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_KORNEL MORAWIECKI
I SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA

JIŘÍ SOVADINA
(Przetłumaczenie Marta Chwalinska-Stach)

Motto:
„Celem członków Solidarności Walczącej i moim jest, by zapisać w pamięci narodu polskiego, że taka organizacja istniała, ponieważ ma konkretną wartość. Tak, jak bardzo ważnym jest, że istniała Armia Krajowa,
że mój ojciec był jej członkiem, chociaż niczego znaczącego nie dokonał. Naszym obowiązkiem jest, aby
wartości Solidarności Walczącej przekazywać następnym pokoleniom, ponieważ historia i większość podręczników na razie o nas milczy. Dopiero po ćwierć wieku media się nami odrobinę zainteresowały. Ale jeśli
zapytać zwykłego człowieka, na przykład w Koninie, czym była Solidarność Walcząca, nie będzie wiedział.
Chodzi o to, by młodzi wiedzieli, że coś takiego istniało“.
Kornel Morawiecki
HRADILEK, Adam, ed. Za vaši a naši svobodu. Praga, wydawnictwo Torst, 2010.

„Solidarność Walcząca była najbardziej wojowniczą, najlepiej działającą i najlepiej zakonspirowaną organizacją opozycyjną, która sprawiała władzy komunistycznej wiele kłopotów. Grupa naukowców, związanych głównie z Politechniką Wrocławską, stworzyła w Polskiej Republice Ludowej niezwykłą organizację
opozycyjną. Ci ludzie mieli jasny cel polityczny – obalenie komunizmu i ponowne osiągnięcie niezależności
Polski oraz pozostałych narodów zniewolonych w Bloku komunistycznym. Kornel Morawiecki, działacz Solidarności Walczącej, zebrał wokół siebie grupę ludzi, którzy walce o spełnienie tego marzenia, poświęcili
wszystkiego.
Siedem, osiem lat to dłużej, niż trwała II wojna światowa. Tyle lat wyrwali sobie z życia. Niektórzy z nich,
ci najmłodsi, pozbawili się możliwości edukacji, projektów artystycznych, dyskotek, spotkań, meczy piłki
nożnej, miłości, radości z życia. Pozostali, ci nieco starsi, profesjonalnej zawodowej i naukowej kariery,
wakacji i życia rodzinnego. Ceną za walkę o wolną ojczyznę były niedokończone studia, niedopisane doktoraty i habilitacje, czy rozpadające się rodziny. Tysiące godzin spędzonych wśród zapachu tuszu i w oczekiwaniu na miejscach zbiórki oraz w punktach kontaktowych. Nocne wędrówki po strychach i piwnicach.
Strach przed biciem, przed tym, czy człowiek da radę przetrwać, czy nie wymskną mu się nazwiska kolegów
i adresy konspiracji. Ceną, którą zapłacili ci, którzy nie mieli szczęścia, były poobijane plecy, połamane
palce, miesiące spędzone w więzieniu, zawały serca i załamania nerwowe. Ceną były przerażone dzieci, obudzone krzykiem SB, wywarzających drzwi do mieszkania rodziców. Byli gotowi zapłacić najwyższą
cenę. Byli gotowi umrzeć.
Jak czuje się człowiek, który po raz pięćdziesiąty jedzie pociągiem z Wrocławia do Gdańska, z ciężkimi
torbami i nie może sobie pozwolić nawet na chwilę nieuwagi? Mało kto wie, co to znaczy siedzieć sześć
godzin w domu, wśród powietrza duszącego smrodem farby i po raz kolejny robić to samo – podnosić rolkę
od kopiarki. I tak to będzie wyglądało przez następne tygodnie i miesiące, z kilkoma dniami przerwy poTen materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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między. Trudno sobie wyobrazić, co czuł siedemnastoletni chłopiec, który widział na biurku odbezpieczoną
broń i słyszał krzyki oficera „Mów, ty sukinsynu, ponieważ za chwilę rozwalę ci ten twój pieprzony łeb!”.
Albo kiedy w lesie koło Wrocławia dostał do ręki łopatę i usłyszał rozkaz, że ma sam sobie wykopać grób.
Kto wie, ile siły i wytrwałości ducha jest potrzebne, aby to człowiek przeczekał z wiarą, że to tylko groźba?
Zwłaszcza, kiedy wcześniej słyszał o zabitych znajomych, zastrzelonych górnikach, o ludziach, którzy zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach”.
Łączył ich sen o wolności i pogarda dla tych, którzy tę wolność zniszczyli. Łączyła ich miłość do Polski,
powiązanie z buntowniczą tradycją i silne poczucie obowiązku. Byli to ludzie twardzi. Upiększeni przez
swoją odwagę. Niezwykle dowcipni, sprytni i inteligentni.
Kombinowali, jak ukraść tony papieru z komunistycznych fabryk, jak opublikować kolejne czasopisma
i jak przemycić na Ukrainę wagon Biblii. Jak dostać od niemieckich kolegów z RAF części do urządzenia
umożliwiającego podsłuchiwanie Służby Bezpieczeństwa, a od agentów CIA projekt konstrukcji pistoletu.
Jak zorganizować spotkanie spiskowe dla kilku osób, których najbardziej poszukiwał komunistyczny aparat
władzy i jak uciec siedmiu samochodom i trzydziestu agentom, którzy za wami podążają.
Dzięki tej niezwykłej determinacji i poświęceniu, udało się stworzyć organizację, która w latach osiemdziesiątych drukowała połowę z czasopism wydawanych w polskim podziemiu, zorganizowała najbardziej
spektakularne demonstracje i monitorowała Służbę Bezpieczeństwa lepiej, niż ona ją. Organizacja ta ponad sześć lat z powodzeniem ukrywała swojego przywódcę, zarazem organizując mu setki spotkań z działaczami z całej Polski oraz przedstawicielami rządów Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych”.
JANKE, Igor. Tvrz: bojující Solidarita – podzemní armáda. Ostrava: wydawnictwo Občanské sdružení PANT, 2015.

„Kornel Morawiecki był jednym z najbardziej poszukiwanych ludzi w Polsce, a mimo to do listopada 1987
roku udało mu się ukrywać. W dokumencie, który został podpisany przez dowódcę Służby Bezpieczeństwa,
generała Ciastonia, w styczniu 1986 roku, podkreślano, że koniecznym jest, aby „skupić wszystkie siły
i środki wydziału wewnętrznego, w celu rozpracowania i zniszczenia Solidarności Walczącej”. Policja
polityczna uznała organizację, na której czele stał Morawiecki, za niebezpieczną i chciała ją zniszczyć.
Ale nigdy się to nie udało. Przeciwnie, Morawiecki w czasie, kiedy się ukrywał, spotkał się z dziesiątkami
przedstawicieli polskiej opozycji, a także liderami zagranicznymi. Przebrania, przesiadanie się z samochodu do samochodu, przeczekiwania w konspiracyjnych mieszkaniach – wszystko to dziś może wydawać się
zabawą, ale w Polsce lat osiemdziesiątych była to konieczność, chodziło o wolność, a czasem nawet życie”.
ŠUSTROVÁ, Petruška. Legendární buřič. Kornel Morawiecki.

„Instytut Pamięci Narodowej doliczył się około tysiąca do dwóch tysięcy członków. Niektórzy twierdzą, że
może być więcej. Wszystko rozpoczynało się od przysięgi, ale nie wszyscy ją składali. Chodziło bardziej
o organizację opartą na działalności, identyfikacji. W pewnym sensie wyprzedziliśmy Al-Kaidę, nie inicjowaliśmy działań terrorystycznych, ale stało się, że został pobity trochę któryś z SB, zebraliśmy materiały
wybuchowe i przed komisją partyjną w Gdańsku wybuchło kilka śmietników. Kiedy aresztowali mojego
syna, młodzi podpalili altanę w ogrodzie szefa wrocławskiej SB. Potem się okazało, że należała do sąsiada.
Nasz kontrwywiad był w błędzie. Ogólnie rzecz biorąc, nasze działania były stosunkowo subtelne”.
Kornel Morawiecki
HRADILEK, Adam, ed. Za vaši a naši svobodu. Praha: wydawnictwo Torst, 2010

Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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KARTA UCZNIA
Uzupełnij tabelkę na podstawie lektury fragmentów o Solidarności Walczącej.
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA
Misja

Cele, idee

Działania

Charakterystyka

Przywódca i jego ocena

W czym widzisz niezwykłość Solidarności Walczącej?
Porównaj, jakie działania anty-ustrojowe prowadziła opozycja w byłej Czechosłowacji. Zastanów się, jakie wartości Kornel Morawiecki chce przekazać
przyszłym pokoleniom. Petruška Šustrová, autorka fragmentu tekstu, opisała
Morawieckiego jako „legendarnego burzyciela“. Pomyśl o własnej nazwie „marketingowej“ dla niego.

Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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Obejrzyj obrazki. W jakim celu zostały stworzone?
Zaproponuj krótkie podpisy.
Zobacz logo Solidarności Walczącej i wyjaśnij jego symbolikę. Do jakiego
wydarzenia i jakich wartości nawiązuje?

Źródło: http://aan.gov.pl/

Źródło: www.polskieradio.pl

Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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Źródło: http://aan.gov.pl/

Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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Przeanalizuj graficzne źródło historyczne.
W jakim celu powstało?
Zanalizuj symbolikę, którą wykorzystuje.
Odszukaj znaczenie podanych dat, w ten sposób uzyskasz informacje
o najważniejszych wydarzeniach polskiej historii powojennej.

Ten materiał powstał w ramach projektu Historie inspirujących bohaterów naszych sąsiadów, wspieranego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej w ramach projektu Forum Polsko-Czeskiego.
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