Geneza powstania Solidarnoci Walcz¹cej

PRZEDMOWA

Obchody 25-lecia powstania organizacji Solidarnoæ Walcz¹ca w czerwcu 2007 r.,
organizowane w Warszawie i we Wroc³awiu, zaowocowa³y seri¹ publikacji wspomnieniowych, ród³owych i popularnonaukowych przedstawiaj¹cych historiê tej organizacji
w skali ogólnopolskiej oraz najbardziej interesuj¹cych wycinków jej historii: Wydzia³u
Wschodniego SW czy kontrwywiadu. Nadal jednak nieznane s¹ szczegó³y aktywnoci
oddzia³ów i grup Solidarnoci Walcz¹cej w poszczególnych regionach Polski. Prób¹ wype³nienia tej luki jest  prezentuj¹ca aktualny stan badañ  publikacja Organizacja Solidarnoæ Walcz¹ca w Wielkopolsce w latach 19831990, bêd¹ca pok³osiem zorganizowanej
w dniach 910 padziernika 2008 r. przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu konferencji naukowej pod tym samym tytu³em.
Praca dzieli siê na cztery rozdzia³y: Dzia³alnoæ i program Solidarnoci Walcz¹cej, Organizacja Solidarnoæ Walcz¹ca w Wielkopolsce, Dzia³alnoæ wydawnicza Solidarnoci Walcz¹cej
w Wielkopolsce i Solidarnoæ Walcz¹ca we wspomnieniach i relacjach.
Czêæ pierwsza ma charakter wprowadzaj¹cy w zasadnicz¹ problematykê pracy i daje
czytelnikowi ogólne wyobra¿enie o dzia³alnoci ca³ej organizacji w skali ogólnopolskiej
i jej miejscu w historiografii najnowszych dziejów Polski. Grzegorz Waligóra (OBEP IPN
we Wroc³awiu) w eseju Formy i metody dzia³ania Solidarnoci Walcz¹cej prezentuje najwa¿niejsze formy dzia³alnoci Solidarnoci Walcz¹cej. Krzysztof Brzechczyn (OBEP IPN w Poznaniu / Instytut Filozofii UAM) w artykule Program polityczny organizacji Solidarnoæ Walcz¹ca.
Próba wstêpnej charakterystyki przedstawia program polityczny i spo³eczny wspomnianej
organizacji, stwierdzaj¹c, ¿e próby skojarzenia zasad gospodarki wolnorynkowej z elementami wspólnotowoci pozwalaj¹ dostrzec w nim polsk¹ wersjê komunitaryzmu. Z kolei
Zbigniew Rutkowski w tekcie Uwolniæ Kornela Morawieckiego! przedstawia starania dwóch
polonijnych organizacji w USA na rzecz uwolnienia Morawieckiego, podejmowane od
po³owy listopada 1987 r. do kwietnia 1988 r. Ten rozdzia³ pracy zamyka opracowanie
Przemys³awa Janiszewskiego (Instytut Historii UAM) Organizacja Solidarnoæ Walcz¹ca w syntezach i monografiach najnowszej historii Polski (19892007), w którym autor zastanawia siê
nad przyczynami nieobecnoci Solidarnoci Walcz¹cej w polskiej historiografii po 1989 r.
Zasadniczy, drugi rozdzia³ ksi¹¿ki Organizacja Solidarnoæ Walcz¹ca w Wielkopolsce
otwiera artyku³ Przemys³awa Zwiernika (OBEP IPN w Poznaniu) Wybrane aspekty dzia³alnoci Solidarnoci Walcz¹cej Oddzia³ w Poznaniu w latach 19831990. Autor, przedstawiaj¹c zarys dzia³alnoci SW w Poznaniu, omawia m.in. rozpracowanie tej organizacji
przez SB, która wykorzystywa³a przynajmniej piêciu tajnych wspó³pracowników o pseudonimach: Kuba, Rysa, Fryderyk, Tolek i Tomasz. Nie wprowadzono ich jednak
do krêgów kierowniczych poznañskiego oddzia³u SW.
Zagadnienie kontaktów i relacji SW w Poznaniu z innymi organizacjami podejmowany jest przez Arkadiusza Ma³yszkê (OBUiAD IPN w Poznaniu) w tekcie Solidarnoæ
Walcz¹ca w poznañskim podziemiu 19831990, pierwsze spojrzenie na relacje z innymi
organizacjami opozycyjnymi.
Trzy kolejne artyku³y przedstawiaj¹ aktywnoæ Solidarnoci Walcz¹cej w pozosta³ych
miastach Wielkopolski. Gra¿yna Schlender (Archiwum Pañstwowe w Kaliszu) w tekcie
Solidarnoæ Walcz¹ca w po³udniowej Wielkopolsce przedstawia dzia³alnoæ tej organizacji
w Kêpnie, Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu, Jarocinie i Pleszewie. Ksi¹dz Jaros³aw W¹sowicz
(Archiwum Salezjañskie Inspektorii Pilskiej) w opracowaniu rodowisko i dzia³alnoæ
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Solidarnoci Walcz¹cej w Pile przedstawia aktywnoæ tej organizacji w tym miecie. Zajmuje
siê on kwesti¹ rzekomej prowokacji pilskiej i zarzutami o agenturalnoæ miejscowej struktury
SW  co, jego zdaniem, nie znajduje dot¹d potwierdzenia w zachowanym materiale ród³owym. El¿bieta Wojcieszyk (OBEP IPN w Poznaniu) w artykule Dzia³ania SB wobec Solidarnoci
Walcz¹cej w województwie koniñskim w latach 19841990 w wietle dokumentów aparatu
represji PRL przedstawia zarys dziejów tej organizacji w Koninie. Podejmuje te¿ próbê wyjanienia okolicznoci wpadki koniñskiej SW w 1984 r. Na zakoñczenie rozdzia³u Hanna Labrenz-Weiß (Biuro Rzecznika Federalnego do Spraw Dokumentów S³u¿by Bezpieczeñstwa
by³ej NRD) w tekcie Solidarnoæ Walcz¹ca w Poznaniu w wietle dokumentów Stasi przedstawia
stan rozpoznania i inwigilacji tej organizacji przez niemieck¹ tajn¹ policjê. Przystêpuj¹c do
lektury naszej ksi¹¿ki, trzeba byæ wiadomym, ¿e przedstawia ona aktualny stan badañ nad
dzia³alnoci¹ SW w Wielkopolsce i dlatego historiograficzny obraz dzia³añ tej organizacji w regionie wielkopolskim nie jest jeszcze kompletny. Z tego miêdzy innymi wzglêdu w rozdziale
tym brakuje przedstawienia dzia³alnoci SW w ówczesnym województwie leszczyñskim.
Trzeci rozdzia³ pracy: Dzia³alnoæ wydawnicza Solidarnoci Walcz¹cej w Wielkopolsce,
przedstawia historiê i zawartoæ treciow¹ poszczególnych tytu³ów prasowych wydawanych
przez SW. Jan Olaszek (BEP IPN w Warszawie) w artykule Publicystyka polityczna na ³amach
poznañskiego dwutygodnika Solidarnoæ Walcz¹ca prezentuje dzieje wydawanego od
wrzenia 1983 r. pisma oddzia³u poznañskiego SW. Marcin Podemski (OBEP IPN w Poznaniu)
w tekcie Publicystyka na ³amach prasy poznañskiej Solidarnoci Walcz¹cej (przyk³ad Czasu
i Komentarza) analizuje zawartoæ treciow¹ dwóch tytu³ów czasopism. Specyfik¹ wydawanego w Poznaniu Czasu by³a autonomia redakcyjna nadana przez wydawcê.
Ostatni rozdzia³ pracy: Solidarnoæ Walcz¹ca we wspomnieniach i relacjach, otwiera
wyst¹pienie Kornela Morawieckiego (Politechnika Wroc³awska) Geneza powstania Solidarnoci Walcz¹cej. Autor charakteryzuje w nim  z perspektywy przywódcy i za³o¿yciela SW 
rodowisko spo³eczne, z którego wy³onili siê pierwsi aktywici tej organizacji, oraz przedstawia przyczyny powstania Solidarnoci Walcz¹cej we Wroc³awiu w pierwszej po³owie
1982 r. Rafa³ Grupiñski (Kancelaria Premiera RP) w artykule Czas Kultury. Prymat estetyki
nad polityk¹ przedstawia pocz¹tki, za³o¿enia ideowe i dzia³alnoæ programow¹ utrzymuj¹cego siê do dzisiaj na rynku wydawniczym pisma Czas Kultury. Szymon £ukasiewicz (Ogród
Botaniczny UAM) w wywiadzie przeprowadzonym przez Paw³a Piotrowskiego (IPN Wroc³aw)
ods³ania historiê swojego zaanga¿owania w poznañskim oddziale Solidarnoci Walcz¹cej.
Z kolei Edward Kubisz w swojej relacji FAMOT Pleszew a Solidarnoæ Walcz¹ca wspomina
nieznany w¹tek wspó³pracy poznañskiej SW z dzia³aczami NSZZ Solidarnoæ w Pleszewie
pod koniec lat osiemdziesi¹tych. Kolejn¹ relacj¹ jest spisane wyst¹pienie Macieja Frankiewicza (Urz¹d Miasta Poznania) Solidarnoæ Walcz¹ca i Partia Wolnoci wobec Okr¹g³ego
Sto³u, w którym autor  za³o¿yciel i przewodnicz¹cy oddzia³u poznañskiego SW oraz wiceprzewodnicz¹cy Partii Wolnoci  przedstawi³ stosunek cz³onków i sympatyków SW do
negocjacji z komunistami, wyborów w czerwcu 1989 r. i do rz¹du Tadeusza Mazowieckiego.
Niestety, Maciej Frankiewicz nie zd¹¿y³ ju¿ autoryzowaæ swojej wypowiedzi, gdy¿ zmar³
nieoczekiwanie 16 czerwca 2009 r. w trakcie przygotowywania tej ksi¹¿ki. Rozdzia³ wspomnieñ koñczy relacja Joanny Frankiewicz o pocz¹tkach jej dzia³alnoci w SW i znajomoci
z jej mê¿em Maciejem Frankiewiczem. Wspomnienie zosta³o napisane z okazji obchodów
25-lecia powstania Oddzia³u Solidarnoci Walcz¹cej w Poznaniu.
Ksi¹¿kê tê dedykujemy pamiêci Macieja Frankiewicza.
Krzysztof Brzechczyn
Przemys³aw Zwiernik
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