Grupa „Alternatywa”
– Solidarność Walcząca
Oddział Warszawa
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Wystawa w Muzeum Niepodległości, 2007 r., 25. rocznica powstania SW

Wystawa w Muzeum Niepodległości, 2007 r., 25. rocznica powstania SW

„Od zaciskania pasa – do czego przywykliśmy aż nadto przez
lata komunistycznego bałaganu i niesprawiedliwości – lepsze jest zaciskanie pięści.”
Kornel Morawiecki

Podziękowanie:
Niniejsza publikacja powstała dzięki wsparciu finansowemu Kazimierza Michalczyka, działacza NSZZ Solidarność w Gliwicach w latach 1980-1981, działacza podziemnej
Solidarności, internowanego w stanie wojennym, działacza Solidarności Walczącej Oddział Katowice oraz tzw. Oddziału Wschodniego Solidarności Walczącej.
Kazik, dziękujemy Ci.
Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa
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Przedmowa
13 XII 2016 r. przypadała 35 rocznica wprowadzenia w Polsce 13 XII 1981 r. stanu wojennego przez
sowieckiego generała Wojciecha Jaruzelskiego. Już wkrótce, w czerwcu 2017 r., obchodzić będziemy 35. rocznicę powstania Solidarności Walczącej, podziemnej, antykomunistycznej i niepodległościowej organizacji założonej przez Kornela Morawieckiego we Wrocławiu w 1982 r1.
W niniejszej publikacji pragniemy przedstawić mały wycinek wielkiej historii tamtych lat, wydarzeń, które były naszym udziałem. Historii, w zdecydowanej większości, wówczas młodych ludzi,
którzy swoją walkę z komunistycznym reżimem o niepodległą Polskę rozpoczynali w szeregach
podziemnych organizacji młodzieżowych na terenie Warszawy i Mazowsza, wkrótce po ogłoszeniu
stanu wojennego, by ostatecznie w połowie lat 80.-tych ub. wieku, założyć warszawski oddział Solidarności Walczącej. Na terenie Warszawy funkcjonowało kilka luźnych, nie powiązanych ze sobą
strukturalnie grup, które identyfikowały się z ideałami SW. Jednak to nasza grupa wydawała kilka
pism podziemnych nawiązujących bezpośrednio do ideałów Solidarności Walczącej, utworzyła
formalny oddział warszawski, zainicjowała powstanie Grup Wykonawczych SW i jako ostatnia wytrwała aż do założenia Partii Wolności, powstałej już w 1990 roku z SW.
Chcemy tę publikację skierować przede wszystkim do Was młodego pokolenia Polaków. Chcemy skierować ją do Was, u progu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.
i trzy lata przed 100. rocznicą jednej z najważniejszych bitew w historii narodu i oręża polskiego,
Bitwy Warszawskiej 1920 r., w której wojsko polskie, odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej, pokonało komunistyczne hordy na przedpolach Warszawy oraz nad Bugiem i Niemnem.
Uważamy bowiem, że w życiu każdego z nas, czy też już przeszłych jak i obecnych pokoleń naszej
Ojczyzny, był i jest zawsze czas na naukę, pracę, tworzenie bogactwa materialnego i duchowego
naszej Ojczyzny. Ale gdy nastaje czas, w którym najważniejsze, najpiękniejsze zasady i wartości jak
wolność, godność i honor człowieka czy też wolność i niepodległość naszej Ojczyzny są zagrożone,
należy podjąć walkę w ich obronie, bez względu na konsekwencje.
W latach stanu wojennego gdy prawa jednostki i narodu w Polsce były deptane przez sowieckich
namiestników, nie mogliśmy pozostać obojętni.
Paweł Kołkiewicz, maj 2017 r.
Solidarność Walcząca Oddział Warszawa

1 Materiały do publikacji przygotowywane były w maju 2017 r., na krótko przed 35. rocznicą powstania Solidarności Walczącej w 1982 r.
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Wstęp

W

listopadzie 1918 r., po 123 latach
zaborów rosyjskiego, pruskiego
i austriackiego, Polska odzyskała
niepodległość i ponownie pojawiła się na
mapach Europy i świata. Nikt nam jej nie
ofiarował za darmo i tak jak powiedział
Józef Piłsudski że „nie można mieć niepodległości za dwa grosze i dwie krople krwi”
- naród polski poniósł olbrzymią ofiarę
walcząc na wszystkich frontach I wojny
światowej w szeregach armii zaborców,
a następnie broniąc dopiero co odzyskanej
niepodległości.
Walka o Lwów i Kresy, bohaterska ofiara Orląt Lwowskich, Powstanie Wielko-

polskie, trzy Powstania Śląskie i wreszcie - „wielki, zbiorowy obowiązek” jakim
była mobilizacja całego narodu w walce
przeciwko barbarzyńskim komunistycznym hordom w wojnie polsko-sowieckiej
1919-1921. Pokonanie wojsk rosyjskich na
przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r.,
nad Bugiem i Niemnem we wrześniu 1920
r. zakończyło się podpisaniem w marcu
1921 r. pokoju ryskiego. Nastał względny
czas pokoju. Polska była wyniszczona latami zaborów, I wojną światową i rabunkową gospodarką wojenną prowadzoną
przez zaborców i okupantów. Po trzech
zaborcach „odziedziczyliśmy” zniszczo-
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ny i ograbiony z bogactw materialnych
kraj, wywiezione maszyny i urządzenia
przemysłowe, trzy różne systemy prawne i administracyjne, trzy różne systemy
monetarne. Nasi przodkowie potrafili jednak podołać tym wyzwaniom i w krótkim
okresie do 1939 r. zdołali stworzyć fundamenty i struktury państwa, które w dalszej
perspektywie, swoim bogactwem kulturowym, duchowym i naukowym, miało podstawy by być ważnym i liczącym się krajem
w Europie.
Jednak od samego początku odzyskania przez Polskę niepodległości, dwaj nasi
odwieczni wrogowie, Niemcy i Rosja, nie
pogodziły się z tym, że na mapie świata
istnieje niepodległa Polska. Kulminacją
tej wrogości i zaborczych celów naszych
sąsiadów był podpisany przez przedstawicieli Niemiec i komunistycznej Rosji tzw.
pakt Ribbentrop - Mołotow 23 sierpnia
1939 r. Tajna klauzula tego paktu mówiła
o wspólnym uderzeniu, z zachodu i wschodu, na Polskę armii obu państw. To przy-

pieczętowało wybuch II wojny światowej.
1 września 1939 r. Niemcy oraz 17 września
1939 r. Rosja uderzyły na Polskę. Zdradzona przez zachodnich sojuszników, Francję
i Anglię, Polska w osamotnieniu walczyła
aż do początków października 1939
W wyniku napaści dokonanej przez
Niemcy i Rosję, doszło do ponownego podziału terytorium Polski. Niemcy zajęły
49% powierzchni Polski, komunistyczna
Rosja 51%. Jednocześnie na zajętych ziemiach zaczął się masowy terror i eksterminacja ludności polskiej. Symbolem zbrodni
niemieckich stały się niemieckie obozy
koncentracyjne rozsiane po całej okupowanej przez Niemców Polsce, zbrodni
sowieckich: Katyń i wymordowanie ponad 20 tys. polskich oficerów, profesorów
uczelni, lekarzy, naukowców i deportacje
ludności polskiej do łagrów Kazachstanu,
na Syberię czy kopalń Workuty. Dotknęło
to ok. 1,8 mln ludności polskiej.
Na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką zaczęły tworzyć się za-

Oddział Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, północne Mazowsze, 1948 r.
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Oddział mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, Lubelszczyzna, 1946 r.

lążki konspiracji podporządkowujące się
z upływem czasu Związkowi Walki Zbrojnej (ZWZ), przemianowanej 14 II 1942 r.
w Armię Krajową (AK). Drugą co do wielkości organizacją zbrojną były Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) pozostające poza
strukturą AK. Nasi przodkowie stworzyli
struktury Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu na skalę światową, niespotykanego nigdzie indziej na całym świecie
podczas II wojny światowej.
Jednak zakończenie II wojny św. w maju
1945 r. w Europie nie przyniosło naszej
Ojczyźnie wolności i niepodległości. Ponowne zajęcie, tym razem już, całego terytorium Polski przez sowiecką Armię
Czerwoną zapoczątkowało kilkadziesiąt
lat niewoli i zależności od komunistycznej
władzy. Naród polski nie pogodził się z tym
faktem.,,Wojna trwa. Dopóki na Polskiej
Ziemi będzie jeden zaborczy sołdat czy bojec obcego państwa – wojna trwa. Dopóki
ostatni NKWDzista nie opuści naszych

granic – wojna trwa. [...] Obywatele – żołnierze. Każdy próg jest zagrożony. Nasza
mowa, wiara, nasza córka nasz brat – zagrożone. A zatem każdy z nas musi stanąć
w obronie, każdy jest żołnierzem – bo wojna
trwa, nasza święta wojna o Polskę trwa. [...]
bo nie oddacie rodzonej córki, mowy, wiary,
zagrody na łup rosyjskiego zaborcy, który
chce wcielić Polskę do Rosji [...] ‘’ - pisał
w wydanej odezwie z lutego 1945r. komendant Białostockiego Okręgu AK-AKO ppłk.
Władysław Liniarski ps.,,Mścisław’’. Jeszcze przez wiele lat po zakończeniu II wojny
światowej na ziemiach polskich zbrojnie
o niepodległość naszej ojczyzny walczyli
ci, którym historia nadała miano Żołnierzy
Wyklętych. Do połowy lat 50.-tych walczyły z komunistycznym reżimem i UBeckim
terrorem ostatnie patrole polskich żołnierzy. Walczyli w szeregach wielu organizacji
powstałych i wywodzących się z AK i NSZ:
m.in. AKO, ROAK, Zgrupowanie „Błyskawica”, WiN, NZW, PPAN, KWP2. Ostatnie
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W okresie komunistycznych rządów naród polski wielokrotnie podejmował walkę
o swoje prawa. Tak było w czerwcu 1956 r.
w Poznaniu, w 1968 r. w wielu miastach Polski, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu, w 1976
r. w Radomiu, Ursusie, Płocku, aż wreszcie nastał rok 1980 r.. Wówczas to, w lipcu
i sierpniu 1980 r. doszło do olbrzymiej fali
protestów robotniczych w całej Polsce.
Kulminacją było podpisanie 31 sierpnia
1980 r. w Stoczni Gdańskiej 21 robotniczych postulatów przez przedstawicieli
strajkujących robotników, reprezentujących całą Polskę i przedstawicieli
komunistycznej władzy. Był to pierwszy krok ku upodmiotowieniu społeczeństwa i uzyskania niezależności
od Związku Sowieckiego. Komunistyczna władza chwilowo ustąpiła ale nie zamierzała
rezygnować ze zdławienia powstałego wówczas Niezależnego
Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

strzały w tej walce
padły w październiku 1963 r.,
a ostatni z naszych żołnierzy opuszczali
komunistyczne więzienia w .... połowie lat
70.tych XX wieku.

13 XII 1981 r. sowiecki generał
Wojciech Jaruzelski i jemu podobni oficerowie komunistycznego „Ludowego Wojska Polskiego”
wprowadzili na terenie Polski stan
wojenny. Na ulicach polskich miast
pojawiło się tysiące czołgów, wozów
opancerzonych, żołnierzy i funkcjonariuszy komunistycznej Milicji Obywatelskiej. Zmilitaryzowane zostały
zakłady pracy w których podjęcie strajku groziło represjami wynikającymi
z dekretu o stanie wojennym. Komu-

2 AKO – Armia Krajowa Obywatelska, ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej, WiN – Wolność i Niezawisłość, NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, PPAN – Polska Podziemna Armia Niepodległościowa, KWP – Konspiracyjne Wojsko
Polskie, Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” mjr Józefa Kurasia „Ognia”
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nistyczne siły wojskowe i milicyjne zaczęły dokonywać pacyfikacji zakładów
pracy, kopalń, hut i stoczni, strzelano
do demonstrujących ludzi, internowano
i uwięziono tysiące ludzi. Skrytobójstwa
i mordy dokonywane przez siepaczy
sowieckiego generała Kiszczaka, odpowiedzialnego za Służbę Bezpieczeństwa
– stały się codziennością w Polsce przez
następne 10 lat.
Kolejny raz Polacy stanęli do walki.
Tworzono konspiracyjne, podziemne
struktury „S”, powołano TKK NSZZ „S”
grupującą przywódców regionalnych „S”,
którzy uniknęli uwięzienia. Organizowa-

no pomoc dla rodzin uwięzionych działaczy związkowych, zaczęły wychodzić
podziemne wydawnictwa, prasa, książki,
organizowano manifestacje uliczne i strajki. Wczesną wiosną 1982 r. we Wrocławiu,
Kornel Morawiecki odszedł z podziemnych struktur regionalnych NSZZ „S” i założył nową organizację. Cel, jaki stawiał
przed nią, był prosty: walka o Polskę wolna
i niepodległą, walka o wyzwolenie ludzi
i narodów z komunizmu. Tak powstała
„Solidarność Walcząca”.
Paweł Kołkiewicz, maj 2017
Solidarność Walcząca Oddział Warszawa
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Solidarność Walcząca
- o wyzwolenie ludzi i narodów

„S

olidarność Walczącą” utworzyło na początku czerwca
1982 r. grono działaczy Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk, skupionych
wokół szefa pionu propagandy RKS, Kornela Morawieckiego. Podstawową przyczyną było narastające od kilku miesięcy
rozczarowanie ugodową polityką prowadzoną przez kierownictwo RKS pod przewodnictwem Władysława Frasyniuka. Do
podstawowych kwestii spornych należały zmiana stanowiska przywódcy RKS
w sprawie powołania scentralizowanego
kierownictwa podziemia (Ogólnopolski
Komitet Oporu), jego sprzeciw wobec organizowania manifestacji ulicznych oraz
przywiązanie do pomysłu regularnego
ogłaszania krótkotrwałych strajków, destrukcyjnie wpływających na zakładowe
struktury związkowe. Z dużą niechęcią
przyszłe środowisko „SW” odniosło się
również do ugodowych tez Prymasowskiej Rady Społecznej z kwietnia 1982 r.,
akceptowanych przez główny nurt solidarnościowej konspiracji.
Pierwszym sukcesem „SW” były manifestacje 13 i 26 czerwca 1982 r. Na wezwanie redakcji nowego pisma na ulice
miasta wyszły tysiące wrocławian. Demonstracje przekształciły się w wielogodzinne walki uliczne, wznoszono baryka-
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dy, niejednokrotnie zmuszając oddziały
ZOMO do wycofania się. Stopniowo
struktury SW zaczęły powstawać w innych miastach i regionach. „Solidarność
Walcząca” przyciągała działaczy podziemia, poszukujących skutecznych metod walki z systemem komunistycznym,
w wielu wypadkach rozczarowanych
umiarkowaną polityką liderów związku.
Pierwszy oddział SW powołano w Katowicach, z czasem wiodąca rolę zaczęła
odgrywać w nim i została jego przewodniczącą Jadwiga Chmielowska. Kolejne
powstawały w Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu i wielu innych miejscowościach.
Najważniejszym celem SW było odzyskanie niepodległości co można było uzyskać poprzez obalenie systemu komunistycznego. Tym samym SW kwestionował
wszelkie aspekty prawnego funkcjonowania PRL. Kornel Morawiecki, już w 1982
roku pisał: „(...) Oszukiwani od 38 lat nie
wierzymy w reformowalność tego systemu.
Chcemy go zmienić i tę władzę pozbawić
władzy(...)”. Analiza sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej tamtych czasów doprowadziła twórców myśli politycznej SW
do przekonania, że system komunistyczny
jest w stanie głębokiego kryzysu, co stwarza szansę do prowadzenia zwycięskiej
walki. Upadek komunizmu w Polsce i kra-

Jedna z demonstracji żądających wycofania z Polski wojsk sowieckich, biało-czerwoną flagę
z symbolem SW niesie Jacek Guzowski, po jego prawej stronie: Seweryn Jaworski.
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k sowieckiego
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przewidziano na pierwsza połowę lat 90.-tych.
Była to wówczas rewolucyjna teza, która
w oczach oponentów i laickiej, ugodowej
części „opozycji” wydawała się nierealna.
Nie mniej jednak, Solidarność Walcząca, konstruowała własną wizję ustrojową
przyszłej niepodległej Polski. Jej założenia zawarte zostały w „Zasadach ideowych
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Solidarn
Solidarności
Walczącej” wydanych w 1987 r. SW uważała, że
kluczowe
kluczow dla osiągnięcia tego
celu jest
samoorganizacja
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społeczeństwa.
Miały temu
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służyć rozwój niezależnego
ruchu wydawniczego (prasa
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form oporu społecznego.
SW nie wykluczała oporu
zbrojnego
w przypadku
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represji ze strony
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komunistów.
kom
Rok 1985 stanowił
now cezurę w postrzeganiu „Solidarności Walczącej”
cej przez Ministerstwo
Spraw
Sp
Wewnętrznych.
SW stała się wiodąca
i najważniejszą organizacja
z
podziemną w Polsce
s ze strukturą o zassięgu ogólnopolskim,
a jej duża aktywność
wyraźnie odznaczała
się na tle innych organizacji podziemnych.
W związku
z
z tym 17 sierpnia
i 1985 r. Szef
S f Służby
S
Bezpieczeństwa
gen. dyw. Władysław Ciastoń podjął decyzję „W sprawie pełnego rozpoznania i zlikwidowania struktury konspiracyjnej pn.
„Organizacja Solidarności Walczącej”.
W opracowanej w czerwcu 1986 r.
w Biurze Studiów SB MSW „Informacji
dotyczącej >Solidarności Walczącej<”,

a która została rozesłana do poszczególnych WUSW, pisano, że „Solidarność
Walcząca jest organizacją o programie
ekstremistycznym, zdecydowanie antykomunistycznym, z tendencjami do stosowania przemocy w walce politycznej.
Program „SW” odznacza się - w stosunku
do innych struktur konspiracyjnych i grup

antysocjalistycznych
- największą agresywnością. W odróżnieniu od TKK i L.
Wałęsy „SW” odrzuca
możliwość kompromisu z władzą, motywując to powodami
moralnymi, jak i racjonalnymi”.
n
W połowie lat 80.tych
ub.
u wieku działalność
związkowa
zw
„S” słabła,
na arenę wchodziło ponadto
na
młode pokolenie
Polaków,
Po
dla których czas
karnawału
ka
„S” z okresu
1980
198 – 1981 r. był ważnym
doświadczeniem życiodoś
wym, ale bez ich czynnego
wym
udziału. Teraz w szeregi
udz
SW wchodziło kolejne,
młode pokolenie Polaków
młod
nadając działalności dynada
namiczność, młodzieńczą
nami
brawurę i bezkompromisobraw
wość wobec komunistów.
W Sierpniu
Sie
1980 roku byli jedynie obserwatorami zachodzących wydarzeń, teraz, po
kilku latach, stali się aktywnymi działaczami podziemia niepodległościowego. Kolejne lata życia w Polsce stanu
wojennego rządzonej przez komunistów
sprawiało, że młodzież widziała nędzę
kraju, bezsens, niemoc i zło sowieckiego
systemu komunistycznego. Jasność celów
walki SW o Polskę niepodległą była dla
wielu młodych ludzi życiową alternatywą.
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Alternatywa - Solidarność
Walcząca Oddział Warszawa

N

a terenie Warszawy istniało kilka autonomicznych grup identyfikujących się z założeniami
programowymi Solidarności Walczącej. Były to struktury skupione wokół
wydawnictwa Prawy Margines i Wers
(m.in. Adam Borowski, Tadeusz Markiewicz) zajmujące się wydawaniem książek
w podziemiu, grupa skupiona wokół wydawanego pisma „Horyzont”, Grupa Piotra Sobolewskiego „Armenia” oraz nasza
„Alternatywa”. Nie stworzyły one jednolitej, zwartej struktury organizacyjnej.
Działały samodzielnie. Brak systematycznej łączności pomiędzy poszczególnymi
ogniwami wpłynął na osłabienie siły SW
w Warszawie. Zarysowały się wyraźne
różnice w ocenie sytuacji politycznej oraz
celów i metod dalszej walki. Ścierały się
dwa bardzo wyraźne nurty. Z jednej strony środowisko skupione wokół działaczy
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z Łomianek (Alternatywa), propagujące
radykalne metody działania, konsekwentnie dążące do obalenia komunizmu, a po
1989 r. układu zawartego w Magdalence,
przywrócenia Polsce pełnej niepodległości i osądzenia zbrodniarzy komunistycznych. Na drugim biegunie znajdowała
się – w naszej ocenie - ugodowa, prowałęsowska grupa „Horyzontu” propagująca pozytywistyczne dreptanie w miejscu.
Tak drastyczne rozbieżności w poglądach
nie doprowadziły do wyłonienia wspólnego, wyrazistego kierownictwa oraz
nawiązania ścisłej współpracy między
poszczególnymi grupami. Zadaniu temu
nie sprostał człowiek o ps. Franciszek
Porycki, pretendujący do roli szefa warszawskiego oddziału SW, którym de facto
nigdy nie został, gdyż skupił się wyłącznie
na próbie budowy „potęgi” swojego wydawnictwa („Horyzont”).

Początki

J

edną z prężniej działających
grup stworzyli mieszkańcy podwarszawskich Łomianek: Adam
Cymborski, Jacek Guzowski i Tomasz
Szostek oraz, po nawiązaniu kontaktu
z Adamem i Jackiem, studiujący wówczas
w Warszawie na Politechnice Warszawskiej, Paweł Kołkiewicz. Grupaa ta swoim
zasięgiem objęła Łomianki,
Legionowo, Konstancin,
Nowy Dwór Mazowiecki, a przede wszystkim
Warszawę. Przyjęła nazwę
(a w późniejszym okresie
również wydając pismo pod
taka nazwą ) - Alternatywa.
Jej początki sięgają pierwszych dni stanu wojennego,
już wtedy zaczęły kształtować
się zręby przyszłej organizacji. W kilku słowach wypada
więc wspomnieć tamte lata,
które tak bardzo zaważyły na
dalszym kierunku naszej dzia-łalności politycznej.
Pierwsze formy oporu wobecc
komunistycznego reżimu byłyy
ie
dosyć tradycyjne i powszechnie
stosowane: malowanie haseł na
murach, uczestnictwo w maninifestacjach i mszach za Ojczyznę,
nę,
kolportaż bibuły. Pierwszym
ym
tytułem, który do nas dotarł był

niezapomniany „Tygodnik Wojenny”.
Wspominamy go z wielkim sentymentem,
gdyż po kilku tygodniach fałszu i obłudy
trzymaliśmy w ręku wolne słowo, żywą
oznakę oporu.
Wraz z rozwojem niezależnego rynku wydawniczego, systematycznie
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wzrastało grono osób zaangażowanych
anych
w kolportaż. Za naszym pośrednictwem
bibuła docierała do szkół, uczelni i zakładów pracy. W 1982 r. utworzyliśmy Młodzieżowy Komitet Oporu reprezentujący
kilkanaście szkół średnich. Rozpoczęliśmy wydawanie własnych pism: „Victoria”,
„Legion Młodych”, „Sympatyk”.
Początkowo były to wydawnictwa
niskonakładowe, z czasem po „zdobyciu” powielacza białkowego mogliśmy
w znacznym stopniu poprawić jakość
oraz wydajność drukowanych pism i ulotek. W ukazującym się regularnie przez
dwa lata „Sympatyku” zamieszczaliśmy
początkowo bieżące informacje, komentarze oraz artykuły historyczne, później
zaczęły pojawiać się własne bardziej
ambitne teksty polityczne, głoszące po-
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trzebę walki o niepodległą i suwerenną
Polskę.
W trakcie strajków w Zespole Szkół
Rolniczych w Miętnem MKO inicjował
liczne akcje solidarnościowe: zbieranie
podpisów pod listami popierającymi
obecność krzyży w szkołach, organizował
grupowe wyjazdy do Garwolina, prowadził akcje ulotowo-plakatowe oraz uczestniczył w zawieszaniu krzyży na terenie
warszawskich szkół średnich.
Wyraźne różnice w poglądach dotyczące programu i taktyki działania doprowadziły do zakończenia działalności Młodzieżowego Komitetu Oporu. Na gruzach
MKO we wrześniu 1984 r. powstała Grupa
Polityczna „Wolność i Niepodległość”. Do
kilkuosobowej początkowo grupy, z czasem zaczęli napływać nowi ludzie o podob-

nych poglądach. Ruszył druk nowego pisma „Niepodległość Polski”, adresowanego
do szerszego kręgu odbiorców. Sprawnie
funkcjonował kolportaż. Rozszerzała się
współpraca z innymi ugrupowaniami,
wspólnie wydawaliśmy oświadczenia, odezwy, ulotki.
W połowie 1985 r. nastąpiła seria zatrzymań i przesłuchań, ktoś zaczął sypać. SB
nie uzyskała jednak wartościowych informacji. Ocalała drukarnia, magazyn papieru, niektóre kanały kolportażowe, lokale.
Z ulgą mogliśmy stwierdzić, że osoby
najbardziej wtajemniczone nie zdradziły!.
Po kilku miesiącach wyciszenia i „oddzieleniu ziarna od plew”, na placu boju pozostała garstka zapaleńców, gotowa dalej
kontynuować rozpoczętą działalność. Bez
zmian pozostały cele, zadania, metody,
znacznym zmianom uległy natomiast formyy organizacyjne.
o wcześniejsze
g
yj Bogatsi
g
j
doświadczenia, doszliśmy
doszliśśmy do wniosku, iżż
nie masowy ruch
ruc
uch
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społeczny,
połe
ołłeczny, ttylko
y ko kad
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we struktury przybliżą nas do pokonania
sowieckiego imperium.
Ponownie znaleźliśmy się w punkcie
wyjścia. Wbrew pozorom nie był to czas
zmarnowany, został wykorzystany do poszerzenia wiedzy i umiejętności poligraficznych. Doświadczenie zdobywaliśmy
terminując u bardziej doświadczonych
kolegów - drukarzy m.in. „Robotnika”
MRKS. Pod koniec 1985 r. zaczęliśmy samodzielnie obsługiwać sito. Szczególny
zapał w tym kierunku wykazywał Jacek
Guzowski i Adam Cymborski. To dzięki
ich determinacji uzyskaliśmy pierwsze
ramki, emulsje i inne akcesoria służące
do sitodruku, znaleźli punkt do wykonywania klisz diapozytywowych, później zaś
perfekcyjnie opanowali technologię produkcji „bibuły”.
Tak zakończył
y sięę p
pierwszyy etap
p naszejj
działa
ł lności, na drugi nie trzeba było dłudziałalności,
czeka
k ć..
go czekać.
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edną z bardziej dynamicznych
osób w grupie był Adam Cymborski. To jego wszechstronnemu
zaangażowaniu zawdzięczamy nawiązanie współpracy z Solidarnością Walczącą. Pod koniec 1984r. w trakcie spotkania
u księży pallotynów w Ołtarzewie Adam
poznał Mariusza Grabowskiego, człowie-

ski i Jacek Guzowski poznali Pawła Kołkiewicza. Był to ich pierwszy kontakt i „luźne’’
zapoznanie się. Tam też wzajemnie ustalili
przyszłe miejsce kontaktowe pod kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu,
w czasie odprawianych wówczas mszy św.
za Ojczyznę. Jesienią 1985 (październik)
spotkali się ponownie. Od tamtego czasu

ka bardzo blisko związanego z organizacją
Kornela Morawieckiego. Jak się później
okazało, to przypadkowe spotkanie zaowocowało wieloletnią współpracą i przyjaźnią, ukierunkowało dalszą działalność
polityczną.
W czasie Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę, w sierpniu 1985 roku, Adam Cymbor-

rozpoczęła się ich wzajemna współpraca
i działalność.
Za pośrednictwem Bolesława Guzowskiego, taty Jacka, dotarliśmy do Seweryna Jaworskiego, który wspólnie z Aleksandrem Piwońskim odebrał w marcu
1986 r. przysięgę SW od Jacka Guzowskiego ps. „Rafał” i Adama Cymborskiego

Żmudny proces pisania artykułu do prasy podziemnej. Tytuł: „Nadchodzi
czas decydujących zmian” artykuł pisany przez Pawła Kołkiewicza.

ps. „Konrad”. Później przysięgę złożyli
m.in.: Tomasz Szostek ps. „Krzysiek”,
Paweł Kołkiewicz ps. „Student” (wiosną
1987 r., w DS ‚’Bratniak’’ przy ul. Grójeckiej 39 odebraną przez zaprzysiężonych

już uprzednio Jacka Guzowskiego i Adama Cymborskiego), Andrzej Rączka ps.
„Jędrek”, Bolesław Guzowski ps. „Bolek”, Tomek ps. „Józef ” oraz kierownicy
poszczególnych sekcji Grup Wykonaw19

czych SW. W sumie było to kilkanaście
zaufanych osób, znacznie większe grono
stanowili współpracownicy i sympatycy,
którzy z różnych przyczyn nie zdecydowali się na złożenie przysięgi. Nie było
to zresztą najważniejsze kryterium przynależności do SW. Liczył się zapał, ofiarność, zaufanie.
Ślubowania nie złożyły m.in.: Maria
Borowska oraz jej córka Ela Borowska
ps. „Maluch”. W ich mieszkaniu przy ulicy Marymonckiej znajdowała się nasza
„kwatera główna”, podstawowe miejsce
spotkań bez którego trudno wyobrazić
sobie funkcjonowanie naszej struktury.
Panowała w nim rodzinna atmosfera,
a pani Maria oprócz przygotowania ciepłej herbaty oraz kanapek udzielała nam
mądrych, życiowych porad. W mieszkaniu przy Marymonckiej drukowaliśmy
również prasę. Mieszkanie składało się
z jednego pokoju i na ten czas pani Maria i jej córka Ela opuszczały mieszkanie
nocując u krewnych. I wówczas Jacek
Guzowski, Adam Cymborski i Paweł
Kołkiewicz w wypełnionym ryzami papierem pokoju rozpoczynali druk. Zazwyczaj rozpoczynało się w piątek wieczorem i praca trwała całą noc, do soboty
rano. Technika sitodruku, ramka, „farba
drukarska” zrobiona z ówcześnie dostępnej.... pasty BHP wymieszanej z czarną farbą plakatową, żarówka 1000 Wat
osadzona na prowizorycznej oprawie
służąca do naświetleń... Podczas jednej
20

z takich akcji drukarskich skończyła się
w nocy pasta BHP. Byliśmy zmuszeni
czekać do rana i kiedy otwarte już były
w sobotę rano sklepy, z umazanymi „farbą” rękoma Paweł Kołkiewicz i Adam
Cymborski udali się do istniejącego
wówczas sklepu chemicznego na zakupy. Na szczęście pasta była, druk został
dokończony.
Przez kilka lat współpracy poznaliśmy
swoje mocne i słabe strony charakteru,
a wspólne działanie w podziemiu ujawniło pewne zdolności, zainteresowania.
Nastąpił naturalny podział ról, każdy objął
funkcję zgodną z jego predyspozycjami.
Samoistnie ukształtowała się struktura
grupy. Podczas cotygodniowych spotkań
w mieszkaniu przy ulicy Marymonckiej
ustalaliśmy zadania, omawialiśmy sprawy
organizacyjne, finansowe, analizowaliśmy sytuację w kraju, a przede wszystkim
decydowaliśmy co będziemy robić jutro,
pojutrze, za miesiąc. Każdemu z nas podlegały kilkuosobowe sekcje odpowiedzialne za druk, kolportaż, redagowanie pism
i ulotek.
Kolejnym takim miejscem spotkań były,
zmieniające się w kolejnych latach, pokoje
akademika „Bratniak” przy pl. Narutowicza, w którym mieszkał Paweł Kołkiewicz a dokąd przyjeżdżali Jacek Guzowski i Adam Cymborski celem omawiania
aktualnej sytuacji czy zostawiając lub odbierając prasę podziemną docierająca do
Pawła z wielu miast Polski.

Druk. Prasa. Kolportaż.

Wspomnieliśmy już uprzednio, że okresie działania MKO wydawaliśmy pisma:
„Victoria”, „Legion Młodych”, „Sympatyk”.
Następnie, już po zakończeniu działalności w MKO, „Niepodległość Polski”. Po
nawiązaniu współpracy z wrocławską SW
zaczęliśmy drukować i wydawać pisma
w pełni identyfikujące się z założeniami
ideowymi Solidarności Walczącej.
Z gotowych diapozytywów drukowaliśmy także wrocławskie wydanie dwutygodnika „Solidarność Walcząca” oraz
„Wiadomości Bieżące”. Bez wątpienia
wzrost zainteresowania wydawnictwami
SW, wpłynął na podjęcie przez nas decyzji, o druku tych tytułów. Diapozytywy
dostarczał nam niezawodny Mariusz Grabowski, a czasami Seweryn Jaworski. Ten
ostatni współfinansował część wydatków,
związanych z wykonywanymi reprinta-

mi wrocławskich pism oraz sam odbierał
i rozprowadzał część nakładu. Pisma nasze sygnowane były przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej Oddział
Warszawa. Znakiem wyróżniającym była
umieszczana na naszych pismach syrenka
warszawska. Przez kilka lat działalności
w Solidarności Walczącej wydawaliśmy
wiele pism.
W styczniu 1987 r. ukazał się pierwszy
numer „Wolnego Strzelca”. Jako wydawcę podaliśmy Inicjatywę Walki Czynnej.
W 1986 r. Mariusz Grabowski zapoznał
nas z Arkiem Urbanem, który spośród
działaczy SW usiłował stworzyć swoistą
„organizację w organizacji”, zalążek przyszłych grup paramilitarnych, gotowych
czynnie walczyć z komunizmem. Rozpatrywaliśmy różne scenariusze wydarzeń
i chcieliśmy być przygotowani na każdą
21

ewentualność, gdyby na przykład służby
terroru komunistycznego zaostrzyły swoje działania w stosunku do opozycji.
Na początku 1988 r. rozpoczął się cykl
wydawniczy nowego pisma „Alternatywa”. Była to kontynuacja „Wolnego
Strzelca” z tą różnicą, iż wyraźnie podkreślaliśmy w niej swoją przynależność do organizacji SW. Trochę stępiliśmy ostrze publicystyki, ale nadal, jak
wskazywał tytuł, głosiliśmy poglądy
przeciwne do ugodowej „warszawki”.
W pierwszych numerach zamieszczaliśmy informację, iż pismo wydawane jest
przez zakładową komórkę SW w Hucie
Warszawa, z czasem zrezygnowaliśmy
z tej prostej formy kamuflażu, nie chcąc
obarczać innych struktur odpowiedzialnością za nasze działania. „Alternatywa”
zamieszczała wiele informacji z terenu
22
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Huty, jednak stała się pismem ogólnośrodowiskowym.
W styczniu 1990 r. „Alternatywa” została przekształcona w pismo - „Solidarność
Walcząca” oddział Warszawa, drukowane
na offsecie, z profesjonalnym składem
komputerowym. Byliśmy dumni!. Przez
długie lata mogliśmy tylko marzyć o takiej
jakości naszych wydawnictw. Przed rozwiązaniem SW zdążyliśmy wydrukować
kilka numerów.
Dla zaspokojenia ogromnych potrzeb
Grup Wykonawczych SW powstały pisma: „Warszawski Biuletyn Uliczny” oraz
„WIS”. Były to pisma ulotne, drukowane
w większym nakładzie i mniejszym formacie. Zawierały: apele, komunikaty,
aktualne informacje, teksty z okazji
rocznic i świąt narodowych. Rozprowadzaniem tych ulotkowych informato-

rów zajmowały się Grupy Wykonawcze SW.
W maju 1989 r. skapitulował
„Horyzont”, który w początkowym
okresie transformacji ustrojowej
nie zajął jednoznacznego stanowiska wobec „Magdalenki”. Na placu
boju pozostały nasze wydawnictwa, reprezentujące Solidarność
Walczącą na terenie Warszawy.
Posiadaliśmy cztery dwuosobowe grupy drukarzy. Każda zajmowała się innym profilem „produkcji”. Jedna ekipa obsługiwała powielacz pamiętający czasy
MKO, na którym w ciągu kilku godzin byliśmy
w stanie przygotować
ulotki, a w skrajnych
przypadkach pisma.
Pozostałe ekipy pracowały metodą sitodruku.

Osobna komórka zajęła się drukiem naszych
pism: „Wolny Strzelec”
i „Alternatywa”, które
ukazywały się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy, natomiast wydawnictwa ulotkowe:
„Warszawski Biuletyn
Uliczny” i „WIS” osiągały nakład do 15 tys.
egz. (format A5).
Trzecia ekipa wykorzystywana była do wydawania znaczków
(„Poczty Uśmiechu” i „Poczty Niepodległość”), kalendarzy, kopert itp. Dochód
z ich sprzedaży pozwalał nam finansować
druk prasy i ulotek.
Nasz spec od kolportażu i finansów A.
Cymborski opiekował się czwartą drukarnią. Wbrew pozorom nie była to grupa „re23
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zerwowych”, tworzyły ją osoby z doświadczeniem drukarskim (Andrzej Jaworski
i Teresa Morawska-zmarła w 2004 r.),
współpracownicy wydawnictwa „KOS”.
Gdy zachodziła taka potrzeba, dosyć szybko i sprawnie wydawali, niektóre z naszych pism. T. Morawska posiadała zdolności graficzne i wykonała kilka projektów
znaczków. Grafiką zajmował się również
Robert Jakubiak ps. „Pudel”, a transparenty malowała niezawodna Ela Borowska.
Przed Pieszą Pielgrzymką Warszawską
w sierpniu 1986, w DS ‚’Bratniak’’ w pok.
122 przy ul. Grójeckiej 39, został wykona-
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ny przez Pawła Kołkiewicza transparent
z podobizną ks. Jerzego Popiełuszki, niesiony podczas PWP w sierpniu 1986 roku.
Ten sam transparent towarzyszył nam
podczas Pielgrzymi Ojca Św. Jana Pawła
II do Polski w czerwcu 1987 r. na gdańskiej
Zaspie na którą udali się Adam Cymborski, Jacek Guzowski i Paweł Kołkiewicz.

W 1989 r. A. Jaworski wspólnie z T. Szostkiem przeprowadzili wyjazdowe szkolenie
drukarskie łódzkiej grupy SW, skupionej
wokół Piotra Jaworskiego (zbieżność nazwisk).
Do końca działalności podziemnej
podstawowym sprzętem pozostało sito
i powielacz. Doraźnie korzystaliśmy z zaprzyjaźnionego offsetu. W 1989 r. dostaliśmy znaczną pomoc z wrocławskiej centrali (150 USD), co w połączeniu z naszymi
drobnymi oszczędnościami, pozwoliło na
zakup od Tomka Trepki z „Kosa” małego
wysłużonego offsetu. Nie był to cud techniki, ale po drobnym remoncie i szkole-

niu służył nam jeszcze kilkanaście miesięcy.
Na rynku brakowało materiałów,
na których można byłoby drukować.
W zdobywanie papieru, matryc, farby
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zaangażowani byli wszyscy członkowie
i współpracownicy grupy. Największy
zapał wykazali w tym zakresie pracownicy warszawskiego „Chemadexu” Henryk
Bazylewicz (zmarł w 2004 r.) oraz Henryk Domański (zmarł w 1991 r.), którzy
przez kilka lat systematycznie zaopatrywali nas w niezbędne produkty. Do dziś
pozostaje tajemnicą w jaki sposób potrafili wywieść ogromne ilości ryz papieru,
26
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a następnie tak księgować
podległy im stan magazynu,
aby nie wzbudzić podejrzeń.
Pani Iza Bazylewicz udostępniła dwa punkty, w których
magazynowaliśmy zdobyte
dobra.
Każda możliwość zdod
bycia
papieru do druku była
b
warta
rozpatrzenia i podjęcia
w
próby
jego uzyskania. Np.
p
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zakupiliśmy
j
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ilość ryz papieru kred
dowego
w Węgrowie. Paweł
d
Kołkiewicz,
który mieszkał
K
w akademiku DS ‚’Bratniak’’,
usłyszał
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ż do sklepu papierniczego
w Węgrowie ‚rzucili’ papier
kredowy.
Szybko skontakk
tował
się z Jackem Guzowt
skim
i Adamem Cymborskim
s
i wkrótce wyposażeni każdy
z nich w duży plecak, z dworca
c autobusowego Warszawa-Stadion
udali się do Węgrowa.
Tam, już w sklepie,
g
aby
a nie wzbudzić podejrzeń,
Paweł
Kołkiewicz wygłosił
P
przygotowaną
historyjkę, że
p
po
p informacji od kolegi studiującego w Warszawie a który mieszka
w Węgrowie przyjechali kupić ‚kilka’
ryz papieru kredowego niezbędnego do
przygotowywania rysunków technicznych do pracy zaliczeniowych i do prac
dyplomowych. Był do wówczas naprawdę towar deficytowy, niedostępny, tym
bardziej, iż był to papier kredowy. Tak
więc wróciliśmy bogatsi o kilkanaście
ryz papieru kredowego, który wykorzy-

stany został do druku znaczków. Papier
został przekazany Adamowi Cymborskiemu, który go ‚zamelinował’ do czasu
wykorzystania. Siatką kolporterską dowodził Adam Cymborski, który posiadał
szerokie kontakty w różnych środowi-

skach. Dzięki jego wrodzonej operatywności i „żyłce” do robienia interesów,
dosyć sprawnie rozprowadzaliśmy nasze
wydawnictwa i uzyskiwaliśmy fundusze
na dalszą działalność. Nas nie interesowało zdobywanie funduszy, od tego był
„Konrad” i jego ludzie.
Znaczna część wydawnictw rozprowadzana była przez członków i sympatyków
SW. Ulotki i plakaty odbierały Grupy
Wykonawcze SW, za ich pośrednictwem
część prasy trafiała do szkół średnich
i uczelni. Każdy z nas posiadał swoje dojścia i możliwości.
Pomimo wcześniejszych represji Bolesław Guzowski (skazany na 1,4 roku
pozbawienia wolności w zawieszeniu na
3 lata oraz grzywnę za wniesienie ulotek
do zakładu pracy przed 1 maja 1985 r.),
ojciec Jacka Guzowskiego nie zrezygnował z dostarczania prasy do FSO i Huty
Warszawa.
Uczelnie warszawskie obsługiwali Paweł Kołkiewicz i Tomasz Szostek. Środowisko studenckie pozytywnie odnosiło
się do programu Kornela Morawieckiego.
Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z NZS,
czego wyrazem były wspólne manifestacje oraz poparcie jakiego udzieliliśmy
strajkującym studentom Uniwersytetu
Warszawskiego. Równolegle z działalnością w SW Paweł Kołkiewicz zajmował
się kolportażem prasy związkowej Solidarności będąc związany z grupą osób
z MKK ‚’Wola’’. Obsługiwał dwa punkty
kolportażu jeden tuż przy Politechnice
Warszawskiej, drugi na Bemowie. W te
dwa punkty ‚wrzucał’ równocześnie prasę SW dochodzącą z Wrocławia oraz
277
2

naszą własną: „Wolnego Strzelca”, a później „Alternatywę”. Co tydzień, wracając
z Bemowa, dostarczał prasę, książki do
akademika Uniwersytetu Warszawskiego na Kickiego. W roku 1988 niestety,
wówczas z niezrozumiałych względów,
dzisiaj z oczywistych jeśli spojrzy się kto
zasiadał w RKW Mazowsze oraz MKK
Wola - na punkcie przy Politechnice
Warszawskiej ‚poproszono’ Pawła Kołkiewicza aby już nie przynosił prasy ‚Solidarności Walczącej’. Było to smutne, lecz
prawdziwe. Prasa warszawska i wrocławska Solidarności Walczącej a także prasa
Solidarności były przekazywane również
przez Pawła do Łodzi (kontakt z osobą
z czasów nauki w LO w Opocznie, która studiowała w Łodzi ), do Opoczna (do
znajomego kolejarza pracującego na
Centralnej Magistrali Kolejowej oraz do
Krakowa (Adam Kwaśniak, który jednocześnie dostarczał Pawłowi prasę krakowską do dalszego kolportażu). Jacek
Guzowski i Adam Cymborski przywozili
prasę z Wrocławia, mieli kontakty z Poznaniem, gdzie ‚wędrowała’ prasa warszawska, my otrzymywaliśmy poznańską
do dalszej dystrybucji.
Przez wiele lat utrzymywaliśmy znakomite kontakty z łódzkim MK”S”, wydawcą „Biuletynu Łódzkiego”. Za pośrednictwem studenta Adama Hochendorfa (inny kontakt, niż opisany wyżej
przez Pawła Kołkiewicza) regularnie
otrzymywaliśmy ich pismo, a w drodze
wymiany przekazywaliśmy początkowo
różne gazetki, książki, własne artykuły,
później natomiast wysyłaliśmy paczki
tylko z bibułą SW.
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Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
dystrybucją wydawnictw zajęła się pani
„Hania”, emerytowana pielęgniarka. Do
pomocy zaangażowała młodsze „piguły”,
które dostarczały bibułę m.in. do pobliskiego Instytutu PAN.
Swoje ścieżki posiadał Seweryn Jaworski, od 1988 r. jawny przedstawiciel SW
w Warszawie, który prowadził aktywny
kolportaż w różnych środowiskach.
W trakcie sierpniowych pielgrzymek
pieszych na Jasną Górę rozprowadzaliśmy
specjalne wydania informacyjne. Dla ludzi
ze wsi przez, które przechodziliśmy, był to
często pierwszy kontakt z niezależnym słowem. Tego typu akcje spotykały się z dosyć
ciepłym i żywiołowym przyjęciem.
W kilku zdaniach trudno opisać miejsca, do których docieraliśmy, jeszcze
trudniej jest przedstawić ludzi zaangażowanych w mozolną, niebezpieczną pracę
kolportera, było ich wielu, często znanych
tylko z imion i pseudonimów.
Koordynacją prac redakcyjnych zajmowali się Elżbieta Borowska (przepisywała również na maszynie artykuły
do druku pisma - „Sprawa” Polskiej
Partii Niepodległościowej, której była
członkiem) i Tomasz Szostek (absolwent Akademii Teologii Katolickiej).
Teksty dostarczało kilka osób, wspólnie
przeprowadzaliśmy selekcję, pisaliśmy
na maszynie, przygotowywaliśmy matryce i makiety do diapozytywów. Początkowo dysponowaliśmy tylko jedną,
walizkową maszyną „Łucznik”, później
wzbogaciliśmy się o elektryczną, z wy-

raźnymi czcionkami, ale równie głośną
jak poprzedniczka. Skład komputerowy
wykorzystywany był pod sam koniec
podziemnej działalności i wykonywany
„na mieście”.
Swojej działalności nie moglibyśmy
prowadzić bez pomocy osób, które udostępniały swoje mieszkania na drukarnie,
punkty kolporterskie, magazyny. Do takich mieszkań należały kawalerki Tomka ps. „Józef ” przy ul. Okrąg i P. Bilińskiego przy ulicy Bagno w Śródmieściu.
Skromny pokoik pana Władysława Sie-

mianowskiego przy ulicy Smoczej służył
jako punkt kontaktowy i miejsce spotkań
z przedstawicielami innych ugrupowań.
Bardzo często korzystaliśmy z mieszkania pani Izy Bazylewicz w Łomiankach,
tam odbyło się jedno ze spotkań z Kornelem Morawieckim. Wiele lokali organizował Andrzej Rączka, posiadający
znakomite kontakty w środowisku „Solidarność” RI. O mieszkaniu pani Marii
Borowskiej już wspominaliśmy. Takich
punktów było wiele, niektóre służyły
nam kilka razy, inne eksploatowaliśmy
przez całe lata.
29

Grupy Wykonawcze
Solidarności Walczącej

W

1986 r. utworzyliśmy Grupy Wykonawcze SW, których szefem
został Jacek Guzowski. Inicjatorem ich powołania był Jacek, który na
początku 1986 r. dostrzegł potrzebę założenia osobnej komórki zajmującej się
akcjami ulicznymi. Nie było to zadanie
proste. Poprzez swoje kontakty w szkołach średnich i uczelniach dotarł do kilku
zaufanych osób, które miały zapał i predyspozycje do ryzykownych i bezpośred-
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nich działań. Trzon grupy tworzyło dziesięć osób, pozostałe ze względu na młody
wiek nie mogło złożyć ślubowania. Każdy
z założycieli zorganizował 4-6 osobowe
podgrupy, osobiście utrzymywał kontakt
z ukrywającym się wówczas Jackiem Guzowskim (odmowa służby w komunistycznym wojsku), który wyznaczał zadania dla
poszczególnych sekcji. Stan osobowy był
dosyć płynny, trudno więc jednoznacznie
określić ile osób aktywnie uczestniczyło

w akcjach Grup Wykonawczych. Na pew- Często stosowaliśmy do ulotkowania meno w różnego rodzaju działania GW zaan- todę zwaną przewieszką, która polegała
gażowanych było kilkadziesiąt dziewcząt na umieszczeniu na wysokim budynku
rulonu z kilkoma tysiącami ulotek. Uloti chłopców.
Bardzo często organizowaliśmy tzw. ki rozsypywały się wskutek przepalenia
flesze czyli 15-20 minutowe, niezapowie- przez lont żyłki wędkarskiej, którą owidziane manifestacje uliczne w centrum nięty był rulon ulotek. Po wywieszeniu
miasta, w trakcie, których wieszaliśmy rulonu za oknem wybranego bloku i odpatransparenty, rozrzucaliśmy ulotki skan- leniu lontu, można było spokojnie odejść
dując antykomunistyczne hasła, a następ- i obserwować efekty z oddali.
Ojca Świętego Jana Pawła II przywitanie znikaliśmy w podwórkach, zamykając
liśmy
w 1987 r. ogromnym transparentem
za sobą bramę na kłódkę lub w inny sposób
zabezpieczając uczestników akcji przed SW przymocowanym do ogrodzenia aminterwencją przypadkowych ubeków lub basady USA w Warszawie i rozrzuciliśmy
milicji. We fleszach brało udział od 50 do ulotki, co wywołało furię funkcjonariuszy
100 osób, w tym działacze zaprzyjaźnio- SB. Po przejeździe ‚Papa-mobile’ ruszynych z nami organizacji - NZS, „Solidarność Młodych”, FMW, MRKS, LDPN.
N.
W trakcie większych manifestacji
stacji
ulicznych i pikiet GW SW zajmowały
ły się
ochroną ich uczestników. Zaopatrzeniem
eniem
w niezbędny sprzęt zajmował się student chemii ps. „Leszek”, który w zaciszu
aciszu
własnej piwnicy samodzielnie wytwarzał
arzał
petardy, świece dymne, „koktajle mołotowa” i „śmierdziele”. Trochę wybuchochowych akcesoriów otrzymywaliśmy od
Piotra Izgarszewa z Grup Oporu Soliolidarni (pracownik Regionu - mazowieieckiej Solidarności, zmarły w 2007 r.).
Piotr często rozliczając się z kolportaażu bibuły proponował w zamian: kol-ce do rzucania pod opony samochodowe, śmierdziele z kwasu masłowego, zdarzało się, że oferował bardziej
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liśmy w stronę Starego Miasta
i tam pod kościołem św. Anny
rozrzucając i rozdając przygotowane specjalnie na wizytę
Ojca Świętego ulotki zostaliśmy
zaatakowani przez kilku cywilnych SB-eków. Jacek Guzowski znalazł sie już w ich
rękach, ale atak Adama Cymborskiego
i Pawła Kołkiewicza na SB-eka spowodował ‚wyszarpnięcie’ Jacka z rąk tajniaka.
Kilka dni później Jacek Guzowski, Adam
Cymborski, Paweł Kołkiewicz udali się
do Gdańska na zliżającą się i wyczekiwaną mszę św. na Gańskiej Zaspie. Zakwaterowanie mieliśmy w zorganizowanym
przez Adama Cymborskiego mieszkaniu.
Na mszę udaliśmy się oddzielnie, w pewnej odległości od siebie, przeczuwając, że
osoby wchodzące do sektorów z kijami,
flagami, transparentami moga być rewidowane. I tak też było. Przewidując taką sytu32
3
2

acje Jacek Guzowski miał ‚tylko’ dwa kije
z transparentem składającym się z barw
biało-czerwonych. W tym czasie Paweł
Kołkiewicz pod ubraniem wniósł owinięty
wokół ciała transparent Solidarności z wizerunkiem ks. Jerzego, który po wejściu
do sektorów, na początku mszy św. został
rozwinięty na wniesionych przez Jacka
kijach.
W październiku 1987 roku, w rocznicę
Powstania na Węgrzech w 1956 roku kolportowaliśmy specjalnie wydane na tę
okazję ulotki w języku polskim i węgierskim upamiętniające to wydarzenie. Pewnego dnia, Adam Cymborski i Jacek Gu-

zowski z zapasem ulotek
przybyli do akademika
‚’Bratniak’’ przy ul. Grójeckiej 39 gdzie w akademiku mieszkał Paweł
Kołkiewicz. Celem była
akcja ulotkowa którą mieli w trójkę przeprowadzić
następnego dnia, po północy, na osiedlach mieszkaniowych na Ochocie.
Kiedy jednak w końcu
któryś z kolei dzwonek
budzika postawił ich na
nogi - było już za późno
na taką wyprawę, było ok.
5-6 rano. W takiej sytuacji
wypad na osiedla mieszkaniowe nie miał sensu.
Paweł Kołkiewicz zaproponował inny kierunek:
Politechnikę,
Gmach
Główny. Było to‚ „doskonałe” miejsce do wszelkich akcji ulotkowych ze
względu na swoją budowę
wewnątrz gmachu. Szereg wejść/zejść po
schodach, owalny kształt wewnątrz, można było zawsze z ostatniego piętra ‚sypnąć’
ulotkami i spokojnie zniknąć. W trójkę,
z całym zapasem ulotek udali się spod‚
„Bratniaka’’ w stronę Gmachu Głównego
przy Pl. Politechniki. Tam, Paweł Kołkiewicz (wówczas student PW), jeszcze przed
rozpoczęciem zajęć, ok. godziny 7 rano
wszedł na teren gmachu i tym razem zamiast sypnąć ulotkami z ostatniego piętra (
co nie miało by sensu przy jeszcze pustym
Gmachu ) wchodził na poszczególnych
piętrach do otwartych aulii wykładowych

i tam rozrzucał ulotki pośród rzędów ław.
Po opuszczeniu Gmachu Głównego i późniejszym przybyciu na wykłady przed
południem, jeszcze można było w aulach
znaleźć rozrzucone ulotki. Na terenie
Politechniki (Gmachu Głównego) bardzo często rozrzucaliśmy albo kładliśmy
w bocznych korytarzach prasę i ulotki.
Wspomniany akademik‚ „Bratniak’’
często bywał miejscem spotkań Adama,
Jacka i Pawła. Zdarzało się, że Jacek Guzowski i Adam Cymborski wracając późno wieczorem z Wrocławia z dużą ilością
prasy ze względu na późną porę, nie chcąc
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przemieszczać się z workami prasy po
mieście, przyjeżdżali do akademika, i tu
nocowali. W akademiku tym również, po
jednej z akcji ulotkowych na Ochocie, gdy
byli ścigani przez SB-eków, Jacek Guzowski i Adam Cymborski dotarli do pokoju
Pawła Kołkiewicza i spokojnie odczekali,
aż sytuacja na zewnątrz się uspokoi.
Włączyliśmy się również w obronę
aresztowanych Kornela Morawieckiego
i Hanny Łukowskiej-Karniej w listopadzie 1987 r. Po uroczystościach z okazji
odzyskania niepodległości - 11 listopada
z pod Katedry Św. Jana ruszył pochód,
który przerodził się w manifestację
o uwolnienie przywódców SW. Wychodzący spod Katedry pochód, zaraz przy
wyjściu na Plac Zamkowy został zablokowany przesz szpalery ZOMO, jednak
pierwsze szeregi pochodu, które wzięły
się pod ręce i nie ulegając panice zwartym
szeregiem „z nogami” wbiły się w kordon
ZOMO-wców rozbijając ich szeregi.
Pod koniec listopada 1987 r., na Żoliborzu, w okolicach kościoła św. Stanisława
Kostki, razem z innymi grupami upomnieliśmy się o uwięzionego Krzysztofa Wolfa
z MRKS. Była to niezapowiedziana demonstracja podczas której rozdawaliśmy i rozrzucalismy ulotki wzywające do jego uwolnienia. Taki kilkunastominutowy,,flash’’,
które w takich formach były już wcześniej
i później wielokrotnie stosowane na ulicach Warszawy. Zdjęcie z tej manifestacji
znalazło się na forum podziemnego PWA,
nr 43 (124) z dnia 9 XII 1987 r.
W 1988 r. czterech działaczy GW udało się do Wrocławia w celu szkolenia
z zakresu obsługi radia SW.
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Uzyskaliśmy zapewnienie otrzymania nadajnika i wszechstronnej pomocy
technicznej. Przygotowaliśmy lokale,
które nigdy nie były wykorzystane, gdyż
wrocławska ekipa Radia „SW” po przeprowadzeniu jednej emisji w Legionowie,
zabrała cały sprzęt, kończąc tym samym
naszą radiową przygodę. Niewiadomo czy
było to spowodowane brakiem zaufania
do nas, czy brakiem komunikacji w SW.
Ze zrozumiałych względów nie znamy
nazwisk działaczy Grup Wykonawczych
SW. Funkcjonowały przeważnie tylko
pseudonimy.
Oto niektóre z nich: „RAFAŁ”, „PUDEL”, „MYCHA”, ANDRZEJ, KRZYSIEK, ADAM, „DŻINA”, KASIA, LESZEK, IWONA, „TUR”, „GOLIAT”,
„DŻINA”, „MAŁOLAT”, „KOLCZYK”,
DANIEL, „DANEK”, MICHAŁ, „ŁYSY”.
Bardzo dobrze układała nam się
współpraca Edwardem Mizikowskim
i Krzysztofem Wolfem z MRKS. Edek
i Krzysiek byli niezawodni w organizowaniu demonstracji, przejawiali
inicjatywę i dużą pomysłowość. Byli
znani w środowisku opozycyjnym, podejmowali wiele inicjatyw, zajmowali
się drukiem, kolportażem i organizacją
demonstracji. Przede wszystkim działali zgodnie z zasadami ideowymi bardzo
nam bliskimi - zasadami Solidarności
Walczącej.
Przez kilka lat systematycznie współpracowaliśmy ze środowiskami skupionymi wokół MRK”S”, PPN, LDP”N”,
NZS, FMW, KPN i „Solidarność Młodych”. Pod względem techniczno-organizacyjnym były to kontakty bardzo

Od lewej: NN, Paweł Skupiński, Adam Cymborski (Alternatywa), Paweł
Kołkiewicz(z ulotkami w rękach-Alternatywa), Jacek Guzowski (Alternatywa), pozostali NN, Warszawa, listopad 1987 r.
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Demonstracji z udziałem m.in. Grup Wykonawczych SW. Na pierwszym
planie z flagą – Jacek Guzowski, na drugim planie: Seweryn Jaworski..

owocne, przynoszące obopólne korzyści.
Nie możemy tego powiedzieć o współpracy z wydawnictwami „Horyzontu”.
Pierwsze i jedyne spotkanie z przedstawicielem tej grupy nastąpiło z inicjatywy
Kornela Morawieckiego w 1989 r. Nie dokonano wówczas, żadnych merytorycznych uzgodnień. Wystąpiły wyraźne
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różnice w ocenie bieżącej sytuacji, „my”
chcieliśmy dalej walczyć z powstającym
układem, „oni” dążyli do złożenia broni.
Dzieliła nas wielka przepaść, widoczna
od pierwszych numerów „Horyzontu”,
który traktowaliśmy jako kolejny „Tygodnik Mazowsze” bis, a nie pismo reprezentujące linię programową SW.

Jedna z demonstracji żądających wycofania z Polski wojsk sowieckich,
biało-czerwoną flagę z symbolem SW niesie Jacek Guzowski, po jego
prawej stronie: Seweryn Jaworski.

Schyłek dekady.

R

ok 1988 zaczął się jako kolejny
rok niewydolności rządzącej
komunistycznej ekipy i dogorywania systemu.
Na wiosnę i w lato przez Polskę przetoczyła się wielka fala protestów i strajków

robotniczych. Już w tym czasie Związek
Radziecki przeżywał potężny kryzys.
Wojna w Afganistanie, z którą militarnie nie byli sobie w stanie poradzić, wyścig zbrojeń, któremu finansowo nie byli
w stanie dorównać USA, śmierć Breżnie37

Jedna z demonstracji z udziałem m.in. Grup Wykonawczych SW. Po prawej
stronie z flagą z symbolem SW – Jacek Guzowski.

wa w 1982 roku, późniejsze krótkie rządy
dwóch kolejnych sekretarzy KC KPZR
aż do wyboru Gorbaczowa na stanowisko
I sekretarza KPZR. Gorbaczow, jak wszyscy jego poprzednicy, był komunistą. Nie
zamierzał pozbawiać komunistów władzy,
dążył do zmian aby zreformować (usprawnić w jego przekonaniu) zmurszały system, wciąż w obrębie komunistycznej
władzy. Ten system powoli się rozsypywał.
Dostrzegli to i towarzysze w Warszawie.
I nie dlatego, że dojrzeli do demokracji,
że poczuli potrzebę pokojowego oddania
władzy. Mieli świadomość, że ta władza
prędzej czy później całkowicie wymknie
się im z rąk ponieważ ich mocodawca, powoli acz systematycznie, chyli się ku upadkowi.
Solidarność jako związek zawodowy w 1988 roku był znacznie słabszy niż
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w 1981 roku. Potrzeba rozmów i dogadania się z opozycją wynikała nie z przekonania i chęci oddania władzy lecz
z konieczności zagwarantowania sobie
znacznie lepszej pozycji na przyszłość,
zapewnienie bezkarności, nie rozliczania za zbrodnie. Typowa‚ „ucieczka do
przodu’’. Mieli również świadomość
radykalizacji nastrojów społeczeństwa
zmęczonego sytuacja ekonomiczną, gospodarczą, polityczną. Strajki 1988 roku
w zdecydowanej większości organizowali ludzi młodzi, nowe pokolenie robotników, dla których „Sierpień 1980’’ roku był
pamiętnym wydarzeniem ale w którym
jednak nie oni odgrywali decydującą
rolę. Organizacje takie jak‚ „Solidarność
Walcząca’’, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności’’ (MRKS),

Federacja Młodzieży Walczącej (FMW),
Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodległość’’ (LDPN) jawnie negowały
istniejący układ władzy. Maj i sierpień
1988 roku pokazały, że na scenę weszło też
młode pokolenie robotników, studentów,
inteligencji, które miało dość migdalenia
się Wałęsy i jego otoczenia do sowieckich
namiestników w Polsce.
W konsekwencji strajków doszło do porozumienia komunistów z Wałęsa i jego
otoczeniem nastawionym na osiągnięcie
kompromisu z komunistami.
Swoiste credo porozumienia przedstawił Bronisław Geremek w wywiadzie
udzielonym dla Tygodnika Mazowsze, nr
255 z dnia 15/06/1988, po strajkach majowych a przed strajkami sierpniowymi 1988
roku.
„(...)Wybór jest w moim przekonaniu taki:
albo trzeba ten ustrój obalić, albo próbować
sprawić, aby coś się zmieniło w jego ramach.

Obalenie ustroju także mieści się w kategoriach politycznego myślenia, jeśli jest taka
możliwość. Ale ja jej nie widzę. Uważam,
że nie wytworzył się dostateczny potencjał
zmian. I dlatego twierdzę, że trzeba zrobić
wszystko, co można, ale na zasadzie realizacji kompromisu(...). Ważne jest, aby władza przy każdym nowym formułowaniu
polityki wiedziała, że ma możliwość takiego
właśnie układu. Sądzę, że jest to pojęcie aktualne(...) „.
Konkluzja jest prosta. Komuniści pokazali kawałek czerwonego tortu a Wałęsa,
Geremek, Mazowiecki i inni rzucili się
na niego. Dla nich niepodległość Polski,
suwerenność i niezależność były czymś
irracjonalnym, nie wartym rozważania
tematem. Wyraźnie obawiali się, jako środowisko dążące do ugody z komunistami,
nowego, dorosłego po 8 latach pokolenia
Polaków. Geremek we wspomnianym
wywiadzie mówił dalej:

Przemawia Seweryn Jaworski, za nim Jacek Guzowski
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Przed kontraktowymi wyborami.
Drugi od prawej: Leszek Siwakowski (Alternatywa)

„(...) Główną sprawą dla „S’’ jest rozziew
między radykalizującymi się postawami
młodego pokolenia robotników, studentów,
inteligencji a językiem porozumienia, którego używamy. Ta rozbieżność może przybrać
charakter dramatyczny. „S’’ może utracić
kontakt z grupami, których wola będzie
w najbliższych latach decydująca.(...)”
Był to czas, w którym poczuliśmy, że
należy mocno iść do przodu, że jest szansa powalczyć nie o ochłapy z komunistycznego stołu, które dla ludzi pokroju
Wałęsy, Geremka, Mazowieckiego były
szczytem marzeń, ale o niepodległość
Polski. Opowiadaliśmy się przeciwko
porozumieniu z komunistami, bojkotem
„okrągłego stołu”, żądaliśmy wycofania
wojsk radzieckich z Polski i osadzenia
zbrodni komunistycznych. Pomysł aby
40

Jedna z demonstracji z udziałem m.in. Grup
Wykonawczych SW. Od lewej: Paweł Skupiński, na pierwszym planie: Leszek Siwakowski,
z flagą SW – Jacek Guzowski (Alternatywa)

sowiecki generał Jaruzelski został prezydentem Polski, preferowany przez
Michnika i Wałęsę, zapoczątkował liczne
demonstracje w Warszawie przeciwko
temu.

Pierwsze spotkanie z szefem SW nastąpiło dopiero na początku 1989 r. Było to możliwe dzięki (nieżyjącej już) Bożenie Krawczyk,
która stała się nieformalnym łącznikiem naszej grupy z wrocławską centralą. Zapoznaliśmy Kornela z dotychczasową działalnością,
stanem struktur SW w Warszawie, przedstawiliśmy poglądy polityczne
i plany na najbliższe miesiące.
Do Warszawy powróciliśmyy
pełni wiary i nadziei na lepszee
jutro.
Późniejj odbyło
j
y sięę jeszj

nę Łukowską-Karniej, Tadeusza Warsza
z Londynu i Seweryna Jaworskiego.
W 1990 r. zajęliśmy się współorganizowaniem warszawskiego oddziału Partii
Wolności, zbieraliśmy podpisy pod kandydaturą Kornela w wyborach prezydenckich, a podczas kampanii parlamentar-

Po lewej: Kornel Morawiecki, Leszek Siwakowski (Alternatywa), Marek ps. „Goliat” (Alternatywa)

cze kilka spotkań m.in. w maju 1989 r. i styczniu 1990 r., tym razem na naszym terenie
w Łomiankach. Uczestniczyło w nich większe grono członków SW, a oprócz Kornela
Morawieckiego gościliśmy również Han-

nej w 1991 r. wystawiliśmy własną listę.
Pomagaliśmy także sekcji wschodniej
w przeprowadzeniu konferencji z udziałem opozycji z krajów ZSRR. Dalej jednak wydawaliśmy bibułę, cierpliwie obserwując kierunek zachodzących zmian.
Powołanie Partii Wolności doprowadziło do samorozwiązania Solidarności
Walczącej. Tylko sceptycy przewidywali
szybki koniec PW. Tak się niestety stało, a szkoda, gdyż założenia programowe
SW nie zostały całkowicie zrealizowane
i nadal pozostają aktualne. Wielu z nas
liczyło na ponowną reaktywację organizacji wierząc, iż zgromadzony w niej potencjał będzie potrzebny do budowania
wolnej i solidarnej Polski.
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Epilog.

„S

olidarność Walcząca” zakończyła swoja działalność w 1990 roku. Była
przeciwna rozmowom z komunistami
przy tzw. okrągłym stole, przewidując
słusznie, że będzie to forma uwłaszczenia i legitymizacji komunistów oraz
zagwarantowania im bezkarności i nie
pociągania ich do odpowiedzialności
karnej za zbrodnie jakich dopuścili się
przez minione lata. Był to czas, kiedy komuniści przejmowali za bezcen majątek
narodowy. Dzikie prywatyzacje, rozkradanie majątku narodowego pod hasłami
reformy Balcerowicza. W konsekwencji
„okrągłego stołu” i przejęcia w III RP
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władzy przez postkomunistów i ludzi
„opozycji”, którzy weszli z nimi w układy na czele z Lechem Wałęsą, zabrakło
dekomunizacji polityków i życia politycznego, dziennikarzy, naukowców,
sędziów i prokuratorów. Zaważyło to
na życiu Polski przez następne kilka
dekad. Środowiska postkomunistyczne, które przejęły media po 1989 roku
przedstawiały działaczy Solidarności
Walczącej jako „oszołomów”, przypięto organizacji łatkę „terrorystów”,
fałszowano jej obraz w świadomości
społeczeństwa.
Paradoksalnie, organizacja, która
już w czarnych latach stanu wojennego przewidywała upadek komunizmu,
rozpad bloku wschodniego, odzyskanie przez państwa wchodzące w skład
ZSRR niepodległości, upadek muru berlińskiego i zjednoczenie Niemiec – została przez zmarginalizowana. Dopiero
w 2007 roku, śp. Prezydent Lech Kaczyński, obejmując honorowy patronat nad
organizacją uroczystości w 25. rocznicę
powstania Solidarności Walczącej, przypomniał o osiągnięciach SW oddając
szacunek i pamięć działaczom SW i ich
organizacji.

Adam Cymborski
Jacek Guzowski
Tomasz Szostek
Paweł Kolkiewicz

Jacek Guzowski, Kornel Morawiecki, Adam Cymborski. Powązki, w rocznicę 1 sierpnia.

Po latach...

J

ak w piosence Jacka Kaczmarskiego „Co się stało z naszą klasą?”, po rozwiązaniu SW i Partii
Wolności w 1992 r., rozeszły się nasze
drogi po całym kraju. Niektórzy z nas pozostali w Warszawie, inni z niej wyjechali.
Mieliśmy quasi-niepodległość, w społeczeństwie istniało poczucie, że „pokonaliśmy komunę”, była przecież „niezależna” prasa z „Gazetą Wyborczą” i logiem
Solidarności, można było wyjeżdżać za
granice, każdy miał paszport – wszak
było to marzeniem od dziesiątków lat pod
rządami komuny. Mieliśmy „kapitalizm”,
majątek narodowy sprywatyzowano, komuniści i laicka solidarnościowa „opozy-

cja” uwłaszczali się, przejmowali zakłady
pracy, zakładali firmy wykorzystując
zagrabiony majątek. Stało się to, przed
czym przestrzegał Kornel Morawiecki
i Solidarność Walcząca przed obradami
„okrągłego stołu”.
Brak przejrzystości życia społeczno-politycznego wynikający z braku lustracji i dekomunizacji w życiu politycznym,
w mediach, w sądach, prokuraturach i na
uczelniach wśród kadry uczelnianej wpłynął na degrengoladę moralną w życiu publicznym na wiele kolejnych lat. Nastąpiło
scementowanie betonu postkomunistycznego w tych kluczowych dla prawidłowego
krwioobiegu życia publicznego i politycz43

Anin, 9.XII 2009 r., drugi od lewej: Paweł Kołkiewicz,
Jacek Guzowski, Bolesław Guzowski odznaczeni
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odznaczenia
wręczał prof. Jan Żaryn (pierwszy od lewej).

nego instytucjach i organach państwowych. To te środowiska zafundowały nam
w Polsce po 1899 r. sowieckiego prezydenta Jaruzelskiego, człowieka, którego ręce
przez dziesiątki lat ręce były brukane krwią
Polaków, później prezydenta Bolka Wałęsę,
obalono rząd premiera Jana Olszewskiego
rękoma m.in. Donalda Tuska, człowieka,
dla którego – jak sam powiedział: „Polskość
to nienormalność (...) Piękniejsza od Polski

Po prawej: Seweryn Jaworski, Powązki, w rocznicę
Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2007 r.
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Anin, 9.XII 2009 r., Kazimierz Michalczyk odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Obok: ks. Stanisław Małkowski

jest ucieczka od Polski tej na ziemi, konkretnej, przegranej, brudnej i biednej. I dlatego
tak często nas ogłupia, zaślepia, prowadzi
w krainę mitu. Sama jest mitem”.
Jakże wymownie do tych wydarzeń po
1989 roku pasują słowa barda Leszka Czajkowskiego z połowy lat 90.-tych ub. wieku,
pisane ku pamięci Żołnierzy Wyklętych,
jednak mające wówczas w tamtych latach
swoją aktualność i wymowę po okresie
stanu wojennego: „Osuszył czas mokradła
krwi/czerwone słońce znów w zenice/czy
warto było w wojny dni/za taki kraj oddawać życie?”.
W 2007 roku, w okresie poprzedzającym 25. rocznicę powstania Solidarności
Walczącej, spotkaliśmy się ponownie. Był
to czas, gdy śp. Prezydent Lech Kaczyński
objął honorowy patronat na organizowanymi przez Kancelarię Prezydenta obchodami tej rocznicy. Po 25 latach od powstania i 15 lat od zakończenia działalności,
SW została upamiętniona i uhonorowana
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Podczas uroczystości 15 czerwca 2007 r.
w Pałacu Prezydenckim, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński
zwracając się do działaczy Solidarności
Walczącej powiedział:

„(…) Ta uroczystość, jak kilka innych
w ciągu ostatnich miesięcy, odbywa się
z co najmniej piętnastoletnim opóźnieniem. Piętnastoletnim lub większym, bo
odznaczenia tych, którzy walczyli o Polskę w trakcie tego, co ja nazywam trzecią
konspiracją, czyli po roku osiemdziesiątym,
szerzej po roku siedemdziesiątym szóstym,
powinny mieć miejsce wkrótce po roku
dziewięćdziesiątym. Tak z różnych powodów się nie stało, muszę nadrabiać braki.
Muszę robić to, co powinno być dawno
uczynione. I na pewno jednym z tych zaniedbanych była organizacja „Solidarność
Walcząca”. (...) Dziś spotykam się z Paniami - z tego co widzę bardzo licznymi, z czego
się cieszę – i z Panami z grupy najbardziej
radykalnej, ale wywodzącej się ze związku
„Solidarność”. Wyście rzucili wtedy hasło
niepodległości. Hasło, które - zapewniam
- było także w sercach i umysłach innych
odłamów, ale nie było bezpośrednio formu-

łowane. To bezpośrednio Wasza zasługa, bo
chociaż walka toczyła się na różne sposoby
i na różnych frontach, to jest rzeczą bardzo
dobrą, że istniała duża grupa, dobrze zakonspirowana, która to hasło niepodległości już wtedy rzucała w sposób bezpośredni.
Za to należy się Wam wielkie podziękowanie. Wielkie podziękowanie, należy się
Wam też za wytrwałość, za wieloletnią
pracę w warunkach podziemia, za swoistą
nieustępliwość.(...)”
Wiele osób, że struktur SW z całej Polski zostało wówczas odznaczonych orderami i odznaczeniami przez Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego.
Również i osoby z naszego środowiska
warszawskiej SW, wywodzące się z „Alternatywy”, zostały uhonorowane przez
Prezydenta. Tomasz Szostek (2007 r.),
Andrzej Jaworski (2007 r.), Bolesław Guzowski (2009 r.), Jacek Guzowski (2009 r.),
Paweł Kołkiewicz (2009 r.) oraz Kazimierz

25. rocznica powstania SW, Pałac Prezydencki, od lewej: Bolesław Guzowski, Jacek Guzowski, Tomasz Szostek,
Adam Cymborski, Andrzej Jaworski (Alternatywa – SW oddział Warszawa )
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01.06.2007 r., wystawa w Muzeum Niepodległości, 25. rocznica powstania SW, Kornel Morawiecki i Adam Cymborski

Michalczyk (2009r.), członek naszego Stowarszyszenia, zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski Polonia Restituta
W czasie obchodów 25. lecia SW, w warszawskim Muzeum Niepodległości, zorganizowana została wystawa poświęcona
SW. Wśród eksponatów prezentowanych
podczas wystawy znalazły się na niej również zdjęcia z demonstracji i wydawnictwa
drukowane i kolportowane przez nasz
warszawski oddział SW.
Gościem wystawy był m.in. były premier Jan Olszewski i przewodniczący SW
Kornel Morawiecki.
Niestety, tragiczna śmierć naszego Prezydenta pod Smoleńskiem 10 kwietnia
2010 r., sprawiła, że nastał czas kontrofensywy WSI i postkomunistycznej agentury. Bronisław Komorowski na stanowisku
Prezydenta RP wyznawał zupełnie odmienne wartości i preferował odznaczać
m.in. agentów SB, sędziów i prokuratorów zwalczających podziemie solidarnościowe i niepodległościowe w latach stanu
wojennego.
W 2009 r. założyliśmy Stowarzyszenie
Solidarność Walcząca Oddział Warszawa.
Pisaliśmy wówczas na naszej stronie inter46

01.06.2007 r., wystawa w Muzeum Niepodległości, 25. rocznica powstania SW, Kornel Morawiecki i Tomasz Szostek

netowej, że po latach rozłąki spotkaliśmy
się znowu:
Aby dać świadectwo naszej godności.
Aby dać świadectwo prawdy o tamtych
latach.
Aby przekazywać młodemu pokoleniu
wartości, o które wówczas głośno się
upominaliśmy.
Aby nie zatracać się w dzisiejszym, konsumpcyjnym świecie, ale żyć dla innych.
Aby przypominać młodemu pokoleniu
o naszych korzeniach, naszej historii,
naszej tradycji.
Aby dać świadectwo, że - gdziekolwiek
dziś los nas rzucił - jesteśmy dumni
z tego, że jesteśmy Polakami.
Uznaliśmy wówczas i nadal uważamy, ze
naszym zadaniem po latach jest odbudowa
świadomości patriotycznej i narodowej
szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków, wychowywanie polskiej młodzieży w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie
i przekazywanie młodemu pokoleniu historii i dokonań Solidarności Walczącej
oraz innych organizacji i ruchów opozycji
antykomunistycznej i niepodległościowej
z lat 1939-1990.
Jako Stowarzyszenie zaczęliśmy organizować na Mazowszu i w innych rejonach

Polski spotkania, prezentacje, pokazy
filmowe poświecone wydarzeniom historycznym z naszych najnowszych dziejów,
które powinny być w świadomości młodych ludzi i budzić w nich poczucie dumy
narodowej, kształtować postawy patriotyczne. Dotyczyły one m.in. Powstania
Warszawskiego, Bitwy 1920 roku, Żołnierzy Wyklętych, wydarzeń z lat 1944 – 1989.
Organizowaliśmy wieczornice w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Już
w 2009 r. ponownie zaczęliśmy wydawać
(również w wersji elektronicznej) naszą
„Alternatywę” – tym razem już jako pismo naszego Stowarzyszenia Solidarność
Walcząca Oddział Warszawa, którą rozpowszechnialiśmy zarówno poprzez tradycyjne formy kolportażu (rozdawanie do
ręki) jak i poprzez Internet.
Na wiosnę 2010 r., przed 70 rocznicą
zbrodni komunistów i wymordowania polskich żołnierzy i oficerów w Katyniu, przy-

gotowaliśmy specjalne wydanie „Alternatywy” z informacją o tej zbrodni w siedmiu
językach: polskim, niemieckim, angielski,
francuskim, fińskim, litewskim, estońskim i mailowo rozesłaliśmy do wszystkich
parlamentarzystów Unii Europejskiej.
Rozesłaliśmy to wydanie również do wielu
serwisów i gazet internetowych na całym
świecie. Informacje o naszej akcji znaleźć

Prezentacja Pawła Kołkiewicza i pokaz filmu o Żołnierzach Wyklętych, Łomianki, czerwiec 2011 r.
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Jadwiga Chmielowska pod namiotem Solidanych2010.
Trzmają baner: od lewej Tomasz Szostek, Adam Cymborski.

można było na serwerach wielu serwisów
m.in. polonijnych od Kanady po Australię.
W każdą rocznicę tragedii 10 IV 2010 r.
pod Smoleńskiem, byliśmy zawsze w Warszawie wśród tych
tysięcznych tłumów, które domagały się wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy.
Wiele razy wspieraliśmy
również Stowarzyszenie „Solidarni2010” podczas ich protestów gdy domagali się wyjaśnienia od rządu PO i PSL
tragedii pod Smoleńskiem
w 2010 r.
Wydaliśmy również wersję elektroniczną satyrycznego pisma „Swołocz” będącego wyrazem naszego
stosunku do destruktywnej dla Polski
polityki triumwiratu Tusk-Komorowski-Michnik.
W styczniu 2011 r., jeszcze przed ustanowieniem przez Sejm dnia 1 marca jako
Narodowego Dnia Pamięci żołnierzy Wy48
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klętych, rozpoczęliśmy w ‘Alternatywie”
cykl artykułów o Żołnierzach Wyklętych.

9.IV.2011 r., w przedzień 1. rocznicy katastrofy
pod Smoleńskiem, Warszawa, pod ambasadą rosyjską. Trzyma baner (po prawej strone) Paweł
Kołkiewicz, obok Adam Cymborski.

Laureaci I. Konkursu Wiedzy o Żołnierzach
Wyklętych dla młodzieży powiatu Grodzisk
Maz., 2011/2012 r., 12 uczestników.

10.IV.2011 r., w 1. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem, Warszawa. Od lewej:
Radosław Sikora. Po prawej: Piotruś Siwakowski (syn Leszka Siwakowskiego).

10.IV.2011 r., w 1. rocznicę katastrofy pod
Smoleńskiem, Warszawa. Po prawej: Leszek Siwakowski i Piotruś Siwakowski.

W tymże 2011 roku, we współpracy z Powiatowym Klubem Historyczno-Dziennikarskim w Grodzisku Maz., rozpoczęliśmy organizować dla młodzieży powiatu
grodziskiego Powiatowy Konkurs Histo-

Laureaci VI. Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży powiatu Grodzisk Maz., 2016/2017 r.,
97 uczestników.

ryczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.
W pierwszej edycji z 2011 r. wzięło w niej
udział 12 uczniów, w ostatniej szóstej edycji z 2016 roku już prawie 100 uczniów.
W ciągu tych kilku lat olbrzymia grupa
49
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uczniów, nauczycieli i rodziców poznała,
również dzięki naszemu stowarzyszeniu,
historię naszych niezłomnych bohaterów.
Olbrzymim sukcesem zakończyło się
zorganizowanie w 2013 r. I. Warszawskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach
Wyklętych. Pomysłodawcą i organizato-

rem był Paweł Kołkiewicz. Sala SDP, przy
ul. Foksal 3/5 w Warszawie, którą zarząd
SDP użyczył nam na realizację pokazu za
darmo, pękała w szwach.
Ludzie siedzieli na podłodze, na parapetach okien. Ten kilkunastogodzinny pokaz
filmów o Żołnierzach Wyklętych uwi-

Ogromne zainteresowanie widzów Warszawskim Maratonem Filmowym o Żołnierzach Wykletych, Warszawa 2013 r.
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Oznakowane przez nas biało-czerwonymi flagami groby polskich żołnierzy
poległych pod Arnhem we wrześniu 1944 r., wrzesień 2012 r.

docznił jak wielkie jest zapotrzebowanie
na tego typu imprezy. W kolejnych latach
organizowaliśmy kolejne edycje Maratonów. Idea wielogodzinnych pokazów filmów o Żołnierzach Wyklętych zainspirowała wielu lokalnych działaczy środowisk
patriotycznych do organizowania podobnych maratonów. Byliśmy zapraszani do
Błonia, Milanówka, Kazimierza Dolnego,
Konstancina –Jeziornej, Rypina, Pruszkowa. Byliśmy również w Berlinie i Holandii
z pokazami i prezentacjami o Żołnierzach
Wyklętych. Podczas pobytu w obu tych
krajach, nie zapomnieliśmy o naszych
żołnierzach, którzy na obcej ziemi oddali
życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
Odwiedziliśmy cmentarze wojenne
gdzie spoczywają polscy żołnierze. Wyjazdy te były możliwe dzięki wsparciu finansowemu i gościnności Kazika Michalczyka.
W 2012 roku, zostały zorganizowane
przez Instytut Pamięci Narodowej, bez
udziału władz państwowych wywodzących się z PO i PSL, uroczystości poświę51

cone 30. rocznicy powstania SW. W Warszawie zorganizowana została konferencja
podczas której Paweł Kołkiewicz, z warszawskiego oddziału SW, wygłosił referat
na temat naszej grupy.
W trakcie obchodów Kornel Morawiecki i Andrzej Kołodziej wręczyli organi-

30. rocznica powstania SW, czerwiec 2012 r.,
IPN Warszawa. Leszek Siwakowski odznaczony
Krzyżem Solidarności Walczącej

zacyjne odznaczenie, Krzyż Solidarności
Walczącej członkom i osobom współpracującym z SW w latach stanu wojennego.
Z naszej grupy odznaczenie otrzymali
Adam Cymborski, Leszek Siwakowski
i Paweł Kołkiewicz. Krzyż SW jest odznaczeniem ustanowionym przez Kapitułę
Krzyża Solidarności Walczącej, przewodniczącym której jest Kornel Morawiecki,
„dla upamiętnienia wysiłku członków
i współpracowników Solidarności Walczącej oraz osób szczególnie zasłużonych
w walce o „Wolność i Solidarność między
ludźmi i narodami”.
Wybory prezydenckie i parlamentarne w 2015 roku przyniosły zwycięstwo
obozowi patriotycznemu i narodowemu.

30. rocznica powstania SW, czerwiec 2012 r.,
IPN Warszawa. Paweł Kołkiewicz odznaczony
Krzyżem Solidarności Walczącej

30. rocznica powstania SW, czerwiec 2012 r.,
IPN Warszawa. Prezentacja Pawła Kołkiewicza
o Grupie Alternatywa SW oddział Warszawa.

30. rocznica powstania SW, czerwiec 2012 r.,
IPN Warszawa. Adam Cymborski odznaczony
Krzyżem Solidarności Walczącej
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Z wielkim opóźnieniem, po 26 latach
od symbolicznego 1989 r., ale wreszcie
rozpoczął się żmudny proces odbudowy
materialnej i moralnej Polski. Szczególnie poprzedzające 2015 rok, minione 8 lat
rządów PO i PSL i rządów Donalda Tuska
to czas demontażu państwa polskiego,
niszczenia gospodarki, zamykania zakładów pracy, uczynienia z Polski magazynu
dla towarów i produktów wytwarzanych
w Zachodniej Europie. To czas upadku
poziomu edukacji historycznej i literatury narodowej wśród młodzieży. To czas
demoralizacji polskich sądów przez sędziów czujących się „nadzwyczają kastą
ludzi”, orzekających w sprawach karnych
podczas gdy sami wchodzili w konflikt
z prawem dokonując kradzieży czy popełniając inne przestępstwa kryminalne.
Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazują, że wielu sędziów uwikłanych jest
w mafijne struktury, niezgodne z prawem
działania hańbiąc tym samym wizerunek
orła noszony na sędziowskiej todze.
To był czas niszczenia polskiej armii,
całkowitej bezwolności i uległości wobec

rosyjskich służb specjalnych, wyrzekania się podmiotowości w stosunku do
UE, Niemiec czy Rosji. To była Polska
symbolizowana przez orła z czekolady
w wykonaniu, na szczęście dla Polski, już
byłego prezydenta B. Komorowskiego,
„orła” przypominającego raczej WRONę
sowieckiego generała Jaruzelskiego z lat
stanu wojennego niż naszego dumnego
polskiego Orła. To państwo za czasów rządów PO-PSL, wg słów Bartłomieja Sienkiewicz, ministra spraw wewnętrznych
w rządzie Donalda Tuska „istniało tylko
teoretycznie” („Państwo polskie istnieje teoretycznie. Praktycznie nie istnieje”). Z tej
Komorowsko-Tuskowej Polski pozostało tylko „chuj, dupa i kamieni kupa”, jak
w dalszych swoich rozważaniach na temat
naszej Ojczyzny stwierdził Bartłomiej
Sienkiewicz. Te właśnie słowa najlepiej
określają pogardę i cynizm polityków koalicji PO-PSL wobec Polski i ich stosunek
do naszej Ojczyzny: Polski patriotycznej,
narodowej i dumnej ze swojej historii.
Dziś, w przededniu 35. rocznicy powstania SW, wzorem spotkania sprzed 10
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Święto Niepodległości 11 Listopada. Trzymaja baner, od lewej: Paweł Kołkiewicz i Radosław Sikora.

lat ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskiem, planowane jest spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z działaczami
tej antykomunistycznej i niepodległościowej organizacji. Wierzymy, że spotkanie to przypomni Polsce o „Solidarności
Walczącej”, która poprzez swoją deter54

minację, ideowość, antykomunizm i jasne
wskazanie w swojej działalności nadrzędnego celu jakim była niepodległość Polski, miała znaczący wpływ na obalenie komunizmu u schyłku lat 80.tych XX wieku.
Paweł Kołkiewicz, maj 2017 r.

Wywiad

Żałuję, że na was nie postawiłem
- wywiad z Kornelem Morawieckim, założycielem
i przewodniczącym Solidarności Walczącej przeprowadzony przez Adama Cymborskiego i Pawła Kołkiewicza 2 grudnia 2015 r. w gmachu Sejmu RP przy ul.
Wiejskiej w Warszawie.
Paweł, Adam: Kornel, 33 lata temu,
w 1982 r., powstała Solidarność Walcząca.
Po 8 latach, w 1990 r. oficjalnie zakończyła
działalność. Później był długi czas milczenia o naszej organizacji – i teraz po tylu latach, Ty zostajesz marszałkiem–seniorem
Sejmu RP. Jak uważasz- czy to zwieńczenie czegoś co się skończyło czy początek
czegoś nowego?
Kornel: Zawsze chciałbym aby to było
początkiem nowego, żeby tą naszą ideę
poniosło młode pokolenie, żeby ta Polska
Rzeczpospolita Solidarna, którą mieliśmy
w programie a która była kontynuacją tego
fenomenu Solidarności, jeszcze przed stanem wojennym, żeby ta Polska stawała się
rzeczywiście Rzeczpospolita Solidarną. To
jest takie moje marzenie. Myślę, że może ci
co idą po nas może to poniosą, chociaż stan
świadomości został przez te ostanie 25 lat
został bardzo zaburzony.
Paweł: Powiem, że odpowiedziałeś po
części już na moje drugie pytanie, bo naszym celem jest przygotowanie i wydanie
tej broszury przede wszystkim z przekazem dla obecnego, młodego pokolenia
Polaków.

Kornel Morawiecki, Paweł Kołkiewicz podczas spotkania w Sejmie RP, 2 grudnia 2015 r.

Czy można uznać, że pamięć i historia
o SW coś znaczy dla młodego pokolenia,
tych już urodzonych i wychowanych po
1989 r. dla których stan wojenny, komunizm to już przeszłość i historia? Czy uważasz, że jest coś z tamtych lat, z naszego
życia co my możemy im przekazać, coś co
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Paweł: Kornel, wróćmy do tamtych lat,
tamtych czasów. Kiedy dowiedziałeś się
o nas, o naszej grupie Alternatywa, o nas,
wówczas młodych ludziach, którzy tu
w W-wie a ściśle mówiąc w Łomiankach
założyli Solidarność Walczącą Oddział
Warszawa?

Kornel Morawiecki, Adam Cymborski podczas spotkania w Sejmie RP, 2 grudnia 2015 r.

warto aby oni kontynuowali i naśladowali
w swoim życiu?
Kornel: Warto im przekazać to żeby
byli w życiu odważni, uparci, żeby się nie
poddawali, aby nawet jeśli w konfrontacji
z jakąś inną siłą wydała się im ona potężniejsza, nie do pokonania - żeby wierzyli
w to, co im się wydaje słuszne. Żeby byli
poszukujący, żeby szukali tego co w życiu
lepsze bo my też przecież szukaliśmy tych
wzorów wtedy i nie patrzyliśmy tylko na
siebie. I ci ludzie którzy stworzyli SW mieli idee, wierzyli w coś ponad materialnego
i brakuje trochę takiej wiary teraz. Tego im
życzę aby coś się pojawiło w ich życiu bo
wtedy młodzi idą „ jak burza”.
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Kornel: Nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale było to jeszcze przed moim
pierwszym aresztowaniem (9 listopad 1987
– przyp. red.) Dowiedziałem się o was chyba w 1987 r., ale... to było zapewne wcześniej, tak w 1986, 1987 r. Było tu wydawane
w Warszawie pismo „Horyzont”, było to
pismo inteligenckie, sygnowane przez SW,
ale z tego co mówicie i jak widać wasza
Alternatywa jako pismo identyfikujące się
z SW było jeszcze przed Horyzontem.
Adam: Tak, jeszcze wcześniej był Wolny Strzelec wydawany przez Inicjatywę
Walki Czynnej, byliśmy w kontakcie
z Mariuszem Grabowskim.
Kornel: Tak, Mariusz był związany
z strukturami młodzieżowymi SW. Tak
sobie przypominam, wizyta papieża była
w czerwcu 1987 r., to wtedy już o was na
pewno słyszałem.
Paweł: A czy pamiętasz swoja wizytę
w Warszawie i pierwsze spotkanie z nami?
Kornel: Pamiętam, pamiętam. Gdy wróciłem z zagranicy, nielegalnie przekroczyłem granicę, wtedy moje ukrywanie nie
było już tak ścisłe jak przed aresztowaniem
i spotkałem się z wami. Pamiętam przyjechaliśmy do Łomianek.

Jacek Guzowski i Paweł Kołkiewicz pod Bramą Brandenburską w Berlinie, 11.04.2012 r.,
dzień przed wykładem o Żołnierzach Wyklętych dla Polonii niemieckiej.

Paweł: Kornel, kiedyś Adam powiedział,
że podczas spotkania z Tobą, ale to już
było po 1989 roku, powiedziałeś, że żałujesz, że wówczas, w tamtym okresie bardziej na nas nie postawiłeś. Czy pamiętasz
to zdarzenie i co miałeś na myśli?
Adam: To było we Wrocławiu, u Mariusza, jak byłem z synem Kornelem, mam to
nawet nagrane ba video.
Kornel: Może podobała mi się wasza
taka zasadniczość, taka wierność. To był
czas kiedy wiele osób, nawet moich znajomych zastanawiało się czy wogóle można
marzyć o czymś więcej niż ten „okrągły
stół”. To była taka granica, zwłaszcza dla
polskiej inteligencji, dla ludzi kościoła,
związanych z polityka przez Zachód. Więc
oni uważali, że to jest niemożliwe żądać
coś więcej a wy, z tego co pamiętam, byliście tacy uparci, nie godziliście się na taki
kompromis, tak samo podobnie jak i ja.
Paweł: Kornel, na zakończenie mamy

pytanie: co dalej z Polską? Mamy wielkie
nadzieje na zmiany, na odbudowę naszej
Ojczyzny, na oczyszczenie jej z korupcji,
rozliczenia afer i złodziejstwa, na lustrację.
Mamy dość wyniszczania polskiej gospodarki, niszczenia armii, zastoju edukacyjnego, niszczenia naszej tożsamości narodowej,
opluwania polskiej historii i tradycji. Lista
demontażu naszej państwowości za rządów
PO i PSL jest długa. Czy nam się uda?
Kornel: Wy chłopcy wierzycie, że wam
się uda, i ja też wierze, że nam się uda. To
nie jest tak, że wszystko to co się stało złego
uda się nam cofnąć przez rok czy nawet
5 lat. Została skażona nie tylko myśl elit
ale również myślenie ogółu. Zaczęli rozumować tak, że najważniejsze jest to co
dla siebie, takie myślenie antypaństwowe.
Cały ten proces reformowania jest obciążony myśleniem minionych 25 lat, myśleniem egoistycznym dla własnych korzyści
i korzyści własnej grupy. Mało jest takiego
myślenia o całości i to jest słabością Polski.
Musimy to odbudować.
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Zyczajni, niezwyczajni ...
– My, z Alternatywy.
Adam Cymborski,
ur. 9 I 1967 w Warszawie, 1983-1986 współzałożyciel Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zespole Szkół Ogrodniczych w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawy. W III 1984 organizator wyjazdów młodzieży
wspierającej strajk w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Garwolina. 1986-1991 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej ps.
„Konrad”. Jedna z czołowych postaci SW w Warszawie; współzałożyciel warszawskiego oddziału SW; redaktor, drukarz i współorganizator kolportażu książek oraz pism wydawanych przez SW, m.in.
"Wolnego Strzelca", "Alternatywy", „Solidarności Walczącej” i "Warszawskiego Biuletynu Ulicznego". Razem z Jackiem Guzowskim przywozi prasę SW z Wrocławia i dostarcza na punkty kolportażu m.in. do akademika DS. „Bratniak” dla
Pawła Kołkiewicza. Brał udział w wielu akcjach Grup Wykonawczych SW, 1987-1990 współpracownik
MRKS i PPS-Rewolucja Demokratyczna; 1985-1989 kilkakrotnie zatrzymywany. 26 IV 1986 – 3 III 1989
rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach KE; 23 IX 1986 – 3 III 1989 w ramach SOR/KE
krypt. Szef. Odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej (2012 r.)

Bolesław Guzowski,
ur. 15 XII 1943 w Burakowie, w latach 1982-1990 kolporter pism niezależnych min. „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „CDN-GWR”, „Alternatywa”, „Solidarność Walcząca”, książek wydawnictw NOWA, Krąg, CDN, Przedświt. 1986-1990 zaprzysiężony
członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej, odpowiedzialny za dostawę materiałów poligraficznych (papieru, farby drukarskiej, matryc); uczestnik licznych akcji ulotkowych, manifestacji;
udostępnia mieszkanie na spotkania konspiracyjne, druk i szkolenia.
30 IV 1986 zatrzymany w trakcie transportu wydawnictw niezależnych na teren zakładu pracy /Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych w Łomiankach/; przetrzymywany w KD MO Warszawa – Żoliborz, kilkakrotnie przesłuchiwany, poddawany szantażowi psychicznemu min. odebraniem praw do wychowywania małoletnich dzieci po śmierci żony; zwolniony z aresztu.
W maju 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 14 miesięcy więzienia w zawieszeniu na
4 lata, szykanowany w pracy. 24 VII 1986 – 28 IX 1989 rozpracowywany przez p. V DUSW w Warszawie-Żoliborzu w ramach KE krypt. Kurier. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski Polonia Restituta (2009 r.), krzyżem Wolności i Solidarności (2015 r.)
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Maria Borowska,
ur.5 VI 1939 r. w m. Stanimierz k. Lwowa. 1982-1989 kolporter
hurtowy pism niezależnych min. „Tygodnik Wojenny”, „CDN - Głos
Wolnego Robotnika”, „Tygodnik Mazowsze”, książek Wydawnictwa
NOWA, Krąg, CDN; dostarcza wydawnictwa do Krakowa, Wrocławia i Zgorzelca. 1982 - 1989 współpracownik Grup Oporu „Solidarni”: odpowiedzialna za przygotowanie transparentów, introligator
w Oficynie Wydawniczej „Rytm”. 1982-1989 współpracownik parafii
św. S. Kostki w Warszawie; przygotowuje dekoracje do Mszy św. za
Ojczyznę, udziela pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom.
1987-1989 członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej i Polskiej Partii Niepodległościowej;
udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw niezależnych. Odznaczona
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

Elżbieta Guzowska,
ur. 5 XII 1964 r. w Lubaniu, 1982-1989 kolporter hurtowy pism niezależnych min. „Tygodnik Wojenny”, „CDN - Głos Wolnego Robotnika”, „Tygodnik Mazowsze”, książek Wydawnictwa NOWA, Krąg,
CDN. 1982 - 1989 współpracownik Grup Oporu „Solidarni”: odpowiedzialna za przygotowanie transparentów, introligator w Oficynie
Wydawniczej „Rytm”. 1982-1989 współpracownik parafii św. S. Kostki w Warszawie; udziela pomocy represjonowanym i ich rodzinom.
1987-1989 członek warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej
i Polskiej Partii Niepodległościowej; udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw niezależnych. 1987-1989 odpowiedzialna za przygotowanie maszynopisów pism „Sprawa” (PPN), „Alternatywa”, „WiS” (SW).

Jacek Guzowski,
ur. 22 VI 1968 w Warszawie. 1984-1986 współpracownik Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Warszawie. 1984-1989 kolporter prasy podziemnej;
1986-1991 zaprzysiężony członek Solidarności Walczącej, współzałożyciel warszawskiego oddziału SW. 1986-1991 drukarz pism SW,
m.in. „Wolnego Strzelca”, „Alternatywy”, „Solidarności Walczącej”
i „Warszawskiego Biuletynu Ulicznego”. Razem z Adamem Cymborskim przywozi prasę SW z Wrocławia i dostarcza na punkty kolportażu m.in. do akademika DS. „Bratniak” dla Pawła Kołkiewicza. W latach 1986-1991 założyciel i szef Grup Wykonawczych SW,
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współorganizator manifestacji, pikiet i akcji ulotkowych; 1987-1991 współpracownik MRKS, Grup
Oporu „Solidarni” i PPS-Rewolucja Demokratyczna. W X 1987 odmówił pełnienia służby wojskowej i odesłał książeczkę wojskową; przez kilka miesięcy poszukiwany przez WSW; w 1990 skazany
przez Sad Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
Od 12 VIII 1988 rozpracowywany przez RUSW w Legionowie w ramach SOR krypt. Działacze. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2009 r.), Krzyżem
Wolności i Solidarności (2015 r.)

Andrzej Jaworski,
ur. 4 II 1961 r. w Radomiu, w latach 1982-1989 współpracownik
Wydawnictwa Społecznego KOS; 1982-1990 kolporter, drukarz
pism niezależnych min. „Tygodnik Wojenny”, „KOS”, „Tu i Teraz”,
„Wielka Gra”, „Okienko”, „Zeszyty Edukacji Narodowej”, „Alternatywa”. 8 III 1984-28 VII 1984 aresztowany w Warszawie podczas
druku wydawnictw niezależnych, przewieziony i przetrzymywany
w Areszcie Śledczym w Radomiu; zwolniony na skutek amnestii.
W 1984 skreślony z listy studentów SGGW . 1984-1987 kilkakrotnie
zatrzymywany i przesłuchiwany; wielokrotne poddany rewizjom.
1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie.1988-1990 działacz warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej, współpracownik Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2007 r.)

Paweł Kołkiewicz,
ur. 29 XII 1966 r. w Opocznie. Od 1983 związany z działalnością
niezależną w Opocznie. Tuż przed maturą w 1985 r. przesłuchiwany przez ppłk Stefana Łacha, zastępcę szefa ds. SB w Opocznie na
skutek donosu. W 1985 r. rozpoczął studia w Warszawie na Politechnice Warszawskiej i nawiązał kontakty z Międzyzakładowym Komitetem Koordynacyjnym MKK ‚ „Wola’’; zajmował się kolportażem
warszawskich pism podziemnych m.in.: „Wola’’, „PWA’’, „BAZA’’,
„CDN’’, „Tygodnik Mazowsze’’, „KOS’’ oraz prasy krakowskiej,
wrocławskiej, łódzkiej, książek m.in. wydawnictw „Nowa’’, „Krąg’’,
„Rytm’’, „Most’’, „Przedświt’’ oraz pism studenckich „Miś’’, „Grizzly’’, „CIA’’, „Kurier Akademicki’’. Od
1986 r. członek oddziału warszawskiego „Solidarności Walczącej’’ powstałej z grupy „Alternatywa’’
ps. „Student”. Zajmował się kolportażem pism wrocławskiej SW i warszawskiej SW („Wolny Strzelec’’, „Alternatywa’’, „Solidarność Walcząca”), brał udział w wielu akcjach Grup Wykonawczych SW,
druku i w pracach redakcyjnych pism SW. Od wiosny 1987 zaprzysiężony członek „Solidarności Wal60

czącej’’. W pokoju akademika,,Bratniak’’ przy ul. Grójeckiej 39, w którym mieszkał, często odbywały
się spotkania warszawskiego oddziału SW. Pokój w „Bratniaku” był swoistym, ”punktem kolportażu’’.
Docierała tu i przekazywana dalej była prasa podziemna, oprócz Warszawy również z Wrocławia,
Łodzi, Poznania, Krakowa, Gdańska. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (2009 r.), Krzyżem Solidarności Walczącej (2012 r.)

Leszek Siwakowski,
ur. 30 V 1969 r. w Warszawie, zaangażowany w działalność podziemną, kolportaż prasy, malowanie haseł na murach, akcje ulotkowe.
Podczas jednej z takich akcji zatrzymany, przetrzymywany w areszcie. Zwolniony na mocy „amnestii” w lipcu 1986 r. Współpracownik
MRKS, członek KPN z którego wystąpił po dogadaniu się KPN z Wałęsą. Od 1988 r. członek Grup Wykonawczych Solidarności Walczącej,
brał udział w licznych demonstracjach przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce, dogadywaniu się Wałęsy z komunistami, „okrągłemu stołowi”. Odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej (2012 r.)

Seweryn Jaworski,
ur. 22 V 1931 w Warszawie. W sierpniu 1980 uczestnik strajku w Hucie
Warszawa, przewodniczący Komitetu Strajkowego, od IX 1980 w „S”,
członek Prezydium MKZ Mazowsze; przewodniczący KZ w HW;
w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, wiceprzewodniczący
ZR, delegat na I KZD, członek KK; we IX 1981 sygnatariusz deklaracji
założycielskiej Klubów Służby Niepodległości; IX/XII 1981 z ramienia
ZR Mazowsze wspierał strajk studentów-podchorążych Wyższej
Ochotniczej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Bliski współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki, m.in. zdeponował u niego 10 tys. dolarów
z majątku Regionu Mazowsze (pieniądze te posłużyły do uruchomienia działalności podziemia po 13 XII
1981). 13 XII 1981 internowany w Strzebielinku, Warszawie-Białołęce, 23 XII 1982 aresztowany, przewieziony do AŚ Warszawa-Mokotów, w IV i V 1983 3-krotnie pobity (szczególnie brutalnie 2 V), w VIII 1984
zwolniony na mocy „amnestii”. Współpracownik MRKS, 15 V 1986 ponownie aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Warszawie na 2 lata więzienia za wzywanie do bojkotu wyborów do Sejmu
PRL; zwolniony we IX 1986 na mocy amnestii. Współpracownik „Alternatywy” warszawskiego oddziału
„Solidarności Walczącej”, poprzez swoje kontakty z podziemiem udzielający wszechstronnej pomocy SW.
Od XII 1980 rozpracowywany przez Wydz. III-A KS MO w ramach SO krypt. Mazowsze; od 11 VIII 1981
przez Wydz. III-A KS MO w ramach SOR krypt. Seweryn; od 5 III 1982 przez Wydz. V KS MO w ramach SOS krypt. Edek; od 6 VIII 1984 przez Wydz. V/III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Seweryn.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).
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Tomasz Szostek,
ur. 28 XI 1966 r. w Radomiu.1982-1989 kolporter niezależnej prasy
i książek. 1983-1985 współzałożyciel, następnie działacz Młodzieżowego Komitetu Oporu w Warszawie; redaktor i autor tekstów
w pismach wydawanych przez MKO, m.in „Sympatyk”, „Legion
Młodych”, „Victoria”; 1986-1991 współzałożyciel, następnie członek
oddziału warszawskiego Solidarności Walczącej (ps. Krzysztof ); redaktor i autor tekstów w pismach SW „Warszawski Biuletyn Uliczny” i „WiS”; przepisuje także teksty na matryce. W 1990 współpracownik Wydziału Wschodniego SW przy organizowaniu konferencji Warszawa 90 z udziałem dysydentów z ZSRR. 23 IX 1986 – 3 III 1988 rozpracowywany w ramach
SOR krypt. Szef. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta
(2007 r.), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015 r.)

Kazimierz Michalczyk,
ur. 19 XII 1951 w Gliwicach. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w Bazie Sprzętu
i Transportu KBMPW Famont. Po 13 XII 1981 członek Drugiego
Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, organizator struktur informacji i kolportażu; drukarz
i kolporter pisma Delegatury „Manifestacja Gliwicka”, współzałożyciel pierwszej drukarni sitodrukowej Delegatury (pn. Bratniak);
uczestnik emisji Radia „S” w Gliwicach oraz akcji malowania autobusów w gliwickiej zajezdni hasłami „S”; 5 XI 1982 zatrzymany,
umieszczony w KM MO w Gliwicach, internowany Ośr. Odosobnienia w Katowicach i w Zabrzu-Zaborzu,. Od VI 1983 na emigracji w Berlinie Zachodnim. Współpracownik wydawnictwa Pogląd
w Berlinie; członek i przedstawiciel londyńskiej organizacji Solidarity with Solidarity oraz Solidarności Walczącej Oddział Katowice, następnie Wydziału Wschodniego SW w Niemczech a także przedstawiciel Polskiej Partii Niepodległościowej w Niemczech. Organizator pomocy dla struktur podziemnych w Polsce; współpracownik Niny Karsov przy przerzucaniu rosyjskich publikacji emigracyjnych,
materiałów poligraficznych oraz szkoleniowych dot. druku do ZSRS. W V 1989 uczestnik Konferencji
Organizacji i Działaczy Niepodległościowych w Austrii. Współorganizator spotkań ministrów Rządu
RP na Uchodźstwie. Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Solidarności Walczącej, Krzyżem Wolności i Solidarności (2017 r.)
(opracowane na podstawie Encyklopedii Solidarności)
Kazik, od kilku lat jest członkiem naszego Stowarzyszenia Solidarność Walcząca Oddział Warszawa. Nasz pobyt w Niemczech i Holandii, podczas których Paweł Kołkiewicz prowadził prelekcje nt.
Żołnierzy Wyklętych dla Polonii oraz możliwość odwiedzenia przez nas cmentarzy gdzie pochowani
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są polegli polscy żołnierze gen. Sosabowskiego i gen. Maczka (Holandia) oraz w Berlinie (polscy lotnicy
polegli podczas nalotów na Niemcy w II wojnie światowej), nie byłyby możliwy dzięki jego bezinteresownej pomocy finansowej i gościnności.

Andrzej
Rączka

Marek
ps. „Goliat

śp. Henryk Bazylewicz
(† 2004 r.)

Robert
Jakubiak
ps. „Pudel”

śp. Teresa
Morawska
(† 2004 r.)

śp. Henryk Domański
(† 1991 r.),

Ponadto, w czasie gdy Ukraina wyzwalała się z spod dominacji
Moskwy, podczas rewolucji 2013/2014 r. i demonstracji na Majdanie, po krwawych walkach przeciw demonstrantom z użyciem sowieckich sił specjalnych i sił wiernych prorosyjskiemu
prezydentowi Ukrainy Janukowyczowi, Kazimierz Michalczyk
przekazał 1000 USD na pomoc dla demonstrantów. W imieniu
Kazika, Paweł Kołkiewicz zorganizował przekazanie pieniędzy
na Ukrainę. Zostały one dostarczone do osoby w Kijowie, znanej Kazikowi z lat stanu wojennego, z działalności w Wydziale
Wschodnim SW. Informacja o tym odczytana została podczas
wiecu na Majdanie i wywołała entuzjazm i gorące brawa manifestantów. Obok, potwierdzenie otrzymania przez stronę ukraińską 1000 dolarów amerykańskich.
***********
Przez te wszystkie lata przez nasze szeregi przewinęło się wiele osób, z wieloma, spoza naszej Grupy
Alternatywa, współpracowaliśmy. Wiele osób, szczególnie z grup Wykonawczych SW, znamy tylko z pseudonimów, z wieloma urwał się nasz kontakt po 1990 roku. Przypomnijmy je, oto niektóre
z nich: "RAFAŁ", "PUDEL", "MYCHA", ANDRZEJ, KRZYSIEK, ADAM, "DŻINA", KASIA, LESZEK, IWONA, "TUR", "GOLIAT", "DŻINA", "MAŁOLAT", "KOLCZYK", DANIEL, "DANEK",
MICHAŁ, "ŁYSY".
63

Kontakt:
www.solidarni.waw.pl
e-mail: solidarni.sw@gmail.com
Paweł Kołkiewicz
Tel. 511 161 726

Wydane przez:
Stowarzyszenie
Solidarność Walcząca
Oddział Warszawa
Egzemplarz bezpłatny.
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