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przerwały deszcze.TPrezydent

stała się persona non grata w strefie Schengen,

a w kategorii miast powiatowych najbogatszymi

Franciszek zapowiedział wypracowanie dla bis

Andrzej Duda wyjechał na antypody.TNa

dalej mogąc swobodnie działać we Wspólnocie

okazały się z kolei: Polkowice (6 909), Piasecz-

kupów zaleceń, ograniczających coraz częstszy

mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce

Niepodległych Państw.TPo 20 latach żmud-

no (4 576) i Zakopane (4 298).TBiuro Bezpie-

proceder sprzedaży kościołów na lokale roz-

w Berlinie najdalej latały kule i młoty rzuco-

nych negocjacji ustalono, że strefy ekonomicz-

czeństwa i Zarządzania Kryzysowego warszaw-

rywkowe.TW wieku 76 lat zamilkła królowa

ne przez Polaków.TCIA zainteresowała się

nych wpływów na Morzu Kaspijskim położone

skiego ratusza okazało się być kierowane przez

soulu Aretha Franklin.TTrybunał Sprawied-

porcelaną z Bolesławca, a nawet dokonała jej

nad nim państwa podzielą tak, jakby akwen

oficerów komunistycznej Służby Bezpieczeńst

liwości w Karlsruhe potwierdził, że publiczna

zakupu.TPartie PO i .N zbojkotowały defila-

ten był jeziorem, natomiast samo jego dno –

wa i Milicji Obywatelskiej.TArgumentując

telewizja ZDF nie ma za co przepraszać Karola

dę Wojska Polskiego i sojuszników w Warsza-

morzem.TW ślad za toczącą się od miesię-

decyzję potencjalnie negatywną reakcją Turcji,

Tendery, który nie zechciał uznać, że był więź-

wie, a prezydent Gdańska postanowił położyć

niem „polskiego obozu zagłady”.TTelewizja

kres obecności polskich żołnierzy 1 września

wPolsce.pl obchodziła swoje pierwsze urodzi-

na Westerplatte.T„Moim oczekiwaniem jest,

Długie, gorące i suche lato, które trwa już od maja, sprzyjało ptakom. Pisklęta szybko wyrosły i opanowały sztukę latania – wyjaśnili ornitolodzy fenomen wczesnego
opuszczenia Polski przez bociany.

aby przedstawiciele Unii Europejskiej w pełni
respektowali polską demokrację i wolność. Polski naród przez setki lat za swoją wolność oddawał życie i cierpiał. Na Polskę trzeba spoglądać

przez dwudziestoletniego programistę Yeny
Eugena Rochko zdecentralizowana sieć społecznościowa Mastodon rzuciła wyzwanie Facebookowi.TWiększość członków polskiego

go we własnej historii doświadczyła” – podzie-

Sądu Najwyższego uznała, że ma kompeten-

lił się swoimi przemyśleniami z Radiem Nadzie-

cy kampanią wyborczą ogłoszono, że wybo-

władze Wiednia nie zgodziły się na wzniesie-

cje do zawieszania działania ustaw we własnej

ja kardynał Gerhard Ludwig Muller, wieloletni

ry samorządowe odbędą się w przypadający

nie w mieście pomnika Jana III Sobieskiego, nie

sprawie.TWzorem zielonych listków, w wo-

prefekt Kongregacji Nauki Wiary.TAktywist-

na 24 października Dzień Walki z Otyłością.

informując zarazem, jaki los przewidują dla

jewództwie śląskim starsi kierowcy zaczęli

ka Ludmiła Kozłowska z fundacji Otwarty Dia-

TPodliczono, że w rankingu zamożności miast

miejsc upamiętniających postać księcia Karola

otrzymywać srebrne listki, przeznaczone do

log alias „obrona praw człowieka, demokracji

per capita w ub.r. Warszawa (7 118 złotych)

Lotaryńskiego oraz innych dowódców antymu-

umieszczenia na tylnej szybie samochodu. T

i rządów prawa na obszarze postsowieckim”,

wyprzedziła Opole (5 723) i Wrocław (5 237),

zułmańskiej odsieczy z 1683 roku.TPapież

Maciej Drzazga

niepodległej Litwy. Nikt ze współpracowników Autonomicznego Wydziału
Wschodniego, a zwłaszcza obywatele
Ukrainy, Gruzji, Litwy, Armenii, Esto-

w liście do członków SW: „Kornel nazywa Rosję demokratycznym państwem,
Putina – demokratycznie wybranym
prezydentem (Hitler także był wybra-

czyli wyszło szydło z worka
Jadwiga Chmielowska

Ci działacze, walczący przeciwko reżimowi sowieckiemu i rosyjskiemu, w odróżnieniu od Kornela Morawieckiego – Putina
nie kochają. Spotkanie członków „Demokracji i Niepodleglości”, Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej” i Centrum
Koordynacyjnego Warszawa '90 z okazji XXV rocznicy powstania „Solidarności Walczącej”. Wrocław, czerwiec 2007 r.
1. Kazimierz Michalczyk, Niemcy. 2. Leonardas ViIkas, Litwa. 3. Tarieł Gwiniaszwili, Gruzja. 4. Piotr Pacholski, Polska. 5. Oleś
Szewczenko, Ukraina. 6. Piotr Jaworski, Polska. 7. Wachtang Dzabiradze, Gruzja. 8. Aleksander Rusiecki, Gruzja 9. Siarhiej
Papkou, Białoruś. 10. Adas Jakubauskas, Litwa 11. Walery Bujwał, Białoruś. 12. Piotr Hlebowicz, Polska. 13. Maciej Ruszczyński, Polska. 14. Aleksander Podrabinek, Rosja. 15. Władimir Bukowski, Anglia. 16. Jadwiga Chmielowska, Polska 17. Natalia
Gorbaniewska, Francja 18. Petruška Šustrová, Czechy. 19. Dawid Berdzeniszwili, Gruzja 20. Mirosława Łątkowska, Polska. 

nii, Łotwy, Azerbejdżanu, Kazachstanu
i innych państw – nie podziela zachwytu Kornela Morawieckiego Putinem.

Rosjanie, cytując Kornela Morawieckiego, nie
muszą nawet kłamać! A cytują Marszałka Seniora
polskiego Sejmu i ojca Premiera RP!

K

ornel Morawiecki nie zdradzał
swoich prorosyjskich inklinacji. W żadnej podziemnej publikacji z lat 80. XX w. nie znalazłam jego
filorosyjskich wypowiedzi. Z takimi
poglądami ujawnił się w 2008 roku,
po agresji Rosji na Gruzję. W 2007 roku zaś zaczął zakłamywać historię SW.
Twierdza Solidarność Walcząca – podziemna armia Igora Jankego niestety
zawiera wiele mitów, a pomija wiele
spraw istotnych. To nie wina autora,
ale tych, z którymi rozmawiał, przygotowując książkę.
Obecnie w szeregach SW trwa zacięta dyskusja. Piotr Hlebowicz napisał

ny całkowicie demokratycznie, chciałem zauważyć). Twierdzi, że wojna na
Ukrainie jest wojną typowo domową
(!), a referendum na Krymie było przeprowadzone zgodnie z regułami międzynarodowymi (!) i tak zdecydowali
mieszkańcy półwyspu – więc nie ma
żadnego problemu! I mamy udawać, że
nic się nie stało? Że my wszyscy, którzy
byliśmy działaczami SW w tamtych
okropnych czasach, zgadzamy się ślepo z tymi sformułowaniami? To byłaby
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ako inicjator powołania „Solidarności Walczącej” oraz pomysłodaw
ca jej nazwy, zwracam się do wszystkich członków SW w obronie
dobrego imienia naszej organizacji, za którą wielu z nas zapłaciło
więzieniem, utratą zdrowia oraz koniecznością wyjazdu z Ojczyzny.
Głoszone przez Kornela Morawieckiego rusofilskie tezy uwła
czają naszej godności i złożonej przez nas przysiędze. Jego poglądy
na temat Europy od Pacyfiku do Atlantyku, z wiodącą rolą Rosji, zna
my nie od dziś. Publicznie wypowiedział je po ataku Rosji na Gruzję.
Szczególnie nasilił swoje rusofilskie wypowiedzi po katastrofie smo
leńskiej, gdy stwierdził, że za katastrofę odpowiedzialni są polscy
piloci wraz z pijanym generałem. Kuriozum było jego sprzeciwianie
się ekshumacjom i propozycja jednego grobu dla wszystkich ofiar.
Kornel Morawiecki twierdzi również, że powinniśmy być wdzięcz
ni Rosjanom za oswobodzenie nas i nie należy niszczyć ich pomników.
To pisał w swojej „Gazecie Obywatelskiej”, jak również dał temu wyraz
w TV Republika w wywiadzie z Dorotą Kanią. Czarę goryczy dopełnił
wywiadem udzielonym „Do Rzeczy” nr 31/283 (30.07 do 05.08.18).
Według Piotra Hlebowicza, który śledzi rosyjskie media, „z luboś
cią i estymą całe to Kornelowe gadanie od razu cytują i komentują
rosyjskie media, zwłaszcza RIA Nowosti i Sputnik. Śledzę w internecie
te putinowskie propagandowe trąby”.
Swoimi „teoriami” szkodzi swojemu synowi, rządowi i Polsce. Nie
można tego przemilczeć dla dobra naszej wspólnej przeszłości, lecz
powinniśmy gremialnie potępić jego teorie. Solidarność Walcząca
była dla nas marzeniem o wolności i niepodległości Ojczyzny. Teraz,
kiedy to osiągnęliśmy, on to niszczy.
Naszym apelem powinniśmy zainteresować środki masowego
przekazu: „Gazetę Polską”, „Do Rzeczy”, „Sieci” oraz TV Republika.
Tadeusz Świerczewski
Popieram:
Jadwiga Chmielowska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Komitetu
Wykonawczego SW, Ewa Kubasiewicz, członek Komitetu Egzekucyj
nego i szef przedstawicielstw SW za granicą, Jerzy Jankowski, członek
SW, przedstawiciel na kraje skandynawskie, Piotr Hlebowicz, prze
wodniczący Autonomicznego Wydziału Wschodniego SW, Krzysztof
Tenerowicz, członek SW

Grzech zaniechania

Sekretarz redakcji i korekta
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APEL
do członków Solidarności Walczącej

„Bo Kornel jest Kornel” – takie tłumaczenie słyszało się od lat w
najbliższym gronie Kornela Morawieckiego, nie tylko we Wrocławiu. Próbowano w ten sposób tłumaczyć jego dziwne zachowanie, decyzje, wypowiedzi. Coś jak dziecię specjalnej troski, któremu się wszystko wybacza.
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jakaś podwójna jaźń, podwójna moralność i rozerwanie szlachetnych idei”.
Moim zdaniem to dobrze, że rozgorzała dyskusja. Wielu członków SW

FOT. Z ARCHIWUM PIOTRA HLEBOWICZA
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nęło 335 młodych Polek i Polaków.TZałożona

z perspektywy jej historii i podziwiać za to, cze-

worzona latami legenda nie
miała nic wspólnego z rzeczywistością. Jak to się stało,
że słaby, ulegający wpływom
abnegat okazał się być szefem sprawnej
organizacji?
Solidarność Walcząca miała strukturę fraktalną. Poszczególne jej ogniwa często nie tylko nie miały kontaktu ze sobą nawzajem, ale i z centralą.
Struktury różniły się między sobą. Po
ujawnieniu dokumentów przez IPN
wiemy, że esbecja próbowała rozrysowywać schemat organizacyjny, który
nie przystawał do rzeczywistości. Każdy
działał w SW tak, jak mu okoliczności
pozwalały.
Tadeusz Świerczewski zbudował
strukturę konspiracyjną – „Zgrupowanie Brata” – do której nikt nie miał dostępu: ani Frasyniuk, ani Morawiecki.
Świerczewski już 20 maja 1982 roku,
po burzliwym spotkaniu RKS-u, zaproponował powołanie nowej organizacji
konspiracyjnej pod nazwą Solidarności
Walczącej. Kornel Morawiecki po konsultacjach zgodził się miesiąc później,
w czerwcu, i został jej szefem.
Morawiecki niczym jednak nie kierował. Poszczególnymi formami działalności zarządzali sprawni ludzie. Śp.
Barbara Sarapuk była np. królową druku. Śp. Jan Pawłowski zorganizował we
Wrocławiu kontrwywiad, oparty również na nasłuchu częstotliwości milicyjnych, esbeckich i Ludowego Wojska
Polskiego. Już 14 grudnia 1981 grupa
radiowców pod kierunkiem śp. Jacka
Lipińskiego i Jana Pawłowskiego prowadziła nasłuch radiowy.
Śp. Rafał Gan-Ganowicz, walczący
jako najemnik z imperializmem rosyjskim w Afryce, był przedstawicielem
SW we Francji i na pewno nie identyfikowałby się z prorosyjskimi wypowiedziami Kornela Morawieckiego broniącego pomników Armii Czerwonej.
Przedstawiciele SW w Norwegii,
przesyłający książki w wielu językach
narodów zniewolonych, też walczyli o „wolność naszą i waszą”. Szefem
przedstawicielstw SW na Zachodzie
była Ewa Kubasiewicz.
Andrzej Zarach, obecnie emerytowany profesor matematyki w USA,
kierował sprawami organizacyjnymi
i kontaktami z oddziałami. Można powiedzieć, że to on stał na czele Solidarności Walczącej. Wynika to ze wspom
nień wielu funkcyjnych członków SW.
Autonomiczny Wydział Wschodni
został powołany lutym 1988 przez Piot
ra Hlebowicza i mnie, kiedy Morawiec
ki był w więzieniu. Ja podpisywałam
wszystkie dokumenty w imieniu SW,
jako szefowa Komitetu Wykonawczego. Zdaniem A. Zaracha, SW w całych
latach 80. wspierała ruchy niepodleg
łościowe narodów ujarzmionych imperium. Świadczą o takim podejściu
chociażby znaczki poczty podziemnej,
wypuszczone z okazji 1000-lecia chrztu
Rusi (Kijowskiej), oraz znaczek z Matką Boską Ostrobramską i symboliką
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ny.TPoinformowano, że w czasie wakacji uto-
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Maciej Drzazga,
Antoni Opaliński,
Tomasz Wybranowski

Libero

Lech R. Rustecki
Zespół Spółdzielczej
Agencji Informacyjnej
Stała współpraca

Wojciech Piotr Kwiatek,
Ryszard Surmacz
V Rzeczpospolita

Jan Kowalski

protestowało już po wypowiedziach
Kornela Morawieckiego dotyczących
Tragedii Smoleńskiej. Propagował zdanie Rosji z raportu MAK gen. Anodiny o winie pilotów polskich i pijanego
generała. Sprzeciwiał się ekshumacjom
i chciał, by wszyscy zabici leżeli w jednym grobie.
Po jego ostatnich wypowiedziach
na łamach „Do Rzeczy”, występach
dla RIA Nowosti i Sputnika nie można chować głowy w piasek. Wypowiedzi

Projekt i skład

Wojciech Sobolewski
Dział reklamy

reklama@radiownet.pl
Dystrybucja własna. Dołącz!
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Morawieckiego nie można traktować
jako głoszenia prywatnych poglądów.
Wiele osób prosiło go, aby nie szkodził
przynajmniej synowi, jeśli polska racja
stanu go nie obchodzi. Kornel nie słucha nikogo.
Zastanawiam się, jaka siła zmusza Kornela Morawieckiego do takich
zachowań? Rosjanie, cytując go, nie
muszą nawet kłamać! A cytują Marszałka Seniora polskiego Sejmu i ojca
Premiera RP!
W Stowarzyszeniu Solidarność
Walcząca nie było lustracji. Kornel
Morawiecki się jej przeciwstawił, twierdząc, że musimy mieć zaufanie do swoich. Wystąpiłam wtedy ze Stowarzyszenia. Tak zrobiło jeszcze kilka osób.
Wielu w ogóle nie wstąpiło do Stowarzyszenia SW. Teraz nadszedł czas,
w którym możemy nie tylko dowiedzieć się o rodzimej agenturze (możliwość szantażu – kopie dokumentów
są na Łubiance), ale i o rosyjskiej. Kto
broni rosyjskiej polityki i zgadza się
z twierdzeniem Kornela Morawieckiego, że Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini
i Polacy powinni żyć w jednym państwie, zapomina, że tak już było przez
123 lata, a pokolenia naszych przodków
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ginęły w powstaniach i przestrzeniach
Syberii.
Od 2008 roku nie podaję Kornelowi Morawieckiemu ręki. Nie będę
jej podawać również tym, którzy nie
protestując przeciwko agenturalnym
działaniom ojca Premiera RP, mającym skompromitować polski rząd,
wspierają politykę imperialną Kremla dążącego do destabilizacji Polski.
Po Apelu Tadeusza Świerczewskiego popartego przez wiele znanych
i szanowanych postaci SW powstało
3-punktowe Oświadczenie zredagowane przez Romualda Lazarowicza.
Trwają od kilku tygodni konsultacje
i chętni sygnatariusze podpisują się
pod nim elektronicznie.
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