. O to stanowisko zamierzał ubiegać
się gen. Wojciech Jaruzelski.
1
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Nr 330
1989 [maj, przed 31], [Wrocław] – Propozycja Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej podjęcia akcji „Adoptuj żołnierza!” polegającej na dostarczaniu zawodowym
wojskowym prasy niezależnej
Adoptuj żołnierza!
Przez 16 miesięcy legalnego działania w latach 1980–1981 „Solidarność” nie zauważyła problemu całkowitej izolacji środowisk wojskowych od źródeł niezależnej informacji.
Jak to się skończyło – wszyscy wiemy. Nie powtarzajmy tego błędu.
Apelujemy do całego społeczeństwa o włączenie się do akcji przełamywania tej
izolacji.
Proponujemy, aby każdy „zaadoptował” jednego zawodowego żołnierza i wysyłał mu
regularnie (lub wkładał do drzwi) prasę niezależną.
Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 208.
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Nr 331
1989 czerwiec 4, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie masakry
manifestantów na pl. Tian’anmen w Pekinie
Zbrodnia władz chińskich
Wołali: „Oddajcie nam wolność lub odbierzcie nam życie!”. Odbierają im życie. Masakra studentów i mieszkańców Pekinu1. Tysiące zabitych. Po 11 latach ewolucyjnych
reform system ukazał światu niezmienione oblicze – wroga ludu. Czołgi i salwy w bezbronny tłum – w obronie socjalizmu.
Niechby ten tragiczny akt chińskich żołnierzy pchniętych przeciw rodakom otworzył
oczy polskim oficerom, rekrutom i całemu naszemu społeczeństwu na rolę wyznaczoną
wojsku przez reżim. Rolę żandarma.
Bracia Chińczycy – nie umiemy Wam pomóc. Chylimy czoła przed Waszym męstwem
i odwagą. Wolność, Wam i nam wziętą walką i solidarnością, w końcu odbierzemy.
Precz z komunizmem w Chinach, Polsce i wszędzie!
4 VI 1989 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 208.

Masakra studentów na placu Tian’anmen – brutalna pacyfikacja protestu studentów na placu Tian’anmen w Pekinie
dokonana przez wojsko w nocy 3/4 VI 1989 r. W jej wyniku zginęło 1000–5000 osób.
1
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Nr 332
1989 czerwiec 5, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie wyników
wyborów do parlamentu
Podwójna porażka komunistów w Polsce
Niedemokratyczne wybory stały się plebiscytem przegranym z kretesem przez reżim1.
Społeczeństwo jasno wyraziło swą wolę. Raz, poprzez jednoznaczne poparcie listy „Solidarności”. Dwa, przez wyraźny 38 proc. bojkot – głównie ze strony młodzieży – najmocniejszą odmowę zgody na komunizm.
Okazała się dojrzałość Polaków. Ludzie nie ulegli oficjalnej propagandzie. I tylko
można pożałować Lecha Wałęsy, który nie wiadomo po co swym autorytetem ratował
listę krajową. Ale znaczna część społeczeństwa nie uległa również agitacji komitetów
obywatelskich, rozgłośni zachodnich i niektórych księży odmawiających racji bojkotowi.
Idziemy więc dalej różnymi drogami, ale przecież do tej samej wolnej Polski.
5 VI 1989 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 209.

W wyniku wyborów opozycja uzyskała 99 na 100 mandatów senatorskich oraz wszystkie mandaty poselskie objęte
wolną grą wyborczą.
1
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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
Szanowny Panie Senatorze (Pośle)!
Mandat udzielony Panu 4 czerwca br. zobowiązuje Pana do postępowania zgodnie
z wolą tych, którzy bądź to głosując na listę „Solidarności”, bądź bojkotując wybory,
wypowiedzieli się przeciwko systemowi i jego reprezentantom. Jest nas ok. 80 proc.
dorosłych Polaków i niemal wszyscy na emigracji.
Nie bacząc na to, partia zamierza ustanowić prezydentem gen. Wojciecha Jaruzelskiego, odpowiedzialnego za stan wojenny, za kryzys i upadek kraju. Zamiar ten to policzek
zniewagi dla narodu, to igranie z losem społecznego buntu. O powadze sytuacji nie muszę chyba Pana przekonywać. Dlatego apeluję do Pana o publiczny stanowczy sprzeciw
wobec kandydatury Generała.
Jednocześnie informuję, że w imieniu własnym i Solidarności Walczącej wysłałem do
Jerzego Giedroycia prośbę o zgodę na jego kandydowanie na urząd prezydenta. Usilnie
namawiam Pana do czynnego wsparcia tej inicjatywy, do wspólnego z posłami i senatorami strony opozycyjno-solidarnościowej dążenia do wyboru prezydentem Polski Jerzego
Giedroycia.
Wrocław, 8 czerwca 1989 r.

Z wyrazami szacunku
przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
PS Załączam treść listu do Jerzego Giedroycia1.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 210.

1

Zob. dok. nr 334.
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Nr 334
1989 czerwiec 8, Wrocław – List Kornela Morawieckiego do Jerzego Giedroycia zawierający prośbę o zgłoszenie swojej kandydatury na urząd prezydenta
Redaktor Jerzy Giedroyc – „Instytut Literacki” i „Kultura” – Paryż
Wielce Szanowny Panie!
Pańska praca dla polskiej kultury nie ma sobie równej w położeniu zasług dla trwania
i przetrwania ideałów wolności i niepodległości. Pańska otwartość na Europę i świat,
Pańskie uparte głoszenie praw i poszanowanie aspiracji narodów ościennych – poszerzyło nasze polskie serca i umysły. Pańskie wysiłki na rzecz przełamywania barier społecznych – między robotnikami, chłopstwem, inteligencją – przyczyniły się walnie do
powstania „Solidarności”.
Jak żaden z żyjących Polaków, łączy Pan czyn i myśl, prawość i politykę, Kraj i Emigrację. Osobiście i w imieniu organizacji Solidarność Walcząca proszę Pana o wyrażenie
zgody na kandydowanie na urząd Prezydenta Polski.
Z czcią i szacunkiem przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
PS Do wszystkich posłów i senatorów opozycyjno-solidarnościowych wysłałem list
proponujący Pańską kandydaturę. Treść listu załączam1.
Wrocław, 8 VI 1989 r.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 210.

1

Zob. dok. nr 333.
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Nr 335
1989 czerwiec 19, [Wrocław] – „Naród przeciw – Wałęsa z komunistami”, artykuł Kornela
Morawieckiego krytykujący „Solidarność” za niedostateczne wykorzystanie wyborczego
zwycięstwa
Naród przeciw – Wałęsa z komunistami
Wybory odbyły się po myśli Solidarności Walczącej. Wzywaliśmy do bojkotu, a każdego, kto będzie głosował, do skreślania kandydatów partyjnych i wyboru solidarnościowych. Tak też się stało. Nie głosowało ponad 10 mln (38 proc.). Więcej niż w wyborach
do Sejmu PRL w 1985 r. bojkotowanych przez całą podziemną „Solidarność” i opozycję
(frekwencja 66 proc. wg ocen „S”). Kandydaci rządowi odpadli, a solidarnościowi przeszli
niemal wszyscy już w pierwszym podejściu. W drugim – lokale świeciły pustką1.
Politycznym skandalem należy określić zachowanie Lecha Wałęsy, agitującego 3 i 4 czerwca za listą krajową. Takimi wystąpieniami w telewizji przewodniczący „S” – Związku zrodzonego z buntu przeciwko komunizmowi – ustawił się po stronie
władzy. Związkowa propaganda przedwyborcza łączyła nas bojkotujących z tzw. betonem
partyjnym, choć właśnie my nawet gestem nie daliśmy przyzwolenia na ten system. A Lech
Wałęsa głosował na komunistów.
Sztuczne 35-procentowe wybory, tak dzięki tym, co je zbojkotowali, jak i tym, co
kreślili partyjnych, przybrały obrót nieprzewidywalny ani przez partię, która je wykoncypowała, ani przez ugodową opozycję, która na nie przystała. Nas natomiast przykro
zaskoczyło zachowanie strony solidarnościowo-opozycyjnej po wygranej. [Za]miast
oparcia się na wyborcach, którzy czarno na białym ukazali bezprawność obecnych rządów, kierownictwo „S” oparło się o okrągły stół podparty formułą pacta sunt servanda
(umowy należy dotrzymać)2. Szkoda, że przedtem nie powiedziano nam, iż wszystkie
mandaty partyjne łącznie z listą krajową są gwarantowane umowami. Byłoby to uczciwsze
niż bałamucenie ludzi procentami, które raptem okazały się święte. Ile jeszcze drobnych
niespodzianek czeka społeczeństwo? Kuluarowe ustalenia z komunistami, pomoc w ich
wyplątaniu się z własnych niezbornych ustaw przedłożono nad poszanowanie zbiorowej
woli wyborców. Zmiana ordynacji w trakcie wyborów to niespotykane lekceważenie
praw obywateli. I takie podchody mają być ewolucyjną drogą wyjścia! Toż to kręcenie
się w kółko w pętli komunizmu. Gorycz i złość.
Po pierwszej turze należało zwołać wszystkich wybranych posłów i senatorów i z nimi
jako, było nie było, reprezentantami narodu, ustalać, co i jak dalej robić. Należało wysunąć solidarnościowego kandydata na prezydenta. Władze, zagubione i skompromitowane
W pierwszej turze wyborów kandydaci „Solidarności” zdobyli 160 ze 161 możliwych miejsc w sejmie i 92 ze
100 miejsc w senacie, w drugiej turze (18 VI) przy bardzo niskiej frekwencji „Solidarność” zdobyła pozostałe miejsca
w sejmie oraz dalszych siedem w senacie.
2
W pierwszej turze przepadło 33 z 35 kandydatów strony rządowej startujących z tzw. listy krajowej. Zmieniłoby
to układ sił w przyszłym parlamencie, dlatego za zgodą „Solidarności” zmodyfikowano ordynację wyborczą – nieobsadzone mandaty rozdzielono między okręgi wyborcze. W drugiej turze ubiegali się o nie wyłącznie kandydaci
strony rządowej.
1
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w oczach aparatu wystawionego do wiatru, poszłyby na wielkie ustępstwa. Zaprzepaszczono wyjątkową możliwość pokojowego przejęcia cugli z rąk PZPR i pokierowania
polskim wozem na szeroki gościniec demokracji. Może jeszcze nie był to ów „złoty róg”,
ale ci, co [go] mieli, nawet nie spróbowali zagrać. Czysto i mocno.
19 czerwca [1989 r.]

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 211.

Kornel Morawiecki

Nr 336
1989 [czerwiec, przed 22], [Wrocław] – Informacja o ustanowieniu jawnych przedstawicieli Solidarności Walczącej
Nasi przedstawiciele
Wobec rozwoju sytuacji w Polsce (legalizacja „Solidarności”, wejście jej reprezentantów do sejmu i senatu) Solidarność Walcząca, pozostając w konspiracji,
ogłasza pierwszych jawnych przedstawicieli. Na prośbę Kornela Morawieckiego
niżej podane osoby zgodziły się pełnić funkcję przedstawiciela Solidarności Walczącej w kraju.
Marek Czachor1, lat 29, fizyk, sygnatariusz deklaracji założycielskiej NZS w 1980 r.,
w lutym 1982 r. skazany na 3 lata za ulotki (w tym samym procesie co jego matka Ewa
Kubasiewicz, główny przedstawiciel SW na zagranicę – skazana na 10 lat). Wyszedł po
roku na przerwę w karze (potem amnestia). W 1987 r. aresztowany (wypuszczony po
40 dniach) za odmowę służby wojskowej (proces jeszcze trwa, 7 lipca 1989 r. odbędzie
się kolejna rozprawa rewizyjna w Sądzie Najwyższym).
Adres […]
Maciej Frankiewicz, lat 30, w latach 1980–[19]81 działacz NZS Politechniki
Poznańskiej (student architektury), internowany po 13 grudnia w Gębarzewie. Po
14-dniowej głodówce przewieziony do szpitala, skąd uciekł i zszedł do podziemia.
Do 1986 r. ukrywa się i działa w poznańskim podziemiu. W międzyczasie trzykrotnie
trafia do więzienia, skąd jeszcze dwukrotnie udaje mu się zbiec. Zwolniony na mocy
amnestii we wrześniu 1986 r. po 15 miesiącach pobytu bez rozprawy w areszcie
śledczym.
Do dnia dzisiejszego wielokrotnie zatrzymywany, karany kolegiami (m.in. skonfiskowano mu samochód za zamiar przewożenia kalendarzy SW), pozbawiony paszportu. Jest
współorganizatorem niezależnych manifestacji w Poznaniu i autorem licznych publikacji
na łamach poznańskiej prasy niezależnej.
Adres […]
Antoni Kopaczewski, lat 48, przewodniczący NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego
w latach 1980–[19]89, członek Komisji Krajowej NSZZ „S”, internowany i zwolniony
po dwóch zawałach, wielokrotnie aresztowany, organizator licznych wieców solidarnościowych, działacz podziemnych struktur związkowych.
Adres […]

1
Marek Czachor „Michał Kaniowski” (ur. 1960) – ﬁzyk, działacz opozycyjny; współzałożyciel i działacz NZS,
w lutym 1982 r. skazany na 3 lata pozbawienia wolności, zwolniony w grudniu 1982 r., działacz SW, w grudniu
1987 r. skazany przez Sąd Marynarki Wojennej na karę grzywny za „znieważenie” Wojska Polskiego, zwolniony
z pracy z przyczyn politycznych, od stycznia do października 1988 r. kierował oddziałem SW Trójmiasto, od maja
1988 r. do stycznia 1989 r. ukrywał się, 1988–1989 inicjator i członek redakcji „Żołnierza Solidarnego”, w 1989 r.
jawny przedstawiciel SW.
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Wojciech Myślecki, lat 40, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, działacz
opozycji od roku 1968, wielokrotnie aresztowany, autor licznych publikacji na łamach
prasy niezależnej, w październiku 1988 [r.] reprezentował Solidarność Walczącą na spotkaniu z KKW NSZZ „Solidarność”.
Adres […]
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 211.
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1989 lipiec 6, [Wrocław] – List Kornela Morawieckiego do prezydenta USA George’a Busha przekazany podczas jego wizyty w Polsce
Panie Prezydencie!
Przybywa Pan z krainy wolności do ziemi, której bez mała 50 lat temu skarb ten wydarto1. We wrześniu 1939 r. padliśmy pod dwustronną zbrojną nawałą faszyzmu i komunizmu.
Chociaż pierwszy najeźdźca został pokonany, do czego Ameryka walnie się przyczyniła,
to drugi za przyzwoleniem Pańskiego poprzednika prezydenta F[ranklina] D[elano]
Roosevelta odebrał Polsce niepodległość. Jałta niezależnie od interpretacji praktycznie
sprowadziła na Polskę i całą Europę Środkowo-Wschodnią ucisk, biedę i bezprawie.
W tym sensie Wy, Amerykanie, jesteście nam winni zadośćuczynienie. Naszym kosztem
ułożyliście się z czerwonym totalitaryzmem po zwycięstwie nad brunatnym. Te właśnie
układy, w oczach międzynarodowej opinii oraz setek milionów ludzi, sankcjonowały
straszne społeczne zło – komunizm. Te układy pozwoliły komunizmowi na zagarnięcie
połowy Europy, Korei Płn., Chin, Kuby, Wietnamu, Kambodży, Etiopii itd., umożliwiły
Związkowi Radzieckiemu zbudowanie militarnej potęgi, grożącej zagładą cywilizacji.
Panie Prezydencie, czas uznać tamte polityczne błędy i stanowczo dążyć do odwrócenia ich skutków. W Polsce oznacza to przede wszystkim przeprowadzenie wolnych
wyborów – zwrot państwa narodowi. Jak najszybciej, zwłoka to krach ekonomiczny
i wybuch – młodzież [dłużej tego] nie zdzierży.
Panie Prezydencie, będą Panu mówić, że Polacy nie dorośli do demokracji, że upadek
systemu spowodowałby anarchię. To kłamstwo obrażające Polaków w kraju i na obczyźnie,
całą tę olbrzymią większość, która bądź skreślając partyjnych, bądź bojkotując ostatnie
wybory, powiedziała systemowi: „Nie!”.
Będą Pana przekonywać, że jedyna droga dla Polski to reformowanie sytemu w ugodzie i współdziałaniu z komunistami, co nazywa się drogą ewolucyjną. To mistyfikacja,
idąca w sukurs obrońcom realnego socjalizmu. A przecież ewolucja musi skończyć się
odebraniem im władzy, czyli przemianą rewolucyjną. Organizacja Solidarność Walcząca
optuje za takim rozwiązaniem. Możliwie szybkim i możliwie pokojowym, co nastąpi
wówczas, gdy komuniści będą osłabiani parciem społecznym, a nie wzmacniani reformami po ich myśli.
Będą Panu wyjaśniać, że Polacy rozumieją potrzebę ograniczenia swych aspiracji,
które mogłyby przeszkodzić [Michaiłowi] Gorbaczowowi. To nieporozumienie. Jeśli
wola samostanowienia 40-milionowego narodu ma stopować „pierestrojkę”, to co ona
warta i co po niej Polakom, Ukraińcom, Rosjanom i innym nacjom zniewolonym? Sprawa wycofania wojsk sowieckich z Polski, publicznie poruszona przez Pana Prezydenta,
byłaby tu dobrym probierzem.
Będą Pana namawiać, tak przywódcy partii, jak i ugodowej opozycji, do udzielenia
nowych kredytów PRL. To przebiegłość jednych, którzy przy pomocy pieniędzy amery1
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kańskich podatników chcą utrzymać upadający reżim, i naiwność drugich, którzy myślą,
że pieniądze dawane komunistom przysłużą się społeczeństwu. Tylko demokratycznie
wyłoniony polski rząd może zaciągnąć pożyczki honorowane przez naród.
Panie Prezydencie! Amerykanie! Najpierw pomóżcie odzyskać Polakom wolność,
wspierając tych, którzy o nią walczą. Dopiero potem użyczcie swojego wielkiego bogactwa
do podźwignięcia Polski z ruiny gospodarczej wynikłej z obłędnego systemu, z braku
suwerenności i demokracji przez pojałtańskie 45-lecie.
Ameryka, z jej umiłowaniem swobody, z duchem prawdy i rozwoju, jest dla Polaków
oparciem i nadzieją. Liczymy na Was, na Waszą siłę większą od siły dyktatur, liczymy na
Waszą solidarność w naszych zmaganiach o wolność i niepodległość.
6 lipca 1989 r.

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 212.

Z wyrazami głębokiego szacunku
przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 338
1989 [lipiec, przed 20], [Wrocław] – List Solidarności Walczącej do I Krajowego Zjazdu
Węgierskiej Partii Października
Do przyjaciół Węgrów
List do I Krajowego Zjazdu Węgierskiej Partii Października1
Drodzy Przyjaciele
Szanowny doktorze György Krasso2
W imieniu organizacji „Solidarność Walcząca”, jej przewodniczącego Kornela Morawieckiego oraz w swoim własnym proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia owocnych
obrad Zjazdu Waszej Partii. Przesyłamy Wam wyrazy solidarności i szacunku.
Utworzenie radykalnej i niepodległościowej Węgierskiej Partii Października jest nie
tylko sukcesem węgierskiej opozycji, narodu węgierskiego z uporem dążącego do niepodległości i demokracji, ale również sukcesem coraz silniejszego ruchu narodów bloku
sowieckiego, wyzwalających się z niewoli komunistycznej. Nas, ludzi z „Solidarności
Walczącej”, powstanie i rozwój Węgierskiej Partii Października cieszy w sposób szczególny, gdyż od początku istnienia naszej organizacji, tzn. od czerwca 1982 r., uznaliśmy,
że jedyną skuteczną drogą do wyzwalania się z komunizmu jest wspólna walka narodów
przezeń pobitych. Naród węgierski, mający tak silne poczucie tożsamości, wielkie tradycje cywilizacyjne, wielowiekowe doświadczenia w walce o niepodległość, powinien
być – i wierzymy, że będzie – silnym ogniwem w tej walce. Jest nas już obecnie spora
i liczna gromada organizacji i partii, których naczelnym zadaniem nie jest dogadywanie
się i paktowanie z komunistami, a pokonanie ich. Dziś jesteśmy na to za słabi, ale jutro
będzie należeć do nas.
Niech żyje międzynarodowa solidarność w walce o wolność i demokrację! Niech żyje
bohaterski naród węgierski!
Przedstawiciel Solidarności Walczącej
Wojciech Myślecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 213.

Węgierska Partia Października – partia o charakterze niepodległościowym utworzona na Węgrzech w lipcu 1989 r.
przez Györgya Krasso.
2
György Krasso (1932–1991) – polityk węgierski, działacz opozycyjny; w 1956 r. uczestnik rewolucji węgierskiej,
w czerwcu 1957 r. skazany na 7 lat pozbawienia wolności, w październiku 1957 r. sąd II instancji zwiększył wyrok
do 10 lat pozbawienia wolności, w 1963 r. zwolniony, w 1984 r. twórca niezależnego wydawnictwa Magyar Oktober
(Węgierski Październik), od 1985 r. w Wielkiej Brytanii, w 1989 r. współtwórca Węgierskiej Partii Października.
1
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Nr 339
1989 lipiec 20, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie wyboru
gen. Wojciecha Jaruzelskiego na urząd prezydenta
Nie uznajemy takiego prezydenta
1. Ustanowienie prezydentem gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanowi zniewagę większości Polaków.
2. Aktem tym strony uczestniczące w umowie okrągłego stołu sprzeniewierzyły się
woli narodu wyrażonej w czerwcowych wyborach bojkotem i powszechnym skreślaniem
komunistów.
3. Wynik głosowania w Zgromadzeniu Narodowym świadczy o tym, że Obywatelski Klub Parlamentarny1 mógł z powodzeniem zgłosić i przeforsować wybór własnego
kandydata. Nie czyniąc tego, oddalił możliwość pokojowego przejścia do niepodległości
i demokracji.
4. Nie uznajemy takiego prezydenta. Uważamy, że odsunięcie gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego pozostaje ważnym moralnym i politycznym zadaniem polskiego społeczeństwa.
5. Nie wolno marnować historycznej szansy, jaką stwarza obecna sytuacja w ZSRR.
Na kierownictwie „S”, na wszystkich posłach i senatorach spoczywa odpowiedzialność
bezzwłocznej zmiany porządku prawnego. Jak najszybszego przeprowadzenia rzeczywiście wolnych wyborów.
20 VII 1989 r.

Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 213.

Obywatelski Klub Parlamentarny – utworzony przez posłów i senatorów strony solidarnościowej w Sejmie PRL
X kadencji i Senacie I kadencji.

1
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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
Oświadczenie
Dzień 31 sierpnia jest świętem „Solidarności” – „Solidarności” wyrosłej z protestu
robotniczego przeciw ciągłemu zubożeniu społeczeństwa i komunizmowi w Polsce. Po
9 latach nie widać poprawy sytuacji materialnej naszych rodzin. Ciągłe podwyżki, kłopoty
dnia codziennego kosztują nas wiele sił.
Nikt już [nie] wierzy komunistom. Nikt nie da się nabrać na ich zapewnienia. Ponad
40-letnie rządy komunistyczne poniosły ostateczną klęskę. Nie są nam potrzebni. Sami
możemy naszą Polskę zbudować wolną, niepodległą i dostatnią.
Precz z komunizmem!
Precz z podwyżkami cen!
Zapraszamy wszystkich do udziału w wiecach, manifestacjach.
Wrocław – spotykamy się na ul. Świdnickiej o godz. 15.30, następnie w pochodzie
udajemy się przez pl. Dzierżyńskiego na ul. Grabiszyńską pod tablicę „Solidarności”.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy za ofiary komunistycznej władzy wracamy na
ul. Świdnicką, gdzie manifestacja zostanie rozwiązana.
Wałbrzych – spotykamy się w Rynku o godz. 15.30.
31 VII 1989 [r.]

Rada Solidarności Walczącej Oddział Dolny Śląsk
Ruch Młodzieży Niezależnej Dolny Śląsk

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 215.
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Nr 341
1989 sierpień 1, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie aktualnej
sytuacji politycznej
Oświadczenie
1. Ostatnie wydarzenia:
– wybór gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL,
– wybór gen. [Czesława] Kiszczaka na premiera PRL,
– wybór Mieczysława Rakowskiego na I sekretarza PZPR,
– drastyczne zwyżki cen żywności dokonane pod pozorem urynkowienia gospodarki
artykułami rolnymi,
– wytworzenie celowego bałaganu w gospodarce finansowej państwa oraz wywołanie
głębokiej inflacji traktujemy jako kontynuowanie przez komunistów dotychczasowej
polityki lekceważenia i ignorowania społeczeństwa oraz skupiania się wyłącznie na
utrzymaniu władzy bez względu na jego polityczne i ekonomiczne koszty.
Jest równocześnie widoczne, że komuniści utracili w Polsce zdolność rządzenia,
tzn. umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów ekonomicznych i społecznych.
2. Na tym tle budzą nasz głęboki niepokój działalność i postawa tzw. opozycji konstruktywnej, skupionej w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym oraz wokół Lecha Wałęsy
i działaczy NSZZ „S” z KKW. Za skandal i zdradę społecznych nadziei oraz zaufania
wyborców należy uznać postawę tych posłów z ramienia komitetów obywatelskich „S”,
którzy przez celowe oddanie głosów nieważnych lub świadomą nieobecnością przyczynili
się do wyboru gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego na prezydenta PRL.
Kurczowe trzymanie się przez opozycję konstruktywną jawnych i tajnych uzgodnień
dokonanych w ramach okrągłego stołu powoduje stałe ignorowanie oczekiwań społecznych. Ta polityka sprzeczna z faktycznymi nastrojami społecznymi zmusza przywódców
opozycji konstruktywnej do stałego łamania zasad demokratycznych wewnątrz opozycji,
jednostronnej polityki informacyjnej i lekceważenia opinii radykalnych działaczy politycznych i związkowych.
3. W Polsce narasta i rozwija się niekontrolowany proces strajków na tle ekonomicznym. Stosunek Lecha Wałęsy i KKW do strajkujących załóg, polegający na próbach
wygaszania ich protestu, szkodzi dobremu imieniu NSZZ „S”.
4. Państwa zachodnie, kierując się własnymi interesami i realizmem politycznym, odmówiły przyznania liczących się środków finansowych na niejasne i niepewne pomysły reformatorskie przygotowane przez władze PRL i popierane przez opozycję konstruktywną.
5. Wszystkie powyższe czynniki tworzą w Polsce sytuację wybuchową. Jest dla nas
rzeczą oczywistą, że strajki i akcje protestacyjne nie poprawiają stanu gospodarki, są jednak ciągle jedyną skuteczną drogą wymuszania faktycznych reform. Bez zdecydowanej
postawy grup społecznych i pracowniczych legalna działalność opozycji, w tym także
na forum Sejmu i Senatu PRL, będzie przez władze ignorowana. Dlatego w przypadku
zaistnienia strajku należy go wesprzeć, aby zakończył się szybkim sukcesem. Jeżeli władze
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będą zwlekać z rozwiązaniem konfliktu lub go celowo przedłużać, należy przechodzić
w strajk czynny poprzez przejęcie zarządu przedsiębiorstwa przez samorząd pracowniczy
i usunięcie PZPR.
6. Zwracamy się do działaczy opozycji wszelkich odcieni ideowych, do działaczy
NSZZ „S” wszelkich odcieni ideowych, do działaczy NSZZ wszelkich opcji programowych i taktycznych o skupienie się na reprezentowaniu społeczeństwa polskiego, na
stałym i uporczywym usuwaniu komunizmu i budowaniu niepodległej, demokratycznej
i solidarnej Rzeczypospolitej; to powinno być naszym celem, którego nie wolno rozmywać
i zaciemniać koncepcjami reformowania czy ulepszania istniejącego systemu politycznego.
Wrocław, 1 VIII 1989 [r.]

Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 214.

Nr 342
1989 sierpień 2, Nowy Jork – „Bujanie polską łódką”, artykuł Andrzeja Myca na temat
przemian politycznych w Polsce (1988–1989)
Bujanie polską łódką
Będąc od półtora roku w USA, miałem możliwość spotkania się z kilkoma wybitnymi
osobami [z] Polonii i polskiej opozycji, przebywającymi czasowo w USA. Półtora roku
poza krajem to okres idealny, aby nie zatracając poczucia polskiej rzeczywistości, zobaczyć
coś więcej pod powierzchnią wydarzeń dziejących się ostatnio w Polsce.
Pierwszym ważnym wydarzeniem, które zelektryzowało polskie społeczeństwo, była
telewizyjna debata Wałęsa–Miodowicz ostatniego listopada ubiegłego roku. Dlaczego
[Lech] Wałęsa ten pojedynek na słowa wygrał i dlaczego w ogóle doszło do tej debaty?
Komuniści przygotowali debatę po to, aby skanalizować nastroje społeczne – chodziło
o to, aby społeczeństwo zaufało [Lechowi] Wałęsie, i oto, aby [Lech] Wałęsa poczuł
się „wielkim Wałęsą” z Sierpnia ’80, by stał się pyszny i pewny siebie. Każdy, kto zna
się trochę na psychologii, wie, jakie to ze sobą niesie niebezpieczeństwo dla człowieka – w wymiarze jednostkowym i dla polityka w wymiarze społecznym; wiara we własną
nieomylność i zatracenie poczucia rzeczywistości. Będą to dwa najważniejsze elementy,
które zniszczą jego popularność.
W ten sposób władze komunistyczne przygotowały czy – jak niektórzy mówią – preparowały [Lecha] Wałęsę, a wraz z nim Komitet Obywatelski, złożony z lewicy warszawskiej
i ludzi z kręgów kościelnych, do rozmów. Wciąż jeszcze droga do porozumienia opozycji
z władzami była daleka. Trudności wynikały z nieufności opozycji co do intencji władz.
Władze musiały jakoś te trudności przełamać, zagrały więc na „beton” w partii.
Gremium kierownicze partii z [Wojciechem] Jaruzelskim na czele po mistrzowsku
wykorzystało istnienie w PZPR przeciwników porozumienia z „Solidarnością”. Nadano
temu przesadny rozgłos, tak iż gest [Wojciecha] Jaruzelskiego, który zagroził ustąpieniem
ze stanowiska I sekretarza, wyglądał na autentyczny i był odebrany przez Komitet Obywatelski jako poważne rozgrywki wewnątrz partii (gest ten [Wojciech] Jaruzelski powtórzył
jeszcze raz, kiedy zrezygnuje z kandydatury na prezydenta PRL). Ciągle jeszcze opozycja
nazwana przez [Jerzego] Urbana „konstruktywną” była mało skora do rozmów z komunistami na warunkach dyktowanych przez władzę i trzeba ją było do większej uległości
„zachęcić”. Taką „zachętą” – zabrzmi to brutalnie i paradoksalnie zarazem – było zamordowanie księdza [Stefana] Niedzielaka 20 stycznia br. Reakcja Kościoła i „Solidarności”
[Lecha] Wałęsy była bardzo powściągliwa. W siedem dni później dochodzi do spotkania
przygotowawczego rozmowy przy okrągłym stole między [Czesławem] Kiszczakiem
a [Lechem] Wałęsą w Magdalence ([Lech] Wałęsa z [Czesławem] Kiszczakiem spotykali
się od lata 1988 r., o czym społeczeństwa nie informowano). Może kiedyś będą znane
szczegóły tego spotkania, ale głównych wątków rozmowy można się domyśleć.
[Czesław] Kiszczak zapewne powiedział [Lechowi] Wałęsie, że „beton” chce rozprawić
się z liberałami w partii, że „beton” zrobi wszystko, aby nie dopuścić do porozumienia.
Teraz zamordowali księdza [Stefana] Niedzielaka, aż strach pomyśleć, kto może być na579

stępną ofiarą. Trzeba wypracować wspólną płaszczyznę działania, bo „beton” wykończy
i was, i nas.
6 lutego rozpoczęły się rozmowy przy okrągłym stole. Co oznacza w dyplomacji
„okrągły stół”, pisał o tym w pierwszym numerze czasopisma „Poza Układem”1 Andrzej
Gwiazda. Przypomnę tylko, że „okrągły stół” nie ma stron. Do „okrągłego stołu” siada
się, kiedy wszyscy z uczestników prezentują wspólne stanowisko i chodzi o opracowanie
rozwiązań szczegółowych. Oczywiście opozycja utrzymywała, że nie ma wspólnego
stanowiska z władzą, a do „okrągłego stołu” usiadła, bo stół nie ma kantów. Kogo jednak
mogły interesować takie dowcipy? Rząd i opozycja spotkały się przy „okrągłym stole”,
więc porozumienie zostało osiągnięte, a reszta to szczegóły proceduralne. Na domiar
złego „okrągły stół” stał w siedzibie władz i zerwanie rozmów przez kogokolwiek byłoby
automatycznie przypisywane opozycji. I tak to Komitet Obywatelski wmanewrował siebie
w bardzo niewygodną psychologicznie pozycję.
Kolejnym czynnikiem, który być może najbardziej zaważył na tych rozmowach, to
psychiczne obciążenia przedstawicieli opozycji. Nie chodzi mi tu o intelektualne możliwości osób tam zgromadzonych. Jestem pełen uznania i szacunku dla dorobku kulturalnego i naukowego oraz dla wybitnej inteligencji wielu z nich. Chodzi mi o pewien rodzaj
psychicznego załamania. Amerykanie określają to jako hostage syndrom. Syndrom ten
polega na tym, że ofiara, w momencie, kiedy zostaje przez oprawcę ułaskawiona, czuje
do niedawnego oprawcy rodzaj wdzięczności i szacunku. Czasami staje się do oprawcy
przywiązana i wiernie mu służy.
Komuniści tak postąpili z kapralem [Lechem] Wałęsą, częścią „Solidarności” i doradcami (choć niewykluczone, że wśród doradców są również komunistyczni agenci).
Szykanowali ich, zamykali w więzieniach, oskarżali o współpracę z CIA… Potem ta sama
władza wyciąga do swojej ofiary rękę i publicznie ją przeprasza, nawet więcej, zaczyna
głosić, że władza nie może bez opozycji rządzić. To wszystko powoduje, że niedawne
komunistyczne ofiary przeżywają istny zawrót głowy. [Jacek] Kuroń wzruszonym głosem
opowiada red[aktorowi] [Sławomirowi] Sussowi2 z Głosu Ameryki, że jest to wielki moment w jego życiu. Że ten sam [Czesław] Kiszczak, który wydawał rozkazy, aby [Jacka]
Kuronia śledzić, przeprowadzać w jego mieszkaniu rewizje, aresztować go, teraz podaje
mu rękę i zwraca się do niego: „panie Jacku…”. [Lech] Wałęsa był tak nieprzytomny ze
szczęścia, że publicznie ogłosił, iż z [Wojciechem] Jaruzelskim już nigdy się nie rozejdzie.
Wszyscy opozycjoniści przy okrągłym stole byli tak podnieceni samą rozmową z niedawnymi oprawcami, że temat rozmów i ustalenia stały się drugorzędne. A o to właśnie
komunistom chodziło. W tych rozmowach strona opozycyjna rozpędziła się tak daleko,
że zgodziła się nie tylko na legalizację „Solidarności” ze statutem okrojonym o prawa do
strajku, nie tylko zaakceptowała podział mandatów w przyszłym sejmie, ale zobowiązała
się poprzeć kandydaturę [Wojciecha] Jaruzelskiego na prezydenta PRL. Sprawa została
ukartowana przy okrągłym stole jako gentleman’s agreement i tylko jeden [Jerzy] Urban
nie wytrzymał i podał ją do publicznej wiadomości, jakby chcąc się zemścić za wyborczą
„Poza Układem” – podziemne pismo społeczno-polityczne ukazujące się w latach 1984–1986 i 1989–1990
w Gdańsku. Na czele redakcji stała Joanna Duda-Gwiazda. Druk organizowała Solidarność Walcząca.
2
Sławomir Suss (ur. 1958) – działacz NZS, od 1981 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych, redaktor, korespondent
Głosu Ameryki, 1988–1992 zastępca dyrektora sekcji polskiej RWE.
1
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klęskę. Los okazał się ironiczny, prawie nikt mu nie uwierzył, choć tym razem [Jerzy]
Urban nie kłamał.
Rozmowy zostały zakończone, „Solidarność” z okrojonym statutem zalegalizowana
i opozycjoniści zaczęli się przygotowywać do wyborów. W gorączce przedwyborczej nikt
z Komitetu Obywatelskiego nie chciał słyszeć o niezarejestrowaniu NZS-u, nikt nie dbał
o odbudowanie struktur „Solidarności” (niewiele więcej w tej sprawie zrobiono do dnia
dzisiejszego). Uwaga władz „Solidarności” była pochłonięta wystawieniem własnych
kandydatów niezależnych i „gaszeniem” strajków, które wybuchały w całym kraju poza
kontrolą, a czasami i poza wiedzą działaczy „Solidarności”. Tuż przed wyborami atmosfera
zaczęła być bardzo gorąca. Zalegalizowani przez komunistów opozycjoniści uświadomili
sobie, że nie mają tak wielkiego poparcia społecznego, jak im się przy okrągłym stole
wydawało, i zaczęła przerażać ich myśl, iż mogą przegrać wybory. Wtedy z jednej strony
apelowano do społeczeństwa o poparcie w wyborach, posługując się demagogicznymi hasłami typu: „My rozumiemy wszystkich” (chciałoby się zapytać, czy morderców
dwóch księży autorzy tego hasła też mieli na myśli?). Z drugiej zaś strony przypuszczano
niewybredne ataki na grupy niepodległościowe, które odrzuciły dialog z komunistami.
Nawet Stefan Bratkowski, znany i ceniony publicysta, nie wytrzymał nerwowo i popełnił
w „Tygodniku Powszechnym” paszkwil na temat Solidarności Walczącej3.
Po wyborach senatorzy i posłowie Komitetu Obywatelskiego znaleźli się w bardzo
trudnej sytuacji. Z jednej strony chcieli się wywiązać z umów zawartych przy okrągłym
stole i poprzeć kandydaturę [Wojciecha] Jaruzelskiego na prezydenta, z drugiej zaś mieli
być lojalni wobec własnych obietnic złożonych wyborcom i głosować przeciw. Nic więc
dziwnego, że wybory prezydenta miały tak dramatyczny przebieg. W sejmie powstała
paradoksalna sytuacja. Posłowie i senatorzy opozycyjni opowiadali się za głosowaniem
tajnym, aby móc zagłosować na [Wojciecha] Jaruzelskiego i nie narazić się wyborcom,
komuniści obawiali się, że w wyborach tajnych nie będą mogli liczyć na „swoich” ludzi,
którzy wykorzystają sytuację i będą głosować przeciwko [Wojciechowi] Jaruzelskiemu.
W końcu zgodzono się na rozwiązanie kompromisowe i [Wojciech] Jaruzelski trzema
głosami został wybrany prezydentem. Jakby na tę sytuację nie patrzeć, [Wojciech] Jaruzelski został wybrany przy biernym, ale poparciu przedstawicieli legalnej opozycji. Zaraz
potem zaczęły się swary i wzajemne pretensje.
Teraz po wyborach do senatu i sejmu, po wizycie prezydenta [George’a] Busha w Polsce, po wyborze [Wojciecha] Jaruzelskiego na prezydenta PRL, można się kusić o ocenę
tego bezprecedensowego kompromisu. [Lech] Wałęsa powiedział, że nie ma zwycięzców
ani zwyciężonych. Czy rzeczywiście? O sukcesach opozycji socjalistycznej szeroko
informuje prasa krajowa i polskojęzyczne gazety polonijne. Mało natomiast pisze się
o zyskach komunistów i stratach społeczeństwa.
Za zwycięstwo komunistów należy uznać rozbicie „Solidarności”. W wyniku tych
wszystkich manewrów komunistów oraz [Lecha] Wałęsy i jego doradców „Solidarność”
w chwili obecnej liczy mniej członków niż PZPR. „Solidarność” z sierpniowej idei została sprowadzona do związku zawodowego bez prawa do strajku. Strajki, jak wiadomo,
są i będą. Działacze „Solidarności” albo będą te strajki „gasić” i w ten sposób stracą
społeczne poparcie, albo będą takie strajki popierać i wejdą w konflikt z prawem PRL
3

Zob. dok. nr 323.
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i władzami „Solidarności”. Już teraz widać oznaki rozchodzenia się robotników z działaczami „Solidarności”.
Następuje również rozbicie wewnątrz opozycji. Opozycja skupiona wokół [Lecha] Wałęsy i Komitetu Obywatelskiego jeszcze przed rozmowami przy okrągłym stole usiłowała
w różny sposób deprecjonować opozycję niepodległościową. Lista oskarżeń i publicznego
prania brudów jest długa i smutna.
Monolit Komitetu Obywatelskiego powoli się kruszy. Przysłowiową kością niezgody
stała się tu sprawa wyboru prezydenta. Niektórzy z posłów i senatorów już zaczynają sobie
zdawać sprawę, w jak bardzo niebezpieczną grę wdali się z „czerwonymi”. Dostrzegają,
że po legalizacji „Solidarności” z okrojonym statutem nie dysponują już żadną siłą prócz
siły własnego głosu.
Także [Lech] Wałęsa, który był koniem pociągowym całego przedsięwzięcia, nie
wyszedł z tego kompromisu bez szwanku. Kardynał [Józef] Glemp unika spotkania
z [Lechem] Wałęsą i daje mu niedwuznacznie do zrozumienia, że owszem, spotka się, ale
kiedy [Lech] Wałęsa przyjdzie do niego z całą „Solidarnością”. A ostatnia wizyta [Lecha]
Wałęsy w Watykanie u Papieża nie wypadła najlepiej. Zamiast spodziewanych 30 minut
z Janem Pawłem II wizyta trwała niecałe 20 minut. Papież zdawał się nie słyszeć prośby
Lecha o poparcie w udzieleniu kredytów dla PRL i pytał [Lecha] Wałęsę o sprawy rodzinne.
Kredytów też na razie nie widać pomimo osobistego zaangażowania się [Lecha] Wałęsy i jego oświadczeń, iż na kolanach będzie błagał o pomoc dla PRL. Nawet z obiecanych przez [George’a] Busha w czasie ostatniej wizyty w Polsce 100 milionów dolarów
Kongres USA przyznał zaledwie 10 milionów. Nie pomogła charyzma i sowizdrzalskie
stwierdzenie Lecha, że Polska nie potrzebuje pożyczek, tylko współpracy gospodarczej,
w której zaangażowanych by było 10 mld dolarów. Kwaśna mina [George’a] Busha, kiedy
słuchał tych słów, wystarcza za komentarz.
A władza? Władza po tych wszystkich zakrętach wyszła cało. Ci sami ludzie, ta sama
komunistyczna władza, tyle tylko że po raz pierwszy od czasu zainstalowania tej agentury
w Polsce uprawomocniona przez konstruktywną opozycję.
Wydaje się, że w sytuacji, kiedy brak jest konkretnej pomocy finansowej z Zachodu,
okrągły stół i wolne wybory przestają mieć dla komunistów jakiekolwiek znaczenie. Należy
się więc spodziewać usztywnienia stanowiska z ich strony. Spowoduje to kolejne wstrząsy
i przetasowania na politycznej scenie w Polsce. Załamanie rynku, brak perspektyw na
wyjście z kryzysu, brak stabilności politycznej, to wszystko prowadzić będzie do coraz
większej radykalizacji nastrojów społecznych, co w rezultacie zakończyć się może niekontrolowanym wybuchem i rozlewem krwi na skalę nieznaną w powojennej historii Polski.
Nowy Jork, 2 sierpnia 1989 [r.]
Skrót redakcyjny

Andrzej Myc4

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 219.
Andrzej Myc (ur. 1953) – biolog, działacz opozycyjny; działacz NSZZ „Solidarność”, członek KZ Instytutu
Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, działacz SW, członek Rady i Komitetu Wykonawczego SW, nadzorował
kolportaż, był odpowiedzialny m.in. za finanse, w styczniu 1984 r. aresztowany, w lipcu 1984 r. zwolniony na mocy
amnestii, od 1988 r. na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
4
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Nr 343
1989 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – Kondolencje Kornela Morawieckiego z powodu
śmierci prezydenta RP na uchodźstwie Kazimierza Sabbata
Pan Bogdan Neudorf1
Szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP
Londyn
W związku ze śmiercią Pana prezydenta Kazimierza Sabbata przesyłam w imieniu
własnym i kierowanej przeze mnie organizacji wyrazy głębokiego współczucia. Śmierć
Pana prezydenta [Kazimierza] Sabbata jest bolesną stratą dla wszystkich Polaków, uczestniczących w walce o niepodległą i demokratyczną Ojczyznę.
Kornel Morawiecki
przewodniczący Solidarności Walczącej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 214.

1

Bliższych danych nie ustalono.
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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
Jego Ekscelencja
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Kaczorowski1
Londyn
Szanowny Panie Prezydencie,
W imieniu organizacji Solidarność Walcząca oraz własnym przesyłam Panu gratulacje
w związku z objęciem przez Pana urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Chciałbym zapewnić Pana o nieustawaniu przez nas w walce o odzyskanie przez nasz
kraj niepodległości.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Kornel Morawiecki
przewodniczący Solidarności Walczącej
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 214.

Ryszard Kaczorowski (1919–2010) – polityk, działacz emigracyjny, harcmistrz; 1989–1990 prezydent RP na
uchodźstwie, 10 IV 2010 r. zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.
1
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Nr 345
1989 [sierpień, przed 3], [Wrocław] – „Wykorzystać szansę”, wywiad z Wojciechem
Myśleckim na temat aktualnej sytuacji w Polsce
Wykorzystać szansę
(rozmowa z Wojciechem Myśleckim – przedstawicielem SW)
Red.: Od półtora miesiąca jesteś jednym z czterech jawnych przedstawicieli SW. Jaką
rolę pełnią ci przedstawiciele, co robią?
W.M.: Powołanie jawnych przedstawicieli w kraju (za granicą są już od dawna)
jest oznaką przystosowania się SW do zmieniających się warunków politycznych. SW,
pozostając nadal organizacją konspiracyjną, co wynika z nieufności do procesu tzw. demokratyzacji sterowanego w sposób oczywisty przez komunistów, nie może ignorować
rozwoju, czy nawet wręcz dominacji jawnych form niezależnej działalności. Zadaniem
przedstawiciela jest ułatwienie kontaktowania się z organizacją, rozszerzanie i przyspieszanie obiegu informacji o SW oraz reprezentowanie organizacji w kontaktach z jawnymi
ugrupowaniami opozycyjnymi.
SW pod groźbą popadnięcia w izolację musi rozwijać formy działalności dostosowane do realiów życia. Chcemy być obecni wszędzie, gdzie będziemy potrzebni ludziom,
zarówno w podziemiu, jak i na wierzchu. Kształt organizacji formowany jest przez jej
członków i sympatyków. To oni zadecydowali, że są potrzebni przedstawiciele, więc
przewodniczący poprosił o to parę osób, w tym mnie. Działalność jawna prowadzona jest
równolegle do tworzenia struktur konspiracyjnych. Powstają dosyć żywiołowo, działające
prawie jawnie, grupy SW w zakładach pracy i różnych miejscowościach. SW pozostaje
jednak nadal w konspiracji. Uważamy, że to się jeszcze przyda. Wiele uwagi poświęcamy
też nowej konfiguracji w opozycji, gdyż przejście części opozycji na współpracę z władzami PRL wytworzyło stan swoistej próżni. Najważniejszym jednak problemem jest zmiana
pokoleniowa w organizacji oraz zdolność przyciągania przez SW radykalnej młodzieży.
Red.: Skąd taki silny nacisk na młodzież?
W.M.: SW stale i konsekwentnie uznaje za swój główny cel budowę niepodległej
i demokratycznej Polski. Aby to osiągnąć, trzeba nie tylko znieść komunizm, co jest
oczywiste, ale równolegle żmudnie i wytrwale budować od podstaw nowoczesne, obywatelskie społeczeństwo zdolne wejść w XXI w. i czuć się w nim dobrze. Nie zrobi tego
nikt, kto został zdeprawowany społecznie i intelektualnie przez komunizm. Pokolenie
Polski niepodległej odchodzi na wieczną wartę, może reformować lub zwalczać komunizm, ale nie jest zdolne budować coś nowego. Musi to zrobić następne pokolenie, które
na szczęście całkowicie i ostatecznie odrzuca komunistyczne absurdy.
Red.: Jak oceniasz obecną sytuację w Polsce?
W.M.: Najlepszym komentarzem jest chyba fakt, że rozmawiamy w Wałbrzychu, gdzie
od dwudziestu dni trwa strajk pracowników PKS, którym staram się pomóc jako doradca
Okręgowego Komitetu Strajkowego z ramienia posła Stanisława Tomkiewicza1. Dyrekcja
1

Stanisław Tomkiewicz (ur. 1945) – rolnik, dziennikarz, 1989–1991 poseł na Sejm PRL/RP.
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PKS i władze ministerialne właściwie ignorują ten strajk, mimo że postulaty płacowe są
zasadne i są wszelkie możliwości ich spełnienia. Na przedłużanie strajku ma też wpływ
niejasne i pokrętne stanowisko krajowych władz „S”, które próbują rozmawiać z władzami
ministerialnymi z pominięciem Okręgowego Komitetu Strajkowego. Oczywiście skutek
tych rozmów jest żaden. Oceniam, że jesteśmy w fazie destabilizacji i chaosu, z którego
wyłoni się dopiero jakaś szansa na demokrację i niepodległość. SW chce się przyczynić
do wykorzystania tej szansy.
Red.: Pesymistycznie oceniasz obecną sytuację. Dlaczego? Działa przecież jawnie
i legalnie NSZZ „S”, społeczeństwo ma silną grupę posłów w sejmie, mówi się wciąż
o głębokiej reformie i perspektywie wolnych wyborów do organu samorządu terytorialnego i za 4 lata do sejmu.
W.M.: Powtarzam raz jeszcze, że ten cały proces jest kontrolowany przez komunistów.
Niestety walnie pomagają im w tym tacy politycy, jak profesorowie [Andrzej] Stelmachowski, [Bronisław] Geremek, panowie [Andrzej] Wielowieyski, [Jacek] Kuroń, [Adam]
Michnik i inni. Antydemokratyczna linia [Lecha] Wałęsy w stosunku do NSZZ „S” rozbija
Związek i czyni zeń parodię. Działacze KKW [za]miast stać w jednej linii z pracownikami, pacyfikują i wygaszają akcje strajkowe. Zresztą społeczeństwo wbrew naturalnej
niechęci do widzenia gorzkiej prawdy – prędzej czy później – samo zinterpretuje takie
fakty, jak skandal z listą krajową, wybranie gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego na prezydenta
PRL głosami posłów i senatorów reprezentujących ponoć „Solidarność”, ostentacyjne popieranie [Michaiła] Gorbaczowa przez [Lecha] Wałęsę i [Adama] Michnika, czy
choćby rzecz drobną, a znamienną, tzn. wystąpienie marszałka senatu prof. [Andrzeja]
Stelmachowskiego na trybunie wraz z gen. [Wojciechem] Jaruzelskim z okazji 22 lipca,
czyli daty upamiętniającej przejęcie przez komunistów władzy w Polsce. Mam nadzieję,
że w Polsce jest wystarczająco dużo ludzi honoru, którzy nie pogodzą się z tym stanem
rzeczy. Dobrym przykładem są ci strajkujący, wałbrzyscy kierowcy.
Red.: Dziękuję za rozmowę.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 214.

Nr 346
1989 [sierpień, przed 16], [Wrocław] – Komunikat Solidarności Walczącej w sprawie
otrzymania pomocy finansowej od National Endowment for Democracy
Komunikat
National Endowment for Democracy (NED)1 po raz pierwszy udzielił pomocy
finansowej Solidarności Walczącej. NED jest amerykańską fundacją, wspomagającą
ruchy demokratyczne na całym świecie. Dostarcza im środków na rozpowszechnianie
wolnego słowa.
Udzieloną nam pomoc wykorzystamy na utrzymanie dotychczasowych wydawnictw prasowych, książkowych i radia SW, które rozbudowujemy stopniowo, w miarę
posiadanych możliwości finansowych. W chwili obecnej nadaje ono we Wrocławiu,
Trójmieście, Szczecinie, Łodzi i Jastrzębiu. Powstały również nowe pisma, jak „SW-Stoczni Gdańskiej”2, „SW-Jastrzębie Zdrój”3, „SW-Tarnobrzeg”4, „Wrzos” – pismo
miast: Będzin, Czeladź, Dąbrowa, Sosnowiec i Zawiercie5, „Żołnierz Solidarny”6 – pismo dla żołnierzy zawodowych LWP oraz nowe wydawnictwo książkowe w Gdyni
o nazwie „Petit”7.
Dzięki otrzymanej pomocy finansowej mogliśmy wesprzeć Młodzieżowy Ruch Oporu
SW8 wydający pismo „Przebojem”9 na Górnym Śląsku oraz wspomóc szereg wydawnictw
niezależnych z różnych środowisk, m.in. Biuletyn Informacyjny „Kontra”10 wydawany
przez studentów wrocławskich, niezależny miesięcznik „Poza Układem” i inne czasopisma
drukowane przez nas często w wielotysięcznym nakładzie.
Dziękujemy Radzie Dyrektorów NED za udzielenie nam tej pomocy i apelujemy o jej
zwiększenie w przyszłości, abyśmy mogli rozpowszechniać wolne słowo przy pomocy
prasy, książek i wolnego radia w stopniu znacznie skuteczniejszym.

National Endowment for Democracy – amerykańska fundacja powołana w 1983 r. w celu wspierania rozwoju
demokracji na świecie. Udzielała finansowego wsparcia polskim strukturom podziemnym.
2
„SW-Stoczni Gdańskiej”, właśc. „Solidarność Walcząca” – pismo SW wydawane w Stoczni Gdańskiej od stycznia
do marca 1989 r. W redakcji Bogdan Spodzieja.
3
„SW-Jastrzębie Zdrój”, właśc. „Solidarność Walcząca” – pismo SW ukazujące się w Jastrzębiu-Zdroju w latach
1989–1990, za redakcję i druk odpowiadali: Marek Bartosiak, Lech Osiak, Andrzej Kamiński, Bogdan Krauze.
4
„SW-Tarnobrzeg”, właśc. „Solidarność Walcząca” – pismo SW wychodzące w Tarnobrzegu w 1989 r., w redakcji
m.in.: Monika Gustaw, Andrzej Rozwód, Krzysztof Wianecki.
5
„Wrzos” – pismo SW ukazujące się w latach 1989–1990 w Zagłębiu Dąbrowskim.
6
„Żołnierz Solidarny” – pismo SW adresowane do zawodowych żołnierzy lWP. Ukazywało się w Gdańsku w latach
1989–1990. Redaktorem naczelnym pisma był Marek Czachor.
7
Wydawnictwo Petit – podziemne wydawnictwo istniejące w Gdyni w latach 1989–1990. W prace wydawnicze
zaangażowani byli m.in.: Marek Czachor i Roman Zwiercan.
8
Młodzieżowy Ruch Oporu „Niepodlegli”/SW (Górny Śląsk) – młodzieżowa organizacja opozycyjna istniejąca
w latach 1988–1990. Działali w niej m.in.: Jerzy Gorzelik i Wojciech Niedźwiedź.
9
„Przebojem” – podziemne pismo wydawane w latach 1988–1990 w Katowicach przez MRO „Niepodlegli”/MRO
SW. W redakcji m.in.: Jerzy Gorzelik, Jacek Kowalczyk i Wojciech Niedźwiedź.
10
„Kontra” – studenckie pismo związane z SW, ukazujące się we Wrocławiu w latach 1988–1989. W redakcji:
Jarosław Krotliński, Eugeniusz Dedeszko-Wierciński, Krzysztof Zychla.
1
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Szef struktur zagranicznych Solidarności Walczącej
Ewa Kubasiewicz
przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 215.

Nr 347
1989 sierpień 20, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie objęcia
stanowiska premiera przez Tadeusza Mazowieckiego
Oświadczenie
Desygnowanie na stanowisko premiera Tadeusza Mazowieckiego nie jest oddaniem
władzy w ręce społeczeństwa. Komuniści, godząc się pod społeczną presją na utworzenie
nowego rządu przez przedstawicieli „Solidarności”, zastrzegli dla siebie kluczowe stanowiska ministerstwa MON i MSW. Wspólnie z gen. [Wojciechem] Jaruzelskim ludzie
ci zapewniać mają niezmienność zasad ustrojowych. Czy tak sformowany rząd będzie
w stanie przeprowadzić niezbędne reformy? Czy będzie zdolny do uniezależnienia Polski
od ZSRR, czy będzie chciał w sposób zdecydowany przeciwstawić się koalicji partyjnej
nomenklatury, wojska i milicji? Dotychczasowe doświadczenia – chwiejna i wzajemnie
sprzeczna polityka liderów OKP, pragnących jednocześnie zadowolić i społeczeństwo,
i partię – nie napawają optymizmem. Obawiamy się, że w przyszłości taki rząd wzbraniać
się będzie przed radykalnymi rozstrzygnięciami, takimi jak:
1. Pełne urynkowienie gospodarki.
2. Uniezależnienie polityczne i gospodarcze od ZSRR.
3. Poddanie społecznej kontroli wojska i milicji.
4. Uspołecznienie środków masowego przekazu.
Uważamy, że bez tych rozwiązań w kraju pogłębiać się będzie chaos, kompromitujący
możliwość przeprowadzenia demokratycznych reform i mogący stanowić pretekst do
interwencji dla pragnących powrotu do pełnej władzy komunistów.
Życząc przyszłemu rządowi jak najlepiej, oświadczamy, że popierać będziemy jedynie
te działania, które przybliżać będą wyrwanie Polski z komunizmu.
Za najpilniejsze uważamy przeprowadzenie w kraju wolnych, pięcioprzymiotnikowych wyborów.
20 sierpnia 1989 r.

Członkowie Komitetu Wykonawczego SW:
Jadwiga Chmielowska, Roman Zwiercan
przedstawiciele SW:
Marek Czachor, Maciej Frankiewicz, Antoni Kopaczewski, Wojciech Myślecki
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Nr 348
1989 sierpień 28, [Wrocław] – List otwarty Kornela Morawieckiego do premiera Tadeusza Mazowieckiego
Panie Premierze!
Objęcie przez Pana tego urzędu otwiera możliwości współdziałania rządu z narodem.
Jest w tym nasza wspólna szansa. Wierzymy, że Pan zechce, lecz wątpimy, czy będzie mógł
ją realizować. Gdyż, niestety, rząd Pański będzie działał w systemie realnego socjalizmu,
w którym realną władzę sprawują komuniści. Polacy nie chcą tego systemu. Oczekują od
obecnego kierownictwa „S”, od posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, a w szczególności od Pana, przewodnictwa ku niepodległości i demokracji. Nie
chodzi tylko o gruntowne reformy w państwie. Chodzi o przejęcie państwa, o obalenie
komunizmu. Pana powinnością jest wyraźne wypowiedzenie tej podstawowej prawdy
i trud nad jej urzeczywistnieniem.
Mam nadzieję, że dobrze zdaje sobie Pan sprawę z moralnych i politycznych zagrożeń,
jakie stanowi koalicja z komunistami i ich poplecznikami. Daje im rodzaj uprawomocnienia w oczach Zachodu i części polskiego społeczeństwa oraz daje im czas. Na przetrwanie,
na dociągnięcie do wielce prawdopodobnego zaostrzenia kursu w Związku Sowieckim.
Życzę Panu, żeby za Pańskiej kadencji rozkład komunizmu następował szybciej niż jego
dopasowanie się [do] nowej sytuacji. Życzę, żeby z punktu i zdecydowanie rozszerzyła się
przestrzeń wolności. Pod tym kątem nasza organizacja, pozostając w stałym sprzeciwie
wobec systemu i w opozycji wobec rządu ciągle nieodzwierciedlającego woli narodu,
będzie obserwować i publicznie oceniać Pańskie prace na stanowisku premiera.
28 sierpnia 1989 [r.]
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Z wyrazami szacunku
przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 349
1989 wrzesień 1, [Wrocław] – Oświadczenie w sprawie 50. rocznicy rozpoczęcia II wojny
światowej
1939. 50. rocznica wojny
II wojna światowa z jej ludobójstwem, zagładą narodu Żydów polskich, śmiercią dziesiątków i cierpieniami setek milionów ludzi oskarża całą naszą cywilizację europejską,
chrześcijańską cywilizację, która wydała tak potworne systemy, jak faszyzm i komunizm.
One to bowiem, złączone paktem Hitlera ze Stalinem, są bezpośrednio odpowiedzialne
za tamto podpalenie świata.
Ogień runął najpierw na Polskę. We wrześniu 1939 r. ulegliśmy pod dwustronną
nawałą. Lecz naszą wieczną chlubą będzie to, że pierwsi stawiliśmy opór zbrojny, że
odważnie próbowaliśmy zło walką zwyciężyć. Próbowaliśmy przez całą wojnę, także
wtedy, gdy nasi najeźdźcy starli się między sobą, a nasi sojusznicy sprzymierzyli się
z jednym z naszych wrogów.
Faszyzm został pokonany i osądzony, ale komunizm, który za przyzwoleniem Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w wyniku wojny opanował środkową Europę, Chiny
i następnie wiele innych krajów, ciągle wymaga sądu. Po wojnie ZSRR uzyskał nuklearną
równowagę z Zachodem i zagraża unicestwieniem cywilizacji. Przykłady RFN, Włoch
i Japonii z jednej strony, a Polski, Chin czy Wietnamu z drugiej pokazują, że lepiej przegrać z krajami demokratycznymi, niż wygrać z pomocą komunistów.
Bezsporna jest wina narodu niemieckiego, który poparł i realizował zbrodnicze plany
narodowosocjalistyczne, za co również sam zapłacił ogromną cenę. Dziś, respektując
prawo Niemców do zjednoczenia w ich obecnych granicach i nie roszcząc pretensji do Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, pragniemy razem ze wszystkimi uciśnionymi narodami
wyzwolić się z komunizmu. Dopiero zawarcie przez niepodległą i demokratyczną Polskę
pokojowego traktatu z Niemcami zamknie tragiczną kartę historii otwartą przed 50 laty.
1 września 1989 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
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Nr 350
1989 wrzesień 18, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie powołania
rządu Tadeusza Mazowieckiego z przedstawicielami PZPR w składzie
Komuniści muszą odejść!
1. Polska ciągle tkwi w systemie komunistycznym. Na fali strajków i niezgody na
premierostwo gen. [Czesława] Kiszczaka powstał rząd premiera Tadeusza Mazowiec
kiego. Rząd ten otwiera nową szansę wyjścia z komunizmu. Ale zarazem rodzi obawy,
gdyż osłabia kryzys i uwiarygodnia przemiany systemu bez jego likwidacji. Będziemy
pomagać rządowi w realizacji tej szansy, a przeszkadzać w osłanianiu systemu. Taką postawę, daleką od bezwarunkowego posłuchu, dyktują nam wyznawane wartości i nasze
rozumienie narodowego i ogólnoludzkiego interesu. Gdyby ten rząd wyprowadził Polskę
z komunizmu, byłoby wspaniale. Ale gdy upadnie, na co bardziej się zanosi, nasza obecna
taktyka ułatwi prowadzenie walki w przyszłości.
2. Obowiązkiem rządu jest jak najszybsze doprowadzenie do wolnych wyborów,
wewnętrzne i zewnętrzne warunki skłaniają do pospiesznego odbierania komunistom
realnej władzy. Zwłoka – to polityczny błąd.
3. Samoorganizacja wzmacnia społeczeństwo. Chcemy więc silnego demokratycznego
związku „Solidarność”. Związku naprawdę niezależnego. Chcemy wyborów do autentycznych samorządów terytorialnych.
4. Pomysły ratowania upadającej gospodarki przy utrzymaniu zbankrutowanej władzy
skazane są na niepowodzenie. Przejmowanie zakładów pracy przez nomenklaturowe
spółki jest grabieżą majątku społecznego. Nie uznajemy takiego uwłaszczenia, które
tylko pogłębia wyzysk i nieuzasadnione nierówności ekonomiczne. Będziemy wspierać
strajkowy, solidarny opór wobec obniżania siły nabywczej płac i emerytur.
5. Rzeczywista, długofalowa poprawa materialnego bytu narodu będzie możliwa dopiero w warunkach wolności, po pokonaniu komunizmu. Zachodnie kredyty i rynkowe
mechanizmy same nie wyzwolą energii i zapału koniecznego do odbudowy zrujnowanego
kraju. W imię czego mamy zaciskać pasa? Ogół Polaków, w tym szczególnie młodzież,
musi najpierw poczuć się gospodarzami w Ojczyźnie.
6. Współtworzymy opozycję względem rządu z udziałem komunistów. Przygotowujemy organizację do prawdopodobnego wybuchu społecznego, jakiejś formy strajków
z przejmowaniem władzy w przedsiębiorstwach i jednym żądaniem – wolnych wyborów.
Tak czy inaczej będziemy walczyć z komunizmem. Słowem, postawą, czynem. W Polsce
i wszędzie – do zwycięstwa.
18 września 1989 r.
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Za Komitet Wykonawczy
Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Nr 351
1989 październik 6, [Wrocław] – List gratulacyjny Kornela Morawieckiego do Dalaj
Lamy XIV w związku z przyznaniem mu Pokojowej Nagrody Nobla
Jego Świętobliwość
Dalajlama XIV

Wasza Świętobliwość,

Wiadomość o przyznaniu Waszej Świętobliwości Pokojowej Nagrody Nobla przyjęliśmy w Polsce z ogromną radością. Dawno jury tej nagrody nie podjęło decyzji tak
słusznej i tak sprawiedliwej.
Los Narodu Tybetańskiego, od dziesięcioleci pozbawionego wolności i wyniszczonego
przez chińskiego okupanta, spotykał się dotychczas z obojętnością możnych tego świata.
W imię doraźnych racji politycznych nie przyjmuje się do wiadomości zbrodni ludobójstwa dokonywanej w Tybecie przez chińskich komunistów. Mamy nadzieję, że przyznana
Waszej Świętobliwości tegoroczna Pokojowa Nagroda Nobla ułatwi zapoznanie światowej
opinii publicznej z tragedią Narodu Tybetańskiego i w jakiś sposób przybliży uzyskanie
przez ten naród wolności. Mamy nadzieję, że politycy Wolnego Świata zostaną zmuszeni
do właściwego ustosunkowania się do sytuacji w Ojczyźnie Waszej Świętobliwości.
W imieniu własnym, organizacji, którą kieruję, oraz wielu innych Polaków przesyłam
wyrazy głębokiego szacunku i podziwu dla Waszej Świętobliwości oraz dla niezłomnego
Narodu Tybetańskiego.
Polska, 6 października 1989 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
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Nr 352
1989 październik 30, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie
poparcia wolnościowych dążeń Niemców w Niemieckiej Republice Demokratycznej
Wolność: naszą wspólną sprawą
Od miesiąca w Niemieckiej Republice Demokratycznej przetacza się fala masowych
protestów i demonstracji przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Społeczeństwo niemieckie, a w szczególności młode pokolenie Niemców wychowanych już w NRD, daje
tym samym dowód, że pragnienie wolności i demokracji jest silniejsze od obciążeń
historycznych, od ciężaru sowieckich wojsk okupacyjnych, od bezduszności cechującej
komunistyczne władze NRD.
Polacy – a w szczególności polska opozycja niepodległościowa i demokratyczna – mają
obowiązek zająć w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Dlatego w imieniu własnym,
jak i członków Solidarności Walczącej, wyrażam pełne poparcie dla demokratycznych
i wolnościowych ruchów w NRD.
Stosunki między naszymi narodami zdecydują o przyszłości tej części Europy. Tylko
narody wolne i niepodległe mogą żyć w przyjaźni i solidarnej współpracy.
Nie obawiamy się wolnego narodu niemieckiego. Od początku uznajemy prawo
Niemców do samostanowienia i do życia w jednym państwie, o ile taka będzie ich wola.
Chcemy uczestniczyć wraz z nimi w budowaniu Europy przyszłości – bez komunizmu,
bez nienawiści, bez sztucznych podziałów powstałych w wyniku zwycięstw i zbrodni
totalitarnych idei. Uważamy, że wolność Polaków nie jest możliwa bez wolności Niemców, Czechów, Słowaków, Ukraińców, Łotyszów, Estończyków, Litwinów i wielu innych
narodów pozostających w niewoli komunistycznej.
Składam wyrazy głębokiego szacunku dla determinacji i odwagi społeczeństwa NRD.
Będziemy waszą walkę o wolność wspierać politycznie, moralnie i w miarę naszych
możliwości również czynami.
30 października 1989 r.
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Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

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
Pomóc Rumunii
15 listopada, włączając się w Międzynarodowy Dzień Akcji na rzecz Rumunii, Solidarność Walcząca organizuje o godz. 15.00 demonstrację przed ambasadą rumuńską
w Warszawie.
Wzywamy członków i sympatyków SW do zademonstrowania naszej solidarności
z mieszkańcami Rumunii i sprzeciwu wobec panującego tam terroru, głodu i nędzy. Do
udziału zapraszamy również zaprzyjaźnione z nami organizacje.
31 października 1989 r.

Solidarność Walcząca
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Nr 354
1989 [listopad, przed 23], [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie
przeprowadzenia całkowicie wolnych wyborów oraz odsunięcia przedstawicieli PZPR
od władzy
Nie wolno nam się zatrzymać na drodze ku niepodległości i demokracji
Polska stoi przed historyczną szansą wybicia się na niepodległość i ustanowienia
demokratycznej i suwerennej władzy narodu. W wielkim błędzie są jednak ci, którzy
sądzą, że to właśnie udało się już nam uzyskać na drodze porozumienia z komunistami,
z ich udziałem i za ich zgodą. Niepodległość i demokrację musimy wywalczyć wbrew
komunistom.
Częściowo demokratyczne wybory i utworzenie rządu przez Tadeusza Mazowieckiego są wymuszonymi koncesjami na dotychczasowej uzurpatorskiej władzy. W ostatnich
wyborach, zarówno bojkotując, jak i uczestnicząc, całe społeczeństwo skreśliło komunistów w sposób zdecydowany i ostateczny. Mimo to trzymają oni nadal kluczowe
funkcje w państwie; sprawują faktyczną władzę, a odpowiedzialny za wiele przestępstw
politycznych gen. [Wojciech] Jaruzelski jest prezydentem. Ten stan rzeczy nie może dalej
trwać. Wolny naród polski nie może tolerować tej znieważającej nas wszystkich sytuacji.
Niech przykładem będą dla nas bohaterskie narody bałtyckie, które w znacznie gorszych
warunkach niż nasze walczą i żądają niepodległości. Nawet zdyscyplinowani, obciążeni
własną historią Niemcy z NRD nie zadawalają się kompromisowymi ustępstwami. Nadal
żądają w pełni wolnych wyborów. To samo żądanie głośno rozbrzmiewa w Czechosłowacji i Bułgarii. Wokół nas wrze i wzmaga się wielki proces wyzwoleńczy.
Demonstrując w dniu 13 grudnia, pragniemy pokazać, że my również nie zamierzamy
zatrzymać się na drodze ku pełnej niepodległości i że nie godzimy się na przedłużanie
komunistycznego i sowieckiego dyktatu nad Polską. Że zawarty przy okrągłym stole
kompromis nie spełnia naszych oczekiwań i aspiracji oraz nie gwarantuje wyprowadzenia
kraju z zapaści spowodowanej rządami komunistów. Dlatego żądamy:
– natychmiastowego ustąpienia gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego,
– jak najszybszego przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów,
– zaprzestania polityki obciążania kryzysem społeczeństwa przy osłanianiu komunistów.
Chcemy naprzód mieć wolną Ojczyznę, potem możemy jej ofiarować swe wyrzeczenia,
pracę i znój. Taka jest nasza droga i nasz cel.
Solidarność Walcząca
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 222.
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Nr 355
1989 grudzień 3, [Wrocław] – Oświadczenie Solidarności Walczącej w sprawie konieczności szybkiego przeprowadzenia wolnych wyborów i usunięcia przedstawicieli władzy
z piastowanych funkcji
Konieczne są wolne wybory
1. Polska nie jest ani demokratyczna, ani niepodległa. Pod tą władzą, w tym ustroju,
nie będzie się rozwijać i bogacić, choćby przyszły kolejne miliardy dolarów. Konieczne są
wolne wybory. Nie za parę lat – za parę miesięcy. Konieczne jest powstrzymanie spadku
stopy życiowej i ochrona najbiedniejszych. Pod takimi hasłami zamierzamy demonstrować
i mobilizować opinię społeczną.
2. Już muszą ustąpić [Wojciech] Jaruzelski, [Czesław] Kiszczak i [Florian] Siwicki.
Zmienić trzeba wojewodów, prezydentów miast, naczelników gmin i departamentów.
Komunistyczni prominenci odpowiedzialni są za zbrodnie i zło systemu, nie mają prawa
sprawować funkcji i piastować państwowych urzędów. Powinni zostać osądzeni. Należy
natychmiast usunąć PZPR i SB z zakładów pracy, do czego wzywamy grupy naszych
członków i sympatyków.
3. Będziemy inicjować i wspierać kluby polityczne „Wolni i Solidarni”, które będą
jawną szkołą samorządności i demokracji, przybliżając czas obalenia komunizmu.
3 XII 1989 r.

Za Komitet Wykonawczy Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki
Jadwiga Chmielowska
Roman Zwiercan
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Nr 356
1989 [grudzień, przed 11], [Wrocław] – „Zaciskajmy pięści”, niepublikowany wywiad
udzielony „Tygodnikowi Solidarność” przez Kornela Morawieckiego na temat taktyki
działań Solidarności Walczącej
Zaciskajmy pięści
Wypowiedź Kornela Morawieckiego udzielona dziennikarzowi
z poprzedniego zespołu „Tygodnika Solidarność” (nieopublikowana)
– Jaki kierunek działań obierze teraz Solidarność Walcząca?
– Nasz stały kierunek to walka o wolność, niepodległość i solidarność. To trzymanie
się zasad i dążenie do celów zapisanych w naszym programie. Chcemy ludzi, Polskę oraz
wszystkie kraje i narody spętane komunizmem wyzwolić z tego systemu. Teraz, tu i w całym bloku komunizm przeżywa głęboki kryzys. Warto trudzić się, organizować i bić o to,
by go nie przeżył. W takim momencie karygodną nieodpowiedzialnością jest wspieranie
i osłanianie procesu zrzucania jednej skóry bestii przed obleczeniem się w drugą, choćby
nawet mniej wstrętną. Kiedy, jeśli nie w trakcie linienia, najłatwiej uciąć gadowi łeb?
Dopóki istnieje ten system – nie godzi się mówić o zaciskaniu pasa. Zaciskajmy pięści.
SW będzie wspomagać te poczynania rządu premiera [Tadeusza] Mazowieckiego,
które przybliżają kres komunizmu. Ale będzie też wymagać takich właśnie poczynań.
Nie kunktatorstwa, nie mamienia pozorami normalności w rodzaju „opozycyjnego rządu”, współpracującego z prezydentem gen. [Wojciechem] Jaruzelskim. Normalność – to
władza wybierana w wolnych wyborach. Nie za 4 lata. Za 4 miesiące. Komuniści muszą
odejść. Z zarządzania wojskiem, milicją, zakładami pracy, z administrowania państwem.
Po tym, co zrobili, do czego doprowadzili, jeśli pozostały w nich resztki uczciwości i patriotyzmu – niech odejdą. Z pochyloną głową.
Nim to nie nastąpi, zamierzamy trwać w konspiracji, przyspieszać ewolucyjny rozkład i przygotowywać się do społecznego wybuchu, który obali system. Nie łudźmy się
możliwością zwycięstwa bez zrywu. Jego charakter i przebieg zależeć będą od stanu
świadomości i zorganizowania społeczeństwa.
Zamierzamy korzystać z otwierających się pól jawnej działalności: publicznych spotkań, kolportażu itp. Nie zaprzestaniemy demonstracji ulicznych. Ekonomicznym strajkom
będziemy się starali dodać solidarnościowe i polityczne żądania. Ciągle mamy nadzieję
na odtworzenie niezależnej, demokratycznej „Solidarności”, nieuwikłanej w podtrzymywanie, lecz rozbijającej system. Przez ograniczenie wyzysku, przez dbałość o godność,
o sprawiedliwą zapłatę.
Szczególnie liczymy na młodzież, na jej wrażliwość i odwagę. Z nią i dla niej „pracą,
czynem i walką chcemy poprawiać dolę człowieczą…” (cytat z Deklaracji SW).
– Czy zostanie zmodyfikowany projekt programu (bo przecież wciąż jest to jednak projekt)?
– Projektowi potrzeba, jak sądzę, raczej uzupełnienia niż jakiejś gruntownej modyfikacji. Dalekosiężne cele SW nie zmieniły się. Cele i postulaty pośrednie, wyartykułowane
w programie w czerwcu 1987 r., realizują się z zadziwiającą zbieżnością i nawet jakby
598

z czasowym wyprzedzeniem. Możliwe jest, oczywiście, zamrożenie lub nawet cofnięcie
procesu wychodzenia z komunizmu (Chiny!). Ale jego ostateczny upadek dziś jest jeszcze
pewniejszy niż przed 2 laty. W projekcie szkicujemy wizję przyszłego, demokratycznego
ustroju, w jakim chcielibyśmy żyć. Wskazujemy na konieczność dopełnienia zasady wolności zasadą solidarności. Zarówno teoretycznie, jak i praktycznie – po pokonaniu komunizmu – budowanie tego nowego ustroju, opartego o wspomniane zasady i o sprawdzone
wzorce demokratycznego kapitalizmu, to praca dla pokolenia wchodzącego w wiek XXI.
Źródło: „Biuletyn Dolnośląski” 1989, nr 93.

Nr 357
1989 grudzień 21–22, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie
buntu społeczeństwa przeciw dyktaturze Nicolae Ceauşescu w Rumunii
Rumunia – prawdziwe oblicze komunizmu
Składamy hołd mieszkańcom Timişoary, Bukaresztu i innych miast Rumunii – tysiącom zabitych, rannych, osieroconych podczas masakry bezbronnej ludności przez
komunistycznych zbrodniarzy1.
Żądamy międzynarodowego uznania ideologii i praktyk komunizmu za zbrodnicze,
osądzenia i ukarania winnych. Żądamy natychmiastowego zerwania przez rząd premiera
[Tadeusza] Mazowieckiego stosunków dyplomatycznych z reżimem [Nicolae] Ceauşescu.
Wyrażamy nasz ból, współczucie i solidarność z narodem rumuńskim. Nie spoczniemy,
dopóki hasło „Precz z komuną” nie spełni się w Polsce i Związku Sowieckim, w Rumunii
i w Chinach – wszędzie.
21 XII 1989 r.
Postscriptum

Rumunia – nadzieja prawdziwej wolności

Wojsko stanęło po stronie ludu. 22 bm. upadł [rząd Nicolae] Ceauşescu. Oby to krwawo
okupione zwycięstwo przyniosło Rumunom rzeczywiste wyzwolenie. Oby nie dali się
zwieść układom z komunistycznymi reformatorami i raz na zawsze odrzucili ten nieludzki
system. Z wielką radością powitamy wolną, demokratyczną Rumunię.
22 XII 1989 r.

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 224.

W grudniu 1989 r. w wielu miastach Rumunii doszło do manifestacji antyrządowych zapoczątkowanych przez
mieszkańców Timişoary. Ceauşescu przy użyciu siły próbował stłumić bunt. Część oddziałów wojska przeszła na
stronę demonstrantów. Ostatecznie dyktator uciekł ze stolicy, został jednak schwytany i rozstrzelany 25 XII 1989 r.
Władzę objął inny komunista Ion Iliescu. W czasie walk, a także po śmierci Ceauşescu, na ulicach miast ginęli ludzie
zabijani przez nieznanych „terrorystów”. Łącznie w toku walk śmierć poniosły 1104 osoby.
1
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Nr 358
1989 [grudzień, przed 29], [Wrocław] – Artykuł Kornela Morawieckiego na temat znaczenia upadku dyktatury w Rumunii oraz dalszych trudności i zagrożenia społeczeństwa
rumuńskiego
Męstwo i odwaga zatriumfowały w Rumunii nad uciskiem i terrorem. Pokonany reżim był jedną z bardziej odrażających wersji komunizmu, a sposób, w jaki upadł, stawia
przed okrutnie doświadczonym narodem dziejową szansę bezwarunkowego wyjścia
z systemu. Co dotychczas nie udało się nigdzie i nikomu. Nawet Afgańczykom. Powodzenie Rumunów stanowiłoby psychologiczny przełom w skali globu. Klęska komunizmu
w Bukareszcie mogłaby mierzyć się z klęską faszyzmu pod Stalingradem. Idzie teraz
o to, by lud, który wygrał rewolucję, ustrzegł kraj przed „mniejszym złem” reformatorów
totalitarnego chowu. Na razie oni zdobywają punkty. Spreparowali kapturowy sąd nad
parą Ceauşescu zamiast praworządnego procesu, który musiałby okazać się procesem
nad systemem. Objęli kluczowe stanowiska w nowym rządzie, kontrolują prasę, radio
i TV. Korzystają z braku samodzielnych elit bezlitośnie niszczonych przez dziesięciolecia
dyktatury. Jednakże czy po wszystkim, co zaszło, ludzie zgodzą się, by dalej rządzili nimi
komuniści? Choćby i mniej czerwoni od tych z Securitate.
Otuchą napawa światowa akcja humanitarnej pomocy dla Rumunii. Lecz temu wyzwalającemu się narodowi bardziej od leków, krwi i kocy, bardziej od współczucia potrzebne jest jasne opowiedzenie się i poparcie cywilizowanego świata dla w pełni wolnej
i demokratycznej Rumunii. Najgłębszą cześć zabitym i najlepszą przysługę żywym
Rumunom oddalibyśmy poprzez publiczne osądzenie rzeczywistej przyczyny ich nieszczęść – komunizmu. Społeczeństwo, które obaliło tyrana, poradzi sobie z materialnym
niedostatkiem, zagoi rany. Niepowetowaną krzywdę mogą mu wyrządzić tak nieodpowiedzialne wypowiedzi, które w wigilię, 24 XII, padły z ust polityków USA i Francji, że
mocarstwa te ze zrozumieniem przyjęłyby bezpośrednią wojskową pomoc sowiecką dla
rumuńskiego Komitetu Ocalenia Narodowego1. Słowa te padły już po pojmaniu Ceauşescu, gdy powstanie praktycznie zwyciężyło. Cynizm to czy polityczna głupota? Fetysz
stabilizacji czy ukłon dla [Michaiła] Gorbaczowa? Dopóki zdawało się, że reżim panuje
nad sytuacją po masakrze w Timişoarze, rządy zachodnie nie zdobyły się na nic więcej
ponad wyrazy ubolewania. Tylko Węgry i Czechosłowacja odwołały ambasadorów. Nie
popisał się również minister [Krzysztof] Skubiszewski2, który 21 XII wezwał Rumunów
do dialogu. Z kim? Z mordercami, którzy wówczas jeszcze rządzili? Na szczęście naród
rumuński wybrał walkę i zwyciężył zło. Oby ostatecznie.
Na marginesie. Premier [Tadeusz] Mazowiecki w wywiadzie dla prasy amerykańskiej stwierdził, że krwawe wydarzenia w Rumunii uwypuklają słuszność polskiej drogi
reform i porozumienia. Po pierwsze Rumuni nie mieli innego wyjścia. Po drugie, jeśli
Front Ocalenia Narodowego – organ, który przejął władzę w Rumunii po obaleniu Ceauşescu. Tworzyli go działacze
partyjni i wojskowi, na jego czele stał Ion Iliescu.
2
Krzysztof Skubiszewski (1926–2010) – profesor prawa międzynarodowego, polityk; 1981–1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej, 1986–1989 członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL,
1989–1993 minister spraw zagranicznych.
1
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Polakom groził i grozi podobny rozlew krwi, to kto miałby do nas strzelać? Czy dzisiejsi
„reformatorzy” ciągle stojący na czele państwa, wojska i milicji? Miejmy nadzieję, że
rumuńska lekcja będzie dla nich przestrogą i zarazem wskazówką, że muszą odejść. Im
szybciej, tym lepiej dla wszystkich.
Kornel Morawiecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1989, nr 224.

Nr 359
1990 styczeń 16, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie polityki
rządu Tadeusza Mazowieckiego
Dla ratowania Polski
Od początku nie zgadzaliśmy się na rządy z udziałem komunistów. Polityka rządu
premiera [Tadeusza] Mazowieckiego budzi nasz wielki sprzeciw:
a) wspólne sprawowanie władzy z komunistami – sprawcami narodowych nieszczęść – obraża sprawiedliwość i wypacza sumienie Polaków. Premier współdziała
z prezydentem [Wojciechem] Jaruzelskim, nie odbiera milicji i wojska z rąk wicepremiera
[Czesława] Kiszczaka i ministra [Floriana] Siwickiego. Rząd godzi się na uzależnienie od
ZSRR, na doktrynę wojenną Paktu Warszawskiego, na nierównoprawne umowy w ramach
RWPG, na stacjonowanie wojsk sowieckich w kraju;
b) gospodarczy plan rządu, przyjęty pod naciskiem banków zachodnich, spycha w nędzę miliony obywateli. Wprowadza on urynkowienie cen bez rozbicia monopoli i przy
zamrożeniu płac. W ten sposób przerywa się zasadnicze w rynkowej gospodarce sprzężenie między cenami i płacami, między pracą a płacą. Inflacja planowana w styczniu
na 45 proc., a w całym roku 1990 na 95 proc., już przekroczyła te granice. Wszystko to
prowadzi jedynie do spadku produkcji i stopy życiowej, do cywilizacyjnego cofnięcia.
Nie sposób pogodzić dobra narodu z interesami komunistów. Co po zaciskaniu pasa
bez gwarancji, że robimy to dla Polski wolnej, solidarnej i niepodległej? Rząd Tadeusza
Mazowieckiego nie daje tej gwarancji.
Dla ratowania Polski pilnie potrzeba:
a) wyznaczenia bliskiego terminu wolnych, proporcjonalnych wyborów do sejmu
i senatu – najlepiej z wyborami do samorządów terytorialnych;
b) ustąpienia gen. [Wojciecha] Jaruzelskiego, moralnego i materialnego rozliczenia
nomenklatury;
c) zahamowania cen na podstawowe artykuły spożywcze, urealnienia minimalnych
płac i emerytur, obniżenia podatków.
W wypadku zlekceważenia tych postulatów będziemy popierać i ukierunkowywać
strajki i społeczne protesty.
16 I 1990 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 226.
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Nr 360
1990 luty, 12, [Wrocław] – List gratulacyjny wystosowany przez Kornela Morawieckiego
do Tomasza Wójcika z okazji jego wyboru na stanowisko przewodniczącego Oddziału
Wrocławskiego NSZZ „Solidarność”
Koledze Tomaszowi Wójcikowi z okazji wyboru na przewodniczącego Oddziału
Wrocławskiego NSZZ „S” podziękowania i życzenia.
Od roku 1980 [a] jawnie i w podziemiu walczyłeś o zbudowanie, utrzymanie i odtworzenie czystej, silnej „Solidarności”. Twój bezinteresowny trud, Twoja wierność
zasadom zostały docenione przez delegatów i członków Związku. Nie szedłeś na kompromisy z komunistami. Zawsze jasno postrzegałeś i publicznie piętnowałeś zło tego
systemu. Nie godziłeś się na umowy okrągłego stołu, na zmiany w statucie Związku, na
niedemokratyczne wybory do sejmu. Czynnie uczestniczyłeś w Porozumieniu na rzecz
[Przeprowadzenia] Demokratycznych Wyborów w NSZZ „S”1. Sądzę, że Twoja postawa, owocująca obecnym zwycięstwem wyborczym, napełni nową wiarą wielu, którzy
zwątpili w ideały „S”.
Dziękuję Ci za lata niekiedy spornej, ale zawsze uczciwej współpracy. Wiem, że
zrobisz wszystko, by poprzez powierzoną Ci funkcję w Związku bronić praw pracowniczych i przybliżyć czas demokratycznej, niepodległej Polski. Życzę Ci wyboru na
przewodniczącego Regionu.
12 II 1990 [r.]

Przewodniczący
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 228.

W oryginale powtórzone słowo roku.
Porozumienie na rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ „Solidarność” – struktura zawiązana
w czerwcu 1989 r. w Szczecinie przez grupę 125 działaczy Związku. Jej celem było jak najszybsze doprowadzenie
do statutowych wyborów w Związku i wyłonienie jego demokratycznych władz.
a

1
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Nr 361
1990 [luty, przed 22], [Wrocław] – „Uwagi o doktrynie obronnej i suwerenności Polski”,
artykuł Wojciecha Myśleckiego na temat konieczności zmiany doktryny obronnej Polski
Uwagi o doktrynie obronnej i suwerenności Polski
Decyzją sejmu i senatu zlikwidowano PRL i mamy ponownie Rzeczpospolitą Polską (RP).
Orzeł, stanowiący godło państwowe, odzyskał koronę1. Czy jednak ta nowa RP jest suwerenna
i niepodległa? Sądząc po reakcjach niewdzięcznego ludu pracującego, chyba tak nie jest, gdyż
tańców i śpiewów z tego powodu nikt nie widział i nie słyszał. Nie ma też jednoznacznej
wypowiedzi w tej sprawie pani Joanny Szczepkowskiej2, która oznajmiła wprawdzie wszem
i wobec, że w Polsce komunizm padł z dniem 4 czerwca 1989 r.3, ale w sprawie niepodległości
i suwerenności zachowała niepokojące milczenie. Pozostaje więc próba zbadania sprawy
rozumem, które to narzędzie nie jest obecnie ani poważane, ani na czasie.
Zgodnie z owym niekonstruktywnym narzędziem badania rzeczywistości jedną z oznak
suwerenności państwowej jest zdolność sformułowania własnej doktryny obronnej i zapewnienie właściwych środków jej realizacji.
Tymczasem ani sejm z senatem, ani „nasz” rząd Tadeusza Mazowieckiego nic w tej
materii nie stwierdzili. Trudno za objaw suwerenności uznać oświadczenie premiera
(„naszego”), że RP będzie honorować zobowiązania sojusznicze. Owe zobowiązania
sojusznicze to nic innego, jak współudział naszego wojska w obronie i umacnianiu socjalizmu, co tłumacząc na ludzki język, oraz uwzględniając wielkość i strukturę armii Układu
Warszawskiego, oznacza ewentualny udział polskiego żołnierza w akcji ofensywnej
przeciwko Europie Zachodniej oraz udzielanie bratniej pomocy w środkowoeuropejskim
obszarze sowieckiego bloku. W przypadku planowania bratniej pomocy w stosunku do
Polski (jak to było w roku 1980 i 1981) ludowe Wojsko Polskie miało godnie obserwować
tę imprezę z terenu koszar (czy tak by było, to już inna sprawa).
Obowiązkiem rządu („naszego”) jest publiczne jednoznaczne stwierdzenie, co oznacza podtrzymanie zobowiązań sojuszniczych i jaka jest obecnie doktryna obronna PRL.
Niepokój budzi fakt, że przy ogólnym lamencie na nadmierne wydatki na obronę nie
podano i nie przedyskutowano na forum parlamentu, jakie są obecnie zadania Wojska
Polskiego, jaka wynika z tego struktura i wielkość armii, i ile to ma faktycznie kosztować podatnika. Niepokój budzi brak zmiany w konstytucji zapisów o zadaniach wojska.
Niepokój budzi również utrzymanie w składzie armii wielu jednostek do zbierania ziemniaków i buraków oraz budowy dróg, kolei i kopania rowów. Jak wiadomo, czynności te
taniej i lepiej wykonują powołane do tego przedsiębiorstwa cywilne. Największy jednak
niepokój budzi brak zainteresowania rządu i parlamentu kwestią podległości wojska sile
politycznej reprezentującej polskie interesy i polską rację stanu. Podporządkowanie wojska
prezydentowi, którym jest gen. [Wojciech] Jaruzelski, nie daje jakiejkolwiek gwarancji
na zsynchronizowanie prac wojskowych z polityką suwerenności i niepodległości Polski.
1
2
3

Sejm przyjął uchwałę o zmianie nazwy państwa oraz o przywróceniu korony w godle 29 XII 1989 r.
Joanna Szczepkowska (ur. 1953) – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, felietonistka.
Wypowiedź ta miała miejsce 28 X 1989 r. w czasie emisji Dziennika Telewizyjnego.
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Brak jest też jakiejkolwiek refleksji nad założeniami polityki obronnej wobec możliwości istotnych zmian politycznych i strategicznych w obszarze interesów Polski. Nieuchronne zjednoczenie Niemiec nie musi wcale przebiegać pod kontrolą międzynarodową
w ramach europejskiego porozumienia o wzajemnym bezpieczeństwie. W przypadku
destabilizacji w obrębie ZSRR, a nawet wybuchu tam wojny wewnętrznej (czego żaden
odpowiedzialny polityk nie może wykluczyć), może dojść do tzw. dzikiego zjednoczenia,
z ewentualnością powtórki przez którąś z dywizji NRD wariantu [Lucjana] Żeligowskiego4,
czyli niby „zbuntowania się” i tuż przed zjednoczeniem z RFN zajęcia Szczecina5 (afera
z torem podejściowym do zespołu portowego Szczecin–Świnoujście winna uczulić nas na
ten problem). Nie można również wykluczyć, że toczące się działania zbrojne w ramach
wojny wewnętrznej w ZSRR obejmą w ten czy inny sposób terytorium Polski (choćby
wycofywanie się na nasz teren rozbitych oddziałów).
Armia, na której ciąży obowiązek obrony terytorialnej integralności granic, nie może
z dnia na dzień przejść z układu w ramach „zobowiązań sojuszniczych” do nowych zadań.
Korpus dowódczy i żołnierze muszą być politycznie i organizacyjnie przygotowani do nowej
sytuacji, nawet jeżeli jest ona mało prawdopodobna. Dowództwo Wojska Polskiego musi
być radykalnie odmłodzone i musi wiedzieć, komu i jak podlega. Musi mieć czas i środki
na reorganizację i opracowanie zadań wynikających z nowej doktryny obronnej. Musi mieć
też pewność, że w Polsce jest siła polityczna, która nie zawaha się użyć wojska w obronie
niepodległości. Żadne apele filozofów u władzy i nawet najwybitniejszych autorytetów
z dziedziny teatru i sztuk stosowanych o patriotyzm wojska nie są przez wojsko brane na serio.
Parlament zajmujący się koroną orła w momencie historycznego przełomu nie będzie
żadnym autorytetem dla sił zbrojnych. Ministrowie i moraliści od wspierania pierestrojki
i recept na tanie zupy, zajmujący się notorycznie międzynarodowym żebractwem i wymuszający co tydzień na władzach niemieckich przysięgi o nienaruszalności granicy na
Odrze i Nysie, będą zażenowani.
Najwyższy czas oświadczyć komu trzeba, że granice Polski są określone tak, jak są,
i każde ich naruszenie z dowolnej strony i pod dowolnym pretekstem oznacza wojnę
z Polską. Si vis pacem, para bellum6. Tylko tak możemy prowadzić dzisiaj politykę i tylko
z takiej pozycji będziemy myśleć o szacunku dla Polski zmaltretowanej i rozgrabianej
przez komunizm.
Wojciech Myślecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 228.

Gen. Lucjan Żeligowski na rozkaz Józefa Piłsudskiego podniósł rzekomy bunt i na czele dywizji litewsko-białoruskiej 9 X 1920 r. zajął Litwę Wileńską, dzięki czemu – wbrew ustaleniom traktatowym – weszła ona w skład
niepodległej RP [przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
5
Szczecin leży na zachód od linii Odry i w świetle niemieckiej interpretacji granicy Polski ustalonej w Poczdamie nie
należy on prawnie do Polski. Znane są szeroko perturbacje z zajęciem Szczecina przez władze polskie. W przypadku
zajęcia Szczecina przez „zbuntowany” oddział NRD stawia to Polskę wobec konieczności ustalenia na nowo granicy
w oparciu o decyzję innych państw, co znakomicie obniży prestiż i znaczenie Polski w nowym układzie europejskim
[przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
6
„Jeżeli pragniesz pokoju, szykuj się na wojnę” – znana i wielokrotnie sprawdzona doktryna obronna. To stwierdzenie należy zaopatrzyć w szeroki komentarz o pragnieniu pokoju i rozwijaniu więzów przyjaźni ze wszystkimi
narodami sąsiednimi. Takie deklaracje są brane niezwykle poważnie, o ile przedtem powie się to, co ja sugeruję
[przypis oryginalny, umieszczony pod tekstem].
4

606

Nr 362
1990 luty 22, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie konieczności wycofania wojsk sowieckich z Polski i NRD oraz potrzeby ułożenia dobrosąsiedzkich
stosunków ze zjednoczonymi Niemcami
W sprawie zjednoczenia Niemiec1
Premier [Tadeusz] Mazowiecki ma konferencji prasowej 21 II br. poświęconej kwestii
niemieckiej przestrzegał przed naruszeniem równowagi strategiczno-militarnej, sugerował pozostawienie wojsk radzieckich na terytorium NRD. Takie wypowiedzi polskiego
premiera służą imperialnym interesom sowieckim – Polsce szkodzą.
W deklaracji programowej Solidarności Walczącej z września 1983 r. pisaliśmy: „spodziewamy się przyjaznych, równoprawnych stosunków z wielkim zjednoczonym narodem
niemieckim”. Te długo wyśmiewane przez „realistów” przewidywania urzeczywistniają
się. Zjednoczone w obecnych granicach, demokratyczne, związane z Zachodem Niemcy
już wkrótce mogą być naszym dobrym sąsiadem, mogą nam pomóc w pogoni za Europą.
Teraz najpilniejsze i jedynie istotne jest wycofanie wojsk sowieckich z terytorium
obecnej NRD i z Polski. Reszta to propagandowe „strachy na Lachy”. Po wyzwoleniu się
z komunizmu sami zapewnimy stałość i bezpieczeństwo swych granic, zadbamy o narodowe interesy. Niepodległa, demokratyczna Polska sprosta cywilizacyjnej konkurencji,
będzie krajem duchowego i materialnego rozwoju, krajem wolności i solidarności.
22 II 1990 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 228.

W listopadzie 1989 r., po upadku muru berlińskiego, rozpoczął się proces zjednoczenia Niemiec, ostatecznie doszło
do niego w październiku 1990 r.
1
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Nr 363
1990 [12–22 marzec], [Wrocław] – Deklaracja o współpracy Solidarności Walczącej
i Ligi Wolności Litwy
Porozumienie Solidarności Walczącej i Ligi Wolności Litwy1
My, przedstawiciele Solidarności Walczącej i Ligi Wolności Litwy, obecni na spotkaniu
w dniu 12 III 1990 r. we Wrocławiu oświadczamy:
1. Solidarność Walczącą i Ligę Wolności Litwy łączą wspólne zasady i cele działalności politycznej.
2. Obecna sytuacja polityczna Polski i Litwy oraz rola w nich naszych organizacji są
w wielu punktach podobne.
3. W celu realizacji dążeń Polski i Litwy do uzyskania pełnej niepodległości oraz
likwidacji komunizmu niezbędne są jedność i solidarność narodów polskiego i litewskiego. Nasze narody powinny zdystansować się od wszelkich nieporozumień, jakie miały
miejsce w przeszłości. Wymaga tego przyszłość nie tylko Polski i Litwy, ale całej Europy.
4. Polska i Litwa będą niepodległe dopiero wtedy, kiedy na ich terytoriach nie będzie
ani jednego żołnierza okupacyjnej armii ZSRR.
Solidarność Walcząca i Liga Wolności będą:
1. Utrzymywać stałe kontakty poprzez swoich przedstawicieli, regularnie i sprawnie
wymieniać informacje o wydarzeniach politycznych w Polsce i na Litwie.
2. W miarę możliwości organizować wspólne akcje polityczne w Polsce i na Litwie.
3. Pomagać Polakom na Litwie włączać się w polityczne, społeczne i kulturalne życie Republiki Litewskiej, a polskim Litwinom – Rzeczpospolitej Polskiej; jak również
w miarę potrzeby pośredniczyć w dialogu między Polakami na Litwie a Litwinami oraz
Litwinami w Polsce a Polakami.
4. Nieustannie domagać się całkowitego wycofania z Polski i Litwy okupacyjnych
wojsk ZSRR.
5. Popierać ruchy narodowowyzwoleńcze wszystkich ujarzmionych narodów sowieckiego imperium.
6. Solidarność Walcząca i Liga Wolności Litwy deklarują nienaruszalność obecnych
granic Polski i Litwy. Polska i Litwa nie wysuwają w stosunku do siebie żadnych roszczeń terytorialnych.
Za wolną Litwę i Polskę, za zjednoczoną, niesocjalistyczną Europę!
Za Solidarność Walczącą Kornel Morawiecki
Za Ligę Wolności Litwy Leonard Vilkas2
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 230.
Liga Wolności Litwy – organizacja opozycyjna założona w Litewskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej
w 1978 r. z inicjatywy Antanasa Terleckasa. Za najważniejszy cel uznawała uzyskanie niepodległości. Uaktywniła
się szczególnie pod koniec lat osiemdziesiątych XX w.
2
Bliższych danych nie ustalono.
1

608

Nr 364
1990 marzec 13, [Wrocław] – Oświadczenie Kornela Morawieckiego w sprawie udzielenia
poparcia przez rząd polski niepodległej Litwie i nawiązania z nią współpracy
Ku niepodległej Litwie
Ze wzruszeniem witamy formalną państwowość Litwy – konieczny krok na drodze do
rzeczywistej niepodległości. Ten krok przybliża Waszą, a więc i naszą wolność. Przybliża
czas ostatecznego odrzucenia komunizmu, wycofania okupacyjnych wojsk sowieckich
i rozpadu tego zbrodniczego imperium. Przybliża czas własnych rządów we własnym
demokratycznym kraju. Czego Wam i sobie z całego serca życzymy.
Apelujemy do obecnych władz polskich o bezzwłoczne uznanie wskrzeszonego państwa litewskiego i jego granic, o nawiązanie z nim stosunków dyplomatycznych i równoprawnej współpracy gospodarczej. Zobowiązują nas do tego wieki wspólnej polsko-litewskiej doli i niedoli.
13 III 1990 [r.]

Przewodniczący Solidarności Walczącej
Kornel Morawiecki

PS 21 III Bracia Litwini już potrzebują naszego wsparcia, kiedy sowieckie czołgi terroryzują Wilno.
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 230.
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Nr 365
1990 [marzec, przed 22], [Wrocław] – „Uwagi o polskiej polityce niepodległościowej”,
artykuł Wojciecha Myśleckiego formułujący podstawowe cele polskiej polityki zagranicznej
Uwagi o polskiej polityce niepodległościowej
Uwarunkowania zewnętrzne
Wbrew powszechnym opiniom uwarunkowania zewnętrzne, tj. stan stosunków
USA–ZSRR, są dla polskiej polityki niepodległościowej niekorzystne. Polityka USA
bowiem nastawiona jest na stabilizację ZSRR i jego satelitów (doskonały przykład
to zachowanie USA i innych krajów tzw. wolnego świata wobec litewskich dążeń
niepodległościowych). Polityka USA wobec Polski była zawsze wypadkową polityki
wobec ZSRR.
Analizy zamierzeń władz komunistycznych w Moskwie nie prowadzą do jednoznacznych wniosków i nie jest jasne, czy czynniki odśrodkowe i samoistne (np. dążenia niepodległościowe Bałtów i narodów zakaukaskich, wzrost znaczenia islamu dla emancypacji
muzułmanów w ZSRR, rozpad gospodarki itp.) są silniejsze niż czynniki stabilizacji
i kontroli w rękach komunistów.
Polityka USA oparta o krótkowzroczne przedkładanie równowagi i stabilizacji nad
popieranie praw narodów do wolności stawia w trudnej sytuacji ruchy niepodległościowe
w bloku sowieckim. Tworzy jednocześnie godną potępienia tolerancję dla ich brutalnego
stłumienia.
Sprawa niemiecka
Rozgrywanie przez ZSRR sprawy niemieckiej wskazuje na kompletne nieprzygotowanie kół politycznych Europy Zachodniej do nagłych zmian sytuacji. Zamiast wykorzystać
je do osłabiania komunizmu i ZSRR przez szybkie włączenie NRD do Europy, wykorzystując do tego wolę Niemców, rozpoczęto przedziwny spektakl pasujący do układu
sił sprzed II wojny światowej.
Wygrywa na tym ZSRR, gdyż:
– rozbija wspólną politykę Zachodu,
– dyscyplinuje Polaków groźbą „niemieckiego imperializmu”,
– wymusza na Zachodzie odtworzenie układu jałtańskiego, gdzie decyzje czterech
mocarstw są wiążące dla pozostałych narodów. Kompromituje w ten sposób USA
i państwa zachodnie, które swoje sukcesy polityczne zawdzięczają respektowaniu praw
człowieka i praw narodów do wolności. Powtórzenie dyktatu jałtańskiego utwierdzi
zniewolone narody w przekonaniu, że Zachód ponownie je sprzedał, i osłabi ich walkę
o niepodległość.
Uwarunkowania wewnętrzne
Uwarunkowania wewnętrzne w Polsce są również niekorzystne dla polityki niepodległościowej. Ukształtowana w ostatnich latach konfiguracja polityczna jest ściśle dostosowana do polityki na linii ZSRR–USA. Koalicja części opozycji z komunistami zapewnia
silne respektowanie interesów ZSRR i Zachodu. Jest to typowa polityka lokajska i taki
też typ polityków tworzy obecny układ władzy w Polsce.
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Opozycja niepodległościowa
Opozycja niepodległościowa jest z jednej strony celowo marginalizowana, ośmieszana, eliminowana ze środków masowego przekazu. Z drugiej strony jej jakość polityczna
i moralna nie dorasta do powagi i trudności bieżących zadań polityki niepodległościowej.
Polska polityka niepodległościowa
Zręby polskiej polityki niepodległościowej w wymiarze realnym, a nie symbolicznym, zaczynają dopiero powstawać. Można sformułować następujące założenia ogólne:
celem polskiej polityki niepodległościowej winno być doprowadzenie do integracji Polski
z Europą Zachodnią;
– droga do Europy wiedzie przez Niemcy, zatem polityka wspierania Niemców w zjednoczeniu się w jedno wolne i demokratyczne państwo, stanowiące składową część Europy,
jest i powinna być fundamentem polityki polskiej na Zachodzie. Wkładem Polski winno
być działanie na rzecz usunięcia wojsk sowieckich z terenu Niemiec wschodnich (NRD)
oraz Polski;
– Polska w drodze do Europy winna współuczestniczyć w rozbiciu imperium sowieckiego przez polityczne i moralne wspieranie niepodległościowych dążeń narodów
zniewolonych w ZSRR i przez budowanie z nimi przyjacielskich układów po wyzwoleniu;
– najtrudniejszym zadaniem będzie wypracowanie suwerennej polityki wschodniej.
Optymalnym rozwiązaniem byłoby powstanie demokratycznych państw ukraińskiego
i rosyjskiego. Państwa byłyby związane naturalnymi interesami gospodarczymi z innymi
państwami bloku sowieckiego i byłego ZSRR. Łączyłaby je również naturalna wspólnota
polityczna wobec Chin i krajów muzułmańskich;
– ustrój gospodarczy Polski powinien wzorować się na liberalnej gospodarce krajów
zachodnich, uwzględniając nasze lokalne i historyczne uwarunkowania.
Warunki konieczne
Warunkiem uruchomienia polskiej polityki niepodległościowej jest rozbicie obecnego
układu władzy (komuniści wraz z opozycją konstruktywną), przystąpienie do faktycznego
likwidowania systemu komunistycznego w Polsce i wypchnięcia na margines polityczny
skorumpowanych moralnie sił ugodowych wraz z ich poplecznikami.
Wojciech Myślecki
Źródło: „Solidarność Walcząca” 1990, nr 230.
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– American Federation of Labor and Congress of Industrial
Organizations
– Amnesty International
– Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
– Armia Krajowa
– Akademia Rolnicza
– Akademia Sztuk Pięknych
– Areszt Śledczy
– Akademia Teologii Katolickiej
– Akademia Wychowania Fizycznego
– British Broadcasting Corporation
– „Biuletyn Dolnośląski”
– bezpieczeństwo i higiena pracy
– Biuro Informacji i Propagandy
– „Biuletyn Informacyjny Solidarności”
– Biuro Informacji Solidarności Walczącej
– Bundesnachrichtendienst – Federalna Służba Wywiadowcza
– Biuro Polityczne
– Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy
– Christlich Demokratische Union – Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
– Central Intelligence Agency – Centralna Agencja Wywiadowcza
– Centralny Komitet
– Centralna Rada Związków Zawodowych
– Czechosłowacka Republika Socjalistyczna
– Duszpasterstwo Akademickie „Dominik”
– Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”
– Duszpasterstwo Ludzi Pracy
– Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
– Dziennik Telewizyjny
– Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych
– Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel”
– Front Jedności Narodu
– Federacja Młodzieży Walczącej
– Fabryka Samochodów Małolitrażowych
– Fabryka Samochodów Osobowych
– Geheime Staatspolizei – Tajna Policja Państwowa
– „Gazeta Robotnicza”
– Główny Urząd Ceł
– Główny Urząd Statystyczny

GSR
HiL
IASE
IPA
JZS
KBWE
KC
KD
KE
KEP
KG
KGB
KIiP
KIK
kk
KK
KKK
KKN
KKP
KKR
KKW
KL
KM
KMiP
KO
KO
KOK
KOR
KOS
KOWzP
KP
KPF
kpk
KPK
KPN
kpow
KPP
KPRM
KPZR
KPZS
KRN
KS
KSS
KSS „KOR”
kw
KW
KW MO
KW PZPR
KWK „Wujek”
KZ

– Gdańska Stocznia „Remontowa”
– Huta im. Lenina
– Instytut Automatyki Systemów Energetycznych
– Independent Polish Agency – Niezależna Agencja Polska
– Jelczańskie Zakłady Samochodowe
– Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
– Komitet Centralny
– Komenda Dzielnicowa, Komitet Dzielnicowy
– kwestionariusz ewidencyjny
– Konferencja Episkopatu Polski
– Komenda Główna
– Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopastnosti – Komitet Bezpieczeństwa
Państwowego
– Komisja Interwencji i Praworządności „Solidarność”
– Klub Inteligencji Katolickiej
– kodeks karny
– Komisja Krajowa
– Krajowa Komisja Koordynacyjna
– Komitet Kultury Niezależnej
– Krajowa Komisja Porozumiewawcza
– Krajowa Komisja Rewizyjna
– Krajowa Komisja Wykonawcza
– Konzentrationslager – obóz koncentracyjny
– Komenda Miejska
– Komenda Miejska i Powiatowa
– Komitet Obywatelski
– kontakt operacyjny
– Komitet Obrony Kraju
– Komitet Obrony Robotników
– Komitet Oporu Społecznego
– Komitet Obrony Więzionych za Przekonania
– Komenda Powiatowa
– Komunistyczna Partia Francji
– kodeks postępowania karnego
– Komunistyczna Partia Kambodży
– Konfederacja Polski Niepodległej
– kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
– Komunistyczna Partia Polski
– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
– Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
– Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego
– Krajowa Rada Narodowa
– Komenda Stołeczna, kontakt służbowy, Komitet Strajkowy
– Klub Samoobrony Społecznej
– Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
– kodeks wykroczeń
– Komenda Wojewódzka, Komitet Wojewódzki
– Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
– Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
– Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek”
– Komisja Zakładowa
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KZD
LDP „Niepodległość”
LDPN
LO
LWP
ŁSRS
MBP
MKK

– Krajowy Zjazd Delegatów
– Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
– Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość”
– liceum ogólnokształcące
– Ludowe Wojsko Polskie
– Łotewska Socjalistyczna Republika Sowiecka
– Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
– Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna; Międzyzakładowy
Komitet Koordynacyjny
MKO
– Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny
– Międzyszkolny Komitet Oporu
MKO
MKP
– Międzyzakładowy Komitet Porozumiewawczy
MKR
– Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna
MKR
– Międzyzakładowa Komisja Robotnicza
– Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
MKS
MKW
– Międzyzakładowa Komisja Wykonawcza
MKZ
– Międzyzakładowy Komitet Założycielski
MO
– Milicja Obywatelska
MON
– Ministerstwo Obrony Narodowej
– Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
MPK
MRK „S”
– Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności”
MRN
– Miejska Rada Narodowa
MRO
– Młodzieżowy Ruch Oporu
MRO „Niepodlegli”
– Młodzieżowy Ruch Oporu „Niepodlegli”
– Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność Walcząca”
MRO „SW”
MROS
– Młodzieżowy Ruch Oporu „Solidarność”
MSW
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MUSW
– Miejski Urząd Spraw Wewnętrznych
NAI
– Niezależna Agencja Informacyjna
NBP
– Narodowy Bank Polski
– National Endowment for Democracy – Narodowy Fundusz na rzecz
NED
Demokracji
NEP
– Nowa Polityka Ekonomiczna
NKWD
– Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – Ludowy Komisariat
Spraw Wewnętrznych
NRD
– Niemiecka Republika Demokratyczna
NRL „Solidarność”
– Niezależny Ruch Ludowy „Solidarność”
– Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei –
NSDAP
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
NSPP
– Niezależna Suwerenna Partia Pracy
NSZ
– Narodowe Siły Zbrojne
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
NSZZ „Solidarność” RI – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Rolników Indywidualnych
NTS
– Narodno-Trudowoj Sojuz – Związek Narodowo-Robotniczy
NVS
– nápravně výchovná skupina
NVÚ
– nápravně výchovný ústav
NZS
– Niezależne Zrzeszenie Studentów
OBA
– Ośrodek Badań i Analiz
OBWE
– Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OKON
– Obywatelski Komitet Ocalenia Narodowego
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OKOR
OKP
OKR
OKZ
ONZ
OPZZ
ORMO
OUN
OZI
Pafawag
PAN
PAP
PDT
PGR
„PIK”
PK(b)
PKO
PKP
PKS
PKWN
PKZP
POP
POW
PP
PPN
PPN
PPR
PPS
PPS „WRN”
PPS-Lewica PPS
PPS-RD
PRL
PRON
PSL
PSW
PT
PTHW
PTTK
PUBP
PWA
PWr
PZ
PZPR
PZU
RFN
RKK
RKOR
RKP(b)
RKS

– Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników
– Obywatelski Klub Parlamentarny
– Okręgowy Komitet Robotniczy
– Ogólnopolski Komitet Założycielski
– Organizacja Narodów Zjednoczonych
– Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
– Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
– Orhanizacija Ukrajinśkych Nacjonalistiw – Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów
– osobowe źródło informacji
– Państwowa Fabryka Wagonów
– Polska Akademia Nauk
– Polska Agencja Prasowa
– Powszechny Dom Towarowy
– Państwowe Gospodarstwo Rolne
– „Podziemny Informator Katowicki”
– Partia Komunistyczna (bolszewików)
– Powszechna Kasa Oszczędności
– Polskie Koleje Państwowe
– Państwowa Komunikacja Samochodowa
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
– Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
– Podstawowa Organizacja Partyjna
– Polska Organizacja Wojskowa
– podsłuch pokojowy
– Polska Partia Niepodległościowa
– Polskie Porozumienie Niepodległościowe
– Polska Partia Robotnicza
– Polska Partia Socjalistyczna
– Polska Partia Socjalistyczna – Wolność, Równość, Niepodległość
– Polska Partia Socjalistyczna-Lewica
– Polska Partia Socjalistyczna – Rewolucja Demokratyczna
– Polska Rzeczpospolita Ludowa
– Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
– Polskie Stronnictwo Ludowe
– Porozumienie Solidarność Walcząca
– podsłuch telefoniczny
– Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego
– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
– Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
– „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”
– Politechnika Wrocławska
– punkt zakryty
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
– Powszechny Zakład Ubezpieczeń
– Republika Federalna Niemiec
– Regionalna Komisja Koordynacyjna
– Regionalny Komitet Oporu Rolników
– Rossijskaja Kommunisticzeskaja Partija (bolszewikow) – Rosyjska
Partia Komunistyczna (bolszewików)
– Regionalny Komitet Strajkowy
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RKW
RMP
RO
ROMO
ROPCiO
RP
RPA
RSHA
RSP „Pomost”
RSS
RUSW
RWE
RWPG
„S”
SB
SD
SDI
SDP
SG
SKN
SKOS
SKS
SN
SOR
SOS
SPCz
SPD
SPP
SS
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SW
SZP
SZSP
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– Regionalna Komisja Wykonawcza
– Ruch Młodej Polski
– rozpracowanie obiektowe
– Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej
– Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
– Rzeczpospolita Polska
– Republika Południowej Afryki
– Reichssicherheitshauptamt – Główny Urząd Bezpieczeństwa
III Rzeszy
– Ruch Społeczno-Polityczny „Pomost”
– Ruch Społeczny „Solidarność”
– Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych
– Radio Wolna Europa
– Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
– „Solidarność”
– Służba Bezpieczeństwa
– Stronnictwo Demokratyczne
– Strategic Defense Initiative – Inicjatywa Obrony Strategicznej
– Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
– Sztab Generalny
– Społeczny Komitet Nauki
– Szkolne Koła Oporu Społecznego
– Studencki Komitet Solidarności
– Sąd Najwyższy
– sprawa operacyjnego rozpracowania
– sprawa operacyjnego sprawdzenia
– Solidarność Polsko-Czechosłowacka
– Socjaldemokratyczna Partia Niemiec – Sozialdemokratische Partei
Deutschlands
– Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
– Schutzstaffeln (sztafety/zastępy ochronne)
– (surface to surface – ziemia–ziemia) kod NATO dla sowieckich rakiet
RSD-10 Pionier/sowieckie rakiety średniego zasięgu zdolne przenosić
głowice nuklearne
– Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych
– Solidarność Walcząca
– Służba Zwycięstwu Polski
– Socjalistyczny Związek Studentów Polskich
– Tymczasowa Komisja Koordynacyjna
– Towarzystwo Kursów Naukowych
– Tajna Komisja Robotnicza Hutników
– Towarzystwo Kursów Społecznych
– Tymczasowa Komisja Stronnictw Niepodległościowych
– Tajna Komisja Zakładowa
– „Tygodnik Mazowsze”
– Tymczasowa Rada (NSZZ „Solidarność”)
– telewizja
– Telewizja Polska
– tajny współpracownik
– Tymczasowy Zarząd Regionu
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UB
UD
UHWR
UJ
UMCS
UNESCO
UNRRA
UOP
UPA
URM
USA
UW
UW
UWr
WiN
WiP
„WiS”
WKP(b)
WKR
WKZ
WOP
WP
WPGKiM
WPUT
WRON
WSE
WSK PZL
WSN
WSN
WSR
WSW
„WTK”
WUSW
W-Z
WZE „Elwro”
WZSR
WZZ
„ZDnD”
ZG
ZHR
ZLP
ZMP
ZMS
ZNTK
ZOMO

– Urząd Bezpieczeństwa
– Unia Demokratyczna
– Ukrainska Hołowna Wyzwolna Rada – Ukraińska Główna Rada
Wyzwoleńcza
– Uniwersytet Jagielloński
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
– United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
– United Nations Relief and Rehabilitation Administration –
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy
– Urząd Ochrony Państwa
– Ukrajinśka Powstanśka Armija – Ukraińska Powstańcza Armia
– Urząd Rady Ministrów
– United States of America – Stany Zjednoczone Ameryki
– Unia Wolności
– Uniwersytet Warszawski
– Uniwersytet Wrocławski
– Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”
– Ruch Wolność i Pokój
– „Wolni i Solidarni”
– Wsiesojuznaja Kommunisticzeskaja Partija (bolszewikow) –
Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików)
– Wojskowa Komenda Rejonowa
– Wojewódzki Komitet Założycielski
– Wojska Ochrony Pogranicza
– Wojsko Polskie
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
– Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
– Wyższa Szkoła Ekonomiczna (w Katowicach)
– Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Polskie Zakłady Lotnicze
(w Rzeszowie)
– Federacja Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość
– Ruch Społeczny „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”/Wolność,
Sprawiedliwość, Niepodległość
– Wojskowy Sąd Rejonowy
– Wojskowa Służba Wewnętrzna
– „Wrocławski Tygodnik Katolików”
– Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
– Wydział Pafawagu
– Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „Elwro”
– Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych
– Wolne Związki Zawodowe
– „Z Dnia na Dzień”
– Zarząd Główny
– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
– Związek Literatów Polskich
– Związek Młodzieży Polskiej
– Związek Młodzieży Socjalistycznej
– Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
– Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
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ZP
ZPO
ZPUA
ZPUT
ZR
ZSL
ZSMP
ZSP
ZSRR
ZSRS
ZSZ
ZUS
ZWZ

– Zakłady Przetwórcze (w Gdańsku)
– zakryty punkt obserwacyjny
– Zakład Produkcyjny Automatyki Energetycznej
– Zakład Produkcji Urządzeń Technicznych
– Zarząd Regionu
– Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
– Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
– Zrzeszenie Studentów Polskich
– Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
– Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
– Zespół Szkół Zawodowych
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– Związek Walki Zbrojnej

INDEKS OSÓB
„A. Jam” zob. Piskorz Stanisław
„A. Łaszcz” zob. Przystawa Jerzy Andrzej
„A.JAM” zob. Piskorz Stanisław
„A.J.” zob. Lazarowicz Romuald
„A.L.” zob. Lenkiewicz Antoni
„A.Ł.” zob. Przystawa Jerzy Andrzej
„A” zob. Kołodziej Andrzej
Abdallah Georges Ibrahim 339
Adamkiewicz Marek 330, 469
Adamski Artur 30, 350
„AK” zob. Kołodziej Andrzej
„Aleksander Wołyński” zob. Czarnecki
Ryszard
„Alfred B. Gruba” zob. Bugajski Sławomir
„Alfred B.” zob. Bugajski Sławomir
„alias” zob. Kisielewicz Andrzej
„Alina Sopocka”, postać fikcyjna 251, 266,
275
Amin Idi 317
Amsterdamski Stefan 305
Andropow Jurij 110, 184
„Andrzej Lesowski”, pseudonim stosowany
przez Andrzeja Zaracha i Wojciecha
Myśleckiego 131, 133, 137, 139, 152,
153, 164, 176, 177, 199, 205, 210, 225,
227, 234, 287, 306, 328, 344, 374, 422,
438–441, 444–447, 449, 451, 462–465,
478, 488, 496, 501, 502, 506, 513
„Andrzej Łaszcz” zob. Przystawa Jerzy
Andrzej
„Andrzej Prus” zob. Wiszniewski Andrzej
„Andrzej Żurawski” zob. Lazarowicz
Romuald
„Andrzej” zob. Kołodziej Andrzej
„Andrzej” zob. Morawiecki Kornel
Antonowicz Lech 496
Antonowicz Marcin 411
„APN-2” zob. Falicki Paweł
Archemowicz Tomasz 61
„Artur” zob. Pinior Józef

„August” zob. Grondas Marek
Baltazar, syn Nabonida 243
Baluch Janina 192
Baran Józef 147
Barańczak Stanisław 151
„Barnaba” TW 57
Bartosiak Marek 587
Bartoszcze Michał 518
Bartoszcze Piotr 226, 411
Bartoszek Wojciech 35
Bartoszewski Władysław 194
Bąk Henryk 279
Bednarek Mirosław 457
Bednarz Piotr („Dal”, „Ziemowit”) 30, 56,
68, 142, 201, 511
Bełz Zbigniew 33, 36, 117, 444, 451, 459
Benda Václav 430
Berlicz Michał A. 333
Białkowski Grzegorz 355
Białostocki Jan 35
„Bibliotekarz” zob. Lazarowicz Romuald
Bielański Roman 248
Bielawski Piotr („Krzysztof Lewicki”) 48
Bielecki Czesław („Maciej Poleski”) 116,
216, 239
Bień Adam 518
Bierut Bolesław 166, 232, 354, 366
Bieżuński Krzysztof 45
Błachut Krzysztof („Michał Olkiewicz”) 34,
465
Bobela Józef 431
„Bogdan Zaremba” zob. Jagiełło Zbigniew
Bogucka Teresa 305
Bogumił Jerzy 248
„Bolek” TW 57
Boni Michał 157
Boniecki Adam 357
Borkowicz Jacek 496
Borkowski Tomasz 496
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Borowczyk Czesław 426, 469
Borowski Adam 30, 248
Borowski Edward 117
Borusewicz Bogdan 68, 259, 341, 514
„Bożena” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
„Bożena” zob. Lazarowicz Romuald
Brandt Willy (właśc. Karl Herbert Frahm)
291, 293
Bratkowski Stefan 55, 355, 555, 556, 581
Breżniew Leonid 108, 110
Brzechczyn Krzysztof 36
Brzeziński Zbigniew 475
Bubnicki Rafał 238
Buczma Kazimierz 157
Budrewicz Leszek 61, 304, 430, 511
Bugaj Ryszard 310
Bugajski Sławomir („Norbert Liszka”,
„Alfred B.”, „Grubba”, „Alfred B. Gruba”)
45, 470
Bujak Zbigniew 39, 68, 142, 202, 252, 309,
325, 337, 341, 349, 363, 376, 424, 430,
506, 514, 515, 531, 556
Bukowski Władimir 125, 359, 379
Burak Marek 305
Bush George 427, 572, 581, 582
Butwicki Robert 301
„C.K.” zob. Lazarowicz Romuald
Carter Jimmy 383, 475
Ceauşescu Elena 601
Ceauşescu Nicolae 449, 600, 601
Cenckiewicz Sławomir 57, 285
Challot Jacky 192
Cherubin Dariusz 507
Chirac Jacques 339
Chłap Zbigniew M. 305
Chmielowska Janina Jadwiga („Bożena”,
„Elżbieta”, „Krystyna”, „Tadeusz
Jastrzębiec”, „Jan Wysocki”) 33, 40, 41,
225, 227, 279, 234, 251, 266, 275, 445,
450, 451, 462–465, 478, 481, 482, 488,
526, 542, 589, 597
Chmielowski Adam (św. brat Albert) 134
Chorążyna Hanna 518
Choromańska Ewa 116
Chruszczow Nikita 372, 402
Chruściel Tadeusz 305
„Chudy” zob. Falicki Paweł
Cibulka Petr 430
Ciepliński Łukasz 354
Corvalán Luis 125
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Cossiga Francesco 365
Cupała Wiesław 44
„Cyprian” zob. Myślecki Wojciech
Cywiński Bohdan 172
Czachor Marek („Michał Kaniowski”) 42,
570, 587, 589
Czaputowicz Jacek 304
Czarnecka Teresa 192
Czarnecki Ryszard („Aleksander Wołyński”)
279, 422
Czarniawski Janusz 417
Czernienko Konstantin 184
„Czesław Odrowąż” zob. Przystawa Jerzy
Andrzej
Czubiński Lucjan 515
„Czwartek” TW 231
„Dal” zob. Bednarz Piotr
Dalaj Lama XIV (właśc. Tenzin Gjaco) 484,
593
Dangel Tomasz („Marek Piasecki”) 249, 296,
507
„Daniel” zob. Olszewski Dariusz
Darmochwał Jerzy 30
Dąbrowska Barbara 305
Dąbrowski Artur 333
Dedera Viktor 478, 479
Dedeszko-Wierciński Eugeniusz 350, 587
„Delegat”-„Libella” KO 173
Diani Mario 47
Dienstbier Jiří 430
Dlouchy Leszek 279
Dłużniewski Jerzy 39, 68
Dobraczyński Jan 82, 175
Doktór Jan 362
Domagalska Stanisława 362
Domagalski Włodzimierz 30, 34
Domaradzki Andrzej 45, 46
Domeracki Lech 337
„Dorian” zob. Myślecki Wojciech
Dowgiałło Krzysztof 68
Drawicz Andrzej 430
Drożdżowski Ireneusz zob. Kowalski Jan
Drzyzga Mirosław 197
Dubiłowicz Marek 197
Duda Roman („Światowid”, „Jan Galicki”)
48
Duda-Gwiazda Joanna 452, 475, 580
Dudek Antoni 30, 38, 39
Dutkiewicz Sławomir 453, 462, 468
Dworaczek Kamil 44–49

Dyner Jerzy 248
„Działacz” 63
Dziewanowski Kazimierz 305
„Dziki” zob. Morawiecki Mateusz
„Elżbieta” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
Engels Fryderyk 498
Ermacora Felix 297
„Ernest” zob. Jankowski Wojciech
Falicki Paweł („Piotr Kminkiewicz”,
„APN-2”, „Chudy”, „Kaj, „P.K.”, „Tomasz
Redkowski”, „Tomek”, „Tumor”, „Wiktor
Niepokorny”) 31, 33, 44, 56, 57, 72, 93,
105, 107, 143, 144
Falkiewicz Andrzej 329
Fałkowski Wojciech 116
Fedorowicz Andrzej 362
„Filip” zob. Peisert-Kisielewicz Maria
„Filip z Konopi” zob. Peisert-Kisielewicz
Maria
Filipajtis Eugeniusz 104
„Franciszek Milwid” zob. Jackl Jerzy
„Franciszek” TW 285
Frankiewicz Maciej („Stefan Bobrowski”) 35,
42, 205, 271, 570, 589
Frasyniuk Krystyna 307
Frasyniuk Władysław („Szymon”) 30–32, 35,
39, 56, 61, 68, 75, 124, 142, 148, 196, 201,
275, 276, 292, 304, 307–309, 312–314,
320, 329, 337, 341, 343, 349, 361, 363,
424, 426, 430, 505, 511, 512, 514, 531
Friszke Andrzej 31
Fugiel Kazimierz 469
Fus Władysław 458
Gabryel Michał 33
Galc Marcin 417
Galecki Włodzimierz 350
Galiński Krzysztof 304
Gandhi Mahatma 124, 238
Gan-Ganowicz Rafał 36, 459
Garbunow Anatolij 418
Garncarz Jacek 304
Gawlik Radosław 511
Geremek Bronisław 355, 514, 519, 531, 556,
586
Giedroyc Jerzy 43, 385, 459, 513, 566, 567
Gierek Edward 166, 239, 243, 345, 360, 553
Giermek Bogdan 330
Giermek Wacław 304, 330

Gil Mieczysław 468
Glemp Józef 108, 110, 173–175, 203, 355,
429, 430, 582
Gnieciak Jerzy 33
Goebbels Joseph 106
Gołębiowski Bogusław 248
Gomułka Władysław 62, 166, 232, 243, 385,
390, 556
Gontarczyk Piotr 57, 141
Gorbaczow Michaił 38, 285, 286, 295, 298,
334, 354, 372, 383–385, 389, 417, 432,
436, 437, 510, 553, 572, 586, 601
Gorbaniewska Natalia 48, 159, 318, 425, 439
Gorzelik Jerzy 587
Goutièrre Christian 339
Górnicki Wiesław 365
Górny Jan Andrzej 68, 357, 432, 462, 468,
482
Górski Jacek 333
Górski Krzysztof 116
Grabowski Mariusz 350
Grabski Tadeusz 244
Granic Edward 30
Grimm, bracia 243
Grondas Marek („August”) 207
„Grubba” zob. Bugajski Sławomir
Grzegorzewska Ewa 192
Grzelak Janusz 305
Grzelczyk Krzysztof 46, 47
Grzesiak Zygmunt 249
Gulbinowicz Henryk 148
Gulbinowicz Krzysztof 46, 47
Gustaw Monika 587
Guzowski Rafał 279
Gwiazda Andrzej 39, 137, 141, 148, 235, 242,
452, 475, 511, 512, 523, 530, 580
„H.” zob. Łukowska-Karniej Hanna
Hall Aleksander 259
Hanusiak Hubert 30
Hardek Władysław 68
Havel Václav 430
Hejmanowska Stefania 117
Herbst Lothar 238
Hercel Józef 431
Herczyński Jan 116
Hitler Adolf 194, 213, 268, 295, 316, 366,
389, 416, 591
Hlebowicz Piotr 41, 198
Hoch Ondrej 478, 479
Hochová Alena 478
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Hodysz Adam 457, 462, 468
Hoffman Krzysztof 238
Holewiński Wojciech 116
Hołuszko Marek 116
Huget Radosław 304
Huskowski Tadeusza 425
Hyk Jarosław 45
„I. Mickiewicz” zob. Iwanow Mikołaj
„Ignacy Kielecki” zob. Morawiecki Mateusz
Ikonowicz Piotr 496, 558
Iliescu Ion 600, 601
Iwanow Mikołaj („W.S. Sidorow”,
„I. Mickiewicz”, „Jan Mickiewicz”,
„Polak zza Buga”) 48
„Izydor” zob. Myślecki Wojciech
„J.E.” zob. Lazarowicz Romuald
„J.L.” zob. Lebenbaum Józef
„J.M.” zob. Kisielewicz Andrzej
„J.W.” zob. Waszkiewicz Jan
„Jan Galicki” zob. Duda Roman
„Jan Mickiewicz” zob. Iwanow Mikołaj
Jabłoński Henryk 288
Jabłoński Szymon 35
„Jack Strong” zob. Kukliński Ryszard
Jackl Jerzy („Franciszek Milwid”) 279, 497
Jagielski Mieczysław 385
Jagielski Piotr 35
Jagiełło Zbigniew („Bogdan Zaremba”) 35,
44, 263, 332, 520, 521
„Jakub Wiślicki” zob. Kowalski Jan
„Jan Ewaryst” zob. Lazarowicz Romuald
„Jan Kamiński” zob. Nowacki Wieńczysław
„Jan Klincz” zob. Szczęsna Joanna
„Jan Mak” zob. Kisielewicz Andrzej
Jan Paweł II (właśc. Karol Wojtyła) 29, 58,
68, 74, 80, 108, 123, 133–135, 149, 155,
172, 173, 262, 365–367, 391, 417, 419,
421, 557, 582
„Jan Proskura” zob. Plewako Stanisław
„Jan Rem” zob. Urban Jerzy
„Jan Rola” zob. Nowacki Wieńczysław
„Jan Wysocki” zob. Chmielowska Janina
Jadwiga
Jan XXIII (właśc. Angelo Giuseppe Roncalli)
174
Janas Zbigniew 430
Janisz Stanisław 518
Janiszewski Michał 289
Jankowski Henryk 173
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Jankowski Jan Stanisław 389
Jankowski Jerzy 36, 459
Jankowski Wojciech („Wuj”, „Ernest”) 272,
273
„Janusz” zob. Maciejewska Zoﬁa
„Jarl” 466, 467
Jarosz Stanisław 259
Jaroszewicz Piotr 163
Jaroszewski Eugeniusz 306
„Jarski” zob. Jarzembowski Tadeusz
Jaruzelski Wojciech 38, 40–43, 56, 82, 83,
101, 108, 110, 131, 134, 145, 155, 162,
165, 166, 187, 202, 203, 209, 228, 232,
239, 242–244, 246, 261, 289, 365, 366,
389, 410, 455, 493, 495, 498, 526, 529,
535, 546, 547, 549, 551, 556, 562, 566,
575, 577, 579–581, 586, 589, 596–598,
603, 605
Jarzembowski Tadeusz („Jarski”) 459
Jasiński Mirosław 305, 511
Jasiukowicz Stanisław 389
Jastrun Tomasz 116
Jaworski Seweryn 39, 137, 141, 523, 530
Jedynak Tadeusz 68, 341
Jegliński Piotr 358
Jerzmańscy Iga i Jan 44
„Jerzy Lubicz” zob. Myślecki Wojciech
Jęczmyk Lech 417
„Jo” zob. Łukowska-Karniej Hanna
„Joanna” zob. Łukowska-Karniej Hanna
„Józef Golonka” zob. Maziarski Jacek
„Józef Piwko” zob. Maziarski Jacek
„Józef Put” zob. Przystawa Jerzy Andrzej
„Józef Turzyma” zob. Wiszniewski Andrzej
„Józek” zob. Lebenbaum Józef
„Julian” 537
„Julian” zob. Pinior Józef
Jurczak Stefan 39
Jurczyk Marian 39, 137, 141, 148, 523, 531
„K.” zob. Morawiecki Kornel
„K.M.” zob. Morawiecki Kornel
„K.W.” zob. Peisert Jerzy
Kaczorowski Ryszard 584
Kaczyński Lech 68, 310, 452
Kaddafi Muammar 316, 317, 339, 473
„Kaj” zob. Falicki Paweł
Kaleta Marian („Rex”) 442
Kalinowski Aleksander 48
Kalinowski Rafał 134
Kaltenbrunner Ernst 106

„Kama” zob. Łukowska-Karniej Hanna
Kamiński Andrzej 587
Kamiński Łukasz 29–39, 41, 47, 48
Kania Stanisław 385
Kantorski Leon 430
Karmal Babrak 297
„Karol” zob. Muszyński Marek
Karpińczyk Jerzy 417
Kasprzak Paweł 472
„Kazimierz Wandy” zob. Peisert Jerzy
Kądziołek Jan 431
Kelus Jan Krzysztof 216
Kersey Donna 329
Kędra Dariusz 35, 263, 332, 350
Kienik Jerzy 45, 46
King Martin Luther 124
Kisielewicz Andrzej („Jan Mak”, „alias”,
„J.M.”, „Mak”, „mak”) 44, 48, 145, 146,
154, 156, 161, 162, 170, 171, 186, 187,
214, 218, 220, 223, 224, 238, 240, 256,
261, 262, 292, 310, 311, 334, 345, 346,
349, 361, 365, 379–381, 385, 386, 436,
437
Kisielewicz Maria zob. Peisert-Kisielewicz
Maria
Kisielewski Stefan 357, 379
Kiszczak Czesław 41, 43, 82, 226, 244, 289,
337, 361, 471, 473, 491, 493, 498, 503,
507, 529, 530, 544, 545, 549, 577, 579,
580, 592, 597, 603
Kizny Tomasz 48
Klimczak Edward 465
Klincewicz Jerzy 117
Kocięba (Kocięba-Żabski) Paweł 329, 472
Kocik Jerzy 33
Kociołek Stanisław 242, 244
Kofman Jan 116
Kołakowski Leszek 242
Kołodziej Andrzej („A”, „AK”, „Andrzej”)
33, 35, 40, 325, 341, 350, 351, 361, 363,
382, 391, 419, 421, 424, 427, 432, 434,
438–442, 444–447, 450, 452, 460–463,
466–468, 481, 482, 495, 506, 513–515
Komorowski Bronisław 151, 342, 355, 369
Konfucjusz 126, 310
„Konrad” 242, 246
Kopaczewski Antoni („Michał Jodłowski”)
42, 266, 275, 570, 589
Kopeć Maria 305
Koriagin Anatolij 372
Kosmalski Andrzej 511

Kosmalski Rafał 301
Kostrzewa-Zorbas Grzegorz 279
Kowalczuk Ireneusz 305
Kowalczyk Jacek 587
Kowalczyk Roman 279
Kowalski Jan (właśc. Ireneusz Drożdżowski,
„Jakub Wiślicki”) 496
Kowalski Przemysław 249
Koziebrodzka Maria 33
Kozłowski Bolesław 431
Kozłowski Jan 279
Kozłowski Stefan 452
Krasso György 574
Krauze Bogdan 587
Krawczyk Tomasz 116
Krężołek Jan 431
Kropiwnicki Jerzy 39, 523
Krotliński Jarosław 587
Król Krzysztof 369, 496
Kruk Marzena 285
Kruk Roland 304
Krusiński Jan 35
„Krystyna” zob. Chmielowska Janina Jadwiga
„Krzysztof” zob. Seniuta Krzysztof
„Krzysztof Lewicki” zob. Bielawski Piotr
Kściuczek Roman 452
Kubasiewicz (Kubasiewicz-Houée) Ewa 33,
36, 451, 459, 460, 475, 570, 588
Kuczyński Waldemar 172
Kukliński Ryszard („Mewa”, „Jack Strong”)
385, 472
Kulerski Wiktor 68, 342, 357
Kulik Ewa 116
Kupczak Tadeusz 304
Kuranda Tadeusz 48
Kuratowska Zofia 305
Kuroń Jacek 126, 137, 151, 349, 356, 358,
363, 379, 430, 529, 531, 556, 580, 586
Kwieciński Wincenty 354
Labuda Barbara 361, 430, 511
Langer Jerzy 511
Laskowski Jacek 507
Lauk Michał 496
Lazarowicz Helena 44
Lazarowicz Romuald („Andrzej Żurawski”,
„Bibliotekarz”, „Bożena”, „Jan Ewaryst”,
„Tom”, „TOM”, „Tomek”, „J.E.”, „R.L.”,
„P.K.”, „C.K.”, „A.J.”) 34, 44–48, 61,
103, 104, 173, 175, 439, 484
Lebenbaum Józef („J.L.”, „Józek”) 36, 442
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„Lech” TW 337
Legut Jerzy 304
Legutko Tadeusz 431
Lenin Włodzimierz (właśc. Władimir Iljicz
Uljanow) 386, 499, 527
Lenkiewicz Antoni („A.L.”) 45, 194, 308,
330, 457, 471
Lenkiewicz Tadeusz 194, 330
Lesisz Cezariusz 33, 45
„Leszek Szaruga” zob. Wirpsza Aleksander
Lipiński Adam 305, 472
Lipiński Edward 151
Lipiński Jerzy 511
Lipko Wiesław 342
Lipski Jan Józef 430, 496
Lis Bogdan 39, 68, 259, 275, 304, 309, 341,
452
Lis Henryk 47
Lityński Jan 342, 430
Lubaczewski Mirosław 322
Lubryk Zdzisław 197
„Ł. Martyński” 498, 510
Łatyński Marek 134
Łączny Kazimierz 544
Łątkowska Mirosława 30
Łojek Janusz 47
Łuczak Jarosław 45
Łuczywo Helena 116
Łukasiewicz Małgorzata 305
Łukowska-Karniej Hanna („Joanna”, „Jo”,
„Nina”, „Nel”, „Kama”, „H.”) 33, 40, 44,
194, 195, 448, 450, 454, 468, 478, 479,
507
„Łupaszka” zob. Zwiercan Roman
„M.P.” 211, 212
„M.T.” 232
Mach Maciej 431, 468
Machnicki Jan 117
„Maciej Poleski” zob. Bielecki Czesław
Maciejewska Zoﬁa („Janusz”) 45, 48, 192,
216, 217, 221, 222
Macierewicz Antoni 151
Majchrzak Grzegorz 173
Majchrzak Piotr („Robert Pawłowski”) 249,
496, 497, 507, 541
„Major” zob. Muszyński Marek
„Major” zob. Olszewski Dariusz
„Mak” zob. Kisielewicz Andrzej
„mak” zob. Kisielewicz Andrzej
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Malak Barbara 305
„Marcin” 70
„Marcin Prus” zob. Twardowski Jarosław
Marczenko Anatolij 372
„Marek Piasecki” zob. Dangel Tomasz
Markiewicz Jarosław 116
Marks Karol 310, 498
Masud Ahmad Szah 297
Matuszewski Jarosław 249
Mazewski Alojzy 424
Maziarski Jacek („S. Tylżycki”, „Józef
Golonka”, „Józef Piwko”) 362, 389
Mazowiecki Tadeusz 43, 172, 355, 514, 519,
531, 589, 590, 592, 596, 598, 600, 601,
603, 605, 607
Mazurkiewicz Wiesław 469
McAuliffe Christa 303
„Mea” zob. Zarach Andrzej
Medoń Piotr 45
Messner Zbigniew 289, 471
„Mewa” zob. Kukliński Ryszard
Michalczyk Kazimierz 143, 148
„Michał Jodłowski” zob. Kopaczewski Antoni
„Michał Kaniowski” zob. Czachor Marek
„Michał Olkiewicz” zob. Błachut Krzysztof
„Michał Wierzyński” zob. Morawiecki
Mateusz
Michałowski Zygmunt 134
Michnik Adam 137, 151, 275, 304, 379, 529,
531, 586
Mickiewicz Adam 196
Mielczarski Wiesław 329
Mieroszewski Juliusz 535
Milczanowski Andrzej 39, 68
Milewski Jerzy 285, 424
Miodowicz Alfred 252, 510, 520, 530, 579
Missala Witold 507
Mizikowski Edward 248
Moczulski Leszek 128, 337, 431, 496
Modzelewski Karol 126, 137, 141, 148, 151,
555
Mołotow (właśc. Skriabin) Wiaczesław 213,
336, 389
Morawiecka Anna 44
Morawiecki Kornel („Andrzej”, „Stanisław”,
„Zdzichu”, „K.M.”, „K.”) 29–37, 39–49,
54, 55, 71, 75, 77, 78, 81, 86, 88, 93, 96,
98–102, 108, 112, 114, 118, 121, 123–129,
131, 133–137, 139, 141, 142, 147, 148,
152, 153, 159, 160, 164, 165, 167–169,
176, 177, 183, 184, 188, 192, 196, 198,

199, 201, 202, 204–206, 208–210, 225,
227–229, 233, 234, 248, 249, 251, 257,
266, 268, 270, 271, 275–277, 281,
283–286, 291, 293, 295–298, 302, 303,
307–309, 312–327, 337–341, 347, 350,
354, 358, 360, 362–364, 366, 367, 369,
370, 372, 373, 378, 382–384, 387, 391,
417, 419–421, 424, 425, 427, 429–435,
438–440, 442, 444, 447, 448, 450, 452,
455, 456, 458, 460–464, 466–469,
473–476, 480–486, 489–492, 503, 506,
507, 511, 513, 514, 520, 526, 527, 535,
537, 542–547, 549–557, 560, 561,
564–570, 572–574, 583, 584, 588,
590–594, 597, 598, 600–604, 607–609
Morawiecki Mateusz („Robert Synowiecki”,
„Michał Wierzyński”, „Dziki”, „Ignacy
Kielecki”) 44, 45, 48
Morawski Tomasz 507
Moszczak Wiesław 46, 47
Mroczyk Piotr 134
Mrożek Sławomir 269
Mucha Paweł 38, 59, 60
Mucharski Piotr 357
Mulak Jacek 238
Muszyński Marek („Karol”, „Witold”,
„Paweł”, „PM”, „Major”) 35, 56, 61, 68,
136, 312, 313, 343, 357
Myc Andrzej 33, 579, 582
Myślecki Wojciech („Andrzej Lesowski”,
„Cyprian”, „Dorian”, „Izydor”, „Jerzy
Lubicz”, „Teo”, „Teoﬁl”) 33, 39, 42, 44,
123, 508, 511, 515, 522, 524, 571, 574,
585, 589, 605, 606, 610, 611
Nabonid, władca Babilonu 243
Najder Zdzisław 134
Nawrocki Michał 305
„Nel” zob. Łukowska-Karniej Hanna
Neudorf Bogdan 583
Niedzielak Stefan 42, 525, 544, 549, 551, 579
„Niedźwiadek” zob. Okulicki Leopold
Niedźwiedź Wojciech 587
Niepokólczycki Franciszek 354
Nikołajew Wadim 334
„Nina” zob. Łukowska-Karniej Hanna
„Norbert Liszka” zob. Bugajski Sławomir
Nowacki Wieńczysław („Jan Kamiński”, „Jan
Rola”) 147, 251, 296, 326, 351, 361, 458
Nowak Leszek 105, 289
Nowak-Jeziorański Jan 134
Nowakowski Andrzej 45

Nowicka Zofia 511
Nyerere Julius 106
Ogorzelec Ludwika 45
Okulicki Leopold („Niedźwiadek”) 389
Olaszek Jan 75
Olejniczak Maciej 44
Olszewski Dariusz („Daniel”, „Major”) 329,
330
Olszewski Jan 493
Olszowski Stefan 288
„Omikron” zob. Wodziński Michał
Onyszkiewicz Janusz 531
„Optymista” zob. Waszkiewicz Jan
Oryński Andrzej 194
Orzech Stanisław 511
Orzechowski Marian 288
Orzechowski Stanisław 148
Osiak Lech 587
Oziewicz Zbigniew 33, 44
Ożarowski Władysław 30
„P.K.” zob. Falicki Paweł
Pajdak Antoni 151
Palach Jan 29, 557
Palka Grzegorz 137, 141
Pałka Zenon 46
Pałubicki Janusz 39, 68, 341
Parchowski Marian 500
Passent Daniel 243
Patrzałek Tadeusz 333
„Paweł” zob. Muszyński Marek
Pawłowicz Jerzy 496
Pawłowski Jan 33, 44
Paziewski Michał 279
Peisert Jerzy („K.W.”, „Kazimierz Wandy”)
44, 129, 132, 150, 172, 178, 185, 299, 300
Peisert-Kisielewicz Maria („Filip”, „Filip
z Konopi”) 44, 48
Pernach Waldemar 496
Person Joanna 305
Piegdoń Barbara 472
Pienkowska Alina 452, 513
Piłsudski Józef 315, 380, 606
Pinior Józef („Julian”, „Artur”, „Tezeusz”)
30, 35, 56, 61, 68, 125, 136, 142, 196, 308,
341, 420, 426, 469, 496, 511, 558
Pinochet Augusto 101, 242
„Piotr Kminkiewicz” zob. Falicki Paweł
Piotrowski Czesław 289
Piotrowski Mieczysław 305, 472
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Piórkowski Jerzy 126, 309
Piskorz Stanisław („A. Jam”, „A.JAM”,
„Stefan”) 230, 231, 288, 289, 376, 377
Plaminiak Gabriel 468
Plewako Stanisław („Jan Proskura”) 496
Pływaczewski Zbigniew 496
„PM” zob. Muszyński Marek
Pol Pot (właśc. Saloth Sar) 209, 268, 316, 317
„Polak zza Buga” zob. Iwanow Mikołaj
Popiełuszko Jerzy 173, 225, 226, 228, 229,
232, 234, 240, 242, 244–246, 262, 276,
315, 365, 411, 457, 469, 536
Porębski Tadeusz 196, 345
Porta Donatella della 47
Porycki Franciszek 541
Próchniak Leszek 44, 46, 48
Prus Robert 301
Prykiel Henryk 48
Przedpełski Tomasz 465
Przemyk Grzegorz 130, 159, 173, 226, 411,
457
Przystawa Jerzy Andrzej („A.Ł.”, „Andrzej
Łaszcz”, „A. Łaszcz”, „Józef Put”,
„Czesław Odrowąż”) 44, 48, 238–240
Pyjas Stanisław 239
„R.L.” zob. Lazarowicz Romuald
„R.T.” zob. Romanowski Tadeusz Czesław
Rac Krzysztof 302
Raczyński Edward 321
Rakowski Mieczysław Franciszek 43, 243,
457, 520, 522, 529, 538, 577
Rapacki Marek 248
Ratajczak Maciej 238
Rautszko Cezary 333
Reagan Ronald 55, 161, 166, 198, 202, 269,
285, 291, 295, 316, 320, 324, 339, 356,
373, 383
„Rex” zob. Kaleta Marian
Ribbentrop Joachim von 213, 336, 389
„Robert Pawłowski” zob. Majchrzak Piotr
„Robert Synowiecki” zob. Morawiecki
Mateusz
Roguski Tomasz 333
Romanowski Tadeusz Czesław („T.R.”,
„R.T.”) 92, 93, 98, 99
Romaszewska Zofia
Romaszewski Zbigniew 137, 151, 370, 430,
469
Roosevelt Franklin Delano 469
Rosner Andrzej 116
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Roszak Antoni 46, 47
Rozpędowski Radosław 350
Rozpłochowski Andrzej 137, 141, 342
Rozwód Andrzej 587
Rudka Szczepan 44, 47, 48
Rulewski Jan 137, 141, 142, 148, 523, 531
Ruszczyński Marek 444
„Ruth” zob. Zarach Andrzej
Ruzikowski Tadeusz 196
Rzepecki Jan 354
„S. Tylżycki” zob. Maziarski Jacek
Šabata Jaroslav 430
Sabbat Kazimierz 347, 583
Sabitowa Z.A. 372
Sacharow Andriej 372, 510
Sadowska Barbara 130
Sadowski Zdzisław Lech 471
Sarapuk Barbara 45, 194
Sarata-Ciechanowicz Aleksandra, zam.
Januszewska 469
Sawicki Wojciech 29, 31, 34, 35
Seniuta Krzysztof (właśc. Aleksander
Eugeniusz Seniuta) („Krzysztof”) 425
Serwadczak Piotr 33
Sidorowicz Władysław 33
Sienkiewicz Henryk 531
Siepsiak Romuald 329
Sikorska Urszula 216
Siwicki Florian 289, 597, 603
Skiba Jolanta, zam. Czyżkowska 469
Skokowski Paweł 249
Skowron Wojciech 116
Skubiszewski Krzysztof 601
Sławińska Krystyna 47
Słowik Andrzej 39, 523, 531
Snieżniewski Andriej 106
Sobolewski Ryszard 301
Sokołowska Benita 301
Sołtysik Łukasz 44–46, 48
Spodzieja Bogdan 587
Stachniuk Marian 198, 417
Stalin Józef (właśc. Josif Wissarionowicz
Dżugaszwili) 213, 268, 316, 355, 366,
389, 472, 510, 527, 591
Stando Wojciech 350
„Stanisław El” zob. Wiszniewski Andrzej
„Stanisław” zob. Morawiecki Kornel
Starczewska Krystyna 116
Starczewski Stefan 116
Staręga-Piasek Joanna 305

Starzewski Łukasz 507
Starzyński Piotr 46, 47
Stawicki Czesław 30
Stawikowski Antoni 68
Stawiszyński Wojciech 116
„Stefan Bobrowski” zob. Frankiewicz Maciej
„Stefan” zob. Piskorz Stanisław
Steinsbergowa Aniela 151, 516
Stelmachowski Andrzej 493, 494, 519, 586
Stoja Ewa 35
Stolarczyk Janusz 238
Stomma Stanisław 355
Strękowski Jan 116
Strug Adam 417
Strzelecki Jan 417
Strzembosz Adam 519
Suchowolec Stanisław 42, 536, 544, 549, 551
Supiński Andrzej 458
Surdykowski Jerzy 379
Suski Marian 329
Suss Sławomir 580
Szaniawski Klemens 55, 305, 355, 519
Szczepański Jan Józef 355
Szczepkowska Joanna 605
Szczeruśniak Andrzej 472
Szczęsna Joanna („Jan Klincz”) 116,
506–508, 513, 514
Szumiejko Eugeniusz 56, 61, 68
Szybalski Bogusław 462
„Szymon” zob. Frasyniuk Władysław
Ściskalski Janusz 305
Śliwiński Wojciech 301
Śmigielski Zbigniew 238
Świat Jacek 350
„Światowid” zob. Duda Roman
Świątek Jerzy Jarosław 36, 277
Świerczewski Tadeusz 44, 45
Święcicki Andrzej 496
„Święty” TW 141
Świtek Marian 259
Świtoń Kazimierz 452
„T.R.” zob. Romanowski Tadeusz Czesław
„Tadeusz Jastrzębiec” zob. Chmielowska
Janina Jadwiga
Targalski Jerzy 249
Tarnowski Mieczysław 511
Techowicz Czesław 161
Teliga Józef 147, 296, 493, 494, 518
Tenerowicz Krzysztof 34

„Teo” zob. Myślecki Wojciech
„Teoﬁl” zob. Myślecki Wojciech
Terleckas Antanas 608
„Tezeusz” zob. Pinior Józef
Thatcher Margaret 316
„TOM” zob. Lazarowicz Romuald
„Tom” zob. Lazarowicz Romuald
„Tomasz Redkowski” zob. Falicki Paweł
„Tomek” zob. Falicki Paweł
„Tomek” zob. Lazarowicz Romuald
Tomkiewicz Stanisław 585
Tulasz Chrystoforosz 306
„Tumor” zob. Falicki Paweł
Turka Ryszard 30
Turkowski Krzysztof 61
Turowicz Jerzy 355, 357, 544
„Turski” TW 238
Twardowski Jarosław („Marcin Prus”) 48
„TV” 82, 83
Uhl Petr 430
Urban Jerzy („Jan Rem”) 166, 168, 243–245,
252, 273, 283, 324, 342, 361, 365, 436,
458, 520, 530, 556, 579–581
Urbański Andrzej 157, 361
Vilkas Leonard 608
„W.J”. zob. Waszkiewicz Jan
Wajda Andrzej 555
Walentynowicz Anna 235, 452, 513, 523
Waligóra Grzegorz 29, 31–38, 41, 44, 46–49
Wałęsa Danuta 108
Wałęsa Lech 38, 39, 41–43, 57, 80, 93,
95, 108, 110, 124, 135, 141, 148, 163,
164, 166, 168, 174, 175, 177, 196, 203,
207, 212, 226, 228, 234, 239, 242–248,
250–252, 255, 283, 308, 309, 312, 320,
341, 342, 349, 350, 355, 357, 358, 362,
363, 365, 373, 423, 424, 434, 435, 437,
446, 447, 452, 468, 480, 489, 491, 493,
494, 501, 503, 506, 507, 510, 513–515,
519, 520, 522–524, 526, 528–533, 535,
538, 540, 543–546, 549, 551, 555, 556,
565, 568, 577, 579–582, 586
Warish Piotr 198
Warsza Tadeusz 36
Waszkiewicz Jan („J.W.”, „Optymista”,
„W.J”.) 47, 48, 305
Wawrzeń Andrzej 45
Wądołowski Stanisław 39
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Węglarz Stanisław 39
Wianecki Krzysztof 587
Wieczorek Edward 116
Wielowieyski Andrzej 55, 355, 530, 586
Wierzbicki Piotr 379
Wierzejski Leszek 194
„Wiktor Niepokorny” zob. Falicki Paweł
Winkelbauer Grzegorz 465
Winnik Jan 426
Wirga Andrzej 36, 293, 459
Wirpsza Aleksander („Leszek Szaruga”) 379
Wiszniewski Andrzej („Andrzej Prus”, „Józef
Turzyma”, „Stanisław El”) 45, 504
Wiśniewski Ludwik 304, 329
Witkiewicz Teresa 44
Witkowski Jan 452
„Witold” zob. Muszyński Marek
Witos Wincenty 351
Wodziński Michał („Omikron”) 47, 48
Wojna Ryszard 520
Wojnarowicz Wojciech M. 277
Wojtczak Zbigniew 558
Wolf Krzysztof 453, 457, 462
Woroszylski Wiktor 159
Woźniak Marian 288
Wójcik Tomasz 56, 329, 604
Wójtowicz Norbert 30, 41
Wróbel Bogdan 469
Wróbel Krzysztof 469
„W.S. Sidorow” zob. Iwanow Mikołaj

„Wuj” zob. Jankowski Wojciech
Wujec Henryk 137, 151, 507, 430, 519
„Wujenka” 272, 273
Wyszkowski Krzysztof 172, 452
Zabokrzycki Adam 45
Zalewski Maciej 116, 361
Zamoyski Andrzej 467
Zarach Andrzej („Andrzej Lesowski”, „Mea”,
„Ruth”) 33, 40, 44, 123, 359, 360
Zawadzki Zbigniew 496
Zbrożek Konrad 472
Zbrożek Małgorzata 472
„Zdzichu” zob. Morawiecki Kornel
Zieja Jan 518
Zieliński Henryk 61
Zieliński Tomasz 279
„Ziemowit” zob. Bednarz Piotr
Zinowjew Aleksander 201
Zwiercan Roman („Łupaszka”) 462, 468,
495, 526, 587, 589, 597
Zwolski Marcin 44, 46, 48
Zychla Krzysztof 587
Żabiński Andrzej 244
Żeligowski Lucjan 606
Żołyniak Leszek 30
Żydonik Radosław 285
Żytkowski Stanisław 117

S

E

R

I

A

D

O

K

U

M

E

N

T

Y

Solidarność Walcząca była jedną z największych struktur opozycji
antykomunistycznej po 13 grudnia 1981 r. Powstała w czerwcu
1982 r. we Wrocławiu w wyniku rozłamu w Regionalnym Komitecie Strajkowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Szybko rozszerzyła swoją działalność na cały kraj.
Pierwsza część drugiego tomu wyboru dokumentów stanowi
kontynuację edycji Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1:
W oczach SB, zapoczątkowanej w 2007 r. Zawiera dokumenty wytworzone przez wrocławską centralę Solidarności Walczącej oraz
wybór najważniejszych tekstów publicystycznych jej liderów. Wyłania się z nich interesujący program pozostający w opozycji do
władz PRL, ale też często alternatywny do propozycji programowych głównego nurtu podziemnej „Solidarności”.

Zapraszamy:
www.ipn.gov.pl
www.ipn.poczytaj.pl

