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Igor Janke Orbán Viktor-életrajza 2013-ban 
jelent meg Magyarországon, és páratlan sikert 
aratott, hosszú ideig vezette a toplistákat. 
Ehhez nagymértékben hozzájárult az újságíróból 
és bloggerből lett politikai elemző könnyed 
és világos stílusa, és az a nyitottság és 
érdeklődés, amellyel a tárgyához viszonyul. 
Nincs ez másként az Erőd esetében sem. Nincs ez másként az Erőd esetében sem. 
A lengyel Szolidaritás harcos, radikális ága 
olyan szervezettséggel, fegyelemmel és szabotázs
akciókkal járult hozzá a kommunista rendszer 
kimúlásához, amelyek Magyarországon 
mindvégig ismeretlenek maradtak. 
A 2015-ben Lengyelországban az Év könyvének A 2015-ben Lengyelországban az Év könyvének 
megválasztott kötet egyszerre történetileg 
hiteles és alapos tényfeltáró munka, és akciók 
sorát felvonultató kémregény, krimi, amely 
akár fikció is lehetne. Mert néha a valóság 
szüli a legképtelenebb helyzeteket.
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„Nem sokan tudják, milyen hat hétig 
ülni egy lezárt lakásban, a festék 
bűzével telt levegőben, és vég nélkül 
emelgetni a nyomdahengert. És így 
tovább, heteken és hónapokon keresz-
tül, néhány napos szünetekkel. Nehéz 
elképzelni, mit érez egy tizenhat 
éves fiú, aki az íróasztalon látja éves fiú, aki az íróasztalon látja 
a kibiztosított pisztolyt, és hallja 
a tiszt kiabálását: »Beszélj, a kurva 
anyád, mert szétlövöm azt a kibaszott 
fejedet!«. Vagy amikor a Wrocław mel-
letti erdőben a kezébe kap egy ásót, 
és hallja a parancsot, hogy ássa ki 
a saját sírját. Ki tudja, mennyi erő 
és lelkierő kell ahhoz, hogy elviselje, 
és elhiggye, hogy ez csak fenyegetés?”

***
„A felvonulás megzavarása a Harcoló 
Szolidaritás nagy sikere volt. 
A lángoló tribün látványa, rajta 
a szovjet tábornokokkal, sokáig a szovjet tábornokokkal, sokáig 
megmaradt a résztvevők emlékezetében.”

***
„Miután befejezték a házkutatást, 
letartóztatták Barbarát. 
Mielőtt elhagyták volna a lakást, 
kijelentette, hogy van egy 
tengerimalaca, nélküle nem megy tengerimalaca, nélküle nem megy 
sehova, mert nincs, aki etesse 
az állatkát. A funkcionáriusok 
megengedték neki, hogy magával 
vigye a malacot. Mindketten negyven-
nyolc órát töltöttek bent a Múzeum 
utcai őrsön. Ez volt az első alkalom 
a Lengyel Népköztársaság történeté-
ben, hogy egy tengerimalacot 
is letartóztattak. Ugyanakkor nem 
engedték meg Barbarának, hogy 
bevigye a cellájába az állatkát. 
Az SB egyik szolgálati helyiségében 
„raboskodott” a malac. Két nappal 
később, amikor kiengedték Barbarát, 
rámordult az államvédelmisre:
– Hol van a malacom? Agyoncsapták?
– Nem, dehogy, itt van. Etettük. 
A kolléga még salátát is hozott neki.”
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A Harcoló Szolidaritás 

IG
OR

 J
A

NK
E

borító.indd   1 2016.04.18.   21:46:12



IGOR 
JANKE

A Harcoló Szolidaritás földalatti hadsereg története

Igor Janke Erőd A Harcoló Szolidaritás földalatti hadsereg története.indd   1 2016.04.19.   10:37:45



Igor Janke Erőd A Harcoló Szolidaritás földalatti hadsereg története.indd   2-3 2016.04.19.   10:37:46



„Valakinek mégis vennie kell a bátorságot
valakinek el kell kezdenie [...]
néhány tiszta taktus
az rettentő sok
az minden”

Zbigniew Herbert: Kökénybokor1

1 Zbigniew Herbert, Fortinbras gyászéneke. Válogatott versek. Kalligram,  
2009. 334–335. Körner Gábor fordítása.
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Job tvoju maty sz takom prazdnyikom!2

A keletnémet főkonzul lelépett, de a szovjet tábornok hősiesen állta 
a gáztámadást. Ott maradt végig a dísztribünön Tadeusz Porębski-
vel, a LEMP vajdasági bizottságának első titkárával. Sokáig maradt 
Danuta Wielebińska is, a wrocławi vajdahelyettes, aki szörnyen 
nézett ki, mivel a szeme alatt szétkenődött a festék. Fekete lett az 
arca. A szovjet tábornok mellett állt. Amikor megkezdődött a harc, 
menekülniük kellett. Ahogy a lépcsőn futottak lefelé, Porębski oda-
szólt a tábornoknak: „Tábornok elvtárs, megyünk a prazdnyikra”.  
A prazdnyik a kommunista pártapparátus komoly ivással egybekötött 
hagyományos fogadása volt, amelyre rögtön a május elsejei felvonulás 
után szokott sor kerülni. A tábornok csak annyit válaszolt: „Job tvoju 
maty sz takom prazdnyikom!”. És ezzel távozott.

Az 1982 nyarán megszervezett sikeres tüntetések után jött létre  
a Harcoló Szolidaritás, és nagyon készült a következő évi május 
elsejei felvonulásra. Meg akarták ismételni az 1968-as forgatóköny-
vet, amikor a főképpen egyetemistákból álló ellenzéki demonstráció 
beleolvadt a hivatalos felvonulásba. A kommunista hivatalosságoknak 
fenntartott dísztribün a Nemzeti Felszabadítás Lengyel Bizottsága 
(jelenleg Legiósok) terén állt, ugyanott, ahol tizenöt évvel azelőtt. 
És ugyanúgy, mint akkor, ott álltak a szovjet tábornokok is.

***

A Grabiszyńska utcai kocsiszínben a dolgozók többsége együtt-
működött a földalatti ellenállással. Pontosan ők hozták létre azt 
a tizenöt fős egységet, amely csatlakozott a Świdnicka utcában 
felvonuló hivatalos menethez. Elvegyültek az üzemek és a hivata-
los szakszervezetek képviselői között. A ZOMO3 tanácstalan volt.  

2 „Ёб твою мать c таком праздникom!” Magyarul annyit tesz: „Baszd meg  
az anyád az ilyen bulival!”.

3 Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – Rendőrség 
Gépesített Tartalékegységei. 1956-ban, a poznańi felkelés leverése után hozták 
létre. A hadsereghez hasonlóan működő alakulatot használták a sztrájkok  
és a demonstrációk leverésére. Általában BTR-60-as páncélozott járművekkel, 
gázfegyverrel és vízágyúkkal szerelték fel őket. A nyolcvanas években  
kb. 12 ezer funkcionáriusa volt. (A ford.)
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Azt hitték, újabb vállalati kollektíva érkezett. Normálisan vonultak, 
mintha mi sem történt volna. Amikor már nem figyelték őket, szem-
pillantás alatt elővettek egy Szolidaritás feliratú drapériát. Mivel  
a felvonulók közé keveredtek, a rendőrség nem tudta, hogyan támad-
ja meg őket. Amikor a dísztribün felé közeledtek, a tribün mögött 
sorakozó ZOMO hatalmas hibát követett el: onnan kezdték el könny-
gáz gránátokkal dobálni a tüntetőket. A Harcoló Szolidaritás Végre-
hajtó Csoportja erre is fel volt készülve. A Hutmen üzemből érkező 
fiatal srácok hoztak magukkal kohászati kesztyűket, amelyek nagy 
hőmérsékletet is kibírtak. Odaszaladtak a füstölgő rakományhoz,  
és ráborították a tribünre. Akkor aztán hatalmas zűrzavar keletkezett. 
A hivatalosságokat támadták gázzal, s mivel a tribünt is leöntötték  
a gyúlékony anyaggal, az hamar begyulladt.

Andrzej Sybis a Grabiszyńska utcai kocsiszín csoportjából szintén 
a tribün alatt harcolt, még egy nagy katonai sapkát is szerzett magá-
nak, amely egy feldühödött, gáztól könnyező szovjet tábornok fejé-
ről esett le. A látvány nagy lelkesedést váltott ki a tüntetők között, 
de a ZOMO nem volt abban a helyzetben, hogy feltartóztassa őket.  
A hivatalos menetből az emberek egy része átállt az ellenzéki 
tüntetők mellé. A harc átterjedt a város több kerületére is. Oda 
kellett rendelni a kommandósokat az ország egyéb területeiről. 
Légihidat létesítettek Krakkóval. A teherszállító-repülőgépek 
alacsonyan repültek a felfordulástól forrongó utcák felett, majd  
a strachowicei katonai reptérről egyenesen a helyzetet uralni kép-
telen ZOMO egységeinek segítségére sietett az erősítés. A LEMP 
Vajdasági Bizottságának épületét különleges kordonnal vették körbe.  
Ott meg tragikomikus események történtek. Nagyjából kétszáz 
pártaktivista el akart rejtőzni a pártbizottság épületében. Lengették 
a párttagsági igazolványukat, hogy engedjék be őket. De akkora 
volt a káosz, hogy a zomósok azt hitték, az ellenzék támadta meg 
a Bizottságot. Így aztán a pártaktivistákat rendesen elverték gu-
mibottal. Némelyikük igen súlyos sérüléseket szenvedett. Később 
nyilvánosan bocsánatot kért tőlük Porębski első titkár, aki korábban 
szintén kapott a gázból.

***

A felvonulás megzavarása a Harcoló Szolidaritás nagy sikere volt. 
A lángoló tribün látványa, rajta a szovjet tábornokokkal, sokáig 
megmaradt a résztvevők emlékezetében. A lángoló tribünön álló 
kommunista vezetőkről készült képek máig a nyolcvanas évek lengyel 
lázadásának a szimbólumai.

***

A Harcoló Szolidaritás volt a legharciasabb, a legügyesebben kons-
piráló, a leghatékonyabb és a kommunista hatalomnak a legtöbb 
gondot okozó ellenzéki szervezet.

Elsősorban a Wrocławi Műszaki Egyetemhez kapcsolódó értel-
miségiek csoportja alkotta a Lengyel Népköztársaság legszokatla-
nabb ellenzéki szervezetének bázisát. E csoportosulásnak világos 
politikai célja volt: megdönteni a kommunizmust, és visszaszerezni 
Lengyelország, valamint a kommunista blokk más rab nemzeteinek 
függetlenségét. Kornel Morawiecki, az alsó-sziléziai Szolidaritás 
aktivistája létrehozott maga körül egy olyan csoportot, amely min-
dent feláldozott az álom valóra váltásáért vívott harc érdekében.  
A legendás földalatti Honi Hadseregre4 hivatkoztak. Sokan közülük 
a Honi Hadsereg és más, 1945 után harcoló függetlenségi formá-
ciók katonáinak a gyerekei, Piłsudski légiósainak5 unokái, illetve  
a XIX. századi felkelők dédunokái voltak. 1981. december 13. után6 az 
őseik nyomába akartak lépni. Hét-nyolc év, több mint ameddig a második 
világháború tartott. Ennyit szakítottak ki az életükből a cél érdekében. 

4 A Honi Hadsereg a II. világháború idején jött létre, miután Németország 
és a Szovjetunió megszállta Lengyelországot. E hadsereg egész Európában  
a legnagyobb számú és legjelentősebb földalatti szervezet volt. (A ford.)

5 Józef Piłsudski az I. világháborúban Lengyel Légiókat hozott létre, amelyek  
az Osztrák–Magyar Monarchia és Német Császárság mellett harcoltak 
Oroszország ellen, és végül nagy szerepet játszottak a független Lengyelország 
megteremtésében. (A ford.)

6 1981. december 13-án Wojciech Jaruzelski tábornok irányítása alatt 
Lengyelországban bevezették a hadiállapotot. Tízezer embert internáltak,  
a sztrájkokat betiltották, a szakszervezeteket és a társadalmi szervezetek többségét 
felfüggesztették, a népgazdaság számos területét katonai irányítás alá vonták, 
kijárási tilalmat vezettek be. Az akcióban mintegy 80 ezer katona és 30 ezer 
belügyi funkcionárius vett részt, 1750 tankot, 1400 páncélozott járművet, 500 
könnyű gyalogsági harckocsit és 9000 gépkocsit vetettek be. (A ford.)
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Egyesek – a legfiatalabbak – lemondtak a tanulásról, a bulikról,  
a diszkóról, az összejövetelekről, a focimeccsekről, a szerelemről, 
az élet örömeiről. Mások – a kicsit idősebbek – a munkahelyi vagy 
tudományos karrierről, a nyaralásokról és a családi életről. A szabad 
hazáért folytatott harc ára a be nem fejezett tanulmányok, a meg nem 
írt doktorik és habilitációk, a széteső családok voltak. Órák ezreit 
töltötték nyomdafesték szagú helyiségekben, vagy azzal, hogy a rete-
szekben7 és a találkozási pontokon várakoztak. Éjszakai vándorlások 
padlásokon és pincékben. Félelem a fizikai erőszaktól és attól, hogy 
vajon nem törik-e meg az ember, nem szedik-e ki belőle a kollégái 
nevét és a konspiratív lakások címeit. Még nagyobb árat fizettek 
azok, akik kevesebb szerencsével jártak: meghajlott hátak, eltört 
ujjak, börtönben eltöltött hónapok, szívroham és idegösszeroppanás. 
Állandó rettegés attól, hogy hatalmas lármával rátörik a családjukra 
az ajtót, és felébrednek a gyerekek. De készek voltak megfizetni  
a legmagasabb árat is. Készek voltak meghalni.

A jutalom pedig mindössze az az érzés lehetett, hogy jó ügyet 
szolgálnak, nyugodtan nézhetnek a tükörbe, mert nem köptek be 
senkit, nekik is részük volt a fal ledöntésében. Fantasztikus emberek-
kel találkozhattak, akiknek határozott elképzeléseik és szép álmaik 
voltak a szabadságról, megadatott nekik az erős és tartós barátságok,  
a testvériség és a összetartozás érzése. A jutalom és a hála az volt, hogy 
az emberek elismeréssel tekintettek arra, aki osztotta a röplapokat, 
vagy a hátizsákjában szállította az illegális kiadványokat.

Csak kevesen voltak tudatában annak, milyen nehezek is ezek  
a táskák, milyen nagy a bizonytalanság, milyen kimerítő az állandó 
stressz. Hogyan érzi magát az, aki százötvenszer megteszi az utat 
vonaton Wrocławból Gdańskba azokkal a nehéz táskákkal, amelyekről 
egy pillanatra sem veheti le a szemét. Nem sokan tudják, milyen hat 
hétig ülni egy lezárt lakásban, a festék bűzével telt levegőben, és vég 
nélkül emelgetni a nyomdahengert. És így tovább, heteken és hónapo-
kon keresztül, néhány napos szünetekkel. Nehéz elképzelni, mit érez 
egy tizenhat éves fiú, aki az íróasztalon látja a kibiztosított pisztolyt, 

7 Śluza = retesz. Így nevezték a Harcoló Szolidaritás aktivistái a konspiratív 
találkozók előkészítésének egy bizonyos szakaszát, amikor az adott személyt 
a találkozó helyére szállították, de közben az állambiztonság megtévesztése 
céljából közbeeső lakásokba vitték, ahol sokszor órákat várakozott, amíg a többiek 
ellenőrizték a környéket, majd továbbszállították. (A ford.)

és hallja a tiszt kiabálását: „Beszélj, a kurva anyád, mert szétlövöm 
azt a kibaszott fejedet!”. Vagy amikor a Wrocław melletti erdőben  
a kezébe kap egy ásót, és hallja a parancsot, hogy ássa ki a saját 
sírját. Ki tudja, mennyi erő és lelkierő kell ahhoz, hogy elviselje, 
és elhiggye, hogy ez csak fenyegetés? Különösen akkor, amikor 
korábban hallott már megkínzott ismerősökről, megvert bányá-
szokról vagy olyan emberekről, akik „titokzatos körülmények” 
között haltak meg.

A Harcoló Szolidaritásban különböző emberek jöttek össze: tudó-
sok, értelmiségiek, munkások, fiatal lányok és fiúk, akik nem akartak 
vizsgázni, de szívesen megdobálták volna kövekkel a zomósokat, 
falakat akartak festeni, vagy segíteni azokon, akiket éppen leterített 
a vízágyú. Összekötötte őket az, hogy a szabadságról ábrándoztak, 
és mindannyian megvetették azokat, akik elvették a szabadságukat. 
Összekötötte őket az is, hogy szeretik Lengyelországot, kapcsolódnak 
a felkelő hagyományokhoz, akárcsak az igen erős kötelességtudat 
is. Közös jellemvonásokkal rendelkeztek. Kemény emberek voltak,  
és bátorságukban szépek. Hallatlanul szemfülesek, ravaszak  
és intelligensek. Nem volt jelentősége, hogy december 13-a előtt  
habilitált-e vagy állványt hegesztett egy építkezésen. A szemfülesség és  
a gondolkodás gyorsasága kötötte össze őket, függetlenül az elol-
vasott könyvek számától.

A közös tanácskozásokon elemezték a szovjet blokk geopolitikai 
helyzetét, megbeszélték, milyen hatással lehet a rendszer összeom-
lására az új technológiák fejlődése, és azt is megtárgyalták, hogyan 
lyukasszák ki a gumikat, ha meg kell állítani a zomósok teherautó-
ját. Elkészítettek Lengyelország számára egy társadalmi-gazdasági 
reformprogramot. Kifejlesztettek egy cigarettacsikkel beindítható 
készüléket, amely szétszórja a röplapokat a téren. Arról vitatkoz-
tak, hogyan regisztrálják a kormány által szervezett népszavazáson  
a részvételi arányt, és kidolgozták a technikáját annak is, hogyan 
dobálják a benzines palackokat a tüntetéseken. Megtervezték,  
hogyan képezzék ki a következő tíz földalatti nyomdászt, mikép-
pen találjanak új helyet a bujkáló legendás vezetőnek, és azon 
gondolkoztak, hogyan készítsenek saját géppisztolyt. Beszélgettek 
az etikai elvekről, és arról, hogyan lehet kibírni a kihallgatáson  
a verést, hogy tudnának megfigyelés és lehallgatás útján információt 
szerezni az ellenségről.
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Kigondolták, miképpen lophatnak ki több tonna papírt a kommu-
nista gyárakból, hogy ki tudják adni a lapok újabb számait, vagy 
hogyan dobjanak át egy vagon Bibliát Ukrajnába. Hogyan szerez-
zenek az SB8 lehallgatását lehetővé tevő készülékhez alkatrészeket  
a német baloldali RAF-tól9, vagy pisztolykészítéshez szükséges terv-
rajzokat a CIA-ügynököktől. Hogyan szervezzék meg a konspirált 
találkozót a kommunista hatalom apparátusa által leginkább keresett 
személyekkel, és milyen módszerrel lépjenek le az őket követő hét 
autó és harminc titkosügynök elől.

Ennek a hallatlan elszántságnak, intelligenciának és áldozatnak 
köszönhetően vált lehetségessé egy olyan szervezet létrehozása, 
amely a nyolcvanas években a Lengyelországban megjelent földalatti 
újságok felét nyomtatta, a leglátványosabb demonstrációkat szervezte, 
és hatékonyabban figyelte az állambiztonságot, mint az állambizton-
ság őt. Ez a szervezet hat éven keresztül sikeresen bújtatta vezetőjét, 
miközben több száz találkozót szervezett meg neki az ország egész 
területéről érkező aktivistákkal, valamint a francia, a nyugatnémet 
és az amerikai kormány képviselőivel.

Mindez gyakran hihetetlen ravaszságot, precíz terveket és bravúros 
megoldásokat követelt, mint a legjobb kémfilmekben. Az egész 
csak azért működött, mert mélyen hittek az előttük lebegő célban. 
Ezt a célt leginkább a Harcoló Szolidaritás tagjai által tett eskü 
fejezte ki: „Isten és Haza előtt esküszöm, hogy harcolok a szabad 
és független Szolidáris Köztársaságért, egy ilyen Lengyelország 
felépítésére szentelem az erőmet, időmet, és ha szükséges, akkor 
az életemet. Esküszöm, hogy harcolok az emberek és a nemzetek 
közötti szolidaritásért. Esküszöm, hogy fejlesztem a Mozgalmunk 
eszméjét, nem árulom el, és lelkiismeretesen teljesítem a rám bízott 
feladatokat.”

A szabad Lengyelország éveken át nem akarta őket kitüntetni 
semmiképp, mégsem találkoztam egyetlen emberrel sem, aki sajnálta 
volna, hogy részt vett ebben a szervezetben. Róluk szól ez a történet.

8 Służba Bezpieczeństwa (SB) – Biztonsági Szolgálat. 1956 és 1990 között  
a Belügyminisztériumon belül működő állambiztonsági szolgálat. (A ford.)

9 Rotee Armee Fraktion (német) – Vörös Hadsereg Frakció. Nyugatnémet 
szélsőbaloldali terrorista szervezet, amely a XX. század hetvenes éveinek elején 
jött létre.
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Itt az idő! Kezdődik a harc

„Nagyon sajnálom, hogy felébresztettelek, de lehet, hogy a ruszkik 
bevonultak Varsóba” – e szavakkal keltette Katarzyna Gabryel barát-
nőjét nem sokkal éjfél után, aki 1981. december 12-éről 13-ára virradó 
éjszaka pénteken Gabryelék régi házában aludt Wrocławban, a Krzycka 
utcában. Valamivel korábban férje, Michał vette fel a telefont. Egy 
perccel éjfél után telefonált egy ismerőse: „Valami baj van, hallgattam 
a rádiót, és egyszer csak elnémult. A távolsági telefonokat kikapcsolták. 
Lehet, hogy bejöttek a ruszkik.” A városi telefonok még pár percig 
működtek, majd azok is elhallgattak. Gabryel villámgyorsan kiment 
a házból. A házuktól nem messze voltak a laktanyák. Az utcákon 
már kint voltak a SKOT-ok.10 Átment Labudáékhoz, a Szolidaritás 
wrocławi aktivistájához. Aleksandert, Barbara férjét már elvitték,  
a nő egyedül maradt egy kisgyerekkel. Őt is le akarták tartóztatni,  
de nagyon sírt a gyerek, így letettek erről. Gabryel pont a rendőrök 
után érkezett. Beültette a nőt és a gyereket az autóba, majd elhajtottak. 
Nem sokkal ezután másodszor is kijött a rendőrség, majd körbevette 
a házat. Le akarták tartóztatni Barbarát is, de már nem volt otthon. 
Michał Gabryel – a leendő Harcoló Szolidaritás egyik legszínesebb 
egyénisége – mentette meg. Elméleti fizikus, filozófus, jó humorú 
szakállas ember, aki feljutott a világ legnehezebben megmászható 
hegycsúcsaira.

Hajnali háromkor fagy volt. Wrocław másik részén az egyik pa-
nelház előtt hosszú ideje hörgött egy lestrapált Fiat 126p motorja.  
A negyvenéves, sötéthajú Kornel Morawiecki próbálta elindítani  
a lefagyott autót. Egyre gyengébb lett az akkumulátor. Aztán egy-
szer csak elhallgatott a motor. Morawiecki ezen az éjszakán már 
nem tért haza.

Egy órával később nagy robbanással kirepült a lakásuk ajtaja 
a keretből. Morawieckiék egy régi bérházban laktak a Kilińs-
ki utca 25/7. szám alatt. Fölriadt a két lány, a fiú és az anyjuk.  
Egy szempillantás alatt rontott be a lakásba három zomós és két civil. 
„Kornel Morawiecki, le van tartóztatva!” – lármázták fel a kis lakást. 
Mindenütt keresték Morawieckit, az ágy alatt, a paplanok között, 

10 Střední Kolový Obrněný Transportér OT-64 (cseh) – páncélozott csapatszállító 
jármű. Lengyel-csehszlovák együttműködés keretében gyártották a XX. század 
hatvanas éveiben.
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a szekrényben, miközben idegesen üvöltöztek. A gyerekek sírtak 
a félelemtől. „Hol van?”, „Hol az apátok?” – kérdezték, miközben 
letépték a paplant a megrémisztett gyerekekről, és zseblámpával  
a szemükbe világítottak. „Hagyjatok békén!” – kiabálta az anyjuk. 
„Biztosan most kezdődik a harc” – gondolta a tizennégy éves Mate-
usz, aki meg sem próbált úgy tenni, mintha nyugodt lenne. Miután 
fölforgatták a lakást, a zomós csapat magától távozott.

Reggel kilenc után a wrocławi lakásba, ahol Kornel Morawiecki 
meghúzta magát, megérkezett Romuald Lazarowicz feleségével és 
az apjával. Zbigniew Lazarowicz egykor a Honi Hadsereg egyik 
szakaszának a parancsnoka volt, részt vett a Vihar-hadműveletben. 
1945 után elrejtőzött, majd belépett a NIE11, valamint a Szabadság 
és Függetlenség12 nevű szervezetbe. Apja, Adam, fedőnevén Klam-
ra, a WiN hivatalának tagja volt, a háború alatt részt vett földalatti 
ellenállásban. 1951. március 1-jén meggyilkolták egy mokotówi 
börtönben.13 1981. december 13-án e család egyetlen tagjában sem 
maradt kétség, tudták, mit kell tenniük.

Lazarowiczék felvették a kapcsolatot Morawieckivel, majd ha-
marosan másokkal is. Kornel kiosztotta a feladatokat. Megbíztak 
valakit azzal, hogy jusson be a Matematikai Intézetbe, és lopja ki  
a cirill betűs írógépet. Egyikük, Rafał Dutkiewicz matematikushall-
gató azt a feladatot kapta, hogy gyűjtse össze a városban fellelhető 
nyomdai eszközöket. Máshol rejtették el a papírt, máshol a festéket, 
a sokszorosítót, és megint máshol a fehérjét. Mindent egy helyre 
kellett gyűjteni.

Morawiecki úgy dolgozott, mintha transzba esett volna. Min-
denki utasítást kapott arra, hogy járja a várost, gyűjtsön informá-
ciókat, ellenőrizze, mi történik. Kit kaptak el, ki van szabadlábon.  

11 NIE – a Niepodległość (Függetlenség) szó rövidítése. A háború végén létrejött 
fegyveres függetlenségi szervezet, fő célja a Vörös Hadsereg ellen folytatott harc volt. 

12 Wolność i Niezawisłość – Szabadság és Függetlenség (WiN) – 1945 szeptemberében 
létrejött fegyveres függetlenségi szervezet, amely célja a kommunista hatalomátvétel 
megakadályozása és a Vörös Hadsereg, illetve az NKVD kiűzése volt.

13 Adam Lazarowicz a földalatti Szabadság és Függetlenség szervezet főnöke, 
Łukasz Ciepliński helyettese volt. Utóbbit 1951. március 1-jén meggyilkolták 
a kommunisták. Ezt a dátumot Lech Kaczyński elnök az elátkozott katonák 
emléknapjává nyilvánította. Lech Kaczyński halála után ezt a döntést Bronisław 
Komorowski elnök is tiszteletben tartotta. 

Hol van eszköz, hol vannak emberek? „Te elmész Zarachhoz,  
te meg a műszaki egyetemre!” – adta ki az utasításokat. Az emberek 
jöttek és mentek. Kornel ült és intézkedett. Néhány nappal korábban 
Władysław Frasyniuk megengedte neki, hogy elvigye a régi sokszo-
rosítót, mert a Szolidaritás épp akkor kapott új gépet. Morawiecki 
már néhány hónapja győzködte kollégáit, hogy rejtsék el az eszközt, 
konspiráljanak, mert történik valami, vagy bejönnek az oroszok, 
vagy valami másra kell készülni. Nem hallgatott rá senki, és nem 
készültek fel arra, ami történt. Rajta kívül. Az elővigyázatosságá-
nak köszönhetően most ott volt az elrejtett, használatra kész eszköz.

Zbigniew Lazarowicz elment, hogy ellenőrizze, mi történik  
a Szolidaritás Régió Hivatalában. Meg akarta keresni a többi kollégát 
is. Azon a napon kétszer is megtámadta a ZOMO a Szolidaritás 
alsó-sziléziai központjának épületét. Reggel letartóztatták azokat 
az aktivistákat, akik éppen ott voltak, majd néhány órával később 
visszajöttek újra. Betörtek, és dühödten ütöttek gumibottal min-
dent, ami csak a szemük elé került. Megsemmisített eszközöket és 
szétvert bútorokat hagytak maguk után. Szétszórt papírok hevertek  
a padlón. A rendőrségi brigád második látogatása után úgy néztek 
ki a folyósok és a szobák, mintha tájfun pusztított volna.

Az idősebb Lazarowicz a zomósok két támadása között bejutott  
a Régió Hivatalának épületébe. Talált még két írógépet a szét-
vert helyiségekben, ezeket magával vitte. Az utolsó pillanatban 
megmentett eszközök a földalatti tevékenység végéig szolgáltak.  
Ott talált még egy ismerős házaspárt, Wiesław és Joanna Moszczakot. 
Őket is elvitte a lakásba. Aztán hozta a többi embert. Moszczakék 
konspirációs nyomdászok lettek. Volt már tapasztalatuk, korábban 
ők nyomták az Alsó-sziléziai Bulletint.

Kornel Morawiecki döntötte el, hogy mit csináljanak. Tudható 
volt, hogy egyre többen vannak a letartóztatottak és az internáltak 
listáján. 

– Meg kell mutatnunk, hogy a Szolidaritás él és működik – mondta.
– Hogyan? – kérdezték a többiek.
– Azonnal ki kell adnunk a saját újságainkat – felelte Kornel. – 

Először kezdjük a Napról Napra kiadásával. 
Ez volt az alsó-sziléziai Szolidaritás lapja.
– Mikor kezdjük?
– Máris! Holnapra el kell készülnie az első számnak – jelentette ki.
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– Holnapra? Kornel, a kommunisták mindent körülvettek! Nincs 
kijárat.

– Romek mostantól a szerkesztőség vezetője, egyben a főszer-
kesztő – hangzott a következő utasítás.

Romuald Lazarowicz már korábban is segített Kornelnak az 
Alsó-sziléziai Bulletin című havilap kiadásában. Ő volt az egyik 
szerkesztő. Most – 1981. december 13-án 16 órakor – megtudta, 
hogy másnap reggelre ki kell nyomtatni a lapot, és kezdődhet  
a terjesztés. Nem volt még egy fél cikkük, de még írógépük sem. 
Az utcákon tankok és járőrök tucatjai. Az üzemeket körülvették. 
Wrocław megszállt város volt. És pont itt kell szerkesztőséget és 
nyomdát létrehozni, megírni a szövegeket, majd szétdobni a lapot 
a városban.

– Kornel, biztos vagy te abban, hogy én vagyok a legmegfelelőbb 
ember erre a feladatra? – kérdezte Lazarowicz ijedten. 

Eddig csak szerkesztő volt, majd egyik pillanatról a másikra, 
drámai körülmények között főszerkesztő lett egy stratégiai jelen-
tőségű szerkesztőségben. És ehhez még azt a feladatot kapta, hogy 
szervezzen meg mindent néhány óra alatt a városban, amelyet 
ellenőrzésük alá vontak az ellenséges erők.

– Meg tudod csinálni. Mégis kit állítsak oda, ha nem téged? – 
válaszolta nyugodtan Morawiecki. 

És ezen az éjjelen Romek néhány emberével kiadta a Szolidaritás 
első lapját, amely a hadiállapot alatt indult.

Dutkiewicz beszerezte a városban az eszközöket. Romuald térden 
állva írta a szövegeket, majd elment a sokszorosítóért. A parancsnok-
ság átmeneti központjába állandóan ki-be járkáltak, de zaj nem volt. 
Hogy ne keltsenek gyanút, suttogva és félhangosan beszélgettek.

Morawiecki felismerte, hogy előbb az információk begyűjtésére és 
az újság elindítására kell összpontosítaniuk a figyelmet. A telefonok 
nem működtek. Az utcák tele voltak katonákkal és rendőrökkel.  
Az emberek félve közlekedtek.

A Napról Napra szerkesztősége Krzykiben, a Trąbski házaspár 
villájában működött. Valaki elment, hogy megkérdezze őket. Azonnal 
beleegyeztek. A Régió Hivatalából hozta el az írógépeket Lazarowicz 
apja. Az elővigyázatos Kornel Krzykiben, egy garázsban rejtette  
el a sokszorosítót.

Romek egy ismerős taxis összekötővel ment el az akkor különösen 
értékesnek tartott eszközért, egy szép öreg Warszawával. A sofőr 
egykor a Honi Hadsereg katonája volt Varsóban. „Rohadt kommu-
nisták. El kell őket intézni, Romek úr!” – egész úton harcra tüzelte  
a frissen megbízott főszerkesztőt. Krzykiben villámgyorsan be-
pakolták az írógépet a bőröndbe. „Gyorsan, gyorsan, nincs idő!” 
– sürgette Lazarowicz a sofőrt. De nem is kellett noszogatni.  
A sofőr régi konspiráns volt, tudta, mit kell tennie. Egy pillanat alatt 
odaértek a tiszteletreméltó járgánnyal a házhoz, ahol berendezkedett 
a szerkesztőség. Közeledett a kijárási tilalom ideje. Romuald félt, 
hogy kicsúszik az időből, és lebukik ő is meg a sokszorosítógép is. 
Pár perccel nyolc óra után érkeztek meg, vagyis már megkezdődött 
a Jaruzelski által elrendelt kijárási tilalom.

 Wiesław Moszczak felelt a nyomtatásért. A felesége, Joanna ké-
szítette a matricákat. A szöveget leginkább fejből, a Szabad Európa 
Rádióból vagy ismerősöktől beszerzett hírek alapján írták. Mind-
egyiknek Romek volt a szerzője. Még a lakásban kezdte őket írni, 
ahol a többiekkel találkozott, majd a rádióhoz tapasztott füllel gyűj-
tötte az információmorzsákat. Az volt a legfontosabb, hogy időben 
megjelenjen az újság. A tartalom nem volt lényeges. Az volt a céljuk  
a szövegeknek, hogy ellenállásra buzdítsák az embereket, és alapvető 
tájékoztatást nyújtsanak számukra. Meg kellett mutatniuk, hogy 
Wrocławban él a Szolidaritás.

Néhány óra múlva készen álltak a szövegek, majd átírták őket  
a matricákra. Jöhetett a nyomtatás, a gép már készen állt. „Wie-
siek, kapcsold be a sokszorosítót, meglátjuk, mi lesz” – irányított 
Romuald. Sziszegő hang hallatszott, majd három furcsa koppanás 
és ütődés. Hirtelen sötét lett. Az egész házban kiment a biztosíték. 
Röpködtek a káromkodások. Biztos a sokszorosító vágta ki. Senki 
sem tudta, hogyan épül fel egy ilyen nyomdagép, de nem volt mit 
tenni. Romek kezdte szétcsavarozni. Nem kellett szakembernek lenni 
ahhoz, hogy megtalálja a hiba okát. Kifolyt a festék a tintatartóból, 
eláztatta a szigetelés nélküli vezetékeket. Gyorsan megtisztogatták. 
Végre működött, indulhatott a nyomtatás.

December 13-áról 14-ére virradó éjszaka, még éjfél előtt kinyomták 
az összes példányt. Kétezer példány A4-es méretben, mindkét oldalán 
szöveggel. Aztán a következő számoknál a példányszám folyamatosan 
nőtt, végül elérte a négyezer példányt. Másnap hajnalban a munkakez-
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désig cserkészek segítségével szét is szórták. A postaládákba kellett 
bedobni a lapokat. „Csak itt a környéken ne dobjátok be sehova. 
Nagyon óvatosnak kell lennünk. Nem kelthetünk gyanút” – kapták 
az instrukciókat. A cserkészek bólogattak, de végül nem mindenre 
emlékeztek. Ryszard Trąbski úr, a Honi Hadsereg katonája már pár 
órával később megtalálta a saját postaládájában a frissen kinyomtatott 
Napról Napra című lapot.

Két nappal ezután kellett megjelennie a következő számnak. Gyilkos 
tempó. A hadiállapot körülményei között is fenn kellett tartani a „há-
ború előtti” őrült kiadói ciklust. Ez volt Kornel Morawiecki döntése.

Villámgyorsan terjedt a lap, és komoly visszhangot keltett. Elsősor-
ban a postaládákba került, de Wrocław főbb utcáin is kiragasztották. 
Három nappal később, az egyik kłodzkói lépcsőházban a faliújságon 
találta meg a helyi líceum egyik tanulója, az akkor tizennégy éves 
Jarek Krotłiński, és mély benyomást tett rá. Néhány évvel később 
már ő volt a Harcoló Szolidaritás szervezetének egyik vezetője.

Pár nappal ezután átköltöztették a szerkesztőséget és a nyomdát  
a Trąbski házaspár villájából Tadeusz Świerczewski építész házába, 
aki részt vett a Szolidaritás Regionális Sztrájkbizottságának14 össze-
hívásában. A következő hetekben be kellett látniuk, hogy túlságosan 
veszélyes a sztrájkbizottság aktivistájának háza. Ezért átköltözették 
az eszközöket és az embereket a Karłowicz utcában található villa 
pincéjébe. Elég nagy volt a villa, csak éppen pokoli hideg. A ház 
felső része üresen állt, a pincét lehetett valahogy befűteni. Itt csak 
egy szekrény darabjaiból összerakott ágy volt, rajta szalmazsákokkal.  
A ruhák töltötték be a lepedő szerepét. Volt ott egy tűzhely üsttel, 
amiben vizet lehetett melegíteni, viszont nagyon nehéz volt begyújtani. 
Az egyik első téli hajnalon Romek kollégája megpróbált begyújtani  
a maradék tüzelővel, amit a pincében talált. Öntött rá egy pohár 
olajat, hogy nagy lánggal égjen. A következő pillanatban nagy dur-
ranást hallottak, majd hosszabb ideig semmit nem lehetett látni.  
Olyan érzésük volt, mintha bomba csapódott volna a házba. Felrobbant 
az üst. Szerencsére senki sem sérült meg, csupán vastag koromréteg 
borított be mindent és mindenkit.

14 A Szolidaritás Független Önkormányzó Szakszervezetének Regionális 
Sztrájkbizottságát 1981. december 13-án hozták létre a Szolidaritás Alsó-Sziléziai 
Regionális Hivatalának tagjai.

Hetekig nem jöttek ki a pincéből a szerkesztők és a nyomdászok. 
Száz méterrel arrébb, egy másik villában foglalt helyet a szerkesztőség 
másik fele. Romek, Anna Morawiecka és a tizennyolc éves Marcin 
Dworzański, aki még a Régió Hivatalában jelentkezett munkára. 
Átvezettek egy kábelt az ereszcsatornákban és kerítéseken, így lé-
tesítettek telefon-összeköttetést a két ház között. Mindkét villában 
egyszerre dolgozott néhány ember, akik ennek köszönhetően köz-
vetlenül és biztonságosan tudtak beszélni egymással. Előfordult, 
hogy az egyik házban dolgozó gépírónak a másik lakásból telefonon 
keresztül diktálták a szöveget. Ennek a rendszernek köszönhetően 
minimálisra csökkenthették az emberek mozgását. Égett a kezük 
alatt a munka. Amikor már rendszeresen jelent meg a Napról Napra, 
elkezdték kiépíteni a nyomdai hálózatot. Embereket kerestek, akik 
szívesen kapcsolódnak be a földalatti munkába. Gyilkos robotolás 
zajlott állandó stresszben.

„Minket akkor a hihetetlenül nehéz, éjjel-nappal zajló munka 
tartott életben, ami csak néhány órás alvást engedett” – emlékezett 
Dworzański.

Hamar eljöttek a nehéz pillanatok. Három nappal a Napról Nap-
ra csapatának felállítása után jöttek a hírek a Wujek bányából.15  
Rémisztőek voltak. A szerkesztők gondosan tájékozódtak a meg-
gyilkolt bányászokról, sokuk életében ez fordulópontot jelentett.  
„A Wujekben történtek után készen álltam a halálra is” – emlékezett 
Lazarowicz.

Kornelnak először is lakást kellett találnia, ahol elrejtőzhetett. Úgy 
döntöttek, Zofia Maciejewska és a férje bújtatja. „Ahogy kell, úgy 
kell” – válaszolták gondolkodás nélkül. Maciejewskáéknál lakott 
pár hétig, aztán átköltözött egy másik konspiratív lakásba.

Ekkor léptek kapcsolatba Władysław Frasyniukkal, aki szintén egy 
véletlen folytán úszta meg a letartóztatást. Rafał Dutkiewicz volt az 
összekötő. A hadiállapot első napjaiban kézbesített Kornelnak egy 
levelet, amelyben Frasyniuk felhatalmazta Morawieckit, hogy az  
ő nevében adja ki a Regionális Sztrájkbizottság felhívását. Megbízta, 
hogy írja meg a felhívást, tegye közzé a Napról Napra hasábjain, 
és írja alá a Sztrájkbizottság tagjainak neveit.

15 1981. december 16-án tüzet nyitott a ZOMO a katowicei Wujek bánya 
dologozóira. Az akció következtében kilenc bányász meghalt, és huszonnégyen 
megsérültek. (A ford.)
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Közben Wrocławban egyre drámaibbá vált a helyzet. Sorra pa-
cifikálták az üzemeket. Tíz-tizenöt harkocsi zárta gyűrűbe azokat, 
amelyek a hadiállapot első napjaiban sztrájkoltak. Sorban jöttek  
a hírek az internáltakról. Morawiecki az elejétől fogva mélyen meg 
volt győződve arról, hogy csak a társadalom mobilizálásával lehet 
eredményt elérni, vagyis folytatni kell az ellenállást.

 
Kornel és Władek. 

A szétválás

3.
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Kornel és Władek. A szétválás

Szörnyű lárma ébresztette fel azt a férfit, aki a Wrocławi Műszaki 
Egyetem egyik helyiségében aludt. Kiabálás, zörejek, feldöntött 
szekrények robaja és a pajzsot ütő gumibotok zaja. Kinézett az 
ajtón, és megértette: betört az egyetemre a ZOMO. 1981. decem-
ber 15-éről 16-ára virradó éjszaka volt. A felfegyverzett rendőrök 
üvöltöttek, és rohantak, mint az őrültek. Úgy viselkedtek, mintha 
erős kábítószer hatása alatt álltak volna. A férfi azonnal visszahú-
zódott. A következő pillanatban az egyik zomós föltépte az ajtót, 
és berontott a szobába, ahol rejtőzködött, de nem vette észre, mert 
bemászott egy nagy lézer alá. A rendőr kirohant. A férfi a kulcslyukon 
keresztül figyelte, hogy hogyan kergetik a hallgatókat a folyóson 
a zomósok. Amikor már mindenki elment, előjött. Mezítláb állt, 
kezében hálózsákkal. Az ablakból nézte, hogy a zomósok „észhez 
térítik” a diákokat. Felálltak két sorba, és gumibottal ütötték a kö-
zöttük végigfutó hallgatókat. Visszament a szobába, ahol aludt, és 
elhelyezkedett a fekvőhelyére. „Itt nem találnak meg” – gondolta. 
Szörnyen fáradt volt. Azonnal elaludt.

Michał Gabryel az elmúlt két napban szinte megállás nélkül futko-
sott a városban, hogy kapcsolatot létesítsen a földalatti aktivistákkal. 
Búvóhelyet szervezett Władysław Frasyniuknak, Barbara Labudának, 
és kapcsolatba lépett Kornel Morawieckivel. Gyakorlatilag nem is 
aludt. December 15-én este tíz óra körül érkezett a Műszaki Egyetem-
re, ahol már tartott az okkupációs sztrájk. A sztrájkot egyik barátja, 
a Diák Szolidaritás tagja, Adam Heimrath szervezte. Mindenhol 
óriási volt a zsivaj, de ő csak ténfergett. Megkérte Heimrathot, hogy 
mutasson neki egy nyugodt helyet, ahol aludhat. Adam elkísérte egy 
szobába, amelyben egy óriási lézert tartottak. Nem volt ott szabad 
hely, de be lehetett mászni a berendezés alá, és Gabryel így is tett. 
Volt egy hálózsákja és egy laticelje. Elhelyezkedett, és már aludt 
is, mint a bunda. Heimrath kívülről bezárta az ajtót, és hagyott egy 
kulcsot Michałnak is.

Amikor kicsit lenyugodott a helyzet a ZOMO támadása után, el-
kezdték keresni Gabryelt a kollégái. Azt a hírt kapták, hogy nem fogta 
el a rendőrség, de nem találták sehol. Adam Heimrath úgy döntött, 
ellenőrzi még a termet, ahol az előző nap aludt. Amikor néhány srác-
cal belépett, megláttak egy hálózsákba göngyölt, mozdulatlan testet.  
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Egyértelműnek tűnt a helyzet. Rémülten néztek egymásra. „A roha-
dékok megölték Michałt” – futott át rajtuk a gondolat. Csendben 
álltak, amikor hirtelen meghallottak valamit… horkolást. Egyikük 
nem bírta ki, és mérgesen belerúgott az alvó Gabryelbe. Pont ve-
sén találta. Michał felébredt, ugyanolyan rémülten, ahogy a társai 
álltak ott egy perccel korábban. Az első gondolata az volt, hogy  
a ZOMO! Felnézett, de sisakos gumibotos gazfickók helyett a barátját, 
Adam Heimrathot és a fiúkat pillantotta meg. „Egy órája keresünk!” 
– hallotta. Az arcuk örömről és idegességről árulkodott. „Aludt  
a szemét! Alszik a rohadék, miközben mészárol minket a ZOMO!”

Amikor Gabryel végre kialudta magát, visszatért a pezsgésbe és  
a konspirációba. Kapcsolatban állt Frasyniukkal és Morawieckivel. 
A feleségével, Katarzynával szervezték a lakásokat. Az egyikben 
Władysław Frasyniuk lakott, akit Katarzyna Gabryellel költöztetett át 
új helyre. Barbara Labudát egy másikban rejtették el. Gabryel rögtön 
szigorú szabályokat vezetett be: szűrés, ellenőrzés, elővigyázatosság 
és teljes együttműködés. „Elkezdtük kialakítani a kapcsolati hálónkat. 
Kemény szabályokat vezettünk be, és professzionálisan foglalkoztunk 
a konspirációval. A Honi Hadsereg szolgált mintául, de volt már saját 
tapasztalatunk is. Abból indultunk ki, hogy tökéletesen szervezettnek 
kell lennünk, ha el akarjuk kerülni a lebukást” – mondja.

Gabryel nem akkor kezdett harcolni a kommunistákkal. Már gim-
nazistakorában meggyűlt a baja a szocialista hatalommal. 1963-ban, 
nem sokkal érettségi előtt az egyik tanár ki akarta rúgatni az iskolából 
a nézetei miatt. Benevezett fizikából a diákolimpiára, és megszerezte 
az első helyet a vajdaságban. Aztán írt a miniszternek, hogy rúgják ki 
az iskolából a tanárt, aki el akarta őt távolíttatni. „Hogy lehetne kirúg-
ni egy ilyen diákot?” – írta. 1968-ban, a Jagelló Egyetem katowicei 
kihelyezett karán tagja lett a sztrájkbizottságnak. A csehszlovákiai 
invázió idején tiltakozó feliratokat festett a Morskie Okóhoz vezető 
útra. Tevékenykedett a Hegymászó Klubban. A hetvenes években 
megismerkedett a KOR és az SKS16 aktivistáival: Adam Lipińskivel, 
Bronisław Wildsteinnel, Jan Lityńskivel, Aleksander Gleichgewichttel, 

16 A Munkásvédelmi Bizottság (KOR) 1976 őszén jött létre a nyári sztrájkok 
után meghurcolt és bíróság elé állított munkások jogi védelmére és családjaik 
anyagi megsegítésére. A Szolidaritás Diák Bizottsága (SKS) pedig 1977-ben 
alakult Krakkóban, miután az állambiztonság emberei meggyilkolták Stanisław 
Pyjas diákaktivistát. (A ford.)

Krzysztof Grzelczykkel. Akkor ismerte meg Kornel Morawieckit is, 
akivel barátságot kötött. „1981 decemberében a kommunistákhoz 
való viszonyom átgondolt és gyakorlatias volt. Tudtam, hogyan törik 
meg az embereket, mint ahogy azt is, hogyan kell dolgozni” – meséli.

Kezdettől fogva világosan látta, mi a különbség Morawiecki 
és környezete, valamint Frasyniuk között: „Władek akart lenni  
a valódi főnök. A részünkről nem volt ellene senki, de nem ismerte 
a földalatti tevékenységet. Szimpátiával és tisztelettel közeledtünk 
Władekhez, tudtuk, hogy el kell rejtenünk. Ő volt a nagy vezető,  
Alsó-Szilézia bálványa. Tovább akart irányítani, de összekülönböz-
tünk a helyzet értékelésében. Mi a legradikálisabb demonstrációk 
mellett tettük le a voksunkat. Ő meg az egyház álláspontjára helyezke-
dett, de Gulbinowicz érsek félt, és ellenezte a radikális tevékenységet.  
Értettük az egyház álláspontját: ez a szervezet túlélésre törekedett, 
mi viszont harcolni akartunk, megdönteni a kommunizmust. Ahogy 
az egyháznak, úgy nekünk is megvoltak a saját érdekeink. Ez zavart 
keltett.”

Gabryel szerint a KOR tevékenysége sok mindenben különbözött 
attól, amit azok akartak, akik nemsokára megalapították a Harcoló 
Szolidaritást: „Ha találok lakást, veszélybe sodorva azokat, akik 
odaadják, akkor nem engedem meg, hogy valaki idióta módon le-
bukjon. Ha adok lakást, nem akarok semmilyen rizikót. Nagyon jól 
elő kell készíteni a találkozókat. A KOR-ban tevékenykedő ellenzék 
mindezt figyelmen kívül hagyta. Abből csináltak nagy marketingak-
ciókat maguknak, hogy lebuktak.” A KOR elvből úgy dolgozott, 
mint egy majdnem nyílt szervezet, de az aktivistáinak számolniuk 
kellett azzal, hogy gyakran fognak börtönben ülni. És így is lett. 
Békés módszerekkel akartak tevékenykedni, próbálták kerülni az 
erőszakot. A Harcoló Szolidaritás kezdettől fogva úgy gondolta, 
hogy keményen kell harcolnia, és nem hagyhat fel a konspirációval. 
Gabryel ma sem csinál titkot abból, hogy az egyszerűség és a prag-
matizmus jellemezte a gondolkodásmódjukat és a tevékenységüket. 
„Féltem, hogy bezárnak, volt már feleségem, gyerekem, munkám, 
hétvégi házam. A fiatalok könnyebben kockáztatnak. Mi profesz-
szionálisan közelítettük meg a kérdést. Nem akartam lebukni csak 
azért, hogy beszéljenek rólam a Szabad Európában. Nem akartam 
lógni mint a bolsevizmus áldozata. Azt akartam, hogy a bolsevik 
lógjon mint az én áldozatom.”
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A Frasyniuk és Morawiecki közötti különbségek főleg a stratégiát 
és a kommunistákkal való bánásmódot érintették. Kornel és társai 
úgy gondolták, fel kell készülni a kemény küzdelemre, és harcra kell 
tüzelni a társadalmat a tüntetésekkel. Frasyniuk pedig azt mondta, 
hogy szép lassan kell erőt gyűjteni, nem szabad kockáztatni, fel 
kell készülni egy általános sztrájkra, amely akkor következik majd 
be, ha mindenki készen áll. Morawiecki sokkal nagyobb hangsúlyt 
fektetett a konspirációra. Úgy vélte, hatékony struktúrát kell létre-
hozni, amely különféle akciók lebonyolítására is képes lesz.

Morawieckinek az volt a véleménye, hogy erős, központi hatalmat 
kell létrehozni a föld alá kényszerített szervezet keretei között, amely 
képes az egész ország területén folyó harc koordinálására. Frasyniuk 
eleinte nem volt ellene, de Zbigniew Bujak hatására megváltoztat-
ta a véleményét. Morawiecki konfrontációra akarta kényszeríteni  
a hatalmat. Frasyniuk pedig úgy vélte, nem lehet veszélynek kitenni 
az embereket. Az ilyen véleménykülönbségek a kezdetektől jelen 
voltak, bár a hadiállapot első heteiben a két aktivista között nagyon 
mély bizalom volt. Idővel egyre komolyabb félreértések akadtak, 
erősödött a bizalmatlanság.

 Frasyniuk két embert küldött a Napról Napra szerkesztőségébe, 
amelyet Romuald Lazarowicz vezetett. Ellenőrzés alatt kellett tarta-
niuk a lap kiadását, mert formálisan a Sztrájkbizottsághoz tartozott. 
Ezt nagyon rosszul fogadták a lap szerkesztői. Frasyniuk embereivel 
együtt bujkáltak pár napig egy házban, de voltak köztük súrlódások.

Frasyniuk levelet küldött Zbigniew Bujaknak Varsóba Morawiecki 
közvetítésével, mivel utóbbi nemcsak nyomdai hálózatot hozott létre 
gyorsan, hanem hatékonyan működő futárhálózatot is. A probléma 
az volt, hogy Frasyniuk levele Kornel kommentárjaival együtt ér-
kezett Bujakhoz. Frasyniuk nagyon ideges lett, amikor megtudta. 
Morawiecki azzal magyarázta ezt, hogy nem volt más választása: 
„Ezekben a levelekben olyan vélemények voltak, amelyekkel nem 
értettem egyet; hamis információkat tartalmaztak rólam, amelyeket 
muszáj volt kiigazítanom.” Így erősödött a bizalmatlanság az alsó-szi-
léziai Szolidaritás vezetője és Kornel Morawiecki egyre hatékonyabb 
földalatti tevékenységet folytató emberei között.

Egyszer Dutkiewicz szervezett találkozót Morawiecki és Frasyniuk 
között. Fel kellett vennie Kornelt egy utcában, de nem ismerte meg, 
mert teljesen másképp nézett ki. Mindig laza ruhában és borostásan járt.  

Most meg – teljesen megborotválkozva, elegáns öltönyben, fehér 
ingben és nyakkendőben volt. Nagyon jól nézett ki. Ugyanakkor  
a két aktivista közötti találkozó nem vezetett eredményre, csak még 
nagyobb lett köztük a véleménykülönbség.

A huszonhat éves Frasyniuk fiatal és ambiciózus volt. A negyven-
éves Morawiecki pedig nyugodtabb, de sokkal elszántabb. Frasyniuk 
munkás, Morawiecki fizikus doktor, körülvéve vele azonos vagy még 
magasabb végzettségű emberekkel. Egyre bizalmatlanabbul tekintet-
tek egymásra a vezetők, egyre nagyobb nézetkülönbségek támadtak  
a helyzetértékelésben és a terveket illetően. Kornel Morawiecki 
gyorsan növekvő csoportja felépített egy jól szervezett földalatti 
struktúrát, és irritálta a konspiráció elveit lebecsülő Frasyniuk. Utóbbi 
eközben úgy vélte, hogy találkozni kell az üzemi dolgozókkal; be kell 
jutni azokba az üzemekbe, ahol sztrájkok törtek ki a hadiállapot első 
napjaiban, találkozni kell a föld alatt működő üzemi bizottságokkal. 
Továbbá úgy gondolta, hogy gyorsan kikerülnek a Morawieckinek 
átadott információk. Ám mindezen születőben lévő feszültségek elle-
nére Morawiecki csoportja támogatta a Regionális Sztrájkbizottságot 
és magát Frasyniukot is.

Kornel Morawiecki és Władysław Frasyniuk egyik utolsó találko-
zójára Biskupinben, egy villában került sor. Részt vett rajta a föld-
alatti aktivisták egy nagyobb csoportja. Már korábban vitatkoztak 
arról, hogy érdemes lenne tüntetést szervezni május 1-jére és 3-ára. 
Frasyniuk akkor a tüntetés ellen foglalt állást. Így Wrocław akkor 
azon kevés városok közé tartozott Lengyelországban, ahol ezekben 
a napokban nyugalom uralkodott.

Ekkor Morawiecki azt javasolta, hogy június 13-ára szervezze-
nek nagy tüntetést. Frasyniuk megint ellene szavazott. Túlságosan 
kockázatosnak tartott egy ilyen vállalkozást, arról beszélt, hogy  
„a puskák elé lökik az embereket”. Éles és érzelmekkel teli vita folyt. 
Morawiecki csoportja egy bizonyos ponton kivonult, és szűkebb 
körben fejezte be a tanácskozást. Világossá vált, hogy mostantól 
külön kell dolgozniuk.

Egyre közelebb kerültek a szakadáshoz. Megbeszélték a követke-
ző találkozót, hogy egyeztessenek a továbbiakról. Az egyiket egy 
régi négyemeletes bérház harmadik emeleti lakásában tartották. 
Hanna Łukowska-Karniej vitte oda a résztvevőket. Több órán  
át tartott a megbeszélés; jelen volt többek között Kornel Morawiecki, 
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Tadeusz Bełz, Paweł Falicki, Maria Koziebrodzka, Cezary Nowacki, 
Jan Pawłowski és Zbigniew Oziewicz. Morawiecki beszámolt az 
egybegyűlteknek a Frasyniukkal kialakult konfliktusról és a harc 
módszereit illető nézetkülönbségekről. Javasolta, hogy hozzanak 
létre egy konspirált szervezetet, melynek a célja nem a szabad szak-
szervezetért, hanem a független Lengyelországért vívott harc lesz.

Zbigniew Oziewicz, fizikus–matematikus doktor a következőképpen 
emlékszik vissza: „Mindenkinek tetszett a terv. Őszinte csodálattal 
tekintettek Kornelra. A szakszervezet lényege az volt, hogy várjuk 
a hatalomtól a fizetést, a munkát, a tejet vagy a kenyeret. Itt meg  
a függetlenségről volt szó! Ez vált a legfontosabbá. Számomra ez  
a varsói, a januári, a novemberi és a Kościuszko-féle felkelések foly-
tatását jelentette, de Piłsudski harca is beleillik ebbe a sorba. Olyan 
érzésem támadt, hogy valami nagyon fontos ügyben veszek részt.” 
Ezen a találkozón Zbigniew Oziewicz javaslatot tett a szervezet nevé-
re. „Milyen Szolidaritás vagyunk? Kéregető? Térdelő? Térden álló? 
Nem, mi a függetlenségért harcoló szervezet vagyunk. Mi vagyunk 
a Harcoló Szolidaritás!” – mondta lángoló lelkesedéssel. Eleinte 
vitatták a nevet. Paweł Falicki például úgy vélte, hogy terrorizmusra 
utal a név. Végül azonban mindenki elfogadta.

Egy kis panellakásban is tartottak találkozót, kicsit más összetétel-
ben. Tadeusz Świerczewskinek ugyanez a név jutott eszébe, bár nem 
ismerte Oziewicz javaslatát. Az egyik résztvevő Andrzej Myc volt, 
 a Lengyel Tudományos Akadémia wrocławi Kísérleti Terápiai és 
Immunológiai Intézetének doktorandusza és tudományos munka-
társa. Bár egyáltalán nem indult alakuló gyűlésnek, mégis az lett 
belőle. Nagyon viharos és kaotikus vita kerekedett. Egyesek be 
akarták fejezni a tevékenységet, mások vissza szerettek volna térni  
a Frasyniukkal való együttműködéshez. Megint mások – a legradikáli-
sabbak – meg voltak győződve arról, hogy el kell kezdeni a kommunisták 
gyötrését. A konspirátorok állandóan félbeszakították és túlkiabálták 
egymást. Éjjel kettő és három között megnyugodtak, és elkezdődött 
a lényegi eszmecsere. Azt már tudták, hogy külön akarnak dolgozni. 
„Egész végig arról volt szó, hogy mi vagyunk a Szolidaritás, de ők is 
Szolidaritás. De milyen Szolidaritás vagyunk mi? A függetlenségért 
akarunk harcolni, a kommunisták ellen akarunk harcolni… Újra meg 
újra visszatért a »harcolni« szó – emlékezik vissza Myc. – Amikor 
reggel kimentünk, már tudtuk, hogy teljesen új szervezet született.

Bár a Harcoló Szolidaritás alapító ülésén szinte kizárólag tudo-
mányos fokozattal rendelkező személyek vettek részt, kezdettől 
fogva az volt az elv, hogy az új szervezetnek nyitottnak kell lennie.  
Ha valaki dolgozni akar, annak segíteni kell. Új csoportokat kell ke-
resni. E szervezetnek azok széles körű összefogásán kell alapulnia, 
akik nyíltan harcolni akarnak a kommunisták ellen.” Innen a szervezet 
első névváltozata: A Harcoló Szolidaritás Összefogása. A szervezet 
formálisan 1982. július 1-jén jött létre.

Már korábban, június 9-én megjelent a Harcoló Szolidaritás című 
lap első száma (fénykép a 109. oldalon). Felhívással buzdítottak  
a szerveződésre, a kommunisták elleni aktív ellenállásra, valamint 
közzétettek egy meghívót az 1982. június 13-ára, a hadiállapot be-
vezetésének féléves fordulójára időzített tüntetésre. Az első oldalon 
kiáltványt helyeztek el:

Miért a harc?

–Hogy győzzünk.
–Hogy megvédjük a leggyengébbeket, és azokat,
akik nyomortól, éhségtől és börtöntől szenvednek.
–Hogy ne éljünk rabságban.
–Hogy hűek legyünk Apáink és Nagyapáink hagyományaihoz:
„A Ti és a mi szabadságunkért”.
–Hogy megmutassuk a világnak,
hogy a rossznak és az erőszaknak ellen lehet és ellen kell állni.
–Hogy ne vesszünk el a passzív ellenállásban,
hanem segítsük azt aktívan.
–Hogy elérjük az igazságos társadalmi szerződést.
–Hogy tanúságot tegyünk a méltóságunkról.
–Hogy éljünk.
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