
                                                                                                                                           

 

 
                                                                      13.12.1992r.       
 
Ludzie podziemia 

pracujący w strukturach Regionalnego Komitetu 

Strajkowego po 13 grudnia 1981 r.. 

 

Kornel Morawiecki (ps. Andrzej, Ad., Franek i in.) - założyciel podziemnej redakcji "Z 
Dnia na Dzień", główny twórca sieci organizacyjno-kolportażowej dolnośląskiego 
podziemia, na której oparła się cała struktura konspiracyjnej "Solidarności", organizator 
technicznego zaplecza podziemia. Szef informacji RKS, odpowiedzialny również za 
kontakty Dolnego Śląska z innymi ośrodkami w kraju i za granicą. Jemu właśnie zawdzięczał 
Wrocław najlepszą w Polsce organizację oporu wobec stanu wojennego oraz miano 
"bastionu Solidarności". Faktyczny szef struktur podziemnych Dolnego Śląska do maja 
1982r. Założyciel "Solidarności Walczącej". 

Skład pierwszej w stanie wojennym redakcji "Z Dnia na Dzień": 

Helena Lazarowicz, ps. Słoń, 

  Romuald Lazarowicz, ps. Tom, Bożena 

  Anna Morawiecka, ps. Agata, 

Joanna Moszczak, ps. Gosia,  

Wiesław Moszczak, ps. Wład,  

Tadeusz Świerczewski, ps. Or, Rustejko 

Jarosław Twardowski, ps. Marcin  

Krystyna Jagoszewska, ps. Kurczak 

W tym składzie redakcja pracowała przez pierwsze pięć miesięcy stanu wojennego, 
wydając początkowo co drugi dzień, później zaś raz na tydzień dodatkowo numer gazetki 
2-4 stron, w maksymalnym nakładzie 42 tys. Egzemplarzy. Pierwszy numer wydrukowany 
został w nocy 13 grudnia 1981 r. i kolportowany był na mieście od rana 14 grudnia. 
Działająca przy redakcji drukarnia nigdy nie wpadła w ręce SB. 

Romuald Lazarowicz - od 13 grudnia 1981 r. do maja 1982 r. redaktor naczelny "Z Dnia 
na Dzień", bliski współpracownik Kornela Morawieckiego. Redaktor "Biuletynu 
Dolnośląskiego" od 1979 roku. 

Tadeusz Świerczewski, ps. Rustejko, Orsza, Jordan –działacz opozycji od 1979 r. po 

pacyfikacji Pafawagu inicjator i organizator tajnych struktur w zakładach pracy Wrocławia i 

Dolnego Śląska oraz sieci kolportażu. Wraz z Kornelem Morawieckim utrzymywał 

podziemne kontakty z Warszawą, Krakowem, Górnym Śląskiem, Gdynią, Gdańskiem 

(tzw. OKO) oraz z zagranicą. Organizował kolportaż, "ZDnD" i był odpowiedzialny za 

aprowizację i bezpieczeństwo redakcji. Zorganizował grupę radiowców - podsłuch 
radiostacji MO i SB. 

Kornel Morawiecki i Tadeusz Świerczewski, doszli do wniosku, że trzeba 

koniecznie uruchomić punkt odbioru prasy, aby nie narażać redakcji i właścicieli 

domów. Dzięki pomysłowi Henryki Augustyn taki punkt utworzono na Akademii 

Medycznej w Pracowni Radiologicznej, w której pracowała. 

Prasa była dostarczana przez Zbigniewa Gierunia i Beatę Świerczewską. 



                                                                                                                                           

 

Hanna Łukowska-Karniej, ps. Joanna, Nina, Kama - najsprawniejsza organizatorka 

podziemnych struktur. Szefowa sekcji łączności wewnętrznej. Odpowiedzialna za 

wyszukiwanie lokali dla ukrywających się działaczy. Znana z zimnej krwi i niespożytej 

energii. 

 
GRUPA RADIOWCÓW 

 
Tadeusz  Świerczewski wpomina: 
W nocy z dnia 13-go na 14 grudnia, nie spałem w domu, pojechałem na Akademię 
Medyczną, gdzie dyżur miał dr Ryszard Maj, późniejszy Szef Oddziału „Eskulap”. W nocy 
zabraliśmy radiostację nadawczo - odbiorczą, którą rano przewiozłem do Jacentego 
Lipińskiego, po uruchomieniu jej, mieliśmy doskonały nasłuch SB, MO, ZOMO i LWP. 
Raporty były nagrywane początkowo na małe taśmy magnetofonowe, które zabierał od 
Jacka Krzysztof Tenerowicz. W tym okresie czasu do połowy marca, 1982r SB, MO 
mówili otwartym tekstem, następnie zaczęli coś podejrzewać i mówili slangiem, kory był 
łatwy do rozszyfrowania. 

 

Jacenty Lipiński - szef radiowców, od pierwszych dni stanu wojennego prowadził nasłuch 
krótkofalówek SB i MO, uruchomił produkcję aparatów nadawczo odbiorczych. Na początku 
stycznia 1982 r. emitował alfabetem morsa w dwóch językach – po polsku i angielsku Apel 
Solidarności do narodów świata, informujący m.in o prowadzonej walce z komunizmem. 
Twórca łączności satelitarnej na satelitę „Oskar”7, oraz Radia Solidarność 
Walczaca. Grupa radiowa w składzie: Jacenty Lipiński, Jan Pawłowski, Zygmunt 
Gabert, Leszek Kiejno, Ryszard Wroczyński, Krzysztof Tenerowicz pracowała bez 
przerwy do końca roku 1983. 

 
     

 

Jan Pawłowski i Marek Muszyński - organizatorzy kontrwywiadu RKS-u, na prośbe 
Tadeusza Świerczewskiego (ps. Rustejko), przedstawiciela RKS-u gromadzili i 

opracowywali informacje z nasłuchu MO i SB.   M. Muszyński - ostatni przewodniczący 

RKS  -do roku 1990. 

Zbigniew Jakubiec - organizator akcji pomocy charytatywnej ("Pod czwórką") dla 

internowanych i aresztowanych oraz ich rodzin, zbierał wszelkie informacje o 

aresztowaniach, przekazując je Kościołowi i redakcji "ZDnD" „ 

Następnie w porozumieniu największych zakładów Wrocławia z Przedstawicielami 

Komisji Zakładowych „Solidarności” 20.12.1981r., postanowiono utworzyć ściśle 

zakonspirowaną strukturę organizacyjną pod nazwą  „ZGRUPOWANIE BRATA”, 

pod kierownictwem Tadeusza Świerczewskiego ps. Rustejko. Nikomu z tej 

struktury nie wolno było ujawniać swoich nazwisk, nawet Władysławowi 

Frasyniukowi, oraz Kornelowi Morawieckiemu, kontakt był jedynie do Rustejki, 

przez szefów Oddziałów, lub dublerów, dublerem Tadeusza Świerczewskiego była 

Beata Świerczewska do roku 1992.  

Ujawnienie tajnej struktury nastąpiło w roku w roku 1992. 



                                                                                                                                           

 

 

 

 

Oddział „ESKULAP” 
W skład oddziału Eskulap wchodziły wszystkie szpitale kliniczne we Wrocławiu. 

 

Ryszard Maj, ps. Eskulap - szef grupy KS na Akademii Medycznej i poszczególnych 
PSK.  

Monika Lachendro – dubler, Przewodnicząca KZ NSZZ „S” na AM 

Anna Birecka – ps. Gruba, nawiązywała wraz z Tadeuszem Świerczewskim kontakty 
z Gdańskiem. 

Henryka Augustyn – ps. Agata, - wraz z Moniką Lachendro odpowiedzialna za 
prowadzenie Centralnego Punktu Kolportażowego,. Ten punkt mieścił się  w Pracowni 
Radiologicznej Akademii Medycznej, z którego prasę odbierali łącznicy wyznaczeni przez 
zakłady pracy. 

Henryka Augustyn – ps. Agata wraz z Tadeuszem Świerczewskim zakładała 
„Solidarność Walczącą” w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu.  

Dr Ryszard Maj - uczestnik zebrań przedstawicieli KS (kwiecień 1982), którzy wymusili 
na Wł. Frasyniuku* pierwsze od grudnia 1981r. spotkanie z delegatami tajnych struktur 
zakładowych, doprowadzając w ten sposób do pierwszego zebrania oficjalnego RKS-u. 

Teresa Tenerowicz – Wojewódzka Stacja Sanit. Epied. Zabierała prasę z 
Centralnego Punktu na Akademii Medycznej, Pracowni Radiologicznej. 

*) 
Mimo licznych interwencji i apeli szefów grup i tajnych Komisji Strajkowych, do ich spotkania z 

ukrywającym się formalnym szefem RKS doszło dopiero w maju 1982, pod wpływem przedstawionego 
przez nich (korespondencyjnie) Władysławowi Frasyniukowi ultimatum. Do tego momentu strukturami 
dolnośląskiego podziemia kierowali faktycznie Kornel Morawiecki i Tadeusz Świerczewski. 

Skład sformowanego w maju 1982 r. RKS-u: 
Władysław Frasyniuk - przewodniczący, 
Piotr Bednarz, 
Józef Pinior, / 
Kornel Morawiecki, 
Marek Muszyński, 
Mieczysław Sieradzki, 
Tadeusz Świerczewski. 

Do tego RKS-u tajne KS oddelegowały, na polecenie Tadeusza Świerczewskiego swoich przedstawicieli 
(tzw. dublerów), same pozostając w ścisłej konspiracji. Jak się okazało, słusznie. Razem z aresztowaną w 
październiku 1982 r. Barbarą Labudą (najbliższą współpracowniczką Frasyniuka) w ręce SB dostała się 
przechowywana przezeń niepotrzebnie i wbrew zasadom konspiracji lista ponad 200 znanych jej wówczas 
działaczy oraz cała korespondencja RKS-u. Nastąpiły aresztowania. 

  
ODDZIAŁ – PAX – BATORY 
 

Karol Skibiński - szef grupy PAX, BATORY: FAT, FADROMA, HUTMEN, PILMET, 
POLAR, Zakłady Energetyczne, Elektromontaż, Stocznia Rzeczna, Biura Projektów, 
Cuprum, Poltegor, Miastoprojekt, Elektrociepłownia, IASE, ZETO, urzędy i przedsiębiorstwa 
budowlane, Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki, a od marca 1982r. - Dolmel i 



                                                                                                                                           

 

Pafawag. Twórca siatki kolportażowej na te zakłady. 
 
W skład grupy wchodzili: 
 Krystyna Skibińska – PS. Ola (dubler, oddelegowana do RKS-u w maju 1982 r.)  
ś.p Stefania Maksymowicz, Eugeniusz Kaźmierczak 

FAT - Andrzej Gomułka, ps. Pstrąg 

FADROMA - Paweł Sagroczyński, ps. Karaś, 
Adam Konieczny, ps. Monter,  w maju 1982 r. oddelegowany jako przedstawiciel 
zakładu w RKS. 

HUTMEN - A. Marciniak, ps. Sylwia, 
- E. Sobkowicz (dubler), ps. Syrena 
- A. Błaszczyk, ps. Daniel - szef KS 
- M. Borkowski, ps. Mały - odpowiedzialny za kolportaż; w maju 1982 r. oddelego-

wany jako przedstawiciel zakładu w RKS. 

PILMET - E. Ulanicki, ps. Bogdan 

ARCHIMEDES - Mieczysław Sieradzki - szef KS, organizował również struktury 
podziemne w Dolmelu. 

 
 ODDZIAŁ - TARNINA 
 
Kazimierz Wasiak - szef grupy zakładów na Tarnogaju, kryptonim "Tarnina":  
Mostostal, WPRI, INCO, ZNTK, Gazownia, Elektrociepłownia Siechnice. 
Maria Sielicka – WPRI – dubler WPRI 

Jan Nowak, INCO  

Tadeusz Kuliński, INCO 

 

ODDZIAŁ – BATORY II 
 

Jerzy Piasecki - organizator tajnych struktur zakładowych, od lutego podporządkowany 

Tadeuszowi  Świerczewskiemu. 

Stocznia rzeczna - Osobowice 

Stocznia remontowa – Zacisze 

Zakłady „Polifarb”, „Chemitex, Zakłady Przemysłu Nieorganicznego, Spirytusowe, Zakłady 

Polar, Jelczańskie Zakłady Przemysłu Metalowego. 

 

Stanisław Połoniewicz, ps. Cichy - szef ochrony, zabezpieczał od  13 grudnia 1981r. 

większe spotkania konspiracyjne . 

Paweł Falicki, ps. APN 2 - łącznik dyspozycyjny Kornela Morawieckiego, zbierał i 

przekazywał informacje z terenu do redakcji "ZDnD". 

Zbigniew Bełz - organizator podziemia w Gorzowie Wlkp. (podporządkowanego 

wrocławskiemu RKS-owi), odpowiedzialny za łączność z innymi regionami. Obecnie 

wydawca "Gazety" w Toronto (Kanada). 

Krzysztof Gulbinowicz, ps. Pytia, Robotnik - drukarz, publicysta podziemnej prasy, 

wydawca. Organizator szkoleń drukarzy. 

Bogdan Giermek - jeden z pierwszych podziemnych drukarzy na ramkach. 



                                                                                                                                           

 

 

Łącznicy i kurierzy, odpowiedzialni ponadto za wyszukiwanie konspiracyjnych 

lokali oraz nawiązywanie nowych kontaktów: 

M. Aleksiun R. Kaczoruk, J. Paciorkowski, 
A. Dobrowolski M. Koziebrodzka, J. Petryniak, 
T. Dziendziel, B. Labuda, J. Przystawa, 
R. Dutkiewicz, J. Langer, B. Sarapuk, 
M. Gabryel, Zb. Lazarowicz, K. Tenerowicz, 
Zb. Gieruń, C. Leksisz, M. Trąbska, 
S. Gulbinowicz, s. Lusia z parafii św. Augustyna,        G. Wąsowicz. 
W. Horbaczewska, M. Łubyk, 
T. Huskowski, ś.p. Z. Maciejewska,                       T. Tenerowicz 

W powyższym zestawieniu brakuje wielu nazwisk. Nazwisk, które nie utrwaliły się w naszej 
pamięci ani w dokumentach, a ze względów konspiracyjnych pozostawały nam nie znane. 
Brak tu przede wszystkim nazwisk drukarzy i kolporterów, ludzi, od których trudu zależało 
wtedy tak wiele. Brak tu olbrzymiej rzeszy łączników, a także osób, które nas gościły w 
swoich domach, bez czego funkcjonowanie podziemia byłoby w ogóle niemożliwe. I tych, 
którzy dostarczali nam żywność, papierosy, ubranie. Ci wszyscy, znani i nie znani są nam 
do dziś bardzo bliscy. 

Dlatego też postanowiliśmy ujawnić się wszyscy w dniu 13.12.1992r, po mszy Św. 
w  kościele p.w. Św. Augustyna przy ul. Sudeckiej. 

 

Zestawił: Tadeusz Świerczewski (RKS Solidarność, Solidarność Walcząca) 

przy współudziale Romualda Lazarowicza (redaktor naczelny „Biuletynu Dolnośląskiego” i 

redaktor naczelny „Z Dnia Na Dzień”, Solidarność Walcząca). 


