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Wstęp 

 

Badania nad środowiskiem opozycyjnym, zwłaszcza po otwarciu archiwów po dawnej 

Służbie Bezpieczeństwa, wyraźnie przyspieszyły. Monografii doczekały się zarówno Komitet 

Obrony Robotników1, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela2 jak i Ruch Młodej Polski3. 

Konfederacja Polski Niepodległej pozostawała ostatnią znaczącą organizacją opozycji 

przedsierpniowej, która nie doczekała się klasycznej monografii. Być może powodem był fakt, 

że wywoływała największe kontrowersje i budziła skrajne emocje, nawet w środowisku 

opozycyjnym. Niniejsza praca stara się zapełnić tę lukę badawczą, nie roszcząc sobie prawa do 

bycia kompletną syntezą naukową historii KPN. 

Pojawienie się po 1976 r. jawnie funkcjonującej opozycji zmieniło sytuację polityczną 

w PRL. Co prawda Komitet Obrony Robotników a także Ruch Obrony Praw Człowieka i 

Obywatela nie określały się mianem ruchów stricte politycznych, de facto posiadały taki 

charakter. KOR o charakterze lewicowym i socjaldemokratycznym, ROPCiO bardziej 

prawicowym i konserwatywnym. Żaden z nich nie przyjął jednak formuły partii politycznej, 

uznając za skuteczniejszy środek działania aktywność w ramach niesformalizowanego ruchu 

społecznego. Zarówno dla KOR jak i ROPCiO podstawową płaszczyzną działalności była 

walka o prawa człowieka4. Tomasz Gąsowski, parafrazując Stefana Kisielewskiego, określił 

przedstawicieli przedsierpniowej opozycji „niesłychanie pożytecznymi szaleńcami”5. Jeżeli 

zaangażowanie w tę formę obywatelskiej aktywności, było zdaniem Gąsowskiego wątpliwe z 

perspektywy realizmu politycznego, to na członków Konfederacji Polski Niepodległej 

wypadałoby spojrzeć - nawiązując do religijnego określenia „szaleńców bożych” - jak na 

„szaleńców niepodległości” i postrzegać ich jako tych, którzy wbrew realiom - ale za to z 

ogromną gorliwością - podjęli działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. W 

warunkach, gdy nie postrzegano jej jako możliwej do osiągnięcia, a co najwyżej o niej marzono. 

Ten sam badacz zwrócił uwagę na obecną we współczesnym dyskursie skłonność do 

przypisywania niemal każdej formie sprzeciwu wobec PRL intencji niepodległościowych. Taki 

                                                 
1 J. Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warszawa 2012; A. Friszke, Czas KOR-
u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011. 
2 G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006. 
3 T. Sikorski, O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989), 
Toruń-Szczecin 2011. 
4 J. Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników, Warszawa 2012; G. Waligóra, Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, Warszawa 2006; J. Kufel, Między konfliktem a współdziałaniem. 
Linie zróżnicowania programowego Komitetu Obrony Robotników i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 
w latach 1976-1980, Toruń 2017, s. 59-61. 
5 T. Gąsowski, „Niesłychanie pożyteczni szaleńcy”. Przedsierpniowi opozycjoniści w poszukiwaniu formuły 
realistycznego działania, „Politeja” 2013, nr 3, s. 149-156. 
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sposób widzenia opozycji (zwłaszcza przedsierpniowej) odbiera KPN jej unikalną cechę 

konstytutywną, tj. uczynienie z postulatu niepodległości głównego celu programowego6. 

Twórcy powstałej 1 września 1979 r. Konfederacji Polski Niepodległej uznali, że 

utworzenie niezależnej od PZPR partii politycznej pozwoli im wypracować skuteczną 

płaszczyznę działalności opozycyjnej. W myśl klasycznego podziału autorstwa Maurice’a 

Duvergera KPN wpisywała się w definicję tzw. zewnętrznej partii politycznej, tj. tworzonej 

jako wyraz woli grup społecznych dotąd pozbawionych wpływu na władzę7. Jak zauważył Jan 

Ryszard Sielezin, zachodnia literatura przedmiotu (m.in. tacy autorzy jak Robert Dahl, 

Giovanni Sartori) opozycję polityczną postrzega jako element systemu demokratycznego. Z 

oczywistych przyczyn takie ujęcie nie jest użyteczne przy badaniu zjawiska występującego w 

niedemokratycznym PRL. KPN była pierwszą strukturą opozycji, która wprost artykułowała 

jako cel działalności przejęcie władzy i wywieranie nacisku na rządzących, co wpisuje ją w 

istniejące w literaturze definicyjne kryteria „opozycji politycznej”. Bliższa specyfice PRL, w 

tym kontekście, wydaje się propozycja typologii autorstwa Juana Linza, którą zaproponował 

dla reżimów totalitarnych. Dla krajów, w których działalność opozycji była zakazana Linz 

wyróżnił opozycję „semilegalną” i „alegalną” jednak i takie spojrzenie nastręcza pewnych 

trudności. Podobnie rzecz się ma z popularnym określaniem opozycjonistów z sowieckiej strefy 

wpływów mianem dysydentów, gdyż nie wszyscy byli „nawróconymi komunistami”8. 

Problemy definicyjne zauważał także Krzysztof Łabędź, który postawił hipotezę o 

niemożliwości opracowania klarownej, zwłaszcza dla ostatniej dekady PRL, definicji opozycji. 

Łabędź zaproponował definiowanie opozycji, jako mniej lub bardziej zorganizowanej grupy 

dążącej w bliższej lub dalszej perspektywie do pozbawienia władzy działaczy 

komunistycznych9. Zdaniem Marka Golińczaka, literalne potraktowanie tej definicji 

wykluczałoby z opozycji takie organizacje jak KOR, ROPCiO czy Konwersatorium 

„Doświadczenie i Przyszłość”. O ile KOR nie nawoływał bezpośrednio do odsunięcia 

                                                 
6 T. Gąsowski, Polacy w cieniu Jałty – między przystosowaniem a oporem. Uwagi o metodologii badań postaw i 
zachowań społecznych w czasach Polski Ludowej (1944-1989). [w:] Od ostatnich Leśnych do „Solidarności”. Z 
dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956-1989), red. M. Gliwa, 
M. Krzysztofiński, Rzeszów 2014, s. 25-26. 
7 R. Herbut , Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 123-184; M. Wenklar, 
Konfederacja Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej [w:] Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do 
wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011, s. 83-84. Duverger wyróżnił dwa rodzaje partii politycznych: tworzone 
zewnętrznie oraz wewnętrznie, tj. organizowane przez aktualnie partycypujące w podziale władzy elity 
parlamentarne. 
8 J. R. Sielezin, Koncepcje i spory programowe opozycji politycznej w Polsce 1976-1982, Wrocław 2012, s. 67-
72. 
9 K. Łabędź, Spory wokół zagadnień programowych w publikacjach opozycji politycznej w Polsce w latach 1981-
1989, Kraków 1997, s. 10-16. 
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komunistów od władzy, to nie da się podważyć tezy, iż dążył do zmiany i demokratyzacji 

systemu politycznego PRL. Z kolei w prasie ROPCiO pojawiał się postulat odzyskania 

niepodległości, definiowany m.in. jako odsunięcie PZPR od sprawowania władzy10. 

Roman Bäcker trafnie zauważa, że w systemach totalitarnych istnienie opozycji jest 

oksymoronem, gdyż istnienie jednego wyklucza funkcjonowanie drugiego11. Podważał tym 

samym tezę o totalitarności PRL, gdyż jawna opozycja antysystemowa była od 1976 r. w Polsce 

faktem. Wiesław Rehan, autor propagandowego opracowania na temat KPN, twierdził, że „w 

realiach socjalistycznych pojęcie opozycja polityczna oznacza działające grupy, 

charakteryzujące się dążeniem do zdobycia władzy państwowej (bądź - ze względów 

taktycznych - uczestniczenia w jej sprawowaniu) w wyniku ewolucyjnego przekształcenia bądź 

gwałtownej zmiany funkcjonującego systemu politycznego, które spowodowałoby 

wykroczenie poza zasady ustrojowe socjalizmu”12. Jak widać definicja proponowana przez 

Rehana, wyjąwszy ostatni warunek, jest zbieżna z definicją stosowaną do systemów 

demokratycznych. Jednak sam autor przyznawał, że w systemie PRL nie ma miejsca dla 

legalnie działającej opozycji politycznej. Zapominając na potrzeby rozważań teoretycznych o 

niedemokratycznym charakterze PRL, można umieścić KPN w grupie opozycji anarchizującej, 

gdyż działając zgodnie z istniejącym system politycznym starała się go nie tyle zmienić co 

rozmontować, doprowadzić do jego upadku13. 

Andrzej Friszke, historyk zajmujący się od wielu lat badaniem dziejów opozycji 

demokratycznej w PRL, wyróżnia dwa typy zachowania społecznego w PRL: przystosowanie 

i opór. Już w 1991 r. wyróżnił zjawisko oporu politycznego, który rozumiał jako obronę tradycji 

narodowych, związanych z II Rzeczpospolitą, państwem podziemnym, działającymi wówczas 

stronnictwami politycznymi i ich ideologią. Zdaniem Friszkego opór polityczny występował 

także na płaszczyźnie obrony Kościoła i religii. Definicja opozycji politycznej w PRL przez 

niego sformułowana brzmiała zaś: jest to indywidualne, świadome, zaplanowane, oparte o 

pewien program działanie organizacyjne lub intelektualne na rzecz obalenia ustroju albo jego 

reformy w kierunku podmiotowości społeczeństwa i ograniczenia monopolu władzy partii, 

które było przez kierownictwo PZPR odbierane negatywnie. Kreśląc powyższe rozważania 

                                                 
10 M. Golińczak, Opozycja polityczna: problemy terminologiczne i definicyjne analizy działalności polskich 
ugrupowań antykomunistycznych lat 70. i 80. XX wieku, „Przegląd Historyczno-Politologiczny” 2008, nr 2, s. 181-
183. 
11 R. Bäcker, Opozycja w systemach totalitarnych [w:] Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa 
na Pomorzu Zachodnim, red. K. Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Szczecin 2008, s. 33-34. 
12 W. Rehan, Konfederacja Polskie Niepodległej. Próba analizy krytycznej, Warszawa 1987, s. 8-9. 
13 K. Pałecki, Opozycja polityczna - próba typologii [w:] Opozycja w systemach demokratycznych i 
niedemokratycznych, red. K. Łabędź, M. Mikołajczyk, Kraków 2001, s. 13. 
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Friszke definiował KPN jako skrajnie radykalną, aczkolwiek działającą w granicach prawa 

organizację opozycyjną14. Z kolei Małgorzata Michalewska-Pawlak systematyzując różne 

ujęcia opozycji skupiła się na definicjach traktujących głównie o opozycji w systemie 

demokratycznym, zaś w PRL zjawisko opozycji wpisanej w system nie było możliwe. 

Opozycja samym swym istnieniem podważała bowiem system dyktatury proletariatu15. Z kolei 

Krystyna Trembicka wykazała, że KPN - obok KSS „KOR” - od schyłku lat 70-tych był 

postrzegany przez PZPR jako „wróg podmiotowy”, zastępując zlikwidowane pod wojnie partie 

polityczne oraz Armię Krajową. Po wprowadzeniu stanu wojennego rolę te przejęła 

„Solidarność”, chociaż „kontrrewolucyjny” charakter KPN (oraz KOR) był ukazywany co jakiś 

czas w publikacjach o propagandowym wymiarze16. 

W literaturze politologicznej przeważa pogląd, że w systemach niedemokratycznych 

partie polityczne pełnią inną rolę niż w systemach demokratycznych. Są bowiem organizacjami 

politycznymi, które dążą do zdobycia lub utrzymania władzy metodami odmiennymi niż w 

demokracji, ignorując przede wszystkim wolne wybory. Najczęściej dążą do tego w drodze 

rewolucyjnego przewrotu i przy zastosowaniu przemocy i terroru. Jest to jednak definicja 

odnosząca się przede wszystkim do partii sprawujących władzę. Istnienie innych, realnie 

opozycyjnych, jest w modelu teoretycznym niemożliwe. KPN spełniała rolę partii politycznej 

według klasycznej definicji, dążyła bowiem do zdobycia (i utrzymania) władzy w drodze 

procesu wyborczego, a nie na drodze rewolucyjnego przewrotu. Większość zachodnich 

badaczy, w tym przytaczany Duverger, postrzegała partie polityczne jako stały element systemu 

demokratycznego i analizowała je z takiej perspektywy. Opisywane w kolejnych rozdziałach 

próby prowadzenia przez KPN naturalnych w systemie demokratycznym aktywności 

politycznych (partycypacja w wyborach, działalność propagandowa, spotkania i narady 

kierownictwa partyjnego itp.) spotykały się jednak z - nietypowym dla systemu 

                                                 
14 A. Friszke, Jakich dziejów opozycji potrzebują Polacy? [w:] Między Warszawą a regionem…, s. 11-18; Idem, 
Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945-1980) [w:] Opór i opór społeczny w Polsce (1945-1980). Materiały z 
konwersatorium z 20 lutego 1991 r., red. A. Friszke, A. Paczkowski, Warszawa 1991, s. 5, 8, 15. 
15 M. Michalewska-Pawlak, Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-
programowych polskiej opozycji w latach 1980-1989, Gdańsk 2010, s. 12-25 
16 K.W. Trembicka, Wrogowie w myśli politycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Politycznej, Lublin 2013, s. 119-
134; M. Reniak, KPN. Kulisy, fakty, dokumenty, Warszawa 1984; W. Rehan, Konfederacja Polski Niepodległej. 
Próba analizy krytycznej, Warszawa 1987. Krystyna Trembicka wyróżniła dwie kategorie wrogów ruchu 
komunistycznego. Do pierwszej zaliczyła wrogów realnych, „klasowych”, tj. ziemian, kapitalistów i 
przedstawicieli doktryn politycznych konkurencyjnych wobec marksizmu. Zdaniem Trembickiej dla komunistów 
była to obca agentura posiadająca zagranicznych protektorów. Drugą grupę stanowili wrogowie wykreowani w 
już w PRL, którą Trembicka dzieliła - odwołując się do Hanny Arendt - dodatkowo na tzw. wrogów obiektywnych 
i potencjalnych. W myśl tego podziału KPN od momentu powstania stawała się wrogiem „klasowym”, któremu 
komunistyczna propaganda - a także wymiar sprawiedliwości - przypisywały działalność agenturalną i próby 
obalenia ustroju państwowego (zob. K. Trembicka, Kategoria wroga w komunistycznej Polsce w latach 1956-
1989, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia”, vol. 21, [z.] 2 (2014), s. 107-118). 
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demokratycznego - kontrdziałaniem przedstawicieli hegemonicznej PZPR oraz 

podporządkowanemu mu aparatu represji. Najczęściej było to działanie siłowe i represyjne17. 

W nieobecnym w dyskursie nad opozycją w PRL artykule, Maryjanne Osa i Kurt Schock 

analizowali schemat angażowania się w działalność opozycyjną w systemach demokratycznych 

i niedemokratycznych. W badaniach Osy i Schocka antysystemowe partie polityczne w krajach 

niedemokratycznych nie zaistniały jako osobna kategoria, co pokazuje wyjątkowość strategii 

obranej przez KPN18. 

Jeszcze w 1989 r. wysocy rangą funkcjonariusze SB określali KPN mianem „struktury 

reprezentującej skrajnie burżuazyjno-nacjonalistyczny, tzw. niepodległościowy nurt 

polityczno-ideologiczny”19. Autorzy tego stwierdzenia wymieniali także inne organizacje 

opozycyjne - o małym znaczeniu i „podobnym” profilu - działające w PRL w latach 1976-1981. 

Zaliczyli do nich Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Ruch Wolnych Demokratów, 

Ruch Młodej Polski, Komitet Porozumienia na Rzecz Samostanowienia Narodu, Robotniczy 

Ruch Narodowy (faktycznie była to część KPN), Polski Związek Wspólnoty Narodowej czy 

Kluby Służby Niepodległości. Do końca istnienia PRL władze odmawiały uznania KPN za 

partię polityczną. Gdy w styczniu 1946 r. Władysław Kiernik, minister administracji 

publicznej, wydawał okólnik precyzujący, że partie polityczne nie podlegają ustawie o 

stowarzyszeniach z 1932 r. zapewne nie spodziewał się, że jego decyzja stanie się pod koniec 

lat 70-tych pretekstem do podjęcia prób legalizowania działalności politycznej przez członków 

KPN. Okólnik miał w istocie domknąć system polityczny Polski ludowej i sprawić, by poza 

partiami wchodzącymi w skład Krajowej Rady Narodowej, nie pojawiły się żadne nowe. Jak 

zauważył Marek Chmaj ustawodawstwo odnoszące się do partii politycznych pojawiło się w 

PRL dopiero w latach 60-tych20. 

Głównym celem badawczym niniejszej dysertacji stało się odtworzenie na przykładzie 

KPN, realiów funkcjonowania demokratycznej partii politycznej w niedemokratycznym 

                                                 
17 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001, s. 52; W. Żebrowski, Partie 
polityczne w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Rozważania teoretyczne, „Szkice 
Humanistyczne” 2017, nr 2, t. 17, s. 110; M. Duverger, Les partis politiques, Paris 1958. 
18 M. Osa, K. Schock, A long, hard slog: political opportunities, social networks and the mobilization of dissent 
in non-democracies, „Research in Social Movements, Conflicts and Change”, v. 27, 2007, s. 124-146. 
19 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, Konfederacja Polski Niepodległej. Ciąg dalszy, Departament Szkolenia 
i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1989, s. 3. Nie był to odosobniony przypadek gdy funkcjonariusze 
SB klasyfikowali KPN jako przedstawiciela „nurtu burżuazyjno-nacjonalistycznego” opozycji (zob. AIPN, 
001708/2490, B. Musiał, Udział obserwacji zewnętrznej w operacyjnym rozpracowaniu struktur nielegalnej 
poligrafii w latach 1975-1980, WSO Legionowo 1986, k. 4). 
20 Ustawa o partiach politycznych, wprowadzenie M. Chmaj, Zakamycze 1999, s. 13, 18-23; M. Orski, 
Konfederacja Polski Niepodległej w latach 1979-1989, „Studia Rzeszowskie” 2000, t. 7, s. 62-63; M. Szulc, 
Prezydium Krajowej Rady Narodowej w systemie ustrojowym państwa polskiego (1944-1947), praca doktorska 
napisana pod kierunkiem prof. UW dr hab. R. Jastrzębskiego, Warszawa 2016, s. 91- 
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systemie politycznym. Analiza programu oraz środków działania stosowanych przez KPN 

pozwoliła obronić tezę, o demokratycznym charakterze KPN. Starałem się także odpowiedzieć 

na kluczowe w tym kontekście pytania: dlatego władze komunistyczne dopuściły do istnienia 

organizacji wprost podważającej jej mandat do sprawowania władzy? Jak usiłowały ograniczać 

zasięg oddziaływania KPN? Jakie były najistotniejsze punkty programowe Konfederacji? Czy 

była to partia pragmatyczna, skłonna do ustępstw czy jednak radykalizm jej celów wykluczał 

jakiekolwiek kompromisy? Osią rozważań uczyniono kwestie związane z działalnością KPN 

wpisującą się w ramy określone dla partii politycznych. Analizie poddano funkcjonowanie 

KPN w systemie politycznym PRL, formułowany przez nią program polityczny a także jego 

recepcję w  społeczeństwie oraz aparacie państwowym PRL. Przedmiotem rozważań były także 

próby wymuszenia przez Konfederację na władzach demokratycznego mechanizmu 

politycznego, który w PRL nie był respektowany. Mowa tutaj głównie o procesie wyborczym, 

który w teorii powinien wyłaniać rządzącą elitę a w PRL sankcjonował jedynie istniejący stan 

rzeczy. Pozostałe postawione pytania badawcze dotyczyły miejsca KPN na scenie opozycyjnej, 

zwłaszcza stosunków z Komitetem Obrony Robotników, przebiegu wewnętrznego procesu 

decyzyjnego oraz naboru członków, funkcjonowania kierownictwa KPN, represji stosowanych 

przeciwko członkom partii oraz jej liczebności. 

Osobnym zagadnieniem, wzbudzającym największe emocje, pozostaje kwestia działań 

SB. Prowadząc niekiedy szczegółowe badania starałem się osadzić je w szerokiej perspektywie 

politycznej, pokazując rzeczywistą siłę KPN w danym momencie dziejowym. Mniej uwagi 

poświęcono odtwarzaniu komórek tworzących organizację, opisywaniu struktury personalnej 

oraz losów poszczególnych działaczy. Relatywnie mało miejsca poświęcono odtworzeniu 

świata podziemnych drukarni, walce z systemem pojedynczych osób czy opisowi manifestacji, 

w których konfederaci często odgrywali wiodące role. Kwestie te czekają na swojego badacza, 

aczkolwiek powstały już pojedyncze mikro-studia dokumentujące te wąskie wycinki dziejów 

KPN. 

Cezurę czasową pracy wyznaczają daty 1979-1990. Pierwsza łączy się z decyzją o 

utworzeniu Konfederacji Polski Niepodległej. Partia ta istniała pod niezmienionym szyldem 

również w III RP. Ograniczenie analizy do jej funkcjonowania w systemie niedemokratycznym 

nie rozwiązuje problemu. Naturalnie narzucającą się datę stanowi 4 czerwca 1989 r. Jednak 

wybory czerwcowe, w których KPN brała aktywny udział, niewiele de facto w jej 

funkcjonowaniu zmieniły. Ewolucyjny proces transformacji ustrojowej powodował, że partia 

ta zaczęła być - chociaż nie bez zastrzeżeń - tolerowana przez władze komunistyczne. Naturalna 

dla partii politycznej partycypacja w (reglamentowanym) procesie wyborczym była kolejnym 
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krokiem w jej dążeniu do utworzenia III Rzeczpospolitej. Za cezurę końcową trudno uznać 

także datę uchwalenia ustawy o partiach politycznych z 28 lipca 1990 r., chociaż sankcjonowała 

ona jeden z głównych celów KPN, tj. podjęcie jawnej i zgodnej z obowiązującym prawem 

działalności politycznej. Zdając sobie sprawę z umowności przyjętej daty zdecydowano się na 

przyjęcie za datę końcową 22 grudnia 1990 r., tj. dnia w którym Lech Wałęsa został 

zaprzysiężony na prezydenta RP. Z perspektywy dziesięciu lat działalności KPN, która 

uznawała legalność władz polskich na uchodźstwie, przekazanie Lechowi Wałęsie insygniów 

przez ostatniego emigracyjnego prezydenta wieńczyło symbolicznie proces dochodzenia przez 

Polskę do niepodległości. Był to główny i niezmienny cel KPN. Dlatego też taka cezura 

końcowa wydaje się uzasadniona. 

Prowadzonym badaniom starałem się nadać interdyscyplinarny charakter, aczkolwiek 

wiodąca dla całej pracy jest utrwalona w naukach historycznych krytyczna analiza dostępnych 

źródeł. Przy opisie metod badawczych warto pamiętać o tym, że zdaniem metodologów 

„zawiłości dyskursu metodologicznego i epistemologicznego często bywają obce historykom 

praktykom”21. Nie musi to automatycznie odbierać kompetencji badaczom praktykom. Jak 

zauważali sami metodolodzy, przyjęte procedury i wzory nie muszą być werbalizowane, 

uświadamiane czy teoretyzowane aby z powodzeniem stosować je w codziennej praktyce. 

Krytyczna analiza pozwoliła mi, w oparciu o bogaty materiał źródłowy, indukcyjnie odtworzyć 

istotne fakty oraz przebieg zdarzeń z badanego okresu. Sposób opisu przeszłości określany 

potocznie „pozytywistycznym” lub „tradycyjnym” wciąż bowiem stanowi podstawowe 

narzędzie badań nad historią polityczną22. 

W pracy wykorzystano metody badawcze obecne nie tylko w warsztacie historyka, ale 

także politologa. Dzięki metodzie statystycznej możliwa do uchwycenia była skala mobilizacji 

i fluktuacja kadr wewnątrz badanej partii. Przydatna okazała się także metoda porównawcza, 

gdy działalność KPN była zestawiana m.in. z ruchem piłsudczykowskim lub innymi odłamami 

opozycji. Dzięki temu udało się określić elementy wyróżniające Konfederację na szerszym tle 

historycznym. Jedną z pomocniczych metod badawczych była systemowa analiza myśli 

politycznej. Najszerzej wykorzystano ją w ostatnim rozdziale. W ograniczonym natomiast 

stopniu korzystałem z coraz popularniejszych w badaniach nad fenomenem opozycji w PRL, 

metod typowych dla badań socjologicznych poświęconych ruchom społecznym. Sięgnąłem 

                                                 
21 P. Witek, Historyk wobec metodologii, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 2 (20), s. 80. 
22 Zob. Ibidem, s. 79-101; J. Pomorski, Historyk i metodologia, Lublin 1991; W. Wrzosek, O myśleniu 
historycznym, Bydgoszcz 2009; A. Nowak, Tragedia IPN [w:] O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki, 
Kraków 2019, s. 516-527. 
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także po metodę oral history, dzięki której możliwe było pozyskanie nowych źródeł w postaci 

relacji świadków historii. 

Główna oś pracy składa się z pięciu rozdziałów ułożonych w porządku chronologiczno-

problemowym. Rozdział pierwszy, pełniący rolę wstępu do właściwych rozważań, poświęcono 

zarysowaniu sytuacji społeczno-politycznej PRL w jakiej przyszło działać opozycji 

antysystemowej, nie tylko KPN. Mając na uwadze kapitał symboliczny, jakim dla Konfederacji 

było nawiązywanie do wcześniej działających nurtów politycznych, poddano krytycznej 

analizie istnienie nurtu niepodległościowego, którego miał być bezpośrednią kontynuacją. W 

kolejnych podrozdziałach opisano działalność ROPCiO, proces przygotowań do utworzenia 

KPN i reakcje środowisk emigracyjnych na jej powstanie. Z uwagi na dużą fluktuację kadr 

stworzenie pełnego portretu zbiorowego konfederatów okazało się niemożliwe. Analizie 

prozopograficznej poddano natomiast osoby figurujące w dokumentach jako założyciele. 

Ważnym elementem tej analizy poza badaniem statystycznym, było ocenienie realnego 

zaangażowania tej blisko 50-cio osobowej grupy w funkcjonowanie KPN. Ostatnie dwa 

podrozdziały składają się na analizę czynników zewnętrznych, a dokładniej rzecz ujmując 

percepcji KPN wśród pozostałych grup opozycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

działaczy KOR/KSS „KOR”. Drugim segmentem tych rozważań było przebadanie reakcji 

władz komunistycznych oraz SB na istnienie i działalność partii Leszka Moczulskiego. Na 

pierwszy plan tej analizy wysuwa się aktywność MSW, a szczególnie Departamentu III MSW, 

odpowiedzialnego za inwigilację KPN. Mniejszą uwagę poświęcono działalności PZPR, co 

bynajmniej nie wynikało z niedopatrzenia badawczego. Prowadzone kwerendy archiwalne dały 

bowiem dowody, iż KPN - z nielicznymi wyjątkami - nie była w przedmiotem debat w gronie 

kierownictwa partyjnego, a decyzje o kierunkach prowadzonych wobec niej działań 

podejmowano przede wszystkim w gabinetach przy ul. Rakowieckiej. PZPR wyznaczała 

bowiem ogólne ramy dla aparatu bezpieczeństwa, niezwykle rzadko interesując się 

konkretnymi organizacjami czy wybranymi działaczami. Na przykładzie KPN starano się 

odpowiedzieć na pytanie o zakres działalności represyjnej podejmowanej przez struktury 

siłowe wobec opozycji, ich cel a także skuteczność. Przedmiotem analizy stały się wybrane 

operacje SB wymierzone w KPN. 

Drugi rozdział pracy obejmuje okres od powstania KPN we wrześniu 1979 r. aż do 

wprowadzenia stanu wojennego. Brak periodyzacji tego okresu na czas przed powstaniem 

„Solidarności” i po niej może być dyskusyjny. Z uwagi na politykę represji wymierzoną w 

liderów badanego ugrupowania przyjęto tezę, iż powstanie „Solidarności” nie zmieniło 

zasadniczo wrogiego podejścia władz do KPN. Paradoksalnie, po podpisaniu porozumień 
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sierpniowych represyjność wobec Konfederacji wzrosła. Układ rozdziału przyjął - z wyjątkiem 

dwóch ostatnich podrozdziałów - chronologiczną formułę. Badano kolejno: pierwsze tygodnie 

działalności KPN; I Kongres w Lądku Zdroju, który był ważnym historii partii wydarzeniem; 

gorący okres strajków sierpniowych (ze szczególnym naciskiem na aktywność konfederatów); 

aktywność KPN w trakcie solidarnościowej rewolucji oraz kwestie związane z procesem 

wytoczonym wówczas liderom ugrupowania. Proces ten wpłynął nie tylko na historię KPN, co 

zostało szerzej naświetlone. Szczególną rolę odegrały wówczas powstałe po grudniu 1980 r. 

Komitety Obrony Więzionych za Przekonania. Ostatnie dwa podrozdziały wymykają się z 

wcześniejszej narracji prowadzonej w sposób chronologiczny bowiem kumulują wiedzę na 

temat dwóch istotnych zagadnień. Pierwszym była zagraniczna aktywność KPN, którą 

usiłowano rozwijać w krajach zachodniej Europy i USA. Drugie zagadnienie dotyczyło polityki 

PZPR wobec liderów KPN a także wynikających z niej represji i innych działań 

podejmowanych przez funkcjonariuszy SB. Skumulowanie obu wątków pozwoliło na lepsze 

uchwycenie ich dynamiki i specyfiki. 

W trzecim rozdziale poddano analizie sytuację KPN po wprowadzeniu stanu 

wojennego, gdy polityka represyjna władz osiągnęła apogeum. Ten najdłuższy, biorąc pod 

uwagę zakres chronologiczny, rozdział składa się z siedmiu podrozdziałów. Opisano w nich 

represje jakie spadły na środowisku KPN po wprowadzeniu wojennego. Kontynuację rozważań 

z rozdziału wcześniejszego stanowi opis wznowionego w nowych realiach procesu 

przywódców KPN a jego konsekwencją było umieszczenie liderów w zakładzie karnym w 

Barczewie. Pobyt w więzieniu liderów badanego ugrupowania stanowi oś kolejnego 

podrozdziału. Badaniami objęto także dziejące się równolegle próby wznowienia działalności 

partii w warunkach konspiracyjnych. W tle wprowadzanych przez władze amnestii toczyła się 

konsekwentna walka konfederatów o możliwość prowadzenia jawnej działalności politycznej. 

Opisowi tych zmagań poświęcono podrozdziały dotyczące przebiegu II Kongresu partii oraz 

kolejnego procesu politycznego wytoczonego przeciwko liderom KPN. Poza Leszkiem 

Moczulskim, były to zupełnie nowe osoby a sama partia była po pierwszym rozłamie, w wyniku 

którego powstała Polska Partia Niepodległościowa. Rozważania dotyczące „długiego stanu 

wojennego” kończy opis peregrynacji Leszka Moczulskiego po krajach zachodnich, gdy 

spotykał się z politykami zachodnimi z Wielkiej Brytanii, Francji, USA i Kanady. 

Zwieńczeniem okazało się spotkanie z ówczesnym wiceprezydentem USA Georgem Bushem. 

Opisane w czwartym rozdziale lata 1988-1990 podzielono na cztery podrozdziały, które 

przyporządkowane zostały najważniejszym w owym czasie inicjatywom KPN. Pierwszy 

analizuje podejmowane wówczas próby zjednoczenia opozycji niepodległościowej wokół 
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KPN. Kolejną część, poświęcono odbytemu na raty III Kongresowi KPN. Analizowana w nim 

jest także aktywność ugrupowania Moczulskiego w gorącym okresie transformacji ustrojowej. 

KPN była wówczas - obok Solidarności Walczącej - głównym przedstawicielem „radykalnej” 

opozycji, sceptycznie oceniającą okrągłostołowy kompromis. Jednocześnie partia ta 

partycypowała w wyborach czerwcowych, co ją w gronie „niepodległościowców” wyróżniało. 

Z kolei podrozdział „Sowieci do domu!” zawiera w sobie opis konfederackiej aktywności już 

w okresie, gdy urząd premiera objął Tadeusz Mazowiecki a KPN była jednym z 

najaktywniejszych ugrupowań opozycji pozaparlamentarnej. Podrozdział ten opisuje dynamikę 

procesów które doprowadziły do zalegalizowania działalności partii oraz odzyskania przez 

Polskę niepodległości, co było głównym celem Konfederacji. Działo się to w cieniu coraz 

mocniej demokratyzującej się rywalizacji politycznej. Rok 1990 przyniósł pierwsze całkowicie 

wolne wybory (samorządowe) oraz kampanię prezydencką, w której KPN wystawiła własnego 

kandydata. 

Ostatni rozdział skupia się na analizie myśli politycznej i założeniach programowych 

KPN. Rozważania nad myślą polityczną Konfederacji podzielono na sześć bloków 

tematycznych. Pierwszy, dotyka niepodległościowych i antykomunistycznych podwalin 

programu KPN. Poddano w nim analizie zarówno dokumenty programowe partii jak i teksty 

publicystyczne ważnych działaczy, sięgając także do wzorców historycznych z jakich czerpali 

konfederaci, szczególnie tradycji piłsudczykowskich. W kolejnym podrozdziale analizie 

poddano teksty wieloletniego przewodniczącego i głównego autora myśli politycznej KPN, 

Leszka Moczulskiego. Nie pominięto także geopolitycznych wizji wychodzących z 

konfederackich kręgów, zwłaszcza postrzegania roli ZSRS i stosunków jakie powinny łączyć 

Polskę z Rosją (niezależnie od jej wewnętrznego systemu politycznego). Mniej miejsca 

poświęcono koncepcjom gospodarczym i ekonomicznym jakie formułowała KPN. Wśród 

rozważań teoretycznych wyodrębniono także podrozdział poświęcony symbolice używanej 

przez opisywaną partię. Zwieńczenie rozważań nad myślą polityczną Konfederacji stanowi 

podrozdział analizujący wizję ustrojową niepodległej III Rzeczypospolitej, państwa mającego 

powstać na gruzach PRL. Opracowania tego typu powstawały w kręgach opozycji rzadko, 

dlatego wizja sformułowana w kręgach KPN zasługuje na całościową analizę. 

Nikłe zainteresowanie Konfederacją w gronie zawodowych badaczy jest o tyle 

zastanawiające, że literatura przedmiotu jest relatywne bogata. Prace popularyzujące historię 

Konfederacji Polski Niepodległej wydali Adam Słomka23 oraz Andrzej Anusz z Łukaszem 

                                                 
23 Słomka, A., Marzenia i czyn. Historia KPN, Katowice 1995. 



13 
 

Perzyną24. Duże znaczenie miała publikacja powstała po rocznicowej konferencji naukowej 

mającej miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zbiór studiów pod redakcją Michała 

Wenklara zawierał zarówno studia dotyczące ogólnopolskich aspektów działalności KPN jak i 

szkice dotyczące regionalnych struktur konfederackich25. Działalność i program polityczny 

KPN był także przedmiotem prac magisterskich26 oraz doktorskich27. Wartościowe okazały się 

artykuły ogłoszone m.in. przez Błażeja Pobożego28, czy studia dotyczące myśli politycznej 

KPN29. Posiadają jednak charakter przyczynkarski i wielu przypadkach praca nad opisanymi 

zagadnieniami wymagała przeprowadzenia pogłębionych badań źródłowych. 

Powstały także studia regionalne opisujące dzieje lokalnych struktur Konfederacji30, 

wśród których objętością i wartością źródłową wyróżniają się prace Mirosława 

Lewandowskiego oraz Macieja Gawlikowskiego dotyczące krakowskich struktur KPN31. 

Bogatą spuściznę w postaci wywiadów oraz innych publikacji pozostawił Leszek Moczulski. 

Wyróżnić w tym zestawieniu należy dwa wywiady-rzeki przeprowadzone z przewodniczącym 

KPN32 oraz książkę pt. Lustracja33, której tytuł jest mylący, bowiem Moczulski opisuje w niej 

wiele szczegółów z prowadzonej w PRL działalności opozycyjnej a nie tylko kwestie związane 

z jego sprawą lustracyjną. W ostatnich latach pojawiły się także szkice biograficzne, głównie o 

charakterze wspomnieniowym, dotyczące ważnych dla opisywanej organizacji działaczy. Ich 

                                                 
24 A. Anusz, Ł. Perzyna, Konfederacja. Rzecz o KPN, Warszawa 2009. 
25 Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011. 
26 S. Podgórski, Konfederacja Polski Niepodległej (geneza, program, działalność), praca magisterska napisana 
pod kierunkiem dr hab. Mariana Jaskólskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, [Kraków 1986]; M. Orski, 
Konfederacja Polski Niepodległej w latach 1979-1989, „Studia Rzeszowskie” 2000, t. 7 (artykuł napisany w 
oparciu o pracę magisterską tegoż autora); P. Muszyński, Konfederacja Polski Niepodległej w Okręgu 
Szczecińskim w latach 1979-1989, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. A. Wątora, Szczecin 2011. 
27 M. Kukulski, Myśl polityczna Konfederacji Polski Niepodległej 1979-1996, praca doktorska napisana pod 
kierunkiem dr hab. K. Trembickiej, Lublin 2012; A. Wolski, Konfederacja Polski Niepodległej 1979-2003. 
Studium z dziejów struktur i myśli politycznej, praca doktorska napisana pod kierunkiem A. Adamczyka, Kielce 
2019. 
28 B. Poboży, Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolnych i demokratycznych wyborów, „Studia 
Politologiczne” 2011, vol. 22. 
29 M. Kukulski, Niepodległość w myśli politycznej Konfederacji Polski Niepodległej [w:] Idee Państwo Ludowcy. 
Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka, Lublin 2009; G. Baziur, 
Niepodległościowa myśl polityczna środowisk piłsudczykowskich na przykładzie Konfederacji Polski Niepodległej 
w latach 1979-1989 [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009. 
30 Łódzka KPN od PRL do niepodległości, red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012; R. Bocian R., Ilu nas było w 
II Obszarze Konfederacji Polski Niepodległej? Przyczynek do pierwszego źródłowego zarysu historii 
ogólnopolskiej KPN w latach 1979-1980 pióra Grzegorza Waligóry i Grzegorz Wołka, „Sowiniec” 2011, nr 38-
39; A. Kęszycka, Służba Bezpieczeństwa wobec krakowskiej KPN w latach 1979-1990, „Sowiniec” 2005, nr 27; 
M. Stefaniak, Byliśmy przyjaciółmi. Jak szczecińska bezpieka rozpracowywała opozycję przedsierpniową, 
„Biuletyn IPN” 2009, nr 10-11. 
31 M. Lewandowski, Prześladowani, wyszydzani, zapomniani…Niepokonani. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977-
1981, [Kraków 2009]; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-
1982, t. 1-2, Kraków 2011; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Na szlaku kadrówek 1981-1989, Warszawa 2018. 
32 A. Dudek, M. Gawlikowski, Leszek Moczulski. Bez wahania, Kraków 1993; M. Furdyna, M. Rodzik, Czytaliśmy 
Piłsudskiego. Rozmowy z Leszkiem Moczulskim, Warszawa 2016. 
33 L. Moczulski, Lustracja. Rzecz o teraźniejszości i przeszłości, Warszawa 2001. 
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wartość poznawacza bywa jednak różnorodna34. Podobnie rzecz się ma coraz liczniejszymi 

materiałami wspomnieniowymi konfederatów35. 

W trakcie prowadzonych przez szereg lat badań opublikowałem kilka artykułów 

naukowych dotyczących KPN36. Najistotniejszy z nich wydaje się napisany wspólnie z 

Grzegorzem Waligórą37. Była to próba syntetycznego ujęcia dziejów Konfederacji w 

wyznaczonym w niniejszej pracy zakresie chronologicznym. Wraz z dostępem do nowych 

źródeł poszerzył się stan wiedzy, niemniej jednak szereg opublikowanych tekstów nie straciło 

na aktualności i w niniejszej pracy wyniki tych badań niejednokrotnie są wykorzystywane. 

Pozostała literatura przedmiotu została zestawiona w bibliografii i wydaje się zbyteczne by 

wymieniać w tym miejscu publikacje dotyczące kontekstu opisywanych wydarzeń. Niemniej 

jednak zarysowanie szerokiego tła politycznego nie byłoby możliwe bez prac dotyczących 

Solidarności (zarówno tej „legalnej” jak i „podziemnej”)38. Istotne są także opracowania 

historyków: Andrzeja Friszke39, Jana Skórzyńskiego40, Andrzeja Leona Sowy41 i Grzegorza 

                                                 
34 Andrzej Szomański 1930-1987. Publikacja pokonferencyjna, oprac. M. Lewandowski, Warszawa 2018; K. 
Chylak, Kryptonim „Apostołka”. Historia aktywistki Konfederacji Polski Niepodległej bez happy endu, „Opinia” 
2015, nr 9; Idem, Kryptonim „Sympatyk”. Krótka historia aktywności działacza Konfederacji Polski Niepodległej 
Wojciecha Szostaka, „Opinia” 2016, nr 10; Idem, Metamorfoza „Sympatyka”. Kilka uwag o KPN w Łodzi na 
podstawie relacji Tajnego Współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Piotrowski”, „Opinia” 2016, 
nr 13; S. Reńca, Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych, Warszawa 2012; G. Waligóra, Romuald Szeremietiew 
– opozycjonista w PAX, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 3/2 (6), 2004; Ł. Perzyna, Jak z pierwszej brygady. 
Opowieść o Andrzeju Ostoi-Owsianym, Warszawa 2011; Wiesław Gęsicki (1959-2002) we wspomnieniach 
przyjaciół, Warszawa 2016. 
35 Zob. m.in. A. Izdebski, Od KOR-u do KPN-u (fragmenty wspomnień), oprac. L. Olkuśnik, „Sowiniec” 2011, nr 
38/39; S. Krajski, Polacy, odważcie się być sobą. Jak walczyliśmy o niepodległość Polski, wspomnienia z lat 1979-
1981, Warszawa 2010; Nie cierpię fanatyzmu. Z Marią Moczulską rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, 
nr 23; P. Opozda, Bez aliansów. Przyczynek do historii Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie, 
Kraków 2009; Stan wojenny w Małopolsce. Relacje i dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, współpraca H. 
Głębocki, J. Nowak, A. Roliński, Kraków 2005; „Przeciw komunie”. Relacje działaczy NSZZ „Solidarność” i 
innych organizacji opozycyjnych regionu świętokrzyskiego (1980-1989), oprac. M. Grosicka, K. Polit, R. 
Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce 2014; Warto było…z Markiem Bikiem rozmawia Mirosław Lewandowski, 
„Sowiniec” 2013, nr 42; A. Terlecki, Moja KPN, Łódź 2011. 
36 G. Wołk, Antykomunizm w ideologii Konfederacji Polski Niepodległej [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, 
red. P. Kardela, K. Sacewicz; Białystok-Olsztyn-Warszawa 2019; Idem, Konfederacja Polski Niepodległej w 
Wielkopolsce, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, nr 11; Idem, Ostatnie pokolenie 
piłsudczyków? Młodzieżowe organizacje afiliowane przy warszawskiej Konfederacji Polski Niepodległej [w:] 
Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989) – nowe tropy i 
zagadnienia badawcze, Warszawa 2016; Idem, Powstanie i działalność Obszaru I (Centralnego) Konfederacji 
Polski Niepodległej (1979-1989) [w:] Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego 
w stolicy (1980-1989), red. B. Noszczak, Warszawa 2013;  
37 G. Waligóra, G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1990 [w:] Solidarność 1980-1989, t. 7, Wokół 
„Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 387-428. 
38 J. Holzer, „Solidarność” 1980-1981. Geneza i historia, Paryż 1984; J. Holzer, K. Leski, Solidarność w 
podziemiu, Łódź 1990; Solidarność podziemna 1981-1989, red. A. Friszke, Warszawa 2006. 
39 A. Friszke, Opozycja polityczna…; Idem, Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011; Idem, 
Rewolucja Solidarności 1980-1981, Kraków 2014; Idem, Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ 
„Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, Warszawa-Gdańsk 2017. 
40 J. Skórzyński, Siła bezsilnych…; Idem, Okrągły stół. Wynegocjowany koniec PRL, Kraków 2019; Idem, Ugoda 
i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa 1995. 
41 A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011. 
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Waligóry42. Ważnym opracowaniem okazała się sześciotomowa seria dotycząca Solidarności, 

którą zredagowali Łukasz Kamiński z Grzegorzem Waligórą43 oraz opublikowane zbiory 

dokumentów dotyczące opozycji44 oraz aparatu partyjnego45. 

Przytaczając istniejącą literaturę przedmiotu warto pamiętać, że pierwszymi 

„historykami” opozycji byli…funkcjonariusze SB. Nie chodzi bynajmniej o tworzone przez 

nich na potrzeby operacyjne analizy i opracowania ale broszury i artykuły o charakterze 

naukowym46. Na temat KPN powstało szereg prac dyplomowych pisanych przede wszystkim 

w dwóch ośrodkach akademickich resortu: Akademii Spraw Wewnętrznych47 oraz Wyższej 

Szkole Oficerskiej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie48. Na tej ostatniej uczelni często 

                                                 
42 G. Waligóra, Ruch Obrony…. 
43 NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 2-7, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010. 
44 Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990. Wybór dokumentów, oprac. M. Kasprzycki, Kraków 
2010; Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, wstęp i oprac. G. 
Waligóra, Kraków 2005; Opozycja małopolska w dokumentach 1976-1980, wybór i oprac. A. Roliński, Kraków 
2003; Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981-1989, wybór, wstęp i oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010; 
Dokumenty programowe Konfederacji Polski Niepodległej (1 wrzesień 1979-22 styczeń 1980), Warszawa 
Wydawnictwo Polskie 1980; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej 
„KOR”, wstęp i oprac. A. Jastrzębski, Warszawa 2012; Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór 
dokumentów, wstęp M. Hemmerling, M. Nadolski, Warszawa 1994. 
45 Opozycja demokratyczna w Polsce w świetle akt KC PZPR (1976-1980), wybór, wstęp i oprac. Ł. Kamiński, P. 
Piotrowski, przedmowa W. Wrzesiński, Wrocław 2002; PZPR a „Solidarność” 1980-1981. Tajne dokumenty 
Biura Politycznego, wstęp T. Kozłowski, Warszawa 2013. 
46 Zob. m.in. AIPN, 628/181, L. Wicherkiewicz, Program i działalność polityczna Konfederacji Polski 
Niepodległej, „Problemy teorii i praktyki operacyjnej Służby Bezpieczeństwa” IV-VI 1982, nr 1-2 (23), s. 169-
184. 
47 AIPN, 01521/1969, E. Wiejak, Koncepcja niepodległości Polski w ujęciu Konfederacji Polski Niepodległej i 
Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”, praca magisterska, Warszawa 1989; Idem, 01521/2179, A. 
Szymaniak, Działalność polityczna Konfederacji Polski Niepodległej w okresie II Kongresu, praca magisterska, 
Warszawa 1990; Idem, 01521/2371, J. Sadowski, Konfederacja Polski Niepodległej-geneza, ideologia, 
działalność, praca magisterska, Warszawa 1984; Idem, 01521/2385, M. Sobala, Konfederacja Polski Niepodległej-
powstanie, struktury, program, działalność, praca magisterska, Warszawa 1983; Idem, 1510/1632, Z. Kozłowski, 
Antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej na Mazowszu 1976-1981, praca magisterska, 
Warszawa 1986; Idem, 1510/2830, B. Kurbiel, Konfederacja Polski Niepodległej w latach 1979-1990, praca 
magisterska, Warszawa 1990. 
48 AIPN, 001708/1444, J. Gryciuk, Antypolska i antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej 
na przykładzie województwa szczecińskiego w latach 1979-1980, Legionowo 1982; Idem, 001708/1459, C. Okoń, 
M. Spławiec, Antypolska i antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1980, 
Legionowo 1982; Idem, 001708/1531, M. Kowalski, Problematyka wsi w propagandzie politycznej ROPCziO i 
KPN, Legionowo 1983; Idem, 001708/1644, L. Wicherkiewicz, Program i działalność polityczna Konfederacji 
Polski Niepodległej, Legionowo 1983; Idem, 001708/1653, K. Zarychta, Taktyka i metody walki politycznej 
Konfederacji Polski Niepodległej, Legionowo 1983; Idem, 001708/1774, W. Wiśniewski, Antysocjalistyczna i 
antypolska działalność Konfederacji Polski Niepodległej - obszar II Kraków do dnia 12 grudnia 1981 roku, 
Legionowo 1983; Idem, 001708/1775, L. Skorupa, Antysowietyzm w działalności i propagandzie politycznej 
Konfederacji Polski Niepodległej, Legionowo 1983; Idem, 001708/1902, G. Żukowski, Antysocjalistyczne i 
antypolskie aspekty działalności Konfederacji Polski Niepodległej na terenie województwa płockiego, Legionowo 
1984; Idem, 001708/2104, H. Flis, Wpływ ideologii Konfederacji Polski Niepodległej na postawy młodzieży szkół 
średnich na przykładzie województwa zamojskiego w latach 1981-1983, Legionowo 1985; Idem, 001708/2664, J. 
Łotarewicz, W. Szewczyk, Zwalczanie wrogiej działalności Konfederacji Polski Niepodległej na terenie 
województwa jeleniogórskiego, Legionowo 1986; Idem, 001708/2983, P. Budziszewski, Analiza myśli 
programowej Konfederacji Polski Niepodległej, Legionowo 1987; Idem, 001708/3082, A. Szymaniak, 
Działalność polityczna Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1982-1985, Legionowo 1987; Idem, 
001708/3644, S. Orliński, Powstanie i działalność Konfederacji Polski Niepodległej na terenie województwa 
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szlify oficerskie zdobywali funkcjonariusze SB zajmujący się w macierzystych komendach 

inwigilacją KPN, co nadaje ich pracom dodatkowej wartości. Zdecydowanie rzadziej o 

opozycji pisali milicjanci. Prace powstałe w ASW i WSO nie cieszą się popularnością w gronie 

zawodowych historyków, co wydaje się błędem. Jest to tym istotniejsze, że niejednokrotnie 

powstawały w oparciu o nieosiągalną obecnie dokumentację MSW. KPN była także 

przedmiotem publikacji wewnątrzresortowych, często opatrzonych klauzulą tajności i dostępną 

jedynie w esbeckich bibliotekach. Omówieniu historii powstania i programu KPN poświęcono 

w 1981 r. jeden z tomów Biblioteki Lektora i Wykładowcy49. Pierwszą próbą monografii KPN, 

było opracowanie ówczesnego zastępcy dyrektora Biura Śledczego MSW płk. Zbigniewa 

Pudysza50. Jawnym rozwinięciem tez przedstawionych w tej książce była publikacja 

wieloletniego współpracownika MSW Mariana Reniaka51. Pierwszy raz wydana już w 1982 r. 

doczekała się wznowień w okresie późniejszym. Podobny miała niewielka książeczka 

autorstwa pracownika ANS i byłego wykładowcy WSO w Legionowie Wiesława Rehana52. 

Po odrzuceniu propagandowego języka, dużą wartość poznawczą posiadają 

wewnątrzresortowe publikacje, które zachowały się jedynie w maszynopisie53. Co 

symptomatyczne, prace te powstawały w zamyśle jako materiał szkoleniowy dla 

funkcjonariuszy SB. Nawet zmiana rządu w 1989 r. i wprowadzenie do niego działaczy 

opozycji oraz reorganizacja MSW nie powstrzymała autorów przed propagandowymi tezami. 

Jeden z nich pisał wprost, że jego opracowanie powinno stanowić „pomocny materiał źródłowy 

do studiowana przedmiotów polityczno-operacyjnych w Wydziale Bezpieczeństwa Państwa 

ASW, w tym problematyki związanej z teorią i praktyką opozycji”54. 

                                                 
kieleckiego w latach 1979-1983, Legionowo 1989; Idem, 001708/3754, R. Stalmach, Niektóre problemy związane 
ze zwalczaniem antypaństwowej działalności tzw. obszaru krakowskiego Konfederacji Polski Niepodległej w 
latach 1979-1985, Legionowo 1989; Idem, 001708/3921, M. Licbarski, Analiza myśli politycznej oraz działalności 
Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1982-1986, Legionowo 1990; Idem, 001708/3932, Z. Pałasz, Geneza, 
powstanie i działalność Konfederacji Polski Niepodległej do 13 grudnia 1981 roku (Studium politologiczno-
historyczne), Legionowo 1990; Idem, 001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana grupa 
antypaństwowa, Legionowo 1989. 
49 Konfederacja Polski Niepodległej, seria: Biblioteka Lektora i Wykładowcy PZPR, nr 11, Warszawa 1981. 
50 AIPN, 00495/1961, Z. Pudysz, Konfederacja Polski Niepodległej przeciwko narodowi, państwu i jego sojuszom, 
Warszawa 1983. 
51 M. Reniak, KPN. Kulisy, fakty, dokumenty, Warszawa 1984. Autor nie krył się z faktem ścisłej współpracy z 
MSW. We wstępie dziękował za udostępnienie dokumentów ze śledztwa toczonego w latach 1980-1982 
przeciwko KPN a na stronie tytułowej podawano, że książka powstała we współpracy z pułkownikami z Biura 
Śledczego MSW: Zbigniewem Pudyszem i Tadeuszem Zalewskim. 
52 W. Rehan, Konfederacja Polski Niepodległej. Próba analizy krytycznej, Warszawa 1987. 
53 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, Konfederacja Polski Niepodległej. Ciąg dalszy, MSW Warszawa 1989; 
AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia organizacyjne i działalność, WBP ASW 1990; AIPN, 1510/5915, 
J. Kamiński, Konfederacja Polski Niepodległej. Myśl polityczna, WBP ASW 1990. Obie pozycje odnaleziono w 
archiwum IPN jedynie w jednym egzemplarzu. Były to pozycje już po pracach redakcyjnych. 
54 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia organizacyjne i działalność, WBP ASW 1990, k. 13. 
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Historyk zajmujący się dziejami PRL staje przed problemem właściwej selekcji źródeł, 

gdyż ich mnogość w praktyce uniemożliwia zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi 

materiałami. Podstawę źródłową pracy stanowią dokumenty własne KPN (publikowane często 

w prasie drugoobiegowej) oraz materiały śledcze. Te drugie stanowią bezcenny zbiór, nie tyle 

dokumentów wytworzonych przez organy śledcze MSW i wymiaru sprawiedliwości PRL, ile 

stanowią bliski kompletności zbiór dokumentów KPN wzbogacony o materiały dotyczące tej 

organizacji wytworzone m.in. przez inne organizacje opozycyjne lub teksty prasowe. Bazę 

źródłową uzupełniają zachowane częściowo akta operacyjne SB oraz materiały analityczne i 

informacyjne opracowane w MSW. Przyjęta przez KPN formuła jawnej działalności stanowi 

dla historyka opozycji duże ułatwienie. Dzięki temu np. akta śledcze wytworzone przez 

funkcjonariuszy komunistycznego reżimu posiadają duży stopień wiarygodności. Pisał o tym 

już w 1981 r. jeden w twórców KPN Tadeusz Stański: „na pewno materiał ten będzie stanowił 

nieocenione źródło wiedzy dla przyszłych pokoleń o czasach nam współczesnych. Często 

śmieliśmy się [tj. kierownictwo KPN-przyp. G. W.], że akta UB są najlepszym schowkiem dla 

naszych dokumentów”55. Stański, nie demonizując wszechwiedzy SB, nie podważał 

wiarygodności tychże materiałów. 

Andrzej Paczkowski słusznie zauważył, że archiwalia policji politycznej są 

powszechnie wykorzystywane przez historyków nie tylko w Polsce. Bez dostępu do akt 

śledczych praktycznie niemożliwe byłoby badanie polskiej konspiracji niepodległościowej z 

XIX wieku56. Oczywiście dokumenty te posiadają szczególną specyfikę o czym pisał m.in. 

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki57. Trudno na ich podstawie odtworzyć funkcjonowanie danej 

organizacji czy środowiska, bowiem zarówno śledczy jak i przesłuchiwany nie zawsze 

traktowali proces składania zeznań jako odsłanianie wiedzy obiektywnej. Niejednokrotnie 

wprowadzano się nawzajem w błąd. Oficer chcąc uzyskać dowody winy, opozycjonista by 

ratować siebie lub współpracowników. Jednak w przypadku KPN protokoły okazały się 

cennym źródłem do odtworzenia przebiegu jawnych spotkań kierownictwa, motywacji jakie 

kierowały poszczególnymi działaczami, gdy wstępowali i działali w partii jak i kwestii 

formułowanych jawnie celów politycznych. Składane zeznania okazały się niejednokrotnie 

cenniejszym źródłem niż zbierane po latach relacje tych samych osób. 

                                                 
55 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Zapiski Tadeusza Stańskiego skonfiskowane w celi 24 
II 1981 r., k. 274. 
56 A. Paczkowski, Archiwa aparatu bezpieczeństwa PRL jako źródło: co już zrobiono, co można zbadać, „Pamięć 
i Sprawiedliwość” 2003, nr 1 (3), s. 9. 
57 R. Śmietanka-Kruszelnicki, Protokół przesłuchania jako źródło historyczne, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, 
nr 1. 
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Najważniejsze dokumenty zgromadzono w aktach dwóch śledztw i procesów liderów 

KPN, które miały miejsce w latach 1980-1982 oraz 1985-1986. Szeroko wykorzystano także 

akta SOR „Oszuści” oraz SOR „Oszust”, które dotyczyły KPN oraz Leszka Moczulskiego. 

Mimo pozornej objętości i wielu tomów są one w poważnym stopniu wybrakowane, co nie 

uławiało odtworzenia działalności SB skierowanej przeciwko konfederatom. Przykładowo, w 

archiwum IPN zachowały się jedynie pojedyncze dokumenty z SOR „Rogacz” a był to 

kryptonim sprawy którą objęto Leszka Moczulskiego po amnestii 1986 r. Obrazuje to 

selektywność zachowanego materiału: obfitego jeżeli mowa o pierwszych latach istnienia KPN 

i coraz skąpszego wraz ze zbliżaniem się do końca działalności SB. Archiwa IPN okazały się 

wartościowe także przy kwerendach dotyczących działalności poszczególnych struktur i 

komórek KPN. W trakcie przygotowania pracy przejrzałem setki teczek personalnych 

poszczególnych działaczy oraz SOR-ów zakładanych „na KPN” w poszczególnych miastach. 

Do wielu z nich odwołuję się w poszczególnych rozdziałach i zestawienie ich we wstępie 

wydaje się zbędne. 

Najbardziej zaskakującym, wręcz sensacyjnym, odkryciem archiwalnym okazała się 

spuścizna przekazana przez Tadeusza Stachnika do Archiwum Hoovera w Stanford (USA). 

Składa się nią m.in. tzw. „tajna kancelaria” KPN z lat 1979-1981 oraz pojedyncze dokumenty 

z okresu późniejszego. Poza samym faktem, że została odkryta w USA sensacyjny jest 

generalnie wątek jej zachowania. W świetle znanych źródeł Tadeusz Stachnik był bowiem 

lojalnym i efektywnym tajnym współpracownikiem SB w czasie, w którym działał w KPN. 

Jednak dokumentacja, którą przekazał - już po upadku PRL - do USA jest w wielu miejscach 

bogatsza niż jego teczki pracy58. Wykorzystanie tych dokumentów nie byłoby możliwe, gdyby 

nie pomoc Tomasza Kozłowskiego i Michała Przeperskiego, którym jestem za to ogromnie 

wdzięczny. 

Wartościowa okazała się kwerenda w Archiwum Akt Nowych, gdzie poza zespołem 

materiałów KPN, odnaleziono ważne - zwłaszcza przy analizie procesów politycznych - 

dokumenty Prokuratury Generalnej PRL oraz akta Komitetu Centralnego PZPR. Wątki 

działalności zagranicznej KPN nie byłyby możliwe do opisania gdyby nie kwerenda w 

Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz Zakładzie Historii Ruchu 

                                                 
58 O tym, że Stachnik prowadził archiwum KPN funkcjonariusze SB wiedzieli co najmniej od końca listopada 
1979 r., kiedy sam ich o tym informował: „Pokazałem Leszkowi [Moczulskiemu] całą »dokumentację« którą 
prowadzę oraz te wszystkie posegregowane »papiery KPN« które w jednej części stanowią »tajną kancelarię« i 
»archiwum«. Leszek był wyraźnie zadowolony porządkiem. Powiedziałem mu, »że to historia«, »że to nigdy nie 
ma prawa wpaść w ręce SB gdyż ja mam tak pewne miejsce, że od lipca ubiegłego roku pomimo iż byli u mnie 
ładnych parę razy na przeszukaniu - nic nie znaleźli«” (zob. AIPN, 00334/289, t. 6, Informacja operacyjna TW 
„Tarnowski”, 25 XI 1979 r., k. 209). 



19 
 

Ludowego w Warszawie, gdzie przechowywana jest spuścizna emigracyjnego PSL oraz jej 

wieloletniego prezesa a zarazem aktywnego sympatyka KPN, Franciszka Wilka. Pozytywne 

efekty przyniosły także poszukiwania archiwalne m.in. w Archiwum Ośrodka „Karta” w 

Warszawie, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie i Archiwum 

Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Negatywne efekty przyniosły kwerendy w 

innych archiwach, m.in. w aktach komitetów wojewódzkich PZPR przechowywanych w 

Archiwach Państwowych (m.in. w Krakowie). Nie licząc kilkunastu archiwów IPN 

(centralnego oraz oddziałowych i materiałów zgromadzonych w delegaturach) prowadziłem 

kwerendy w piętnastu placówkach archiwalnych. 

Starałem się dotrzeć - z różnym skutkiem - także do prywatnych zbiorów. Dało to 

zróżnicowany efekt. Cenne okazały się dokumenty udostępnione przez Krzysztofa Króla, 

jednak większość prywatnych kolekcji miała charakter wtórny wobec wcześniej odnalezionych 

zbiorów lub miała ograniczoną wartość dla zagadnień analizowanych w niniejszej pracy. 

Uzupełnieniem kwerend archiwalnych oraz poszukiwań w prasie bezdebitowej i 

oficjalnej były relacje i wywiady. Część z nich przeprowadzili inni badacze. Wykorzystałem 

nagrania zgromadzone w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, Archiwum 

Stowarzyszenia „Pokolenie” z Katowic oraz Archiwum Historii Mówionej z Warszawy. Ich 

uzupełnieniem były rozmowy z działaczami KPN. Łącznie przeprowadziłem ich kilkadziesiąt, 

niestety nie zawsze udało się je udokumentować w formie audio. Zdarzały się także - rzadkie - 

przypadki, gdy rozmowy na temat aktywności opozycyjnej odmawiano. Zadawane pytania 

uzależnione były od rodzaju zaangażowania danego rozmówcy. Pomimo tego, że nie 

opracowałem uniwersalnego kwestionariusza, część pytań z przyczyn naturalnych się 

powtarzała. Zawsze starałem się pytać rozmówcę o motywacje jakimi kierował się wstępując 

do KPN, a także zadawałem w pierwszej kolejności pytania otwarte, nie zawierające elementów 

sugerujących odpowiedź. Dopiero na kolejnym etapie przechodziłem do pytań szczegółowych, 

czy próśb o doprecyzowanie wiedzy płynącej z dokumentów. Poza kontaktem osobistym 

korzystałem także z drogi mailowej oraz tradycyjnej wymiany korespondencji. 

Wraz z postępami w pisaniu niniejszej pracy narastał mój sceptycyzm wobec relacji 

jako źródła przydatnego w badaniu życia politycznego opozycji. Relacje bez wątpienia 

posiadają ogromny walor dokumentacyjny w analizach socjologicznych i kwestiach 

dotykających pamięci. Sam się o tym przekonałem, gdyż rozmowy z dawnymi konfederatami 

pozwoliły mi poznać ich charaktery, wyznawany system wartości. Pozwoliły sięgnąć głębiej 

niż pozwala analiza dokumentów. Godziny spędzone na wysłuchiwaniu ich wspomnień 

okazały się bezcenne przy późniejszej analizie innych materiałów źródłowych. Chodziło nie 
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tyle o weryfikację innych źródeł z pamięcią bezpośrednich świadków (co niejednokrotnie 

robiłem), ale bardziej o „konfederacki charakter”, specyficzny typ wrażliwości który pozwalał 

tym ludziom funkcjonować w opozycji. 

Jednak historia mówiona posiada wiele wad i trudności wynikających ze specyfiki tak 

uzyskanego źródła. Czyni je podobnymi w tym aspekcie do np. protokołów przesłuchań. Poza 

oczywistymi słabościami jak zniekształcenie opisu wydarzeń, relacje często nie są w stanie 

oddać emocji czy motywacji sprzed lat, bywają „skażone” prezentyzmem, nieobcy jest im 

mechanizm „wygładzania” przeszłości (poprzez pomijanie elementów drażliwych i 

konfliktowych). Trudno na ich podstawie budować pełen obraz zjawiska, gdyż takowe wymaga 

dywersyfikacji materiału badawczego. Wykorzystane relacje skłaniają mnie do opinii o nich 

jako źródle wartościowym, ale uzupełniającym główną oś badań59. Rzadko werbalizowanym, 

ale stałym elementem, powodującym dyskomfort badawczy, jest presja interpretacyjna 

narzucana przez rozmówców. Źródła pisane jej nie wywierają. Naturalny w gruncie rzeczy 

mechanizm do narzucenia przez respondentów własnych ocen jako prawdy obiektywnej bywa 

kłopotliwy. Zwłaszcza w badaniu dziejów opozycji, gdzie naturalnym odruchem jest 

przypisywanie racji moralnych dawnym opozycjonistom a roli negatywnych bohaterów, 

przedstawicielom dawnego reżimu. Podobnie jak w badaniach dotyczących m.in. Holocaustu, 

łatwo wpaść z pułapkę zrównywania wiarygodności relacji z racją moralną stojącą po stronie 

bohatera pozytywnego. W historiografii zjawisko zauroczenia opisywanymi bohaterami, które 

przytępia krytycyzm, nie jest nowe. Jednak empatia nie może ustępować kanonowi warsztatu 

badawczego historyka. Osoby z którymi rozmawiałem wywierały na mnie różne wrażenie, z 

niektórymi przechodziłem na stopę koleżeńską, inni zachowywali (wymuszoną głównie 

różnicą wieku) życzliwą neutralność. Była też grupa rozmówców co do których miałem 

negatywne odczucia. Żywię jednak nadzieję, że udało mi się zachować „mędrca szkiełko i oko”, 

czyli naukowy krytycyzm. Świadomie zrezygnowałem z rozmów z funkcjonariuszami SB. 

Wychodząc z założenia, że ich oceny dotyczące badanej organizacji można odtworzyć za 

pomocą zachowanych dokumentów. Być może, co dyskusyjne, udałoby się ustalić nieznane 

szczegóły operacyjne dotyczące inwigilacji KPN, jednak istniejąca literatura przedmiotu każe 

podchodzić ostrożnie do relacji tego typu. Przed problemem tym stanie bez wątpienia badacz, 

który zdecyduje się poddać głębszej analizie zjawisko inwigilacji opozycji politycznej w PRL. 

                                                 
59 K. Kersten, Relacje jako typ źródła historycznego, „Kultura i Społeczeństwo” 1970, nr 3; J. Eisler, Refleksje nad 
wykorzystaniem relacji jako źródła w badaniu historii PRL, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” 2004, t. 6; 
A. Stolarz, Historia mówiona w warsztacie historyka mentalności, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 2 (20) 2012; A. 
Paczkowski, Historyk dziejów najnowszych wśród źródeł, [w:] Historia - dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o 
przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2014. 
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Obecne badania w zdecydowanej większości przypadków skupiają się bowiem na streszczaniu 

zachowanych materiałów operacyjnych. Niezmiernie rzadko szukając odpowiedzi na pytanie o 

skalę i skuteczność działań SB wobec większych grup lub organizacji. 
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Rozdział I: Geneza i powstanie Konfederacji Polski Niepodległej 

 

1.1. Nurt Niepodległościowy (NN i nn) 

 

Zarówno Leszek Moczulski, jak i duża część zaangażowanych w działalność opozycyjną 

działaczy Konfederacji Polski Niepodległej odwoływała się do wzorców konspiracji 

niepodległościowej z przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II wojny światowej. Konfederaci 

czuli się spadkobiercami owych tradycji. W sferze symbolicznej historyczne odwołania 

pojawiały się często w dokumentach programowych i prasie drugiego obiegu, gdzie same tytuły 

pism nawiązywały tradycji piłsudczykowskiej i II Rzeczpospolitej (np. „Gazeta Polska”, 

„Piłsudczyk”). Już w III RP Adam Słomka pisał o tym, że jego partia reprezentowała tradycje 

nurtu niepodległościowego sięgające tradycji niemal dziesięciu pokoleń odnajdujących się w 

Konfederacji Barskiej, Stronnictwie Patriotycznym Sejmu Wielkiego, Legionach 

Dąbrowskiego, Towarzystwie Patriotycznym Powstania Listopadowego, Towarzystwie 

Demokratycznym Wielkiej Emigracji, Partii Ruchu Powstania Styczniowego, PPS aż po 

środowiska piłsudczykowskie (ZWC, POW) i konspirację AK oraz WiN. „Ideowa wspólnota” 

osób przekonanych o potrzebie niepodległości Polski tworzyć miała nurt 

niepodległościowy(nn)60. 

W archiwum Krzysztofa Króla zachował się kilku stronnicowy dokument opisujący nurt 

niepodległościowy jako „kierunek polityczny, występujący w Polsce od drugiej połowy XIX 

wieku, obejmujący działania na rzecz odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą. Celem 

nurtu niepodległościowego (nn) jest budowa państwa polskiego, niezależnego od jakiejkolwiek 

zewnętrznej hegemonii (niepodległość) oraz opartego o fundament praw i wolności 

obywatelskich (wolność) […] Nurt niepodległościowy jest ideową wspólnotą ludzi, 

połączonych wspólnym przekonaniem, że odzyskanie niepodległości jest nieodzownym 

warunkiem, aby Polacy mogli realizować swe aspiracje i ułożyć wszystkie swoje sprawy 

zgodnie z własną wolą […] Będąc wspólnotą połączoną celem, «nn» nie stanowi zwartej, 

sformalizowanej struktury, jakkolwiek z reguły skupia się wokół uznawanego autorytetu, jakim 

jest przywódca, czy - rzadziej - grupa przywódcza, lecz zawsze posiada zorganizowane 

kierownictwo”61. 

                                                 
60 Deklaracja ideowa KPN [w:] www.earchiwumkpn.pl/dokumenty_kpn/deklaracja_ideowa_1979.pdf [dostęp: 17 
I 2018]; A. Słomka, Marzenia i czyn…, s. 5-6; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 387-428. 
61 AKK, Nurt niepodległościowy, bp. 
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Wieloletni przewodniczący KPN, a za nim inni członkowie partii, twierdzili iż nurt 

niepodległościowy został stworzony przez osoby związane z konspiracją piłsudczykowską. 

Rozróżniali przy tym nn oraz NN. Oba skróty po rozwinięciu oznaczały nurt 

niepodległościowy. Jednak w pierwszym przypadku (nn) miała stanowić głęboko 

zakonspirowana struktura stworzona jeszcze w okresie przedwojennym. Natomiast NN była 

organizacją powstałą już po II wojnie światowej, której celem było utworzenie jawnie 

działającej partii politycznej. Sam Moczulski różnicę pomiędzy nn a NN wyjaśniał w 

następujący sposób: „Reguła »małych liter« od samego początku była naruszana, bo w różnych 

listach i dokumentach wewnętrznych, ale kierowanych do środowisk emigracyjnych już w 

końcu lat pięćdziesiątych obok małych pojawiają się duże litery NN - zarówno przypadkowo, 

jak też celowo. W połowie lat siedemdziesiątych, gdy przystąpiliśmy do formowania 

technicznego Nurtu Niepodległościowego, przyjęliśmy zasadę, że w materiałach, które 

przeznaczone były dla nowo pozyskiwanych środowisk, w wypadku odwoływania się do 

wcześniejszych działań piłsudczykowskich w kraju posługiwać się będziemy stałym 

określeniem Nurt Niepodległościowy, a tylko w ramach węższego sprzysiężenia używać nazwy 

i skrótu »nn«. Natomiast podziemna baza ROPCiO praktycznie zawsze określana była z dużych 

liter NN”62. 

Moczulski miał zostać wciągnięty do nn w 1955 r. przez dalszego krewnego, byłego 

żołnierza I Brygady Legionów i piłsudczyka, o nazwisku Świerzyński. Obaj prowadzili 

rozmowy o historii, krewny dostarczał także przedwojenne książki dotyczące Józefa 

Piłsudskiego i Legionów. Po pewnym czasie ów krewny zaproponował w zaufaniu 

przystąpienie Moczulskiemu do organizacji niepodległościowej. „Kazał mi się dobrze 

zastanowić i udzielić odpowiedzi podczas następnego spotkania. Odbyło się ono po dwóch 

tygodniach. Kiedy usłyszał, że się zgadzam, skontaktował mnie z następną osobą i w ten sposób 

przez jakieś trzy miesiące wędrowałem od jednych ludzi do drugich, przy każdym spotkaniu 

dostając kolejny namiar. Wreszcie trafiłem na starszego pana, którym był, jak się później 

okazało pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski. To już była konkretna rozmowa. Po niej 

przekazał mnie innym ludziom, a od nich otrzymałem pierwsze zadania o charakterze 

informacyjno-rozpoznawczym”63. 

W rozmowie z Antonim Dudkiem i Maciejem Gawlikowskim Moczulski opowiadał o 

zlecanych mu w nurcie niepodległościowym zadaniach o charakterze wywiadowczym. 

Przyznawał, że na początku nawet nie znał nazwy organizacji. Jego rola zwiększała się 

                                                 
62 L. Moczulski, Lustracja…, s. 142. 
63 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 45. 



24 
 

stopniowo. Od jesieni 1956 r. wszedł w skład zespołu analizującego bieżącą sytuację polityczną 

(krajową i międzynarodową). Przygotował wówczas pierwsze opracowanie analityczne, ale 

dziś nie wiadomo czemu zostało poświęcone. Nie wiadomo także kto wchodził w skład zespołu, 

gdyż uczestnicy zachowywali podczas zebrań anonimowość (chociaż część z nich miała znać 

się osobiście)64. 

Działalność nn nie została odkryta przez służby PRL a sama organizacja działała - wedle 

Moczulskiego - sprawnie. W 1961 r. gen. Abraham „oddelegował” późniejszego autora „Wojny 

Polskiej” do prowadzenia działu historycznego tygodnika „Stolica”. Jeżeli chodzi o organizację 

struktury ponownie jedynym źródłem pozostaje Moczulski, który o nn w latach 60-tych mówił 

jako „strukturze chaotycznej”. Wedle niego kierownictwo liczyło 7-9 osób. Oddzielnie działały 

specjalistyczne komórki: Akcja Historyczna (zajmowała się upowszechnianiem wiedzy o 

polskim czynie niepodległościowym) i Centralizacja (organizowała uroczystości rocznicowe w 

święta patriotyczne). Poza nimi istniały komórki zajmujące się kontaktami z polską emigracją 

polityczną, czy górnolotnie nazwane Biurem Studiów i Analiz, tzw. herbatki u Basi. O takich 

nieformalnych „herbatkach” opowiadał Moczulski także podczas procesu w lipcu 1981 r. Nie 

nadawał wówczas nurtowi niepodległościowemu tak sformalizowanej struktury. Stwierdzał 

wręcz, że były to najczęściej nieformalne kółka dyskusyjne. Po latach twierdził, że niekiedy 

różne komórki przyjmowały - dla zmylenia SB - taką samą nazwę. Przykładem był Konwent, 

która to nazwa odnosiła się przynajmniej do pięciu różnych grup nn, z czego jedna zajmowała 

się sprawami weryfikacji odznaczeń wojskowych. Moczulski szacował, że w nn łącznie mogło 

działać nawet kilkaset luźno z nim związanych osób. Stale zaś współpracowało nie więcej niż 

kilkanaście. Innym razem wspominał, że liczebność nn trudno jednoznacznie oszacować. 

Spotykano się w małych grupach, a do lat 70-tych honorowano regułę iż nie spotykano się 

częściej niż raz w jednym lokalu. Wśród osób z kierownictwa Moczulski wymieniał przede 

wszystkim gen. Romana Abrahama (wedle niego szefował nn od połowy lat 60-tych) oraz 

pułkowników: Kazimierza Plutę-Czachowskiego, Józefa Szostaka, Antoniego Sikorskiego i 

Ludwika Muzyczkę. W Akcji Historycznej działać mieli - poza Moczulskim - Zygmunt 

Bielecki, Andrzej Szomański, Ryszard Zieliński, Stanisław Poznański i Restytut Staniewicz65. 

Na początku lat 90-tych Moczulski odpierając zarzut, że jest jedynym źródłem informacji 

na temat działalności nurtu niepodległościowego, domniemywał, że zachowało się być może 

                                                 
64 Ibidem, s. 45-46. 
65 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 24 VII 1981 r., k. 334-
335; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 84; M. Furdyna, M. Rodzik, op.cit., s. 322-329; My byliśmy 
przygotowani…z Leszkiem Moczulskim rozmawia Michał Janiszewski, „Opinia” 2019, nr 23, s. 62-63. 
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archiwum nn. Przyznawał jednak, że wielu uczestników nn, z powodu zaawansowanego wieku, 

zmarło jeszcze przed 1989 r. Faktycznie spora część osób na które się powoływał zmarła 

jeszcze przed powstaniem KPN66. 

Istnienie nn w wątpliwość poddawali historycy zajmujący się dziejami opozycji 

demokratycznej w PRL, Andrzej Friszke i Grzegorz Waligóra. Jednak nie wszyscy badacze 

podchodzili tak krytycznie do zagadnienie. Krystyna Trembicka pisała o Nurcie 

Niepodległościowym jako organizacji konspiracyjnej, której członkami mieli być m.in. 

Andrzej Czuma i Marek Myszkiewicz-Niesiołowski, czego nie potwierdzają żadne znane 

źródła67. Z kolei Andrzej Friszke nie wykluczał, że dawni oficerowie AK a także żyjący jeszcze 

przedstawiciele środowisk piłsudczykowskich namawiali młodych publicystów historycznych 

i dziennikarzy takich jak Moczulski, Szomański czy Staniewicz do popularyzowania czynu 

niepodległościowego w oficjalnej prasie. Jednak negował fakt, iż te działania miały charakter 

zorganizowany. Powoływał się w tym na relację Restytuta Staniewicza, jedyną żyjącą wówczas 

osobę, która miała razem z Moczulskim działać w Akcji Historycznej NN. Staniewicz wyraźnie 

zaznaczył, że działania przez niego podejmowane na rzecz popularyzacji niektórych tematów 

historycznych były jego autorskim pomysłem i nie był przez nikogo sterowany ani 

namawiany68. Jego opinia jest tym bardziej wymowna, że sam pochodził z rodziny mocno 

związanej z obozem piłsudczykowskim. Jego ojciec, Witold Staniewicz, był przed II wojną 

światową cenionym ekonomistą związanym z sanacją i rektorem Uniwersytetu Stefana 

Batorego w Wilnie. Imię - Restytut - nadane zostało Staniewiczowi na część restytucji 

niepodległości w 1918 r. Natomiast Grzegorz Waligóra za główny argument o braku istnienia 

nn w zorganizowanej formie przyjął brak informacji o tej strukturze w dokumentach Służby 

Bezpieczeństwa. Nie jest zgodne z prawdą gdyż informacje o nurcie niepodległościowym (bez 

wchodzenia w znaczenie wielkości liter pisanego skrótu) jednak w tych dokumentach się jednak 

pojawiają69. 

                                                 
66 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 46. 
67 K. Trembicka, Okrągły stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003, s. 68. 
68 Opinię o autonomiczności własnych działań Staniewicz podtrzymał podczas rozmowy z Bartoszem Kuświkiem 
12 V 2010 r. Dziękuję Bartoszowi Kuświkowi za udostępnienie nagrania. Obie relacje odbiegają od tego co 
Staniewicz mówił w lipcu 2002 r.: „To dosyć dobrze wychodziło [praca na rzecz upowszechniania wiedzy 
historycznej]. Myśmy nie zdawali sobie sprawy (większość z nas), że to już jest działalność nn. A z różnych takich 
niedopowiedzeń, napomknięć Leszka [Moczulskiego] (była wokół niego taka aura tajemniczości) wynikało, że to 
coś więcej, niż to co oficjalnie robimy [...] Leszek był samotny nawet licząc nn - opierał się na starych działaczach 
jak generał Abraham, Pluta-Czachowski, luźna struktura. To byli ludzie z ogromnym doświadczeniem, dawna 
formacja peowiacko-dwójkarska” (zob. Relacja Restytuta Staniewcza [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 29 XI 2019 
r.). 
69 A. Friszke, Opozycja polityczna…, s. 307-309; G. Waligóra, Ruch Obrony..., s. 31-32. 
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W świetle najnowszych badań dotyczących stopnia inwigilacji przez SB krajowej 

konspiracji faktycznie wydaje się nieprawdopodobne by tak rozbudowana organizacja mogła 

pozostać niewykryta przez służby specjalne PRL. Najdobitniej sformułowana przez esbeków 

ocena nn pada w jednej z prac dyplomowych. Jej autorzy już w 1982 r. określali istnienie nurtu 

niepodległościowego jako „genezę legendowaną” którą wymyślił Moczulski70. Inny oficer SB, 

zajmujący się inwigilacją przywódcy KPN, istnienie nn poddawał w wątpliwość, jednak 

przyznawał (ironizując?): „Bliskie kontakty L. Moczulskiego ze sławnymi kontynuatorami idei 

piłsudczykowskich, jego wrodzone umiejętności tworzenia legend, dar przekonywania oraz 

szeroka wiedza historyczna (zwłaszcza na temat J. Piłsudskiego), pozwoliły mu na stworzenie 

wokół siebie mitu spadkobiercy wodza, jedynego który jest zdolny do zbawienia narodu i 

poprowadzenia go do prawdziwej niepodległości - już bez przewodniej roli partii, sojuszy ze 

Związkiem Radzieckim, słowa socjalizm”71. 

Moczulski skuteczne działania nn, chroniące przed esbecką penetracją, tłumaczył tak: „Ci 

ludzie konspirację mieli we krwi. Wielu z nich konspirowało od II, a nawet od I wojny 

światowej. Ja byłem pierwszym członkiem kierownictwa, który nie miał stażu ani w POW, ani 

w AK. Realnie oceniano szanse przetrwania organizacji podziemnej. Dlatego całość nie miała 

sformalizowanej struktury, ale chaotyczną, o skomplikowanych powiązaniach wzajemnych. 

Ponadto dla większości członków nn nie było żadnej konkretnej pracy. Większe spotkania 

odbywały się bardzo rzadko, zwykle przy takich okazjach jak pielgrzymki kombatanckie na 

Jasną Górę. Trzymało się to wszystko dzięki powiązaniom osobistym i różnym dawnym 

zależnościom, najczęściej z dawnych konspiracji czy z wojska. Gdy ktoś umierał, wiele nitek 

łączących ludzi w nurcie było nie do odtworzenia. Należałem do tych nielicznych, którzy 

przysięgę złożyli po wojnie […] ludzie z nn nadal uważali się za żołnierzy i nadal słuchali 

rozkazów swoich zwierzchników. Później, kiedy już kierowałem nurtem, wielu z tych dawnych 

żołnierzy patrzyło na mnie jak na młokosa […] nn był formą sprzysiężenia opartego na 

zasadzie: będziesz potrzebny - dostaniesz zadanie”72. 

Powyższe tłumaczenia Moczulskiego nie wytrzymują próby czasu i krytycznej analizy. Są 

pewną nadinterpretacją, która wtłacza w struktury jednolitej i trwałej konspiracji 

piłsudczykowskiej powiązania (głównie towarzyskie) tego środowiska. Brak wiedzy MBP o 

tejże konspiracji nie może być dowodem przesądzającym, niemniej jednak biorąc pod uwagę 

                                                 
70 AIPN, 001708/1459, Cz. Okoń, M. Spławiec, Antypolska i antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski 
Niepodległej w latach 1979-1980, WSO Legionowo 1982, s. 17-20. 
71 AIPN, 001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana grupa antypaństwowa, WSO Legionowo 
1989, k. 16-17. 
72 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 84-85. 
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skuteczność funkcjonariuszy UB w rozbijaniu powojennej konspiracji - także 

piłsudczykowskiej - jest to poważna poszlaka podważająca twierdzenia Moczulskiego73. 

Z podanych przez niego aktywnych uczestników nn inwigilacją SB (a wcześniej MBP) 

objęci zostali niemal wszyscy. Roman Abraham znalazł się na celowniku UB a następnie SB 

już po powrocie z niemieckiej niewoli, jednak nie przybrało to formy stałej i sformalizowanej 

inwigilacji. Powodem był zapewne jego brak zaangażowania w konspirację WiNowską. 

Dopiero 22 października 1955 r. zarejestrowano Sprawę Ewidencyjno-Obserwacyjną 

dotyczącą generała. Było to o tyle paradoksalne, że w dokumentach uzasadniających wszczęcie 

sprawy nie wymieniono żadnych przesłanek lub dowodów potwierdzających zasadność takiego 

kroku. Wedle oficerów MBP Abraham nie prowadził żadnej działalności antypaństwowej. 

Wystarczyło, że był „sanacyjnym generałem”74. Nie można wykluczyć, że wcześniej był 

przedmiotem inwigilacji ze strony Informacji Wojskowej. 

Inwigilacja gen. Abrahama nie była toczona w sposób szczególnie drobiazgowy. Poza 

standardowymi sprawdzeniami w ewidencji operacyjnej, okresową kontrolą korespondencji i 

zebraniem opinii na jego temat w miejscach pracy nie prowadzono działań ofensywnych. W 

zachowanej dokumentacji brak dokumentów poświadczających próby typowania bądź 

pozyskania do współpracy osób z otoczenia generała. Być może wynikało to ze zbyt dużej ilości 

przedwojennych oficerów, którymi interesował się MBP. W takim wypadku zapewne 

aktywniej pracowano nad sprawami w których szacowano większe prawdopodobieństwo 

wykrycia niebezpiecznej z perspektywy komunistów działalności. Nie oznacza to, że 

Abrahama całkiem zignorowano. Przed 1955 r. przewijał się w innych sprawach operacyjnych 

prowadzonych przez komórki MBP. Przykładowo, pod koniec września 1953 r. stał się 

przedmiotem zainteresowania Wydziału IV WUBP na m.st. Warszawę, który prowadził 

aktywne rozpracowania tzw. chyrowiaków, czyli absolwentów znanego jezuickiego 

Gimnazjum w Chyrowie. Abraham ukończył je w 1910 r.75. SE-O przeciwko gen. Abrahamowi 

prowadzono krótko. Zamknięto ją 14 XII 1956 r. Zapewne na fali przemian październikowych 

uznano, że nie jest celowe dalsze jej prowadzenie76. 

                                                 
73 M. Gałęzowski, Wzór piłsudczyka. Wacław Lipiński 1896-1949. Żołnierz, historyk, działacz polityczny, 
Warszawa 2001; Idem, Przeciw dwóm zaborcom…, s. 423-464. 
74 AIPN, 0208/612, t. 1, SE-O dot. Romana Abrahama, k. 2 i nast. 
75 AIPN, 0208/612, t. 1, SE-O dot. Romana Abrahama, Pismo naczelnika Wydziału XI WUBP w Warszawie do 
naczelnika Wydziału IV WUBP w Warszawie, 26 IX 1953 r., k. 23. 
76 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW (zapisy dot. gen. Romana Abrahama); Idem, 0208/612, t. 1-2, SE-
O dot. Romana Abrahama. 
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W aktach sprawy zachowały się także dokumenty z okresu późniejszego. W kwietniu 1969 

r. TW „Chłopicki”77 informował m.in., że gen. Roman Abraham utrzymuje wraz z bliżej 

nieznaną grupą kontakty z Prymasem Wyszyńskim78. Informacji o aktywności Abrahama z 

końcówki lat 60-tych i początku 70-tych jest zresztą więcej. Chociaż zapisy ewidencyjne 

mówią o jej zamknięciu w końcu 1956 r. to jednak Wydział II Departamentu III MSW w 

dalszym ciągu gromadził donosy i informacje z jednostek terenowych SB na temat 

„sanacyjnego generała”. Taką drogą do Warszawy dotarła informacja o udziale Abrahama w 

uroczystościach poświęconych 17 Pułkowi Ułanów Wielkopolskich79. Tego typu działalność 

była oceniana jako niebezpieczna dla komunistów. W ocenie płk. Zygmunta Jędrysa z 

Departamentu III MSW spotkania generała z dawnymi podkomendnymi „mogły wpłynąć na 

ożywienie się poszczególnych oficerów sanacyjnych”80. Aktywność Abrahama była 

monitowana przez SB w latach 1969-1972. Obawiano się wówczas jego działalności 

aktywizującej środowisko wielkopolskich kombatantów kampanii wrześniowej i AK. Drugim 

elementem była trwająca wówczas akcja mająca na celu obronę przed zniszczeniem Cmentarza 

Orląt Lwowskich we Lwowie (o czym poniżej). 

Do obu spraw wrócono 18 września 1975 r., kiedy to zarejestrowany w kartotekach MSW 

został KE „Dziadek” dotyczący gen. Abrahama. Prowadzono go do śmierci generała która 

miała miejsce 26 sierpnia 1976 r. Tym przypadku inwigilacją zajął się Wydział III KSMO a nie 

centrala MSW. Okazała się ona bardziej aktywna niż w latach poprzednich. Nie poprzestano 

bowiem na zebraniu donosów tajnych współpracowników ze środowiska kombatantów czy 

perlustracji korespondencji. Biorąc pod uwagę, że generał często prowadził rozmowy 

telefoniczne założono mu podsłuch. Nie wiadomo kiedy dokładnie to nastąpiło. Pierwszy 

komunikat z podsłuchu jest datowany na 15 października 1975 r. Ostatni - komunikat nr 81 - 

nosi datę 13 lipca 1976 r.81. Miesiąc później Abraham zmarł. Wcześniej SB planowała także 

                                                 
77 Adam Malewski (1910-1984) ps. Jastrzębiec - oficer kawalerii, podczas II wojny światowej oficer Komendy 
Głównej AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, następnie więzień oflagu. Po zakończeniu wojny powrócił do 
kraju i służył w LWP. Zwerbowany przez funkcjonariuszy Departamentu III MBP w charakterze informatora 
najprawdopodobniej w lutym 1949 r. Używał pseudonimów „Zawodowiec”, następnie „Chłopicki”. Ostatnie 
zachowane doniesienie jest datowane na 5 listopada 1983 r. Zmarł 21 grudnia 1984 r. Formalnie wyrejestrowany 
z sieci agenturalnej MSW 22 lutego 1986 r. (zob. AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW; AIPN, 00169/76, 
t. 1-7, Teczki pracy TW „Chłopicki”; M. Lewandowski, Ludwik Muzyczka „Benedykt”. Działalność polityczna 
1957-1977, Warszawa 2017, s. 67; Adam Malewski [w:] www.1944.pl, dostęp: 29 XI 2019 r.). 
78 AIPN, 0208/612, t. 2, Doniesienie TW „Chłopicki”, 24 IV 1969 r., k. 28. 
79 Ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III KWMO w Poznaniu do Naczelnika Wydziału III KWMO w 
Łodzi, 29 IV 1969 r., k. 30. 
80 Ibidem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW do naczelnika Wydziału III KWMO w 
Poznaniu, 2 III 1970 r., k. 41. 
81 AIPN, 2418/2, KE „Dziadek” dot. Romana Abrahama, Wniosek o założenie PT, k. 19; Idem, Pismo zastępcy 
Komendanta Stołecznego MO ds. SB do dyrektora Departamentu Techniki MSW, 13 III 1976 r., k. 96; Idem, 
Komunikat z podsłuchu, 15 X 1975 r., k. 331; Idem, Komunikat z podsłuchu, 13 VII 1976 r., k. 476. 
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instalację kolejnego podsłuchu w jego mieszkaniu przy ul. Przechodniej w Warszawie. W tym 

celu wysłano nawet Abrahama wraz małżonką do sanatorium. Mocno schorowany generał oraz 

opiekująca się nim małżonka rzadko opuszczali mieszkanie. W styczniu 1976 r. generał 

pozytywnie odpowiedział na propozycję wyjazdu do Ciechocinka lub Krynicy. Ostatecznie 

wybrali Ciechocinek, gdzie przebywali w okresie 16 lipca - 17 sierpnia 1976 r. Jednak 

podsłuchu w tym czasie nie zainstalowano. W aktach sprawy brak informacji dlaczego do tego 

nie doszło. Być może uznano, że wystarczający będzie podsłuch telefoniczny. Funkcjonariusze 

SB prowadzący sprawę zastanawiali się także nad możliwością wpłynięcia na działalność 

Abrahama poprzez jego żonę. Mając informacje o ogromnym wpływie jaki na niego miała oraz 

jej sceptycznej ocenie publicznej działalności męża uznali, że może to być skuteczne narzędzie 

do osiągnięcia celów operacyjnych82. Ostatecznie z tych zamiarów także zrezygnowano. 

Najpewniej uznano, że żona generała nie da się wciągnąć w kombinacje SB. Zachowane 

materiały potwierdzają aktywną działalność generała na rzecz upamiętnienia czynu zbrojnego 

formacji z którymi czuł się związany. Angażował się głównie w sprawach dotyczących 

legionistów, obrońców Lwowa oraz żołnierzy z września’39. Mniejsze aktywność przejawiał 

w sprawach związanych w Armią Krajową. Trudno się temu dziwić, chociażby z uwagi, że II 

wojnę światową spędził w niemieckich oflagach. Jednak od nieformalnych spotkań z innymi 

oficerami i wspólnymi działaniami w wymienionych kwestiach do potwierdzenia istnienia 

formalnej struktury nn daleka droga. 

Inwigilacją trwającą długie lata UB na następnie SB „otoczyła” także płk. Kazimierza 

Plutę-Czachowskiego. Jako oficer Komendy Głównej AK znalazł się pod zdecydowanie 

intensywniejszą od gen. Abrahama obserwacją komunistycznych służb specjalnych. 

Zatrzymany przypadkowo w Częstochowie przez organy NKWD w styczniu 1945 r. został 

następnie internowany - jak wielu żołnierzy AK - na terenie Kazachstanu. Miał przy sobie 

fałszywe dokumenty wystawione na nazwisko Władysław Rusinek. Sowieci nie dowiedzieli 

się kogo zatrzymali i zwolniono go już w marcu 1945 r. Powrócił do kraju i zamieszkał 

początkowo w Starych Bogaczowicach w okolicach Wałbrzycha, gdzie prowadził 

gospodarstwo rolne. W 1947 r. przeprowadził się do Warszawy, a tam wspólnie z byłymi 

akowcami: płk. Janem Mazurkiewiczem „Radosławem” i płk. Janem Gorazdowskim 

                                                 
82 Ibidem, Pismo zastępcy Komendanta Stołecznego MO ds. SB do dyrektora Departamentu Techniki MSW, 8 XI 
1975 r., k. 55; Idem, Projekt wyprowadzenia z mieszkania figuranta KE „Dziadek”, 16 XII 1975 r., k. 73; Idem, 
Notatka zastępcy naczelnika Wydziału III KSMO, 5 I 1976 r., k. 78; Idem, Meldunek operacyjny, 28 VIII 1976 r., 
k. 137. 
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„Wolańskim” prowadził „Bazar Krajowy”, który zresztą stał się jedną z przyczyn jego 

późniejszych kłopotów z MBP83. 

W latach 1948-1951 pozostawał w „operacyjnym zainteresowaniu” m.in. Wydziału III 

WUBP w Warszawie. Uznano go wówczas za jednego z bliskich współpracowników płk. Jana 

Mazurkiewicza „Radosława” i z tego powodu inwigilowano. Został aresztowany 14 stycznia 

1949 r. Od tego czasu poddano go brutalnemu śledztwu, które prowadzili m.in. oficerowie GZI. 

Jego zeznania wykorzystywano nie tylko w przygotowywanym tzw. procesie „Radosława” ale 

także śledztwie w sprawie tzw. odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego, którego ofiarą padł 

m.in. Władysław Gomułka. Ostatecznie Pluta-Czachowski został skazany 7 grudnia 1953 r. na 

15 lat więzienia. Wraz z nim sądzono płk Jana Mazurkiewicza (skazany na dożywotnie 

więzienie), płk Jana Gorazdowskiego „Wolańskiego” (15 lat pozbawienia wolności) oraz ppłk 

Dominika Ździebło-Danowskiego „Kordiana” (13 lata pozbawienia wolności). Plutę-

Czachowskiego zwolniono przedterminowo 5 listopada 1955 r.84. 

Już kilka miesięcy po wyjściu z więzienia znalazł się pod ścisłą obserwacją oficerów UB. 

22 maja 1956 r. założono SE-O o kryptonimie „Utrwalacz” której był głównym „figurantem”. 

Przez kolejne lata zmieniała się zarówno kwalifikacja sprawy jak i jej kryptonimy85. Istotne, że 

SB obserwowała Plutę-Czachowskiego do jego śmierci 5 sierpnia 1979 r.86. 

Podobnie sprawa się miała z kolejnym oficerem należącym wedle Moczulskiego do nn, tj. 

płk. Józefem Szostakiem, oficerem KG AK. Po powrocie do kraju z oflagu - w którym 

przebywał po upadku Powstania Warszawskiego - ujawnił się nowym władzom i podejmował 

różne prace na tzw. ziemiach odzyskanych. W kwietniu 1946 r. został dyrektorem Kopalń Glin 

Ogniotrwałych w Ujeździe Górnym położonej nieopodal Świdnicy. Aresztowano go 14 

października 1950 r. Jako szef III Oddziału Operacyjnego Komendy Głównej AK został 

                                                 
83 AIPN, 0204/10, t. 1, Notatka służbowa dot. Kazimierza Pluty-Czachowskiego, 28 VIII 1956 r., k. 14-15; M. 
Lewandowski, Kazimierz Pluta-Czachowski „Kuczaba”. Działalność polityczna 1957-1979, Warszawa 2017, s. 
17. 
84 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW (zapisy dot. Kazimierza Pluty-Czachowskiego); S. Dmowski, 
Sprawa Jana Mazurkiewicza „Radosława” 1949-1956. Analiza decyzyjna, rozprawa doktorska napisana pod 
kierunkiem dr. hab. Wojciecha Jakubowskiego, Warszawa 2012; T. Łabuszewski, Sprawa „Radosława” - w kręgu 
urojonej konspiracji [w:] Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944-1989, 
red. A. Panecka, Warszawa 2008, s. 49-79. 
85 Początkowo wszczęto SE-O „Utrwalacz”, nast. przekwalifikowano ją na Sprawę Operacyjnej Obserwacji 
„Emeryt”, na koniec zaś prowadzono ją w ramach KE „Utrwalacz”. Płk. Kazimierz Pluta-Czachowski był także 
jedną z osób które były inwigilowane w ramach spraw dotyczących powojennej konspiracji niepodległościowej 
(zob. AIPN, 00231/93, t. 1-18, Sprawa Obiektowa „Burza” dot. rozpracowania podziemia niepodległościowego; 
Idem, 00231/123, Sprawa Obiektowa dot. rozpracowania byłych członków VII Oddziału KG AK; Idem, 
00231/169, t. 1-19, Sprawa Obiektowa „Monopol” dot. rozpracowania członków Dowództwa Lotnictwa przy 
Komendzie Głównej AK; Idem, 0204/10/1, Postanowienie o założeniu Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej, 22 
V 1956 r., k. 14; Idem, Arkusz rejestracyjny w sprawie operacyjnej obserwacji, 14 XII 1962 r., k. 15. 
86 Zob. AIPN, 0204/10, t. 1-4, KE „Utrwalacz” dot. Kazimierza Plutę-Czachowskiego. 
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oskarżony m.in. o przygotowywanie planów zwalczania komunistycznej partyzantki przez 

oddziały AK. Skazano go 22 stycznia 1953 r. na 6 lat więzienia w procesie powiązanym z tzw. 

procesem „Radosława”. Został zwolniony z więzienia 24 lutego 1955 r. i zamieszkał w Łodzi. 

Tamtejsza Służba Bezpieczeństwa rozpracowywała go w latach 1958-1960. Następnie „sprawę 

zaniechano-nie stwierdzono wrogiej działalności”, jak zapisano w kartotekach MSW. Dostępne 

źródła milczą o podejmowaniu przez płk. Szostaka w PRL aktywności opozycyjnej87. 

Kolejnym oficerem z legionową przeszłością mającym należeć do nn był płk. Ludwik 

Muzyczka. Jesienią 1945 r. zaangażował się w tworzenie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 

za co został 22 grudnia 1945 r. aresztowany na terenie Krakowa. Skazano go w procesie 

pokazowym na 10 lat więzienia, które opuścił 23 grudnia 1948 r. Zamieszkał w Krakowie, 

gdzie pracował jako urzędnik średniego szczebla. Po zmianach politycznych 1956 r. 

uczestniczył w działaniach mających dokumentować wojenną aktywność członków AK. 

Współpracował w tej materii głównie z płk. Kazimierzem Plutą-Czachowskim. Obaj na bieżąco 

śledzili ukazujące się publikacje, niekiedy z nimi polemizowali. Jednak Muzyczka sam nie 

wydał żadnej pracy, chociaż z materiałów SB wynika, że w latach 70-tych pisał wspomnienia. 

Angażował się - podobnie jak większość opisywanego w podrozdziale środowiska - także w 

akcje wmurowywania tablic pamiątkowych w kościołach. Tropiący go oficerowie SB na ślady 

konspiracyjnej działalności nie trafili. Nie miano natomiast żadnych wątpliwości, że Muzyczka 

jest do systemu politycznego PRL ustosunkowany wrogo. W 1975 r. podpisał m.in. jeden z 

listów protestacyjnych przeciwko planowanym przez władze zmianom w konstytucji. Wielce 

prawdopodobne wydaje się, że gdyby nie problemy zdrowotne które doprowadziły do jego 

śmierci, zaangażowałby się w działalność ROPCiO. Zmarł 25 lutego 1977 r. miesiąc przed jego 

powstaniem88. 

Kolejnym oficerem określanym przez Moczulskiego mianem „nestorem środowiska” był 

płk. Antoni Sikorski, który powrócił do kraju 19 grudnia 1947 r. Zamieszkał w Warszawie 

podejmując się prac związanych z prowadzeniem księgowości. W 1958 r. przeszedł na rentę, 

                                                 
87 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW (zapisy dot. płk. Józefa Szostaka); Moja służba Niepodległej. 
Wspomnienia pułkownika dyplomowanego Józefa Szostaka „Filipa” (1897-1984), przedm. i oprac. D. Koreś, 
Wrocław-Warszawa 2019, s. 20-24, 487-603; D. Koreś, Operacja „Pułkownicy”. Inwigilacja płk. dypl. Józefa 
Szostaka ps. „Filip” przez organa bezpieczeństwa Polski Ludowej w latach 1949-1950 [w:] Wrocław-Śląsk-
Polska-pomiędzy Zachodem a Wschodem. Księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę 
urodzin, red. W. Kucharski, J. Nowosielska-Sobel, Wrocław 2018, s. 428-456; A. K. Kunert, Józef Szostak (1897-
1984) [w:] Idem, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1945, t. 2, Warszawa 1987, s. 175-177. 
88 M. Lewandowski, Ludwik Muzyczka „Benedykt”. Działalność polityczna 1957-1977, Warszawa 2017, s. 130-
139, 203-205, 217-219; S. Salmonowicz, Ludwik Muzyczka 1900-1977. Polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów 
Armii Krajowej, Warszawa 1992; M. Komaniecka, Inwigilacja gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza i ppłk. 
Ludwika Muzyczki przez SB metodami techniki operacyjnej, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 32-33 (2010), s. 
407-418. 
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już wcześniej (od 1956 r.) zajął się działalnością mającą na celu dokumentowanie przebiegu 

kampanii wrześniowej oraz polskiego wysiłku zbrojnego podczas II wojny światowej. 

Wpisywało się to rzecz jasna w działalność prowadzoną przez gen. Abrahama, płk Ludwika 

Muzyczkę i płk Kazimierza Plutę-Czachowskiego jednak i w tym przypadku trudno 

prowadzoną działalność wtłaczać w sformalizowane ramy. Zresztą Sikorski funkcjonował 

niejako „z boku” wymienionych już oficerów, nie utrzymując z nimi ożywionych kontaktów89. 

Poza opisanymi piłsudczykami do nn Leszek Moczulski przypisywał również 

wspomnianego już Restytuta Staniewicza oraz Zygmunta Bieleckiego. Pierwszy zaprzeczał 

uczestnictwu w nn, jako sformalizowanej grupie. O drugim niewiele wiadomo. Skomplikowany 

- jeżeli mowa o kontaktach z SB - jest przypadek Andrzeja Szomańskiego. W okresie 

współpracy (a także przyjaźni) z Moczulskim był dziennikarzem zajmującym się tematyką 

historyczną. Podczas wojny brał udział w Powstaniu Warszawskim a w latach 1950-1955 był 

więziony za działalność w konspiracji niepodległościowej. Od października 1975 r. jako źródło 

informacji o pseudonimie „Historyk” wykorzystywał go Wydział II Departamentu IV MSW. 

Początkowo był ewidencjonowany jako kandydat na TW, następnie już jako TW. Jednak w 

dokumentach brak opisu okoliczności zwerbowania go do współpracy. Funkcjonariusze SB 

podejrzewali, że „Historyk” przekazuje tylko cząstkowe informacje, co potwierdziło się 

wskutek donosów Ryszarda Zielińskiego (TW „Marcina”). Ostatecznie TW „Historyk” 

zakończył współpracę podczas spotkania 13 października 1978 r., oświadczając, „iż jest gotów 

współpracować ale w dotychczasowym zakresie, a więc może przekazywać informacje 

charakteru ogólnego oraz relacje ze spotkań z L[eszkiem] Moczulskim, nie będzie natomiast 

informował o miejscach spotkań i ich uczestnikach”90. W kolejnych latach stał się przedmiotem 

inwigilacji w ramach SOR „Suchy”91. Widać w tym przypadku grę prowadzoną przez 

Szomańskiego. Udzielając pewnych, dość ogólnych informacji SB starał się wysondować ich 

plany wobec ROPCiO. Z tego powodu trudno podejrzewać by informował oficerów SB o nn92. 

W przypadku faktycznego istnienia sformalizowanej struktury nn SB miałaby najpewniej 

o niej wiedzę i rozpoczęłaby szeroką akcję mającą na celu rozbicie tego środowiska. Przesłanka 

ta wynika z faktu wieloletniej współpracy z SB dwóch osób, które Leszek Moczulski lokuje 

wewnątrz nn, tj. Ryszarda Zielińskiego i Stanisława Poznańskiego. Pierwszy z wymienionych 

                                                 
89 S. Piwowarski, Antoni Sikorski (1893-1987) [w:] www.ipsb.nina.gov.pl, dostęp: 8 VIII 2018 r.; L. Moczulski, 
Być zwyciężonym - i ulec, to największe zwycięstwo [w:] Łódzka KPN…, s. 36. 
90 AIPN, 00191/55, Teczka pracy TW „Historyka” [Andrzeja Szomańskiego], Notatka dot. Andrzeja 
Szomańskiego, 7 II 1979 r., k. 133. 
91 AIPN, 01302/7, Wydruki komputerowe z wprowadzanych danych z programu [i] modyfikacji [ESEZO-III] z 
lat 1985-1990, k. 19. 
92 G. Wołk, Powstanie i działalność Obszaru I…, s. 65-66. 
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był dziennikarzem i działaczem ChSS a także autorem najpopularniejszej w drugim obiegu 

broszury dotyczącej zbrodni katyńskiej. Wedle zapisów ewidencyjnych krakowskiej SB został 

pozyskany do współpracy jako TW „Marcin” 3 XI 1970 r. Początkowo udzielał informacji 

Wydziałowi IV KSMO w Krakowie, następnie rozpoczął współpracę także z Wydziałem III 

tamtejszej komendy. Kontynuował ją do końca istnienia PRL. Zachowane dokumenty sugerują, 

że była to współpraca z której oficerowie SB byli zadowoleni. Trudno przypuszczać by 

Zieliński skutecznie zwodził funkcjonariuszy przez kilkanaście lat93. 

Bogato udokumentowanym przypadkiem współpracy z komunistyczną policją polityczną 

jest sprawa Stanisława Poznańskiego. Funkcjonariusze UB zwerbowali go 24 sierpnia 1950 r. 

Poznański zaskoczony posiadaną przez ubeków wiedzą na temat jego wojennej aktywności 

(dostarczał kontrwywiadowi NSZ informacji na temat komunizujących socjalistów) 

zobowiązał się do współpracy za cenę ocalenia własnego życia. Przyjął wówczas pseudonim 

„Słobudzki” i gorliwie wykonywał polecenie oficerów prowadzących aż do śmierci, która 

nastąpiła 23 maja 1981 r. Informował m.in. o aktywności Moczulskiego w ROPCiO. Był 

wówczas jednym z najlepszych źródeł agenturalnych ulokowanych w tym środowisku. 

Poznański wykorzystując zaufanie jakim darzył go Moczulski nie wahał się szczegółowo 

informować SB o jego planach. Co istotne, w żadnym ze złożonych przez „Słobudzkiego” 

doniesień nie natrafiono na informacje dotyczące istnienia nn. Biorąc pod uwagę wartość 

przekazywanych przez niego meldunków dotyczących nie tylko ROPCiO ale także m.in. Józefa 

Rybickiego czy Ludwika Cohna, należy wątpić by akurat wiedzę o istnieniu nn miał przed SB 

zataić94. 

Niezwykle ciekawy - w kontekście istnienia nn jest - jest fragment doniesienia z końca 

października 1978 r. autorstwa nieznanego TW „13” (wiadomo, że funkcjonował wewnątrz 

ruchu opozycyjnego, mając kontakt zarówno z działaczami ROPCiO, KOR jak i kombatantami 

ze środowisk AK oraz Legionów Polskich): „Grupa Legionistów nie ogranicza się do herbatek 

i wspomnień koleżeńskich. Prowadzi ożywioną działalność zmierzającą nie tylko do 

oficjalnego uznania ich zasług - uzyskania przywilejów kombatanckich, uznania miejsc i 

pamiątek działalności legionowej a szczególnie Piłsudskiego. Ich działalność polegająca na 

kolportażu i rozpowszechnianiu publikacji o charakterze antyustrojowym jest sprawą 

                                                 
93 Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990. Wybór dokumentów…, s. 98. Więcej na temat 
charakteru jego kontaktów z SB zob. w podrozdziale Twórcy KPN - portret zbiorowy. 
94 AIPN, 001043/3352cz9, Raport o dokonanym werbunku, 26 VIII 1950 r., k. 289; Idem, 00169/71, t. 1-12, Teczki 
pracy TW „Słobudzki”; G. Wołk, Agent do wynajęcia, „Historia Do Rzeczy”, nr 1(59)/2018, s. 28-31; Idem, 
„Opinia” w perspektywie bezpieki. Studium przypadku [w:] Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku, t. 
4, red. T. Kozłowski, J. Olaszek, G. Wołk, Warszawa 2019, s. 34-36. 
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oczywistą. Posiadają liczne kontakty zagraniczne. Są to nie tylko byli legioniści którzy 

pozostali za granicą, ale także a może nawet przede wszystkim ludzie z kół wojskowych 

września. Ponadto zależy im szczególnie na aktywności wszystkich grup. Tego typu działalność 

musi mieć podłoże ideologiczne. Ta ideologia jest jasna - pełna niepodległość, wyzwolenie się 

spod wpływów i zależności ZSRR, zmiana ustroju. Oto w skrócie credo polityczne”95. W 

dalszej części doniesienia TW „13” podkreślał, że opisywane przez niego środowisko 

zaangażowało się w jawną opozycję dość wstrzemięźliwie uznając, że wprowadzona 

transparentność jest zbyt duża (podawanie w pismach drugoobiegowych nazwisk, adresów, 

sygnowanie różnych oświadczeń). SB tropu konspiracji legionowej nie podjęła uznając 

informacje TW „13” za niewiarygodne. 

W jednym z wywiadów udzielonych podczas wizyty w USA, Moczulski tak 

charakteryzował początki własnego konspirowania: „byłem związany w owym czasie [tj. w 

1956 r.] z grupą piłsudczykowską, ludzi dużo ode mnie starszych, doświadczonych, którzy 

uczestniczyli w robocie niepodległościowej od początku wieku. Było tam co najmniej parę 

osób, które zaliczały rewolucję 1905, biorąc udział przynajmniej w strajku szkolnym, potem w 

legionach Armii Krajowej […] sformowała się struktura piłsudczykowska, z którą byłem 

związany. Ona była nieźle zakonspirowana”96. Pytany przez redaktora Roberta Ozorowskiego 

o konkretnych uczestników tejże konspiracji - podanej jako NN - lider KPN wymienił gen. 

Abrahama (w tekście błędnie zapisanego jako Roman Bach) oraz Antoniego Sikorskiego (w 

tekście błędnie podano Franciszka Sikorskiego, generała-żołnierza Legionów którego 

zamordowali Sowieci w 1940 r. Charkowie). Opisywał NN (w artykule pisany dużymi literami) 

jako strukturę konspiracyjną w której działał od lat 50-tych97. 

Z kolei w „Rewolucji bez rewolucji” pisał o formacji niepodległościowej jako kontynuacji 

„radykalnego i rewolucyjnego nurtu niepodległościowego, od dwustu lat wywierającego 

zasadniczy wpływ na sposób myślenia i działania Polaków”98. Powołując się na tradycje 

Organizacji Bojowej PPS, Legionów, POW, Polskiego Państwa Podziemnego i konspiracji 

niepodległościowej uchylał rąbka tajemnicy: „w 1956 r. otworzyły się bramy więzień, 

ugrupowania niepodległościowe odrodziły się w stanie zalążkowym i utajnionym. W latach 

sześćdziesiątych ten nurt starał się przede wszystkim prowadzić działania wpływające na 

świadomość społeczną, a głównym instrumentem stała się historia. Uważaliśmy, że 

                                                 
95 AIPN, 2418/1, t. 4, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna od TW „13”, 23 X 1978 r., k. 227. 
96 Moczulski o sobie, KPN i opozycji. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Echo Tygodnia” 14-20 V 1987 r., nr 238. 
97 Ibidem. 
98 L. Moczulski, Rewolucja bez rewolucji [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 6 XII 2019 r. 
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społeczeństwo, które nie uświadomi sobie wartości i potrzeby niepodległości - ani nie będzie 

chciało, ani nie będzie mogło stworzyć niepodległej Rzeczypospolitej, gdy powstaną 

sprzyjające warunki”99. Przywoływał także nazwisko gen. Romana Abrahama jako spiritus 

movens tejże działalności, która od lat 1972-1973 miała stosować półjawne metody działalności 

w ramach formacji niepodległościowej. Ta z kolei była głównym inicjatorem ROPCiO100. 

Informacje o istnieniu NN pojawiały się także w prasie drugiego obiegu. W nekrologu 

zmarłego w październiku 1987 r. Andrzeja Szomańskiego wyraźnie podkreślano jego 

działalność w nurcie niepodległościowym. Konfederacka prasa, tj. Gazeta Polska” (a także 

„Droga”) ujawniały, że był członkiem-założycielem KPN skrywającym się pod pseudonimem 

„Zbigniew Kutnowski”. Dodawano, że od 1961 r. był uczestnikiem nurtu niepodległościowego 

(„nn”), w latach 1965-1976 szefem Kierownictwa Akcji Historycznej „nn” a w latach 1974-

1977 członkiem Konwentu „nn”. W jednej z wydanych przez KPN w 1987 r. broszur pisano, 

że Szomański był m.in. szefem Kierownictwa Akcji Historycznej nurtu niepodległościowego. 

Wersję o konspiracyjnej aktywności w „nn” Szomańskiego upowszechniał także w 

opublikowanym wówczas wspomnieniu Moczulski. O uczestnictwie w tajnym nurcie 

niepodległościowym informowano także w nekrologu płk. Antoniego Sikorskiego 

opublikowanym w „Gazecie Polskiej”, określając go także mianem „najstarszego czynnego 

członka KPN”101. 

Z kolei w materiałach SB informacje o nurcie niepodległościowym (jako organizacji 

opozycyjnej) pojawiają się w opracowaniu z czerwca 1988 r. Esbeccy analitycy powoływali się 

na Moczulskiego, który twierdził „Konfederacja Polski Niepodległej jest kontynuacją 

polityczną formacji niepodległościowej w Polsce, której twórcą był J[ózef] Piłsudski. 

Bezpośrednim jej poprzednikiem miało być Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, którego 

przywódcą był płk Wacław Lipiński. Stronnictwo to zostało częściowo rozbite na początku lat 

pięćdziesiątych. Z części członków tej organizacji utworzono Nurt Niepodległościowy, którego 

przywódcą został Roman Abraham zaś jego zastępcą Leszek Moczulski. Organizacja ta miała 

nie ujawniać swojego istnienia, tym niemniej usiłowała inspirować i wspierać publikacje z 

tendencją niepodległościową, wydane w kraju. Pierwsze poważniejsze symptomy działalności 

Nurtu Niepodległościowego dały się zauważyć w 1977 r., kiedy to powołano Ruch Obrony 

                                                 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Archiwum Partii Politycznych Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie [dalej: 
APP ISP PAN], Konfederacja Polski Niepodległej, Broszura poświęcona Andrzejowi Szomańskiemu, 1987; 
Nekrolog Andrzeja Szomańskiego, „Gazeta Polska” 1 XI 1987 r., nr 5 (29), s. 1; Nekrolog Andrzeja Szomańskiego, 
„Droga” 1987, nr 25, s. 1; L. Moczulski, Andrzej, „Droga” 1987, nr 25, s. 1-2; Nekrolog płk. Antoniego 
Sikorskiego, „Gazeta Polska” 24 XII 1987 r., nr 7 (31), s. 3. 
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Praw Człowieka i Obywatela”102. Informacje te bazowały na mowach sądowych Moczulskiego 

wygłaszanych jeszcze w 1981 r. 

Opowieści o hierarchicznej, z istniejącym centrum decyzyjnym, konspiracji 

piłsudczykowskiej czynione przez Moczulskiego miały zapewne na celu zbudowanie 

odpowiedniej otoczki wokół jego działalności. Można przypuszczać, że odwoływanie się do 

kontynuowania misji konspiracji piłsudczykowskiej, AK oraz tradycji WiNu dodawać miało 

KPNowi prestiżu. Podobieństwa pomiędzy KPN a WiN dostrzegali także oficerowie SB, dla 

których winowskie inspiracje w działalności KPN były oczywiste103. Moczulski już podczas 

jednej z rozpraw toczących się w lipcu 1981 r. rodowód KPN budował w następujący sposób: 

„w drugiej połowie lat pięćdziesiątych - korzystnie zmieniła się sytuacja w PRL. Otworzyły się 

bramy więzień, wyszli z nich ludzie, którzy chcieli działać na rzecz Polski. Ci ludzie zaczęli 

szukać kontaktów i łączyć się myśląc, jak po październiku 1956 r. - podjąć działania, które 

doprowadziłyby do osiągnięcia celu, który im przyświecał. W naszym środowisku 

niepodległościowym takich ludzi było niewielu, bowiem większość z nich nigdy do nas nie 

wróciła. Ja sam - jak również i moi przyjaciele - czekaliśmy, aż przyjdą do nas tacy ludzie i 

powiedzą, co mamy robić. Czekaliśmy m.in. na powrót Wacława Lipińskiego, 

przewodniczącego Stronnictwa Niezawisłości Narodowej z lat czterdziestych - które to 

stronnictwo było bezpośrednim poprzednikiem Konfederacji Polski Niepodległej. Wacław 

Lipiński nie wyszedł jednak z więzienia, skazany został na dożywocie, a w więzieniu 

zamordowano go, co spotkało również wielu innych starych działaczy. My, bardzo wtedy 

młodzi - zaczęliśmy zastanawiać się na tym, jakie formy działania znaleźć - dla osiągnięcia celu 

który nam przyświecał […] Zbieraliśmy się wtedy w poszczególnych mieszkaniach, 

rozmawialiśmy wspólnie - od samego jednak początku wiedzieliśmy, że nie możemy brać pod 

uwagę możliwości kontynuowania walki zbrojnej, mimo, że ta tradycja była i pozostanie nam 

bardzo droga”104. 

Z kolei składający wyjaśnienia w tym samym procesie Romuald Szeremietiew przyznawał, 

że od 1974 r. brał udział „w pracach wąskiego kierownictwa ośrodka myśli niepodległościowej, 

które miało za zadanie analizować sytuację polityczną i wyciągać wnioski, które miałyby nadać 

organizacyjny kształt […] Był to jeszcze etap, kiedy formacja niepodległościowa przechodziła 

od struktur chaotycznych do struktur zorganizowanych, a moja obecność w składzie wąskiego 

                                                 
102 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez 
SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 75-76. 
103 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, Konfederacja Polski Niepodległej. Ciąg dalszy, Warszawa 1989, s. 5. 
104 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 2 VII 1981 r., k. 163-
164. 
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ciała - stanowi dowód, że do kierownictwa formacji niepodległościowej wchodziło nowe 

pokolenie. Sytuacja zmieniała się i widać było, że myśl niepodległościowa jest i będzie podjęta 

przez pokolenie Polaków urodzonych po 1945 r.”105. 

Dla twórców KPN ciągłość ideowa z osobami zasłużonymi dla polskiej niepodległości i 

konspiracji drugo-wojennej była oczywista. Rozumiano, że otwarte działania na rzecz 

niepodległości - przed pojawieniem się jawnej opozycji - nie były podejmowane przez nich 

głównie z przyczyn taktycznych. Romuald Szeremietiew uzasadniał to następująco: „myśl 

niepodległościowa nie była wtedy jeszcze tak czytelna społecznie. Trzeba pamiętać, że krążyła 

jeszcze wieść o «bandach AK». Propaganda przeciwko nam chętnie użyłaby tego 

sformułowania, bo w warunkach roku 1976 nikt po broń nie sięgał”106. W innym miejscu 

Tadeusz Stański stwierdzał wprost: „jesteśmy związani w bezpośredni sposób z ludźmi, którzy 

stworzyli AK. Mamy przyjaciół, którzy czasem przychodzą tu na tę salę [rozpraw]. Są to już 

starzy ludzie. To są właściwie niedobitki spośród tych, którzy zostali wyniszczeni przez 

Niemców w czasie wojny i później, po wojnie przez komunistów. Czuję się związany np. z 72 

oficerami polskimi pozbawionymi praw obywatelskich107, z dowódcami Wojska Polskiego na 

obczyźnie. Będę zawsze dbać o to, tak jak i cała Konfederacja - aby przedstawiać prawdziwe 

tło tego pozbawienia […] Jesteśmy związani z całym podziemiem i czerpiemy swoją siłę z lat 

1939-1945”108. 

Z dzisiejszej perspektywy ocena skuteczności tego typu działań propagandowych i w 

pewnym sensie auto promocyjnych jest trudna. Z pewnością polska emigracja polityczna 

odwołania do etosu niepodległościowego przyjmowała z zadowoleniem. Aczkolwiek nie było 

to powszechne zjawisko109. Hasła niepodległościowe mogły trafiać także na podatny grunt 

wśród młodzieży dla której aura konspiracji i udziału w nurcie niepodległościowym, który 

sięgał korzeniami do ruchów wyzwoleńczych z przełomu XIX i XX wieku, mogła być 

atrakcyjna. 

O ile opowieści Moczulskiego o tajnej organizacji są wątpliwe o tyle aktywność publiczna 

wymienionych piłsudczyków nie budzi wątpliwości. Organizowanie pielgrzymek 

kombatanckich do Częstochowy, działalność na polu odznaczeniowym, upamiętniająca czyn 

                                                 
105 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 28 IX 1981 r., k. 41. 
106 Ibidem, k. 42. 
107 26 września 1946 r. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił 76 (a nie 72) oficerów Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie obywatelstwa polskiego. W tym gronie umieszczono m.in. generałów: Władysława 
Andersa, Stanisława Kopańskiego, Stanisława Maczka i Antoniego Chruściela. 
108 AIPN, 1357/84, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 28 IX 1981 r., k. 121. 
109 Np. działacze emigracyjnego PSL z Francji uważali działalność KPN za szkodliwą, grożącą rozlewem krwi. 
Obawiano się, że Moczulski pociągnie za sobą patriotycznie nastawioną młodzież, co doprowadzi jedynie do 
dalszych represji (relacja Przemysława Zawadzkiego, IV 2014 r.). 
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zbrojny polskich wojsk była podejmowana przez większość wymienianych przez 

Moczulskiego osób. Przywoływany gen. Abraham był tego dobitnym przykładem. „Musimy 

zaczadziałą lokalną propagandę dążącą do pomniejszenia znaczenia Wielkiego Września-

ukrócić, a przeszkody które nam stawiają tępe jednostki lokalne - usunąć” motywował generał 

prowadzoną działalność w jednym listów110. 

Abraham dbał w latach 60. i 70. o zmianę postrzegania przez społeczeństwo Września’39 

i prowadzonej wówczas wojny obronnej. Jak zauważają jego biografowie zaangażował się 

zwłaszcza w uhonorowanie podwładnych z okresu walk z Niemcami we wrześniu 1939 r. 

Utrzymywał z nimi kontakt (głównie listowny) do końca życia. W sprawach związanych z 

przyznawaniem orderów współpracował m.in. z gen. Borutą-Spiechowiczem i płk. Plutą-

Czachowskim. Gromadził także dokumenty, relacje i materiały dokumentujące przebieg 

działań zbrojnych dowodzonej przez niego jednostki kawalerii podczas kampanii wrześniowej. 

Publikował także artykuły popularyzatorskie, głównie w prasie katolickiej a także tygodniku 

„Stolica”. W 1969 r. wydał wspomnienia z toczonych we wrześniu 1939 r. walk, których nakład 

szybko się rozszedł. Wraz z gen. Mieczysławem Borutą-Spiechowiczem zaangażował się m.in. 

w 1964 r. w akcję ratowania Cmentarza Orląt Lwowskich, który był mu szczególnie bliski. Sam 

dowodził jednym z oddziałów walczących z Ukraińcami we Lwowie w 1918 r. Nic też 

dziwnego, że gdy władze sowieckie postanowiły wyburzyć część cmentarza starał się ten 

zamiar powstrzymać. Przez zaufane osoby dokumentował proces dewastacji nekropolii oraz 

czynił u władz państwowych i środowisk międzynarodowych a także poprzez ZBOWiD 

starania o jego powstrzymanie111. 

Aktywność generała na tym polu doprowadziła go do siedziby KSMO. Rozmowę 

„profilaktyczno-ostrzegawczą” na temat zagranicznego echa akcji obrony cmentarza 

przeprowadzili z nim pułkownicy z Departamentu III MSW: Karol Pawłowicz oraz Aleksander 

Muszyński. Abraham udawał, że nie miał wpływu na międzynarodowy rozgłos akcji. 

Postanowił przed oficerami SB grać lojalnego obywatela PRL. „Czując się podkomendnym 

Ministra O[brony] N[arodowej], przed kilku dniami wszystkie posiadane dokumenty w sprawie 

                                                 
110 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Kolekcja Romana Abrahama, sygn. 1, Kopia listu gen. Romana 
Abrahama najprawdopodobniej do rotmistrza Macieja Rembowskiego, 20 IV 1972 r. 
111 Zob. AAN, Kolekcja Romana Abrahama, sygn. 2, List gen. R. Abrahama do płk. Mariana Porwita, 
przewodniczącego Podkomisji Odznaczeń Bojowych za rok 1939 przy zarządzie ZBOWiD, b.d.; Ibidem, sygn. 8, 
Korespondencja, życzenia, zaproszenia, wycinki prasowe 1968-2005; AIPN, 2418/2, KE „Dziadek” dot. Romana 
Abrahama, Kopia korespondencji dot. dewastacji Cmentarza Orląt Lwowskich przechwycona przez Wydział „W” 
KSMO, k. 100 i nast.; A. Podyma, Generał Brygady dr Roman Abraham 1891-1976, praca magisterska napisana 
pod kierunkiem doc. dr hab. S. Nicieji w WSP w Opolu, Opole 1989, s. 97-98; L. Laskowski, Roman Abraham. 
Losy dowódcy, Warszawa-Poznań 1998, s. 144-169; R. Stefaniak, Generałowie Drugiej Rzeczypospolitej a Jasna 
Góra Zwycięstwa, Częstochowa 2009. 
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Cmentarza Orląt we Lwowie złożył w Gab[inecie] Min[istra] O[brony] N[arodowej] […] w 

czasie rozmowy podkreślił swoje zaangażowanie w budownictwo socjalizmu w Polsce oraz 

wyraził ubolewanie, że do akcji tej włączyły się siły antypolskie i antyradzieckie a jednocześnie 

przyrzekł, że obecnie będzie się starał zahamować tę akcję”112. Była to oczywista gra mająca 

na celu odsunięcie od siebie ewentualnych oskarżeń. Abraham nie miał zamiaru się wycofywać. 

Inicjatywą piłsudczykowską było m.in. wmurowanie w latach 1975-1976 tablic 

pamiątkowych poświęconych Orlętom Lwowskim. Umieszczono je na Jasnej Górze, w 

warszawskiej Katedrze św. Jana oraz stołecznym kościele oo. Paulinów przy ul. Długiej. Inną, 

ważną akcją, było złożenie w klasztorze jasnogórskim orderów Virtuti Militari. 3 maja 1976 r., 

protestując przeciwko przyznaniu tego odznaczenia Leonidowi Breżniewowi, z inicjatywy 

generałów Abrahama i Boruty-Spiechowicza, czternastu generałów Wojska Polskiego złożyło 

je w formie votum113. Po śmierci Abrahama w sierpniu 1976 r., Leszek Moczulski stwierdził, 

że „wraz z nim odchodzi w przeszłość wielka legenda jazdy polskiej”114. 

O ile jednoznaczne rozstrzygnięcie istnienia nurtu niepodległościowego nasuwa 

historykom trudności to Nurt Niepodległościowy pisany dużymi literami zawiązany został 

niewątpliwie. Według Moczulskiego NN był tworzony od lutego 1975 r. Utrzymuje on, że 

nazwa została przyjęta świadomie i miała na celu zmylenie SB i skuteczniejszą konspirację 

nn115. Na spotkaniu, jesienią 1976 roku, w którym uczestniczyli uczestnicy ROPCiO Andrzej 

Czuma, Maciej Grzywaczewski, Aleksander Hall, Jana Dworak i Marian Gołębiewski 

Moczulski przedstawił koncepcję tak zwanej góry lodowej - symbolicznej struktury opozycji 

niepodległościowej. Według tej koncepcji na powierzchni znajdowałby się tylko jawny 

wierzchołek a „pod wodą”, czyli w konspiracji, rozbudowane struktury. W myśl przyjętych 

założeń taką organizacją tajną miał być Nurt Niepodległościowy. Miał on kierować strukturą 

jawną (ROPCiO) - spontanicznym ruchem obywatelskim, bez ścisłej organizacji, statutu, 

określonych zasad członkostwa itp., a więc o celach szerszych niż te przyjęte przez KOR116. 

Na podstawie informacji uzyskanych przez SB od Ryszarda Zielińskiego (TW 

„Marcin”) wiadomo, że doszło przynajmniej do trzech spotkań członków NN. Pierwsze miało 

miejsce 7 grudnia 1976 r. w zabudowaniach ośrodka jeździeckiego we Wiązownej pod 

                                                 
112 AIPN, 0208/612, t. 2, SE-O dot. Romana Abrahama, Notatka z przeprowadzonej rozmowy profilaktyczno-
ostrzegawczej, 30 XI 1971, k. 92-93. 
113 AIPN, 2418/2, KE „Dziadek” dot. Romana Abrahama, Uroczystości złożenia zwycięskiej Bogurodzicy orderu 
Virtuti Militari na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1976 r., k. 144-148; A. Podyma, op.cit., s. 99; R. Stefaniak, 
Generałowie Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 101-112; M. Gałęzowski, Przeciw dwóm zaborcom…, s. 473. 
114 lm [L. Moczulski], Zmarł gen. Abraham, „Stolica” 5 IX 1976 r., nr 36, s. 10. 
115 A. Dudek, M. Gawlikowski, op. cit., s. 102; T. Sikorski, op.cit., 54-64. 
116 Ibidem; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 389; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 49-50. 



40 
 

Warszawą. Wzięli w nim udział: Leszek Moczulski, Andrzej Szomański, Romuald 

Szeremietiew, Restytut Staniewicz i Ryszard Zieliński117. 

Formalne zawiązanie Nurtu Niepodległościowego nastąpiło 13 lutego 1977 r. w 

podpruszkowskim mieszkaniu matki Moczulskiego. Na spotkanie założycielskie tylko cztery 

osoby: Moczulski, Romuald Szeremietiew, Piotr Krawczyk i Paweł Mikłasz. Wskutek działań 

operacyjnych SB nie zjawił się Andrzej Czuma ani żaden z jego zwolenników a także nie 

opowiadający się po żadnej ze stron sporu Maciej Grzywaczewski i Adam Wojciechowski. 

Uczestnicy spotkania stanęli przed dylematem czy w tak okrojonym składzie mogą 

podejmować wiążące decyzje. Ostatecznie Moczulski i Szeremietiew przekonali pozostałą 

dwójkę by podjąć decyzję o formalnym powołaniu NN oraz złożeniu stosownej przysięgi. 

Prawdopodobnie przyjęto także deklarację ideową o nieznanej treści118. Niniejsza struktura nie 

miała jednak nic wspólnego z opisywanym wcześniej nurtem niepodległościowym składającym 

się z piłsudczykowskich konspiratorów. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan badań wydaje się, że najtrafniej nurt niepodległościowy 

opisał Leszek Moczulski składając zeznania w lipcu 1981 r. „Nurt stanowili ludzie, którzy nie 

znali się między sobą, słysząc o sobie - nie chcieli utrzymywać łączności osobistej - łączyła ich 

wspólna ideologia nie na zasadzie, że przyjmują podany program, tylko w tym sensie, że w 

toku własnych wewnętrznych i duchowych rozmów - ludzie ci dochodzili do jakichś przekonań 

i moralnych ustaleń, a później stwierdzali, że i inni ludzie - niezależnie od nich do takich 

samych ustaleń doszli. Młode wiekiem środowisko niepodległościowe i stare środowisko 

niepodległościowe (które nie szukało własnych przemyśleń tylko działało na 10 lat wcześniej) 

- to był nurt niepodległościowy. Wśród tego nurtu formowały się środowiska opozycyjne”119. 

Odnosząc się zaś do duchowego przywódcy nn Moczulski opowiadał na sali rozpraw: „Jeżeli 

ja powołuję się na wielką postać generała Abrahama, to chcę przez to wskazać, że my czuliśmy 

się związani z tradycją, byliśmy świadomi naszych poprzedników, widzieliśmy ich, pytaliśmy 

się ich - nie byliśmy więc izolowani od przeszłości. Byliśmy kolejną fazą w jakimś sensie”120. 

Powyższa wypowiedź Moczulskiego wydaje się najlepiej oddawać sens nurtu 

niepodległościowego - tworu z pogranicza realnie zorganizowanej i funkcjonującej siły 

politycznej i braterstwa myśli, wyrażającego się w jednakowym postrzeganiu przeszłości i 

wyznaczanych na przyszłość celów. 

                                                 
117 AIPN, 01222/243, SOR „Hazardziści”, Notatka służbowa dot. Nurtu Niepodległościowego, 30 VIII 1977 r., k. 
21-22. 
118 G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 53-54; A. Friszke, Opozycja polityczna…, s. 383-384. 
119 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 24 VII 1981 r., k. 333. 
120 Ibidem, k. 335. 
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1.2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 

 

Na przełomie 1974 i 1975 r. Moczulski nawiązał kontakt z Andrzejem Czumą, który od 

listopada 1974 r. przebywał na wolności i odświeżał kontakty z dawnymi działaczami „Ruchu”. 

Niezależnie od tego przyszły przewodniczący KPN poznał także Emila Morgiewicza. W tym 

okresie nawiązano także kontakt ze środowiskiem trójmiejskiej młodzieży, która w okresie 

późniejszym stworzyła podstawy Ruchu Młodej Polski121. 

Innym, ale bardzo istotnym dla powstania KPN, środowiskiem byli opozycyjnie nastawieni 

wobec rzeczywistości PRL działacze Stowarzyszenia PAX tacy jak Romuald Szeremietiew, 

Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak czy Maciej Pstrąg-Bieleński. Moczulski związał się z 

nimi w połowie lat 70-tych. Według niego w nurcie niepodległościowym podjęto wówczas 

decyzję o wejściu w fazę półjawnej działalności. W 1973 r. utworzono Konwent na którego 

czele stanął Moczulski. Z kolei Restytut Staniewicz lokuje utworzenie Konwentu na 18 marca 

1974 r. Poza Moczulskim i Stanewiczem w jego skład weszli także Romuald Szeremietiew, 

Andrzej Szomański i Ryszard Zieliński. Celem istnienia Konwentu miało być przygotowanie 

warunków pod utworzenie partii politycznej122. 

23 września 1975 r. przy warszawskiej ul. Batorego, gdzie mieszkał Romuald 

Szeremietiew, doszło do spotkania w którym uczestniczył gospodarz lokalu oraz Moczulski i 

Szomański. Jako Konwent podjęli decyzję, że jawna organizacja którą powołają będzie się 

ostatecznie określać jako Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wcześniej - wedle relacji 

Moczulskiego - nurt niepodległościowy zakładał przejęcie jednej z legalnie działających 

organizacji. Jeszcze przed rokiem 1970 miano snuć plany przejęcia kontroli nad 

Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Społecznym, jednak w połowie lat 70-tych z pomysłu 

zrezygnowano. Podobne działania podejmowano w okresie późniejszym także wewnątrz 

PAXu. W tym przypadku „wewnętrzna opozycja” skupiona wokół Szeremietiewa została pod 

koniec 1978 r. rozbita a jej lider usunięty ze stowarzyszenia w październiku 1978 r. Poza grupą 

Szeremietiewa Moczulski utrzymywał kontakty z luźno związanymi z PAXem Janem 

Dworakiem i Piotrem Krawczykiem123. 

                                                 
121 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 102; T. Sikorski, op.cit., s. 53-56; P. Zaremba, Młodopolacy. Historia 
Ruchu Młodej Polski, Gdańsk 2000, s. 40. 
122 Relacja Restytuta Staniewicza [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 29 XI 2019 r.; A. Dudek, M. Gawlikowski, 
op.cit., s. 101-103; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 32. 
123 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 101-103, 123-124; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 32-33; Idem, 
Romuald Szeremietiew - opozycjonista w PAX, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 3/2 (6), 2004, s. 329-339; R. 
Skwarski, Za zieloną kurtyną. PAX lat 1975-1982, Londyn 1990, s. 59-62. 
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Zanim doszło do opisanych powyżej wydarzeń w PRL dojrzewały inicjatywy opozycyjne 

o różnych zabarwieniach ideowych. Przyczyny wychodzenia z cienia i odchodzenia od 

niejawnych bądź wprost konspiracyjnych form działalności opozycji były złożone. Na 

przełomie 1974-1975 roku pojawiły się pierwsze symptomy nadciągającego kryzysu 

gospodarczego. Nie uderzały jeszcze bezpośrednio w status materialny społeczeństwa ale 

powodowały opóźnienia inwestycyjne, brakować zaczynało materiałów niezbędnych do 

ukończenia rozpoczętych projektów. Ogromnym problemem był ujemny bilans w handlu 

zagranicznym, który wynosił 7,1 mld zł. Dodatkowo zadłużenie dwukrotnie przekraczało 

wpływy dewizowe z eksportu a w 1975 r. ośmiokrotnie przekroczyło wartość zakładaną w 

planie pięcioletnim. Sprawy nie ułatwiał trwający od 1973 r. kryzys naftowy. Wszystkie te 

czynniki złożyły się na panującą w PRL recesję, która utrudniała z kolei eksport. W kolejnych 

latach kryzys gospodarczy dotknął bezpośrednio społeczeństwo, które miało ponieść koszty 

nieodpowiedzialnej polityki inwestycyjnej ekipy Gierka124. 

Drugim, istotniejszym elementem, który sprzyjał powstaniu jawnie działającej opozycji 

antykomunistycznej okazała się sytuacja geopolityczna. Przywoływany już Akt Końcowy 

KBWE z helsińskiej konferencji zobowiązywał państwa-sygnatariuszy (w tym kraje bloku 

sowieckiego) do respektowania praw człowieka. Nie oznaczało to rzecz jasna wprowadzenia 

pełni swobód obywatelskich czy likwidacji policji politycznych tychże państw. Jednak 

sygnatariusze dokumentu musieli się od tego momentu liczyć mocniej z międzynarodową 

opinią publiczną. Zwłaszcza, że prawa człowieka stały się ważnym elementem prezydentury i 

politycznego programu Jimmy’ego Cartera. Akt Końcowy KBWE w długoterminowej 

perspektywie przyczynił się do powstania w PRL jawnie funkcjonującej opozycji, wobec której 

władze musiały stosować przynajmniej pozory praworządności. Dokument został podpisany 

przez liderów 33 państw europejskich oraz rządów Kanady i USA. Jak zauważył Łukasz 

Kamiński ekipa Gierka wybrała wyjątkowy w skali całego bloku sowieckiego wariant łagodnej 

polityki wobec opozycji. Łagodnej, oznaczało w tym kontekście zastąpienie procesów 

politycznych, „nękaniem” ze strony funkcjonariuszy aparatu represji. Przybierało ono postać 

krótkotrwałych zatrzymań, pobić, zastraszania i wywierania ciągłej presji psychicznej125. 

                                                 
124 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001, s. 486; G. Waligóra, Ruch 
Obrony…, s. 33; P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza-przebieg-konsekwencje, Warszawa 2006, s. 51-57. 
125 M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne…, s. 67; J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 59-61; W. Jarząbek, 
Polska wobec Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Plany i rzeczywistość 1964-1975, Warszawa 
2008, s. 151-163; Ł. Kamiński, Władza wobec opozycji 1976-1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2(4), s. 
11-18. 
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Jeżeli mowa o sytuacji wewnątrzkrajowej to ogromne znaczenie dla wzrostu jawnej 

działalności publicznej miały planowane na przełomie 1975 i 1976 r. zmiany kilku zapisów 

konstytucji PRL. Wywołały one - jak na realia PRL - liczne protesty. Były one tym mocniejsze, 

że władze ujawniły swoje zamiary 4 września 1975 r., zaledwie miesiąc po podpisaniu Aktu 

Końcowego KWBE gwarantującego wolność poglądów. Z kolei z zapisów Wytycznych na VII 

Zjazd PZPR wynikało, że do konstytucji miały zostać wpisane artykuły mówiące m.in. o PRL 

jako państwie socjalistycznym, wiodącej roli politycznej PZPR, przyjaźni z ZSRR czy bardziej 

kuriozalne jako chociażby stwierdzenie, że PGRy „stanowią najwyższą formę socjalistycznej 

gospodarki”. Nic zatem dziwnego, że zamiary kierownictwa PZPR wywołały powszechne 

niezadowolenie. W awangardzie protestów znaleźli się głównie przedstawiciele inteligencji, 

ludzie znani i cieszący się środowiskowym autorytetem. Reprezentowali szerokie spektrum 

światopoglądowe. Jako pierwszy zaprotestował przeciwko planowanym poprawkom Episkopat 

Polski. W liście adresowanym do władz stwierdzano, że proponowane poprawki grożą 

totalitaryzmem i zadekretowaniem monizmu światopoglądowego. Liczne listy protestacyjne 

wysyłane do władz nie odniosły większych efektów (chociaż niektóre zapisy konstytucyjne w 

ostatecznej wersji złagodzono). Zmiany wprowadzono 10 lutego 1976 r. a autorami listów i 

petycji zainteresowała się SB. Jak zauważają badacze kampania konstytucyjna wpłynęła na 

przyspieszenie integracji niektórych środowisk opozycyjnych. Szczególnie duże znaczenie 

odegrała w zacieśnieniu więzów pomiędzy środowiskami współtworzącymi Komitet Obrony 

Robotników. W przypadku genezy KPN, czy wcześniej ROPCiO, miała mniejsze znaczenie. 

Nie znaczy to, że to środowisko opozycyjne inicjatywy protestacyjne zignorowało. 

Przykładowo pod Listem 59 podpisało się trzech założycieli ROPCiO (Antoni Pajdak, ks. Jan 

Zieja i Wojciech Ziembiński). Kolejnym sygnatariuszem listu był płk. Ludwik Muzyczka. 

Osobnym listem zaprotestował gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Aktywnie w kampanii 

protestacyjnej uczestniczyła także łódzka grupa wolnych demokratów. Już po wprowadzeniu 

zmian w konstytucji zaprotestowali także przedstawiciele duszpasterstwa akademickiego o. 

Ludwika Wiśniewskiego, m.in. Aleksander Hall, Andrzej Jarmakowski, Arkadiusz Rybicki i 

Jan Samsonowicz126. 

Odpowiedzią na siłowe zdławienie protestów przeciwko drastycznym podwyżkom z 

czerwca 1976 r. było utworzenie Komitetu Obrony Robotników. Ogłoszony 23 września 1976 

r. „Apel” informujący o utworzeniu KOR sygnowało czternaście osób wywodzących się z 

                                                 
126 A. Friszke, Protesty przeciw poprawkom do konstytucji w 1976 [w:] Idem, Przystosowanie i opór. Studia z 
dziejów PRL, Warszawa 2007, s . 233-255; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 36-38; M. Lewandowski, Ludwik 
Muzyczka…, s. 204-212. 
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różnych środowisk. Na liście znalazły się osoby cieszące się powszechnym autorytetem, znane 

z działalności publicznej jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej a także wojennej konspiracji. 

Byli w tym gronie przedwojenni socjaliści, m.in. Antoni Pajdak, Edward Lipiński czy Aniela 

Steinsbergowa, grupa związana z Antonim Macierewiczem oraz postrewizjoniści z Jackiem 

Kuroniem na czele127. 

Zanim powstał KOR, w wakacje 1976 r., Moczulski opracował tzw. program 44 w którym 

postulował znaczne zmiany w systemie politycznym PRL. Sam program powstał na przełomie 

czerwca i lipca w Jadwiślinie nad Zalewem Zegrzyńskim. W trakcie prac jego treść była 

konsultowana z Janem Dworakiem, Piotrem Krawczykiem, Andrzejem Szomańskim i 

Stanisławem Poznańskim (TW „Słobudzki”)128. Propozycja współpracy oraz scalenie wokół 

przygotowywanego programu różnych odłamów opozycji została także wysunięta wobec Jana 

Józefa Lipskiego, który jednak zareagował na pomysł nieufnie. W okresie późniejszym - już po 

powstaniu ROPCiO - działalność Moczulskiego traktował zresztą podejrzliwie. Obawiając się, 

jak spora część osób tworzących KOR, że jest on inspirowany przez SB. W zamiarze 

Moczulskiego „Program 44” był wyjściowym punktem do dyskusji nad kształtem opozycji w 

PRL. Miała to być jawna, demokratyczna platforma porozumienia sił demokratycznych 

przygotowująca grunt pod przyszłe powołanie partii politycznej. Sama nazwa - symbolicznie 

nawiązująca mickiewiczowskiej liczby 44 z III części „Dziadów” - miała za zadanie zmylenie 

SB. Pierwotnie Moczulski planował zatytułować ów program programem gnieźnieńskim, z 

czego ostatecznie zrezygnował gdyż symbolika tego kroku byłaby niezrozumiała nawet dla 

jego współpracowników129. 

44 punkty dotykały kolejno następujących dziedzin: kształtu systemu władzy, organizacji 

prawnej, życia społeczno-politycznego, reform gospodarczych i społecznych oraz propozycji 

wprowadzenia prezentowanych postulatów w życie. Wyjściem dla przyjętych postulatów było 

przyjęcie trzech elementów niezmiennych dla obowiązującego w PRL systemu. Były nimi: 

społeczna własność podstawowych środków produkcji, społeczny system zarządzania 

gospodarką narodową oraz społeczna geneza powoływania i działalności władz państwowych, 

administracyjnych i gospodarczych. Autor domagał się także przestrzegania gwarantowanych 

                                                 
127 M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne…, s. 68-69; J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 101-130; A. 
Friszke, Opozycja polityczna..., s. 338-451; P. Sasanka, op.cit., s. ; A. Friszke, Czas KOR-u…, s. 102-148; J. 
Błażejowska, Harcerską drogą do niepodległości. Od „Czarnej Jedynki” do Komitetu Obrony Robotników. 
Nieznana historia KOR-u i KSS „KOR”, Kraków 2016. 
128 Wedle zachowanych materiałów TW „Słobudzki” o konsultacjach przeprowadzonych nad Zalewem 
Zegrzyńskim nie poinformował SB (zob. AIPN, 00169/71, t. 9, Teczka pracy TW „Słobudzki”). 
129 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 2 VII 1981 r., k. 172; 
A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 105-106; G. Waligóra, Ruch Obrony …, s. 47-48; Ł. Garbal, Prezydent 
opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskiego, Warszawa 2017, s. 259; J. R. Sielezin, op.cit., s. 130-131. 
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konstytucyjnie praw człowieka, w tym prawa do strajku oraz uwolnienia wszystkich więźniów 

politycznych. Wśród praw, których PRL realnie nie gwarantował, wymieniał takie swobody 

obywatelskie jak: prawo swobodnego przekraczania granicy, wyboru zawodu i miejsca 

zamieszkania, prawo do uczestniczenia w manifestacjach oraz zapewnienie przez państwo 

swobód religijnych i wolności wyznania130. 

Jak zauważył Grzegorz Waligóra w „Programie 44” nie sposób doszukać się akcentów 

antyradzieckich oraz bezpośrednich odniesień do braku suwerenności i co za tym idzie 

wezwania do walki o niepodległość. Zdaniem Moczulskiego był to celowy zabieg, 

umożliwiający osiągniecie „celów na dziś”. Przedstawiony w „Programie 44” pomysł reform 

miał otworzyć szersze perspektywy pozyskania w społeczeństwie sojuszników w prowadzonej 

działalności. Otwarte nawoływanie do działalności niepodległościowej mogło zniechęcić 

szereg środowisk opozycyjnych które planowano pozyskać. Nawoływania do demokratyzacji 

PRL, bez nawiązywania do braku suwerenności, wywołało protest środowiska skupionego 

wokół Andrzeja Czumy, który do wcześniejszych dyskusji programowych nie został 

zaproszony131. 

Od stycznia 1977 r. Moczulski, Czuma i Wojciechowski rozmawiali z korowcami na temat 

powołania wspólnej inicjatywy opozycyjnej walczącej o przestrzeganie przez władze PRL 

praw człowieka. Tekst deklaracji założycielskiej nie spotkał się jednak z akceptacją korowców. 

Aniela Steinsbergowa określiła go nawet mianem „okropnego”. W toku dyskusji udało się dojść 

do kompromisu. Jak pisał Jan Skórzyński niepodległościowcy obawiali się zdominowania 

nowej organizacji przez korowców. Z kolei Jacek Kuroń faktycznie przejawiał chęć 

zdominowania Komitetu Obrony Praw Człowieka (KOPCz), bo tak chciano nazwać nową 

strukturę. Przeciągające się negocjacje trwały do marca 1977 r., gdy ku zaskoczeniu korowców 

ogłoszono powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Decydująca rolę w takim 

rozwoju wydarzeń odegrał Leszek Moczulski. 26 marca 1976 r. w mieszkaniu członka KOR, 

Antoniego Pajdaka, odbyła się konferencja prasowa na której poinformowano o utworzeniu 

ROPCiO. Wzięli w niej udział Leszek Moczulski, Adam Wojciechowski, Wojciech Ziembiński 

i Emil Morgiewicz. Zabrakło w tym gronie Andrzeja Czumy132. 

                                                 
130 Memoriał Nurtu Niepodległościowego w sprawie dróg wiodących do naprawy Rzeczypospolitej tzw. Program 
44, VIII 1976 [w:] Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybór dokumentów, wstęp M. Hemmerling, M. 
Nadolski, Warszawa 1994, s. 67-80; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 47-49; J. R. Sielezin, op.cit., s. 130-135; J. 
Kufel, op.cit., s. 81-82. 
131 „U Progu”, nr. 1, X 1976, s. 1; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 49; T. Sikorski, op.cit., s. 54-60. 
132 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 108-111; J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 210-213; G. Waligóra, Ruch 
Obrony…., s. 55-64; J. J. Lipski, KOR. Komitet Obrony Robotników-Komitet Samoobrony Społecznej, Warszawa 
2006, s. 206-211; J. Skórzyński, „Apel do społeczeństwa polskiego” i geneza ROPCiO, „Pamięć i 
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Na czele ROPCiO stanęło dwóch rzeczników - Andrzej Czuma i Leszek Moczulski - ale 

sam ruch nie miał struktury organizacyjnej. Pod „Apelem do społeczeństwa” informującym o 

jego powstaniu podpisało się 18 osób. By uniknąć represji ze strony SB, zaznaczano, że 

ROPCiO nie jest organizacją ani stowarzyszeniem i nie posiada władz ani struktur 

organizacyjnych. Był to ruch obywatelski o otwartej strukturze. Ogłaszając jego powstanie 

podawano także nazwiska czterech członków KOR, którzy się w niego zaangażowali. Dwóch 

z nich szybko się jednak wycofało. 13 kwietnia 1977 r. uczynił to ks. Jan Zieja, 2 maja 1977 r. 

Antoni Pajdak. Z kolei utrzymanie podwójnej przynależności przez Stefana Kaczorowskiego 

oraz Wojciecha Ziembińskiego było nieprzychylnie oceniane w kręgu KOR133. 

Głównym organem prasowym ROPCiO została „Opinia”, pierwsze pismo niezależne 

podające poza nazwiskami członków redakcji także jej adres. Powstające od kwietnia 1977 r. 

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne - poza audycjami RWE i prasą bezdebitową - stanowiły 

główne źródło informacji o nowych ruchu opozycyjnym. Stały się także przedmiotem operacji 

jednostek SB, które miały na celu niedopuszczenie do ich powstawania lub wprowadzenie do 

nich TW. Ostatecznie powstało ich dwanaście. Kolejną inicjatywą podejmowaną w kręgu 

uczestników ROPCiO były także kluby swobodnej dyskusji inicjowane w kilku miastach, 

stanowiące okazję do wymiany poglądów i swobodniejszego wypowiadania się na temat 

sytuacji politycznej. Ważnym elementem dla istnienia ruchu był także kontakt z 

przedstawicielami emigracji politycznej, w której upatrywano życzliwego mecenasa dla 

podjętej aktywności134. 

ROPCiO składał się z kilku środowisk skupionych przed wszystkim wokół obu rzeczników 

oraz przedstawicieli Ruchu Wolnych Demokratów Karola Głogowskiego i gdańskiej 

młodzieży. Nie był też wyjątkowo brutalnie zwalczany przez SB, gdyż upatrywano w nim 

szansę na prowadzenie operacji dezintegracyjnych w środowiskach opozycyjnych a poprzez to 

ich skuteczne osłabianie. Jak zauważył Grzegorz Waligóra na oficjalnej płaszczyźnie istniała 

dobra wola do podjęcia współpracy ROPCiO i KOR-u. Jednak przedstawiciele obu ugrupowań 

podchodzili do siebie z dystansem i często pojawiały się między nimi napięcia. ROPCiO 

zabiegał za to dużo aktywniej o poparcie ze strony Kościoła katolickiego. Wyrazem tego była 

m.in.  niecodzienna inicjatywa zmierzająca do uhonorowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 

Pokojową Nagrodą Nobla135. 

                                                 
Sprawiedliwość” 2008, nr 2 (13); A. Friszke, czas KOR-u…, s. 171-185; G. Waligóra, Uwagi do artykułu Jana 
Skórzyńskiego „Apel do społeczeństwa polskiego” i geneza ROPCiO, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 2 (16). 
133 G. Waligóra, Ruch Obrony…., s. 64-67. 
134 Ibidem, s. 69-73, 75; G. Wołk, „Opinia”…, s. 29-51. 
135 G. Waligóra, Ruch Obrony…., s. 75-80. 
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Środowisko ROPCiO z biegiem czasu coraz aktywniej wchodziło w obszary aktywności 

stricte politycznej. Doskonałym tego przykładem były rozmowy toczone na przełomie 1977 i 

1978 r. w których rozważano decyzję o udziale w lutowych wyborach do rad narodowych. 

Moczulski opowiadał się wówczas za startem, co wiązało się ze zgłoszeniem własnych 

kandydatów na listy Frontu Jedności Narodu. Przeciwstawiał się temu Andrzej Czuma136. 

Nabrzmiewający konflikt pomiędzy rzecznikami ROPCiO zaczął od wiosny 1978 r. zaczął 

znów przybierać na sile. Rywalizacja o przywództwo w ROPCiO paraliżowała coraz mocniej 

aktywność jego uczestników, przekładając się chociażby na prace redakcyjne „Opinii”. 

Nieuchronna stawała się perspektywa podziału Ruchu na dwa skonfliktowane odłamy. 

Temperatura sporu stawała się coraz wyższa a jednym z mierników ją obrazujących był kaliber 

zarzutów z jakimi spotkał się Moczulski. Zarzucono mu - bez przedstawienia przekonujących 

dowodów - defraudację wspólnych funduszy, kontakty z jedną z frakcji PZPR oraz współpracę 

z SB. Przeprowadzone 10 czerwca 1978 r. III Spotkanie Ogólnopolskie uczestników ROPCiO 

następujący rozłam jedynie pogłębiło. Dotychczasowi aktywiści stanęli przed dylematem 

opowiedzenia się po którejś ze stron sporu a podejmowane przez nielicznych próby mediacji 

nie przynosiły efektów137. 

Szukając pozytywnych stron rozłamu, Grzegorz Waligóra postawił tezę o przyśpieszeniu 

dzięki temu procesu politycznego samookreślenia się uczestników Ruchu. Jego zdaniem od tej 

pory spoiwem poszczególnych grup stały się założenia ideowopolityczne a nie sympatie 

personalne. Teza ta wydaje się wątpliwa, gdyż konflikt o przywództwo w ROPCiO nie 

ogniskował się wokół zagadnień ideowych. Najostrzejsze spory dotyczyły bezpośrednio 

samych rzeczników i siłą rzeczy opowiadając się za jednym z nich kierowano się najpewniej 

sympatiami osobistymi i cechami charakteru. Dlatego też normą było opowiadanie się 

poszczególnych ośrodków za danym rzecznikiem. Kraków np. wybrał Moczulskiego, gdy Łódź 

(poza RWD) poszła za Czumą a trudno zakładać by były to środowiska jednolite ideowo. 

Faktycznie jednak po rozłamie ROPCiO część jego uczestników zaczęła formułować coraz 

klarowniejsze i odważniejsze programy polityczne. Najlepszym tego przykładem było 

utworzenie Ruchu Młodej Polski oraz Konfederacji Polski Niepodległej, organizacji o 

niewątpliwie jasno sprecyzowanych i odważnych programach politycznych138. 

 

                                                 
136 Ibidem, s. 102-105, 120-122. 
137 Ibidem, s. 126- 
J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 351-352. 
138 G. Waligóra, Ruch Obrony…., s. 139. 
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1.3. Powstanie Konfederacji Polski Niepodległej 

 

Przesłuchiwany w trakcie pierwszego procesu liderów KPN Leszek Moczulski zeznał iż 

pierwsze pomysły utworzenia niezależnej partii politycznej w PRL pojawiły się w jego 

środowisku latem 1959 r. Miała to być jedna z możliwych koncepcji dalszej działalności. 

Wśród omawianych pomysłów pojawiały się także plany przejęcia jednego z legalnie 

działających stowarzyszeń lub związków. Ewentualnie założenia własnego. Z planów 

utworzenia na początku lat 60-tych partii politycznej ostatecznie zrezygnowano. Na procesie 

Moczulski zeznawał, że w środowisku niepodległościowym opracowano wówczas analizę 

sugerującą, że warunki dla podjęcia jawnej działalności pojawią się dopiero w połowie lat 70-

tych. Dowodzono w niej opierając się o czynniki demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne 

i kulturowe, że w połowie lat 70-tych nastąpi kumulacja „wrzenia rewolucyjnego” zdolna do 

zmiany systemu politycznego. Teza ta została rozwinięta w „Rewolucji bez rewolucji”, jednym 

z najważniejszych tekstów politycznych napisanych przez Moczulskiego139. 

Przyszły lider KPN utrzymywał m.in. podczas rozprawy sądowej w 1981 r., że pierwsze 

kroki do utworzenia partii politycznej przez jego środowisko zostały podjęte 11 listopada 1973 

r. podczas spotkania w poznańskim mieszkaniu Restytuta Staniewicza. Moczulski twierdził, że 

przez kolejne dwa lata udało się wyodrębnić grupę ludzi gotową do podjęcia jawnej 

działalności. Jednak z uwagi na brak wiary części tego środowiska w powodzenie inicjatywy 

zdecydowano się w połowie lat 70-tych na koncepcję stworzenia niesformalizowanego ruchu, 

czyli ROPCiO. Przyznawał także, że pierwszy raz publiczna zapowiedź utworzenia partii 

politycznej padła z jego ust podczas spotkania przeprowadzonego w czerwcu 1977 r. w jednej 

z salek kościelnych w Gdańsku. Od tego momentu Moczulski ideę powołania partii 

popularyzował. O partii zrzeszającej osoby o poglądach niepodległościowych mówił otwarcie 

od początków istnienia ROPCiO140. 

Według innego organizatora KPN, Tadeusza Stańskiego, pomysł utworzenia partii 

politycznej padł 27 stycznia 1978 r. podczas spotkania w jego mieszkaniu zlokalizowanym na 

warszawskich Stegnach. Grupa młodych działaczy PAX, m.in. Stański, Romuald Szeremietiew 

i Maciej Pstrąg-Bieleński, omawiała koncepcję utworzenia w PRL partii o chadeckim profilu 

ideowym. W spotkaniu miał wziąć udział także Leszek Moczulski, ale nie dotarł na nie z 

                                                 
139 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 2 VII 1981 r., k. 165-
168. 
140 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokoły rozprawy głównej, 2 i 3 VII 1981 r., k. 
169-170, 187; Idem, 2418/1, t. 1., Meldunek operacyjny TW „Sylwester Potocki”, 18 V 1977 r., k. 26v; Idem, 
Wyciąg z informacji TW „Maks”, 21 IV 1977 r., k. 121. 
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powodu choroby. Gdy zaś został poinformowany o pomyśle nie krył krytycyzmu wobec 

pomysłu. Jego zdaniem partia chadecka w katolickiej Polsce była pomysłem chybionym, który 

nie uzyska aprobaty hierarchii kościelnej. Według Stańskiego Moczulski ostatecznie przekonać 

się miał do pomysłu utworzenia partii (ale nie o profilu chadeckim) podczas rozmowy z 

młodymi PAXowcami, 3 maja 1979 r.141. 

Otwartą zapowiedzią utworzenia nowej struktury była wspominana już „Rewolucja bez 

rewolucji”. Opublikowany w czerwcowym wydaniu „Drogi” z 1979 r. tekst, stał się manifestem 

programowym nowej organizacji. Moczulski pisał, że „obok ROPCiO i wewnątrz niego coraz 

większego znaczenia nabierają struktury nowego charakteru, wysuwające programy polityczne 

i prowadzące działalność zorganizowaną”142. W zamyśle redakcji ten numer „Drogi” miał być 

kolportowany podczas czerwcowej pielgrzymki Jana Pawła II do kraju. Jednak wskutek działań 

SB pojawił się w obiegu dopiero tydzień lub dwa po niej (skład numeru zamknięto 5 czerwca 

1979 r.), co w oczywisty sposób ograniczało krąg jego potencjalnych odbiorców. Drugą 

inicjatywą było dostarczenie papieżowi listu wysłanego w imieniu „działaczy 

niepodległościowych”. Niestety jego treść nie jest znana. W trakcie samej pielgrzymki 

przyszłym konfederatom udało się rozkolportować - wedle ich własnych szacunków - kilka 

tysięcy ulotek z hasłem „wolność i niepodległość”, które w kolejnych latach stało się - wraz z 

symbolem orła w koronie - symbolem KPN143. 

„Rewolucja bez rewolucji” była ideowym pożegnaniem Moczulskiego i jego 

zwolenników z działalnością w ROPCiO. W tekście tym zawarto m.in. takie sformułowania: 

„opozycja demokratyczna spełniła swą historyczną rolę, a w historii wszystko przemija, stąd 

też uległy wyczerpaniu możliwości dalszego działania w dotychczasowych formach i zaistniała 

konieczność podjęcia otwartych działań politycznych”144. „Rewolucja bez rewolucji” była 

jednak przede wszystkim wizją nadciągającego kryzysu. Moczulski przewidywał, że w ciągu 

dwóch lat, wskutek głębokiego kryzysu gospodarczego, nastąpi wybuch społecznego 

niezadowolenia. Widział w tym szansę na stopniową likwidację PRL, a w dalszej perspektywie 

na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Nawołując do rewolucyjnych zmian, wyrzekał się 

jednocześnie rewolucyjnych metod. W jego wizji pełne przejęcie władzy od komunistów (sam 

                                                 
141 AIPN, 0247/1423, t. 1, SOR „Mecenas”, Informacja (odtworzona z taśmy magnetofonowej) TW „Tadeusz”, 
28 I 1978 r., k. 113-115; O powstaniu KPN. Z Tadeuszem Stańskim, działaczem niepodległościowym, 
opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 177-186. 
142 L. Moczulski, Rewolucja bez rewolucji, „Droga” VI 1979, nr 7, s. 37. 
143 „Droga” VI 1979, nr 7; AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 
3 VII 1981 r., k. 192; Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 58-59; T. Stański, Wspomnienia (1978-
1979), „Opinia” 2019, nr 23, s. 210. 
144 L. Moczulski, Rewolucja bez rewolucji, „Droga” VI 1979, nr 7, s. 38-39. 
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komunizm odrzucał jako niereformowalny) nastąpić miało jako ostatnia, piąta faza 

przewidywanego rozwoju sytuacji w Polsce145. 

Andrzej Wielowieyski, zaprzyjaźniony z Moczulskim, przedstawioną koncepcję 

oceniał krytycznie. Po latach przekonywał, że trafniejsza była wizja Kuronia. „Leszek 

Moczulski, tworzący już Konfederację Polski Niepodległej, chciał za pomocą symboli i 

narodowej tradycji mobilizować masy do walki o niepodległość, nie czekając na szczególnie 

pomyślną koniunkturę […] Koncepcja Moczulskiego była niby-realna, bo można było 

stopniowo, choć z dużym ryzykiem, zwiększać w warunkach kryzysu nacisk społeczny ku 

niepodległości. Sytuacja międzynarodowa nie stwarzała jednak jeszcze szans, aby się 

skutecznie wyzwalać, a KPN stawiał sprawę bezkompromisowo, więc trudno było o proces 

ewolucyjny. Byłaby to tylko nieustanna awantura i jest wątpliwe, czy wzmacniałoby to 

społeczeństwo”146. 

W krakowskim środowisku ROPCiO, które po rozłamie opowiedziało się w całości po 

stronie Moczulskiego rozmowy na temat utworzenia partii politycznej - alternatywnej dla PZPR 

- trwały od wiosny 1979 r. Ich efektem było opracowanie m.in. przez Krzysztofa 

Gąsiorowskiego, Stanisława Tora, Romanę Kahl-Stachniewicz i Michała Muzyczkę deklaracji 

programowej Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów. W trakcie prac koncepcyjnych 

odwiedzał Kraków Leszek Moczulski, który wpływał zapewne na ostateczny kształt 

dokumentów programowych RPPS147. 

W lecie 1979 r. kontynuowano ostatnie przygotowania do stworzenia partii, która 

przyjąć miała strukturę konfederacji. Taki zabieg tworzył wrażenie szerokiego frontu 

politycznego (od socjalistów po endeków). W rzeczywistości wszystkie skonfederowane 

stronnictwa składały się najczęściej z niewielkich, kilkuosobowych grup, już wcześniej 

zaangażowanych w działalność opozycyjną. Jednym z ostatnich spotkań poprzedzających 

powstanie KPN był przeprowadzony w pierwszej połowie lipca 1979 r. w okolicy Serocka obóz 

żeglarski. Wzięli w nim udział m.in.: Jerzy Adamczuk, Stanisław Kucharzewski, Leszek 

Moczulski, Ryszard Nowak, Tadeusz Stański, Romuald Szeremietiew, Apolinary Wilk oraz 

Wiesław Wysocki, który występował w charakterze prelegenta. W trakcie jego trwania Stański 

z Szeremietiewem przekonywali pozostałych uczestników o niezwłocznej potrzebie utworzenia 

partii politycznej o niepodległościowym charakterze. Sceptycznie do pomysłu podeszli głównie 

                                                 
145 Ibidem. 
146 A. Wielowieyski, Wąska ścieżka, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i 
dyktatury” 2012, nr 4, s. 217 
147 AIPN, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Stanisława Palczewskiego z 
28 XI 1980 r., k. 270-272. 
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przedstawiciele Lublina, tj. Kucharzewski i Adamczuk. Zawierzając relacji TW „Zenona”, do 

pomysłu przyjęcia formuły konfederacji (a nie partii) przekonał Moczulskiego Krzysztof 

Gąsiorowski, który uzasadniał ten krok brakiem porozumienia co do założenia partii wśród 

krakowskich działaczy. Drugi uczestnik spotkania będący tajnym współpracownikiem SB (TW 

„Krzysztof/Anka”) opowiadał się zgodnie z wytycznymi MSW za drugą koncepcją, tj. 

stworzeniem partii niepodległościowej148. 

Niekiedy w podróżach poprzedzających utworzenie KPN przeszkadzała SB. 10 sierpnia 

1979 r. w Lublinie zatrzymano Romualda Szeremietiewa i Leszka Moczulskiego, którym 

wytoczono sprawę za rozpowszechnianie ulotek i pism godzących w porządek państwowy 

bowiem we Fiacie 126p którym podróżowali znaleziono m.in. „Deklarację Ideową KPN” oraz 

45 egzemplarzy „Drogi”. W innych przypadkach SB ograniczała się do zbierania informacji o 

ludziach mających tworzyć struktury przyszłej partii. Tak jak we Wrocławiu, gdzie oparto się 

na Tadeuszu Jandziszaku oraz Stanisławie Januszewskim149. 

Do dziś nie zostało ostateczne wyjaśnione kto był autorem nazwy Konfederacja Polski 

Niepodległej. Nie pamiętają tego nawet twórcy KPN. Moczulski pytany czy autorem był 

Krzysztof Gąsiorowski odpowiadał, że tego nie wyklucza. Sam Gąsiorowski twierdził, że 

wpadł jedynie na pomysł zawiązania konfederacji. Dla Moczulskiego ważne było by w nazwie 

nie padło słowo „partia”. „Partia” i „niepodległa” były jednak zwrotami które najczęściej 

pojawiały się w różnych konfiguracjach podczas toczonych dyskusji150. 

Ciekawe światło na powstanie nazwy rzucają złożone w listopadzie 1980 r. zeznania 

Stanisława Palczewskiego. Mając świadomość, że nie obciążają one nikogo z członków KPN 

opowiadał przesłuchującym oficerom o dwóch krakowskich spotkaniach, w których udział 

wzięli Moczulski i Szeremietiew. Podczas nich padały propozycje nazwy dla przyszłej partii. 

„Unia Porozumień Ugrupowań Politycznych”, „Zjednoczenie”, „Konfederacja Polski 

Niepodległej” oraz kilka innych. Według Palczewskiego autorem ostatecznie przyjętej nazwy 

                                                 
148 AIPN, 2418/1, t. 6, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 20 VII 1979 r., k. 62-64; Idem, Informacja operacyjna 
TW „Zenon”, 30 VII 1979 r., k. 254; O powstaniu KPN. Z Tadeuszem Stańskim, działaczem niepodległościowym, 
opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 186-187. Tadeusz 
Stański wśród uczestników tego spotkania wymieniał także grupę osób, która na wejście do KPN ostatecznie się 
nie zdecydowała ale podjęła współpracę kilka lat później, już w ramach PPN. Przewodził jej Marian Banaś z 
Krakowa. 
149 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 16/79, Informacja o działalności grup antysocjalistycznych w trzecim 
kwartale 1979 r., 20 XII 1979 r., k. 176; AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół 
zatrzymania Romualda Szeremietiewa, 10 VIII 1979 r., k. 13 i nast.; Idem, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Informacja 
operacyjna TW „Stanisław Kazimierczak”, 13 VIII 1979 r., k. 120-124; T. Stański, Wspomnienia (1978-1979), 
„Opinia” 2019, nr 23, s. 210-212. 
150 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 131; O powstaniu KPN. Z Tadeuszem Stańskim, działaczem 
niepodległościowym, opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 
185-186; S. Podgórski, op.cit., s. 14. 
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mógł być znany z „łatwości formułowania chwytliwych haseł” Moczulski. Ostatecznie nazwa 

została zatwierdzona niedługo przed ogłoszeniem powstania partii. Z kolei Moczulski podczas 

procesu w lipcu 1981 r. zeznawał, że jeszcze na początku lat 70-tych w środowisku 

niepodległościowym pojawiały się propozycje: Polska Partia Niepodległościowa lub 

Niezależna Partia Niepodległościowa a formuła konfederacji - jako łącząca ludzi o różnych 

poglądach - wyklarowała się podczas spotkań odbywanych wiosną i latem 1979 r. Późniejszy 

przewodniczący KPN po latach utrzymywał, że ostateczną nazwę wybrano przed kwietniem 

1979 r. Inny z założycieli, Tadeusz Stański, zapamiętał iż pojawiał się także pomysł nazwy: 

Obóz Polski Niepodległej, ale został odrzucony jako kojarzący się zbyt mocno z ruchem 

narodowym. W świetle wspomnień Stańskiego to on zaproponował podczas spotkania z 3 maja 

1979 r. użycie w nazwie słowa „Konfederacja”151. 

Przyjęta formuła KPN jako partii politycznej w ocenie liderów powstającej organizacji 

wpisywała się w istniejącą lukę prawną. W przeciwieństwie do stowarzyszeń i związków partie 

nie podlegały formalnej rejestracji. Komuniści bowiem po przejęciu pełni władzy w 

powojennej Polsce znieśli ustawodawstwo obowiązujące w tej materii w II Rzeczpospolitej, nie 

wprowadzając nowego. Przyjęty przez KPN legalizm nie oznaczał popierania polityki 

prowadzonej przez PZPR a jawność prowadzonej działalności nie była równoznaczna z 

udzielaniem informacji o sprawach partii. W jednym z wewnętrznych dokumentów 

analizujących sytuację prawną Konfederacji pisano wprost, że porządek prawny PRL jest 

jedynie środkiem prowadzącym do walki z bezprawną władzą PZPR152. 

W przedłożonej podczas procesu przez Stańskiego analizie prawnej przedstawiono 

dogłębną interpretację PRLowskiego ustawodawstwa. Analizując zapisy konstytucji i ustaw 

oraz powołując się na artykuły i komentarze konstytucjonalistów oraz prawników (m.in. 

Jerzego Bafii) dochodzili do pozytywnych dla KPN konkluzji. Puentą siedmio-stronnicowej 

opinii było stwierdzenie iż w świetle obowiązującego w PRL prawa nie można wobec partii 

politycznej stosować przepisów właściwych dla stowarzyszeń. Jedyną możliwością ścigania 

karnego, byłoby utajnienie istnienia tej organizacji. Powiadomienie organów państwowych, w 

tym przypadku MSW, o powstaniu, strukturze organizacyjnej oraz celu działalności miało w 

                                                 
151 AIPN, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Stanisława Palczewskiego z 
28 XI 1980 r., k. 272; Idem, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokoły rozprawy głównej, 2 i 
3 VII 1981 r., k. 169, 196; A. Anusz, Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1989. Kalendarium i zarys historii, 
„Opinia” 2019, nr 23, s. 11-12; O powstaniu KPN. Z Tadeuszem Stańskim, działaczem niepodległościowym, 
opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 185-186; T. Stański, 
Wspomnienia (1978-1979), „Opinia” 2019, nr 23, s. 203-204; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 109-110; A. 
Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 23-24. 
152 AIPN, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Sytuacja prawna KPN-rękopis zarekwirowany w 
mieszkaniu Romualda Szeremietiewa 26 XI 1980 r., k. 199; A. Dudek, M. Gawlikowski, op. cit., s. 132. 



53 
 

świetle przedstawionej opinii likwidować zagrożenie możliwych represji karnych. 

Przynajmniej tak wyglądała sytuacja konfederatów w teoretycznej analizie prawa PRL153. 

Mnogość organizacji skonfederowanych w KPN miała tworzyć wrażenie jej siły. 

Jeszcze przed utworzeniem KPN współpracownicy Moczulskiego stworzyli: Ruch 

Porozumienia Polskich Socjalistów (krakowskie środowisko ROPCiO), Związek Narodowy 

Katolików (byli działacze Stowarzyszenia PAX: Romuald Szeremietiew, Tadeusz Jandziszak, 

Maciej Pstrąg-Bieleński154), Lubelską Grupę Ludową (Stanisław Franczak, Michał Niesyn) i 

Siedlecko-Podlaską Grupę Ludową (Zygmunt Goławski). Kolejną grupę tworzyło środowisko 

skupione wokół pisma Rady Rzeczników ROPCiO „Droga”, redagowanego przez 

Moczulskiego. Jedynie dwie pierwsze organizacje ogłosiły manifest programowy, natomiast 

żadna z nich nie podjęła aktywnej działalności. W momencie powstania KPN wszystkie 

zgłosiły do niej swój akces. Wedle mjr. Jana Kłosa z Departamentu III MSW część z 

powyższych grup w ogóle nie istniała, inne składały się z maksymalnie trzech osób a 

najliczebniejsza zdaniem SB - RPPS - liczyła pięciu członków. Zastrzegając, że jednostki SB 

mogły nie posiadać pełnej wiedzy o liczebności i aktywności tych grup ocena ta wydaje się 

oddawać stan faktyczny. Pozorna mnogość tworzących KPN środowisk miała służyć za 

argument o dobrze rozbudowanych strukturach partyjnych, by zachęcać nowych członków lub 

osoby chętne do wsparcia działalności niepodległościowej155. 

Za niektórymi inicjatywami kryła się de facto jedna bądź kilka osób. Było tak chociażby 

z utworzoną przez krakowskiego plastyka Adama Macedońskiego w Nowej Hucie 

Chrześcijańską Wspólnotą Ludzi Pracy. Datowany na 28 kwietnia 1979 r. komunikat o 

zawiązaniu ChWLP szczególną wagę przykładał do chrześcijańskich wzorców. Data 

ogłoszenia także nie była przypadkowa, gdyż nawiązywała do mających miejsce w 1960 r. 

protestów w obronie krzyża. Wśród celów ugrupowania jego twórcy (tj. Franciszek Grabczyk, 

Adam Macedoński i Jan Leszek Franczyk) wymieniali: „pogłębianie życia religijnego ludzi 

pracujących, rozpowszechnianie i utrwalanie wśród zatrudnionych chrześcijańskich ideałów 

życia, obrona praw ludzi wierzących do pełnego i równego z innymi życia społecznego, 

publicznego i obywatelskiego, zgodnego z ich przekonaniami i poglądami religijnymi, walka o 

                                                 
153 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Opinia w sprawie możliwości utworzenia partii 
politycznej w PRL w świetle prawa, [3 XII 1981 r.], k. 210-216. Wspominany dokument, datowany na styczeń 
1980 r., jest dostępny także w Archiwum Hoovera (zob. HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box. 1, k. 1). 
154 Zob. AIPN, 0204/1322, SOR „Orkan” dot. Związku Narodowego Katolików, t. 1-2; G. Waligóra, Romuald 
Szeremietiew…, s. 329-338. 
155 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja nt. powołania KPN, 25 IX 1979 r., k. 44; G. Waligóra, G. 
Wołk, op. cit., s. 390. 
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uznanie oraz szacunek dla tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, dostarczanie pełnej i 

obiektywnej informacji środowiskom ludzi pracy, starania o sprawiedliwy podział dóbr 

duchowych, kulturalnych i materialnych zgodnie ze wskazaniami chrześcijańskiej nauki 

społecznej”156. 

Z kolei zwolennicy Moczulskiego zaangażowani w niezależną działalność rolników 

utworzyli Lubelską Grupę Ludową, Siedlecko-Podlasko Grupę Ludowo-Narodową oraz 

Dolnośląską Grupę Ludową. Za pierwszą stali Michał Niesyn oraz Stanisław Franczak. Drugą 

tworzyło od 1977 r. - według relacji twórców - kilkanaście osób z Siedlec i okolic. Nazwę 

SPGNL zaczęto stosować na przełomie 1978 i 1979 roku a głównym polem aktywności jej 

członków był kolportaż pism drugoobiegowych (zarówno ROPCiO jak i KOR) oraz 

organizowanie w Siedlcach spotkań z przedstawicielami warszawskiej opozycji. Pod aktem 

założycielskim KPN spośród członków tej grupy wymieniano: Ryszarda Piekarta (ps. Ryszard 

Kossowski), Zygmunta Goławskiego (ps. Zygmunt Marowski) oraz Romana Kraszewskiego 

(osoba nieznana). Z kolei w imieniu Dolnośląskiej Grupy Ludowej występował Antoni 

Młynarski. O samej grupie niewiele wiadomo. Także Młynarski pozostaje postacią anonimową. 

Podczas trwającego w latach 1980-1982 procesu Leszek Moczulski zeznawał iż tej grupie, że 

odwoływała się do tradycji PSL „Wyzwolenie” Wincentego Witosa a grupa Siedlecko-

Podlaska posiadała bardziej narodowy charakter. Przedstawienie powstającej KPN jako 

platformy ideowej, zrzeszającej różne organizacje było wprost wzorowane na działalności 

Józefa Piłsudskiego i utworzonej przez niego Komisji Skonfederowanych Stronnictw 

Niepodległościowych157, w skład której weszły drobne ugrupowania tworząc wrażenie 

szerokiego zaplecza ideowego158. 

                                                 
156 Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy, „Opinia” 1979, nr. 7, s. 4; AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. 
Założenia…, s. 64-65. 
157 Komisja Tymczasowa (dodano do niej później: Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych) została 
powołana 10 listopada 1913 r. w Wiedniu jako organ odpowiedzialny za przygotowania do podjęcia walki w 
przypadku wybuchu wojny. W założeniu miała sprawować rządy do momentu utworzenia rządu narodowego albo 
zmiany sytuacji politycznej czyniącej ją zbyteczną. Opowiadała się za podjęciem działań niepodległościowych w 
sojuszu z Austro-Węgrami. 28 lipca 1914 r. powołano Centralny Komitet Narodowy i Komisja straciła rację bytu 
(zob. W. Suleja, Mundur na nim szary…rzecz o Józefie Piłsudskim (1867-1935), Warszawa 2018, s. 96-97, 106-
107, 111-117; A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Kraków 2017, s. 226-261). Z kolei Maciej Zakrzewski 
twierdził, że metodyka rewolucyjna Moczulskiego przypominała działania angielskich demokratycznych 
radykałów z drugiej połowy XVIII w. a także strategię rewolucji rosyjskiej z okresu tworzenia rad. Wydaje się, że 
wzorce te nie miały jednak wpływu na dobór środków i metod działania przez Moczulskiego a głównym punktem 
odniesienia dla lidera KPN była polityczna działalność Józefa Piłsudskiego (zob. M. Zakrzewski, Strategia 
niepodległości. Zarys myśli politycznej Leszka Moczulskiego w latach 1979-1989 [w:] Konfederacja Polski 
Niepodległej na drodze do wolności…, s. 58-59). 
158 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 65-66, 71-75; M. Choma-Jusińska, op.cit., s. 292; G. 
Wołk, Siedlecko-Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-
1989, t. 3, red. nacz. G. Waligóra, Warszawa 2019, s. 525. 
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Na oficjalne ogłoszenie decyzji o powstaniu Konfederacji Polski Niepodległej wybrano 

1 września 1979 r. Data nie była przypadkowa co najmniej z dwóch powodów. Przypadająca 

wówczas okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej była doskonałą okazją do ogłoszenia 

manifestu nowej partii w trakcie opozycyjnej manifestacji organizowanej przez środowiska 

wywodzące się z ROPCiO. Drugim, równie ważnym, był fakt, że tego dnia w Londynie 

odbywał się Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem159 (do którego Moczulski wraz ze 

zwolennikami przygotowywał się co najmniej od kwietnia 1979 r.). Inną, braną pod uwagę datą 

był 11 listopada, jednak data była zbyt odległa i zdecydowano się na wrzesień. Wcześniej, 

poprzez Andrzeja Mazura (TW „Wacława”), o planach powołania jawnie działającej w PRL 

partii politycznej poinformowano Jerzego Zaleskiego z piłsudczykowskiej Ligi Niepodległości 

Polski. Informacje o powstaniu KPN miał także dostarczyć uczestnikom londyńskiego zjazdu 

Maciej Pstrąg-Bieleński, od czerwca 1979 r. przebywający poza granicami PRL. Kolejnym 

czynnikiem przemawiającym za wspomnianą datą była organizowana w pierwszych dniach 

września pod auspicjami Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, PAXu oraz Koła 

Poselskiego „Znak” międzynarodowa konferencja katolików. Dawała ona możliwość 

nagłośnienia faktu powstania nowej organizacji opozycyjnej w środowiskach katolickich. 

Będąc przygotowanym na możliwość prewencyjnych zatrzymań ze strony SB Moczulski nagrał 

na taśmie magnetofonowej krótkie wystąpienie, które miało być w momencie ogłoszenia 

powstania KPN przesłane drogą telefoniczną do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w 

Londynie. Według relacji lidera KPN do odczytania aktu założycielskiego zostało 

przygotowanych kilkanaście osób, co miało wywieźć w pole SB160. 

                                                 
159 Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem został zorganizowany w Londynie przez Kazimierza Sabbata 
i polski rząd emigracyjny na wzór zjazdu, który przeprowadzono w 1966 r. Podczas przygotowań nie uniknięto 
szeregu problemów. M.in. udziału w Komitecie Honorowym odmówili dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE 
Zbigniew Michałowski a także prezes PSL, Franciszek Wilk. Wśród powodów odmowy Wilk wymieniał m.in. 
obawy przed możliwym wzrostem represji wobec opozycji działającej w PRL po tak jawnym ich wsparciu przez 
emigrację polityczną. Problemem było także sfinansowanie całej imprezy. Ostatecznie w zjeździe wzięło udział 
blisko 300 osób, głównie przedstawicieli polskiej emigracji z różnych państw. W delegacji z USA pojawił się 
m.in. wiceprezes KPA Kazimierz Łukomski. Prasa emigracyjna donosiła, że z powodu aresztowań polskich 
opozycjonistów, które zbiegły się czasowo ze Zjazdem, został on odnotowany przez prasę brytyjską, m.in. „Daily 
Telegraph”. Za przygotowanie spraw krajowych poruszanych podczas zjazdu odpowiadała Lidia Ciołkoszowa, 
która wygłosiła referat omawiający grupy opozycyjne działające w PRL. Najważniejszym efektem zjazdu było 
utworzenie Funduszu Wolności Słowa, który miał wspierać finansowo krajową opozycję. Jedynie podczas zjazdu 
zebrano na ten cel 3,5 tysiąca dolarów. Z drugiej strony w prasie polonijnej dostrzegano, że zjazd zainteresował 
jedynie starsze pokolenie emigracji (zob. IPMS, sygn. A. 11.E 1690, Światowy Zjazd Polski Walczącej w 
Londynie 1979; R. Czerniawski, Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem, „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza” 18 VIII 1979 r., nr 33 (196), s. 1; J. K. Danel, Orędownik niepodległości. Kazimierz Sabbat 1913-1989, 
Kraków 2015, s. 554-561). 
160 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 2 IX 1979 r., k. 2131; Idem, 
00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 10-11; Idem, 2418/1, t. 6, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna, 14 
IV 1979 r., k. 16 v; Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 67; Rocznica września, „Opinia” 1979, 
nr 29/30/31, s. 11; G. Waligóra, G. Wołk, op. cit., s. 390; A. Dudek, M. Gawlikowski, op. cit., s. 130; R. 
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31 sierpnia 1979 r. do mieszkania Moczulskiego w którym gromadzili się członkowie 

Rady Politycznej mający planujący wziąć dzień później udział w manifestacji założycielskiej 

KPN wkroczyli funkcjonariusze SB. Od godziny 16.15 do 22 przy ul. Jaracza został założony 

klasyczny „kocioł”, tzn. esbecy zatrzymywali każdego kto pojawił się w mieszkaniu. 

Przeprowadzono w nim także rewizję. Zatrzymanych przewożono do Komendy Wojewódzkiej 

MO161. Nie uczyniono tego jedynie z Marią Moczulską, jej córką Elżbietą oraz niewidomym 

Zdzisławem Jamrożkiem, którego funkcjonariusze pozostawili w mieszkaniu z milicyjną 

asystą. Według szacunków Moczulskiego zatrzymano wówczas ok. 30 osób, które następnie 

rozwożono po aresztach na terenie Warszawy, gdzie przetrzymywano je po 48 godzin. 

Niezwykle obrazowo atmosferę ostatnich dni września odmalowywał w trakcie późniejszego 

procesu Moczulski: „cała ulica była obstawiona - już na 3 dni przed datą 1 września - 

samochodami Służby Bezpieczeństwa. Znaliśmy tych panów doskonale, już prawie kłanialiśmy 

się sobie wzajemnie na ulicy, ale tylko prawie…Na ulicy koło mojego domu, widać było np. 

ściskające się pary zakochanych…z mikrofonami kierunkowymi. Sceneria zupełnie jak z 

gangsterskiego filmu”162. 

W areszcie twórcy KPN trafili na członków innych organizacji opozycyjnych, których 

prewencyjnie zamknięto w obawie przed ich udziałem w niezależnej manifestacji. 

Funkcjonariusze, mając niekiedy wiedzę o wzajemnych sympatiach i antypatiach, starali się ich 

rozlokować w celach w taki sposób by powodować konflikty i podziały. Co ciekawe, życzliwie 

na opozycjonistów reagowali więźniowie kryminalni. Ścielili oni konfederatom materace, 

częstowali jedzeniem czy wyrażali wsparcie dla KPN. Wściekłość SB musiała zapewne 

powodować radość Moczulskiego z sukcesu przyjętego planu. Zakładał on bowiem 

aresztowania i „kocioł” w mieszkaniu a niektóre osoby pojawiły się u niego świadomie godząc 

się z aresztowaniem. Represje wobec założycieli KPN stawały się w tym planie argumentem 

przemawiającym na korzyść opozycji. Udało się za to uchronić przed aresztowaniem Ninę 

Milewską, transparent KPN i ulotki rozprowadzane podczas manifestacji. Tuż po opuszczeniu 

aresztu liderzy nowego ugrupowania nie ukrywali radości z rozwoju sytuacji, m.in. szybkiego 

                                                 
Szeremietiew, Dostałem gryps z więzienia od Moczulskiego, że powinienem dać się złapać [w:] tygodnik.tvp.pl, 
dostęp: 2 XII 2019 r. 
161 W trakcie blokady mieszkania przy ul. Jaracza zatrzymano: Wandę Chylicką, Stefana Dropiowskiego, 
Stanisława Januszewskiego, Stanisława Kucharzewskiego, Ryszarda Nowaka, Michała Niesyna, Stanisława 
Palczewskiego, Zdzisława Pałuszyńskiego, Stanisława Stańskiego, Wojciecha Szostaka i Apolinarego Wilka (zob. 
AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 1 IX 1979 r., k. 20-21. 
162 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 7 VII 1981 r., k. 215. 
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podania informacji o utworzeniu KPN przez RWE a także sygnałach o wsparciu inicjatywy 

płynących z kręgów polskiej emigracji163. 

Wcześniej Wydział III-1 KSMO otrzymując informacje o planowanych przez opozycję 

na 1 września 1979 r. akcjach ulotkowych i manifestacji prowadzącej od Katedry św. Jana do 

Grobu Nieznanego Żołnierza wszczął SOS o kryptonimie „Pochodnia”. Co ciekawe, esbecy z 

Wydziału III-1 nie planowali prewencyjnego zatrzymania Leszka Moczulskiego. Stołeczni 

esbecy mieli nagrywać kazania podczas odprawianych mszy a wywiadowcom Wydziału „B” 

KSMO zlecono przygotowanie dokumentacji fotograficznej opozycyjnych wystąpień. W 

całość operacji planowano zaangażować 88 funkcjonariuszy a w obwodzie miały pozostawać 

dwie kompanie operacyjne ZOMO z Golędzinowa164. 

Odprawiana o godz. 18 w warszawskiej katedrze msza zgromadziła - wedle ocen SB - 

2500 osób. Po zakończonej mszy sformował się pochód liczący około tysiąca osób, który ruszył 

ulicami: Świętojańską, Piekarską, Podwalem, Krakowskim Przedmieściem i Bagińskiego 

przeszedł pod Grób Nieznanego Żołnierza. Od ul. Piekarskiej na czele pochodu niesiono biało-

czerwony transparent z napisem „Konfederacja Polski Niepodległej-naszym dążeniem 

Wolność i Niepodległość”. Obserwujący pochód esbecy doliczyli się także siedmiu biało-

czerwonych flag oraz 15 rozpalonych na wysokości Krakowskiego przedmieścia pochodni. 

Zanotowali także, że ok. 100-150 osobowa grupa była aktywna w śpiewaniu pieśni 

patriotycznych. Bronisław Komorowski, nie bez żalu, wspominał iż twórcy nowej partii 

opozycyjnej zawłaszczyli obchody rocznicowe: „To było dla nas całkowite zaskoczenie, gdy 

zza naszych pleców wyłoniły się transparenty KPN-u. My, czyli środowisko Biblioteki 

Historycznej i Literackiej, napracowaliśmy się nad organizacją tej manifestacji, a oni ją 

przechwycili. Ludzie Leszka Moczulskiego przyszli na gotowe i bez naszej zgody podłączyli 

się ze swoimi transparentami. W oczach opinii publicznej wyszło na to, że to my zakładaliśmy 

KPN”165. 

Po dotarciu manifestacji do celu związany z ROPCiO Józef Janowski złożył pod 

Grobem Nieznanego Żołnierza wieniec. Następnie odśpiewano hymn i miały miejsce 

wystąpienia organizatorów. W trakcie manifestacji lub tuż po jej zakończeniu zatrzymano: 

                                                 
163 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 2 IX 1979 r., k. 141-145; T. 
Stański, Wspomnienia (1978-1979), „Opinia” 2019, nr 23, s. 213-214. 
164 AIPN, 0247/337, SOS „Pochodnia”, Plan zabezpieczenia uroczystości związanych z 40-ta rocznicą napaści 
Niemiec Hitlerowskich na Polskę, 29 VIII 1979 r., k. 7-11. 
165 B. Komorowski, Lata opozycji, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i 
dyktatury” 2013, nr 5, s. 30. 
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Kazimierza Janusza, Józefa Janowskiego, Kazimierza Świtonia, Antoniego Gołdę, Bolesława 

Miklaszewskiego i Marię Żytkiewicz166. 

Zanim Janowski został „przejęty” przez funkcjonariuszy zdążył wygłosić 

przemówienie, w którym nie nawiązywał do aktualnej sytuacji politycznej. Jednak oburzenie 

esbeków wywołał fragment gdy mówił o porozumieniu dwóch „totalizmów” w postaci paktu 

Ribbentrop-Mołotow, które zapoczątkowało czwarty rozbiór Polski. Dodawał zaraz po tym, że 

nie wolno się kierować nienawiścią i koniecznym jest nawiązanie przyjaznych stosunków z 

narodami ościennymi „na zasadach suwerenności i wzajemnych korzyści”. Janowski 

przekonywał m.in.: „Warszawiacy, Polacy! Każdy totalizm zawsze i wszędzie jest zagrożeniem 

suwerennego bytu narodu, także tych, z których wyrasta. Należy o tym przypomnieć w 40 lat 

po agresji zjednoczonych totalizmów na demokratyczną Polskę”167. 

Przemawiająca po nim, Nina Milewska ogłosiła „mieszkańcom Warszawy i Narodowi 

Polskiemu”, że rozpoczęła działalność Konfederacja Polski Niepodległej, pierwsza od 

trzydziestu lat, jawna i niepodległościowa partia polityczna w kraju. Zastrzegając, że uderzenie 

Służby Bezpieczeństwa uniemożliwia przekazanie pełnej informacji o KPN. Następnie 

odczytała fragmenty dokumentów programowych partii. Wystąpienie co chwilę przerywano 

oklaskami i krzykami. Milewska poinformowała także o zatrzymaniach opozycjonistów a jej 

przemówienie zakończyło odśpiewanie przez zgromadzony tłum „Warszawianki”168. 

W świetle niektórych relacji gdańszczanka miała być jedną z kilkunastu osób 

przewidzianych do takiego działania. Wydaje się jednak wątpliwe by ktoś poza nią faktycznie 

był przygotowany do wystąpienia w imieniu KPN. Po przemowie Milewskiej ze słuchającego 

ją tłumu wznoszono okrzyki: „Bezpieka na Sybir”, „Precz z SB”. Była to reakcja na jej słowa 

o uniemożliwieniu przez SB udziału w manifestacji niektórym działaczom opozycji. 

Manifestację zakończył o. Ludwik Wiśniewski prosząc zebranych o spokojne rozejście się do 

domów169. 

W akcie powołującym KPN stwierdzano, że przedstawiciele ugrupowań 

niepodległościowych, demokratycznych, ludowych, socjalistycznych i narodowych oraz osoby 

działające indywidualnie zawiązują „akt konfederacji, aby łączyć swe siły i działania w celu 

                                                 
166 AIPN, 0247/337, SOS „Pochodnia”, Meldunek operacyjny, 2 IX 1979 r., k. 19-21; Na placu Piłsudskiego, 
„Gazeta Polska” 10 IX 1979 r., nr 3, s. 1, 3-4; G. Wołk, Powstanie Konfederacji, „Pamięć.pl”, nr 9 (18)/2013, s. 
13-15; E. Staniewski, Upiory widziane przez okratowane okna pięciu niemieckich obozów i dwudziestu sześciu 
komunistycznych więzień i obozów, Warszawa 2004, s. 105. 
167 AIPN, 0247/337, SOS „Pochodnia”, Stenogram wystąpienia Józefa Janowskiego 1 IX 1979 r., k. 80- 
168 Ibidem, Stenogram wystąpienia Niny Milewskiej 1 IX 1979 r., k. 78-79. 
169 AIPN, 0247/337, SOS „Pochodnia”, Notatka służbowa ppor. Mirosława Sędziaka, 2 IX 1979 r., k. 35; Idem, 
Stenogram przemówienia o. Ludwika Wiśniewskiego, k. 64; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 130-131; M. 
Lewandowski, Prześladowani…, s. 109; A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 19-20. 
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odzyskania niezawisłej państwowości polskiej, której ustrój, władzę i charakter określą 

swobodnie wszyscy współobywatele”. Pierwotnie podpisy pod dokumentem złożyło 35 osób 

(o tylu informowała „Gazeta Polska”), w późniejszym czasie liczba sygnatariuszy wzrosła do 

50. Część osób podpisała się pseudonimami (Zygmunt Goławski jako Zygmunt Marowski, 

Andrzej Szomański jako Zdzisław Kutnowski, Ryszard Zieliński jako Ryszard Żywiecki, 

Stefan Kurowski jako Krzysztof Ostaniec). Trzon stanowili działacze Ruchu Obrony Praw 

Człowieka i Obywatela. Poza wymienionymi powyżej byli to między innymi: Krzysztof Bzdyl, 

Stefan Dropiowski, Stanisław Franczak, Bernard Koleśnik, Krzysztof Gąsiorowski, Romana 

Kahl-Stachniewicz, Roman Kściuczek, Stefan Kucharzewski, Marek Lachowicz, Mieczysław 

Majdzik, Nina Milewska, Michał Muzyczka, Michał Niesyn, Ryszard Nowak, Maciej Pstrąg-

Bieleński, Romuald Szeremietiew, Stanisław Tor i Apolinary Wilk. Na jednej z pierwszych 

sporządzonych przez SB list konfederatów figurowało 79 osób. Na innej zebrano dane 106 osób 

uznanych za sympatyków tej partii, co należałoby traktować za wartość minimalną. SB nie 

mogła bowiem posiadać wiedzy o wszystkich członkach KPN170. 

Pozostałymi dokumentami ogłoszonymi w momencie powstania KPN były Deklaracja 

Ideowa i Tymczasowy Statut, obowiązujący do czasu zwołania pierwszego zjazdu partii. W 

deklaracji ideowej pisano: „Jesteśmy kolejną sztafetą w długim pochodzie pokoleń. […] 

Czterdzieści lat mija, gdy pod ciosami hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji upadło 

Państwo Polskie. […] PRL - rządzona totalitarnie przez PZPR - stanowi współczesną formę 

zinstytucjonalizowanego władztwa rosyjskiego nad Polską. Dziś naród polski znów budzi się i 

prostuje przygięty niewolą kark. Wkraczamy w nową fazę naszych dziejów. Od nas - przede 

wszystkim - zależy, kiedy Polska odzyska niepodległość, a naród polski możność stanowienia 

o swoim losie”171. W deklaracji zawarto również dziesięć punktów łączących sygnatariuszy. 

Najważniejsze z nich to: odzyskanie niepodległości, wprowadzenie zasad samostanowienia 

narodu oraz przestrzegania praw człowieka. 

KPN była pierwszą strukturą opozycji przedsierpniowej o tak ściśle zakreślonych 

ramach organizacyjnych i strukturze. W myśl tymczasowego statutu była „partią polityczną, 

jednoczącą w swych szeregach autonomiczne ugrupowania ideowe i polityczne”, które z 

czasem miały się przekształcić w odrębne partie polityczne. Siedzibą KPN była Warszawa a w 

terenie „w miarę potrzeby” miano tworzyć Obszary, Rejony Działania, Grupy Działania i Koła 

miejscowe. Ponadto KPN tworzyły tzw. Grupy Skonfederowane, które mogły posiadać własną 

                                                 
170 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Listy członków i sympatyków KPN, b.d., k. 10-11v; Akt KPN, „Gazeta 
Polska” 10 IX 1979 r., nr. 3, s. 1. 
171 Deklaracja ideowa KPN [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 12 III 2019 r. 
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strukturę, program, zasady członkostwa i wybierane przez siebie władze. W tymczasowym 

statucie zadbano także o graficzne atrybuty nowej partii. Godłem KPN został Orzeł Biały w 

Koronie ze znakiem Polski Walczącej na piersi a hasłem „Wolność i Niepodległość”. Sama 

partia deklarowała, że po odzyskaniu niepodległości i utworzeniu III Rzeczpospolitej zwołany 

zostanie specjalny Zjazd na którym podjęta zostanie uchwała o dalszej przyszłości partii172. 

Dość zawiłe były zasady członkostwa. W przytaczanym statucie było ich aż pięć 

rodzajów. Można było zostać biernym lub czynnym członkiem. W pierwszym przypadku była 

mowa o członkach honorowych i wspierających. Honorowe członkostwo w KPN przyznawała 

Rada Polityczna osobom szczególnie zasłużonym dla niepodległości Polski. Taka osoba mogła 

brać udział w działalności KPN i Zjazdach partii (mając głos doradczy). Członkiem 

wspierającym mógł zostać każdy kto popierał program KPN i udzielał pomocy tej partii. Druga 

forma, właściwa dla działaczy partyjnych, wyróżniała z kolei trzy etapy przynależności do 

KPN: uczestnik, kandydat i członek. Ważnym, zwłaszcza w kontekście dużego zainteresowania 

wśród młodzieży, był zapis mówiący konieczności osiągnięcia pełnoletności by wstąpić do 

KPN. kandydat musiał zostać zarekomendowany przez dotychczasowego członka KPN173. 

Najważniejszą rolę statutową w Konfederacji pełnił Zjazd. W przerwach między 

kolejnymi zjazdami o najważniejszych sprawach decydowała Rada Polityczna KPN z 

przewodniczącym na czele. Wybrani członkowie Rady Politycznej wraz z przewodniczącym 

tworzyli Kierownictwo Akcji Bieżącej, które nadzorowało całokształt prac organizacyjnych; 

organem wykonawczym KAB był Sekretariat. Do rozstrzygania sporów między członkami 

KPN utworzono Sąd Koleżeński, będący także jedynym organem partii, któremu między 

zjazdami przysługiwało prawo interpretacji statutu. Dokument przyjmowany jako tymczasowe 

rozwiązanie obowiązywał do 1984 r. Był pewnym wzorcem do którego starano się przez ten 

czas odwoływać ale z uwagi na różne uwarunkowania literalne stosowanie przepisów 

Tymczasowego Statutu nie zawsze było możliwe. Statut był bowiem dokumentem, który nie 

uwzględniał m.in. aresztowań i innych represji kierowanych wobec członków KPN, prowokacji 

SB i nękania administracyjnego. Wystarczy wspomnieć, że zapisy statutowe o niepodawaniu 

do publicznej wiadomości nazwisk konfederatów (co miało ich chronić przed represjami) 

posłużyło w postępowaniu sądowym za argument o tajnym i terrorystycznym charakterze 

partii174. 

                                                 
172 Tymczasowy Statut KPN [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 12 III 2019 r. 
173 Ibidem; G. Waligóra, G. Wołk, op. cit., s. 391-392. 
174 Ibidem. 
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Występujący podczas pierwszego procesu liderów KPN jej przewodniczący tak 

opisywał kwestię informowania władz o powołaniu partii: „Rozważaliśmy to, jak do Rady 

Państwa mamy się zwrócić, czy powiadomić o powstaniu KPN, ale nie ma przecież przepisów, 

aby utworzona partia polityczna musiała zawiadamiać organy władzy o swoim powstaniu, co 

zależy tylko i wyłącznie od woli obywateli. Czuliśmy się więc trochę zgubieni chcąc 

zawiadomić władzę o powstaniu KPN. Gdybyśmy to zrobili w sposób inny niż przez wysłanie 

skargi do Rady Państwa - byłoby to jakby pisanie podania w sprawie korzystania z wolnego 

powietrza…Dyskutowaliśmy na ten temat, czy mamy nałożyć na siebie dodatkowy obowiązek 

w tym zakresie, żeby kogoś zawiadomić, że skorzystaliśmy zgodnie z prawem z naszych praw 

konstytucyjnych”175. W dalszej części krytycznie przyznawał: „Ja i moi polityczni przyjaciele 

- posługiwaliśmy się wyrażeniami brutalnymi, aby nie było żadnych wątpliwości co do 

jawności naszych celów oraz co do tego, że nie są to cele przestępcze”176. 

Pod aktem założycielskim ostatecznie figurowało 51 osób, chociaż najbardziej znana 

lista zawierała jedno nazwisko mniej177. Według instrukcji nr 1/79 KAB KPN listę członków-

założycieli zamknięto 23 września 1979 r. Nie wszystkie nazwiska były rozpoznawalne. Część 

założycieli partii występowała pod pseudonimem. W wydanej w stanie wojennym 

propagandowej książce o KPN Marian Reniak pisał iż wśród sygnatariuszy zaledwie 31 było 

realnymi działaczami, kolejnych 8 osób miało być postaciami fikcyjnymi a dalszych 8 miało 

nie udzielić zgody na podanie swojego nazwiska pod dokumentem. Na koniec stwierdzał - 

bezpodstawnie - iż 3 brakujących do kompletu sygnatariuszy cierpiało na choroby 

psychiczne178. 

W pierwotnej wersji po aktem założycielskim podpisała się mniejsza liczba 

sygnatariuszy. Byli to: Leszek Moczulski, Wanda Chylicka, Krzysztof Ostaniec (pseudonim 

Stefana Kurowskiego), Tadeusz Stański, Józef Bal, Roman Kściuczek, Stanisław Franczak, 

Zdzisław Jamrożek, Stanisław Sikora, Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Gąsiorowski, Stanisław 

Palczewski, Romana Kahl-Stachniewicz, Michał Muzyczka, Stefan Dropiowski, Adam 

Macedoński, Stanisław Tor, Ryszard Żywiecki (pseudonim Ryszarda Zielińskiego), Tadeusz 

Jandziszak, Janusz Stolarski, Stanisław Januszewski, Roman Kraszewski, Zygmunt Marowski 

                                                 
175 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 2 VII 1981 r., k. 217. 
176 Ibidem, k. 227. 
177 Najprawdopodobniej brakującym, 51-ym, założycielem była Maria Żytkiewicz, która w pierwszym tygodniach 
istnienia wspierała KPN. Brak jej jednak na znanych listach założycieli. Według doniesienia TW „Tarnowski” 
Moczulski podjął decyzję o jej uśnięciu z listy założycieli na początku listopada 1979 r. Decyzja ta objęła także 
Danutę Orłowską (zob. AIPN, 00334/289, t. 6, Omówienie informacji operacyjnej TW „Tarnowski”, 11 X 1979 
r., k. 33). 
178 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Komunikat nr 1/79 KAB KPN, 1 X 1979 r., k. 10; M. Reniak, op.cit., 
s. 46. 
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(pseudonim Zygmunta Goławskiego), Stanisław Pałuszyński, Maciej Pstrąg-Bieleński, 

Romuald Szeremietiew, Zygmunt Urban, Antoni Młynarski, Nina Milewska, Wojciech 

Szostak. Tuż po ogłoszeniu informacji o utworzeniu KPN podpis wycofał Stanisław 

Kucharzewski. W MSW - bazując na doniesieniach TW - oceniano iż kierownictwo KPN czuło 

się zawiedzione brakiem wstąpienia do niej członków RMP. Drugą grupą którą brano pod 

uwagę - a która ostatecznie nie weszła w skład KPN - był RWD179. 

Po zwolnieniu z aresztów liderów KPN, 2 września 1979 r., w mieszkaniu 

Moczulskiego ustalono skład Rady Politycznej KPN oraz powołano Komisje Problemowe w 

ramach Rady Politycznej. Omawiano także przebieg uroczystości z dnia poprzedniego, które 

oceniono pozytywnie. Następnie wybrano przewodniczącego CKAB, którym został Leszek 

Moczulski. W skład Rady Politycznej weszło zaś 9 osób. W kolejnych tygodniach jej skład się 

zmieniał a przez pierwsze miesiące działalności wchodzili do niej: Wanda Chylicka, Teodor 

Dąbrowski, Krzysztof Gąsiorowski, Tadeusz Jandziszak, Zdzisław Jamrożek, Stanisław 

Palczewski, Stanisław Januszewski, Roman Kściuczek, Marek Lachowicz, Adam Macedoński, 

Zygmunt Goławski (ps. Zygmunt Marowski), Nina Milewska, Leszek Moczulski, Ryszard 

Nowak, Stefan Kurowski (ps. Krzysztof Ostaniec), Tadeusz Stański, Jerzy Sychut, Romuald 

Szeremietiew, Andrzej Szomański, Stanisław Tor i Ryszard Zieliński (ps. Ryszard 

Żywiecki)180. 

Podczas tego spotkania wydzielono także sześć Komisji Problemowych: Spraw 

Zagranicznych (Ryszard Zieliński, Romuald Szeremietiew), Młodzieżową (Krzysztof 

Gąsiorowski, Ryszard Nowak), Prasowo-Wydawniczą (Wanda Chylicka, Nina Milewska i 

Tadeusz Jandziszak), ds. Współpracy z Opozycją (Stanisław Januszewski), Programową 

(Tadeusz Stański, Zdzisław Jamrożek) oraz Finansową (Marek Lachowicz, Zygmunt Goławski 

i Teodor Dąbrowski)181. 

W skład CKAB KPN weszli zaś: Leszek Moczulski jako przewodniczący, Krzysztof 

Gąsiorowski, Tadeusz Jandziszak, Stanisław Januszewski, Ryszard Nowak, Tadeusz Stański i 

Romuald Szeremietiew. Wedle wizji kierownictwa partii KAB działające w poszczególnych 

ośrodkach miały się dzielić na: informacyjny (zbieranie informacji i przekazywanie ich do 

Warszawy), techniczny (techniczne powielanie wydawnictw), kolportażu oraz szkoleniowy182. 

                                                 
179 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 3 IX 1979 r., k. 23-26. 
180 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Struktura organizacyjna KPN z 2 IX 1979 r., k. 7-8; Idem, SOR „Oszust”, 
Meldunek operacyjny, 3 IX 1979 r., k. 23-24. 
181 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Struktura organizacyjna KPN z 2 IX 1979 r., k. 7-8. 
182 Ibidem. 
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Tego samego dnia w mieszkaniu Marii Żytkiewicz liderzy KPN przeprowadzili 

konferencję prasową na której pojawili się przedstawiciele prasy zagranicznej oraz osoby 

związane z drugim obiegiem. O wadze konferencji świadczył m.in. fakt, że Szeremietiew ze 

Stańskim zakupili dla przewodniczącego nowy garnitur. Prowadzący spotkanie Moczulski 

rozpoczął od przybliżenia genezy powstania KPN, podnosząc po raz kolejny argument, że są 

pierwszą od 30-tu lat niezależną od komunistów partią polityczną w bloku wschodnim a jej 

celem jest niepodległość i budowa III Rzeczypospolitej. Zachodni dziennikarze domagali się 

jednak konkretów. Lider KPN - przedstawiając ją jako nową jakość na scenie opozycyjnej - 

odpowiadał iż podejmowana działalność będzie łączyć stare i nowe metody które pogrupował 

w bloki: działania protestacyjne, działalność wydawniczą, pomoc represjonowanym a także 

nowy element, tj. próby podejmowania strajków. Zapowiedział także wydawanie „Gazety 

Polskiej” w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy, który to nakład miał zostać osiągnięty z 

końcem roku. W dalszej części konferencji odmówił podania personaliów członków KPN, 

uzasadniając to obawą przed represjami ze strony SB. Następnie wymienił szykany jakich 

doświadczyli ujawnieni konfederaci. Na koniec każdy z uczestników konferencji otrzymał listę 

osób poddanych represjom183. 

Utworzenie KPN zostało zauważone w zachodniej prasie. Już 3 września 1979 r. 

brytyjski „The Guardian” uznał ten fakt za rzucenie wyzwania rządzącej PZPR. Dziennikarskiej 

uwadze nie umknęło iż była to dużo śmielsza decyzją niż wcześniejsze inicjatywy opozycyjne 

w bloku wschodnim, takie jak chociażby Karta’77. Z kolei „The Daily Telegraph” zwracał 

uwagę na duży udział katolików w nowej organizacji, widząc w tym efekt niedawnej 

pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Ciekawą relację z wydarzeń odbywających się 1 

września pod Grobem Nieznanego Żołnierza zamieściła ta sama gazeta. Jej autorem był H. 

Green, warszawski korespondent BBC z 1939 r., który zjawił się ponownie w stolicy w 1979 r. 

z okazji obchodzenia 40-tej rocznicy utworzenia polskiej sekcji BBC. Szerszy obraz polskiej 

sceny politycznej nakreślił wówczas „The Economist”, w którym pisano iż powstanie KPN 

przyjęte zostało przez władze powściągliwie co wynikać miało z cichej zgody na działalność 

opozycji. Autor artykułu szacował iż w PRL istnieje ok. 500 aktywnych działaczy 

opozycyjnych i około 10 tysięcy jej sympatyków. W artykule odnotowano także krytyczne 

opinie wobec KPN formułowane przez działaczy KOR. Nierealnie brzmiały plany wydawania 

                                                 
183 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 4 IX 1979 r., k. 27-28; Idem, Informacja operacyjna 
TW „St. Kaźmierczak”, 2 IX 1979 r., k. 141-145. 
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gazety opozycyjnej w nakładzie sięgającym 100 tysięcy egzemplarzy o czym donosił 

„Financial Times”184. 

O powstaniu KPN informowała także warszawska ambasada USA. Opisując 

wydarzenia z 1 września szacowała, że w pochodzie wzięło udział od 2 do 3 tysięcy osób. 

Amerykańscy dyplomaci poza przytoczeniem informacji z dokumentów programowych nowej 

partii dziwili się dużej tolerancji władz (tj. braku zastosowania siły). Ich zdaniem zachęcało to 

polskich opozycjonistów do coraz śmielszych działań185. 

Pierwsze dwa tygodnie działalności KPN było omawiane podczas spotkania trzynastu 

osób z grona członków-założycieli odbytego 16 września 1979 r. Stali się oni pierwszą Radą 

Polityczną KPN186. W ocenie Leszka Moczulskiego - pomimo zatrzymań z przełomu sierpnia 

i września oraz licznych przeszukań - SB nie udało się osiągnąć pozytywnych efektów a władze 

były powstaniem KPN wyraźnie zaskoczone (co nie było zgodne prawdą). W dalszej części 

„wódz” opowiadał o działających w Lund i Oslo biurach zagranicznych prowadzonych przez 

Tomasza Strzyżewskiego i Władysława Gauzę. Do plusów zaliczył informowanie o partii na 

antenie RWE oraz zainteresowanie zagranicznych mediów (kilka dni wcześniej udzielił dużego 

wywiadu holenderskiej telewizji). Z kolei za dowód zyskiwania społecznej akceptacji w kraju 

podawał reakcje osób biorących udział w demonstracji pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 

Wśród minusów wymienił brak akcesu do partii RMP i RWD a także kompromitowanie KPNu 

przez działaczy KSS „KOR”. Ataków w tym czasie miał zaprzestać Andrzej Czuma, który 

przyjął strategię wyczekiwania. W dalszej części spotkania Marek Lachowicz zapewniał, że 

wspólnie z Ryszardem Nowakiem zorganizowali sprawną grupę w Szczecinie liczącą ok. 30-

40 osób. Stanisław Januszewski przekonywał iż we Wrocławiu zorganizował w ramach ZNK 

kilkanaście osób. Zaprzeczył temu Tadeusz Jandziszak zapewniając jednak, że warunki do 

utworzenia grupy terenowej KPN w stolicy Dolnego Śląska istnieją. Lepiej wyglądała sytuacja 

w Lublinie, gdzie spotykano się z zainteresowaniem osób z którymi konfederaci pracowali. Z 

drugiej strony narzekano na brak ulotek oraz prasy konfederackiej. Słabo wyglądała sytuacja w 

Łodzi (większość członków ROPCiO opowiedziała się podczas rozłamu po stronie Andrzeja 

Czumy lub działała w ramach RWD). Wojciech Szostak przedstawiał się wówczas jako jedyny 

łódzki członek partii. Drugą aktywistką w tym mieście była Danuta Orłowska, z którą Szostak 

                                                 
184 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 84-86; Światowe echa KPN, „Gazeta Polska” 15 X 1979 
r., nr. 4, s. 1-2; Dissident Polish political party to publish paper, „Financial Times” 5 IX 1979 r. 
185 AIPN, 3057/19, SO „Atena-80”, Depesza ambasadora USA dot. powstania nowej dysydenckiej partii 
politycznej w Polsce, 5 IX 1979 r., k. 256-258. 
186 Weszli do niej: Wanda Chylicka, Teodor Dąbrowski, Zygmunt Goławski, Tadeusz Jandziszak, Stanisław 
Januszewski, Bernard Koleśnik, Marek Lachowicz, Leszek Moczulski, Stanisław Sikora, Tadeusz Stachnik, 
Tadeusz Stański, Wojciech Szostak oraz Apolinary Wilk. 
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do połowy września 1979 r. nie nawiązał kontaktu, chociaż wymieniano ich jako członków-

założycieli KPN z Łodzi. Sytuacji w innych ośrodkach nie omawiano. Podczas spotkania 

określono także wysokość składek członkowskich i zdecydowano, że uzyskane środki będą 

przeznaczone w połowie na działalność „centrali”. Druga część miała trafiać do organizacji 

terenowych. Wszelkie podjęte na spotkaniu decyzje miały zostać zatwierdzone podczas 

najbliższego zebrania Rady Politycznej w pełnym składzie187. 

Podczas spotkania podzielono kraj na następujące obszary: I Centralny (Warszawa), II 

Południowy (Kraków), III Zachodni (Wrocław) oraz IV Północny (Szczecin). Gdańsk i Lublin 

zostały uznane Rejonami Działania, jednak nie były w żaden sposób podporządkowane 

Obszarom i prowadziły autonomiczną działalność. Wedle zeznań Waldemara Wypaska, 

jednego z niedoszłych uczestników, planowane w październiku 1979 r. posiedzenie Rady 

Politycznej zostało zablokowane przez funkcjonariuszy SB, którzy zatrzymali większość 

udających się na nie osób. W tym czasie funkcję kierowników poszczególnych obszarów pełnili 

I-Tadeusz Stański, II-Krzysztof Gąsiorowski, III-Stanisław Januszewski, IV-Ryszard Nowak 

(zastąpiony następnie przez Marka Lachowicza). W Lublinie funkcję kierownika pełnił 

Zdzisław Jamrożek a w Gdańsku Nina Milewska. Obszar I obejmował teren województw: 

siedleckiego, łódzkiego188, radomskiego, białostockiego, olsztyńskiego oraz stołecznego. 

Obszar II obejmował ówczesne województwo katowickie, rzeszowskie, częstochowskie, 

nowosądeckie i krakowskie. Obszar III: zielonogórskie, legnickie, jeleniogórskie, wałbrzyskie, 

gorzowskie, kaliskie, opolskie i wrocławskie. Ostatni, IV Obszar, w myśl podjętych decyzji 

miał odpowiadać za: koszalińskie, gdańskie, poznańskie, leszczyńskie, pilskie, bydgoskie i 

szczecińskie189. Dość szybko w strukturze terenowej wyodrębniono dwa Okręgi. W ramach 

Obszaru II był to Okręg Śląski obejmujący teren województwa częstochowskiego, 

katowickiego i bielskiego. Z kolei w Obszarze IV powstał Okręg Opolski190. 

Jeżeli mowa o Obszarze I to w początkowym okresie realne struktury istniały jedynie w 

Warszawie i Lublinie a w Siedlcach opierały się na działalności Siedlecko-Podlaskiej Grupy 

                                                 
187 OK, AO IV/13.04, Komunikat Sekretariatu KAB KPN, 17 IX 1979 r.; HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 
1, Komunikat KAB Rejon Szczecin, 16 IX 1979 r., k. 5; AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 
16 IX 1979 r., k. 41-44; Idem, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 17 IX 1979 r., k. 181-195; Akt KPN, 
„Gazeta Polska” 10 IX 1979 r., nr. 3, s. 1; Rada Polityczna, „Gazeta Polska”, 15 X 1979 r., nr 4, s. 1; K. Chylak, 
Kryptonim „Apostołka”. Historia aktywistki Konfederacji Polski Niepodległej bez happy endu, „Opinia” 2015, nr 
9, s. 47-52; K. Chylak, Konfederacja Polski Niepodległej…, s. 19-21. 
188 W. Domagalski powołując się na opinię Leszka Moczulskiego twierdzi, że Łódź nigdy nie wchodziła w skład 
Obszaru I (zob. W. Domagalski, Konfederacja Polski Niepodległej na Mazowszu…, s. 144). 
189 AIPN, 1357/68/2, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Tadeusza Jandziszaka z 21 
I 1981 r., k. 123-124; Idem, 1357/72, Protokół przesłuchania Waldemara Wypaska z 11 XII 1980 r., k. 72; Idem, 
1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 89-90; G. Waligóra, G. Wołk, op. cit., s. 392. 
190 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 90. 
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Narodowo-Ludowej i Zygmuncie Goławskim. Podejmowano działania w Łodzi. Nieśmiałe 

próby propagowania programu nowej partii odnotowano w Olsztynie191. Obszar I pozostawał 

jednak w cieniu działalności ogólnopolskiej, gdyż w Warszawie mieszkała duża część 

członków Rady Politycznej KPN. Także tutaj podejmowano inicjatywy o ogólnopolskim 

znaczeniu, jak chociażby manifestacje pod Grobem Nieznanego Żołnierza, czy działania 

związane ze zbrodnią katyńską192. 

Obszar II w początkowym okresie tworzyła kilkunastoosobowa grupa działaczy 

ROPCiO. M.in. Krzysztof Gąsiorowski, Stanisław Palczewski, Stefan Dropiowski, Adam 

Macedoński, Michał Muzyczka, Stanisław Tor i Romana Kahl-Stachniewicz. Aktywnie 

włączyła się w działalność KPN także utworzona przez Zygmunta Łenyka młodzieżowa 

organizacja „Porozumienie Młodych-Niepodległość i Demokracja” z której do KPN włączyli 

się m.in. Krzysztof Bzdyl, Emilia Afenda-Dadał i Bogdan Długogórski. SB szacowała 

liczebność obszaru II na 50-200 członków zamieszkujących głównie Kraków oraz Śląsk. W 

późniejszym czasie podejmowano także próby tworzenia komórek partyjnych w innych 

miastach znajdujących się w granicach Obszaru II. Podczas spotkania 17 października 1979 r. 

zdecydowano, że w skład kierownictwa wejdą: Gąsiorowski, Tor, Macedoński, Palczewski, 

Kahl-Stachniewicz oraz Jan Kruk, emerytowany żołnierz LWP. Początkowo obszarem 

kierował Gąsiorowski, którego w wyniku decyzji podjętych podczas spotkania KAB-u 16 lipca 

1980 r. zastąpił Stanisław Palczewski193. 

We Wrocławiu pierwszego szefa obszaru Stanisława Januszewskiego, na początku 

listopada 1979 r. zastąpił Tadeusz Jandziszak. Wrocław, jak i generalnie Dolny Śląsk, był 

wśród pierwszych czterech obszarów zdecydowanie najsłabszym. Grzegorz Waligóra twierdzi 

wręcz, że przez pierwszych kilka miesięcy nie przejawiał aktywności. Wydaje się to bliskie 

prawdy. O ile Januszewski i Jandziszak brali udział w zebraniach Rady Politycznej KPN to na 

własnym terenie nie prowadzili zauważonych przez SB działań. Figurujący pod aktem 

założycielskim Janusz Stolarski nie jest bliżej znany. Aktywność KPN w Legnicy usiłował 

pobudzić znajomy Szeremietiewa Zygmunt Urban. Wraz z Henrykiem Bacą i Stanisławem 

                                                 
191 Miejscowa SB uzyskała informację, że w sierpniu i wrześniu 1980 r. na terenie Olsztyna program KPN 
usiłowała propagować studentka stołecznej ATK Ewa Kudyszkiewicz. 
192 Meldunek operacyjny wraz ze słownym uzasadnieniem zagrożenia dotyczący ROPCiO oraz KPN w Krakowie 
(SOR „Gniazdo”) [w:] Opozycja małopolska…, s. 991; W. Domagalski, Konfederacja Polski Niepodległej na 
Mazowszu…, s. 144-146; G. Wołk, Powstanie i działalność Obszaru I…, s. 49-52 
193 AIPN, 001708/1774, W. Wiśniewski, Antysocjalistyczna i antypolska działalność Konfederacji Polski 
Niepodległej - obszar II Kraków do dnia 12 grudnia 1981 roku, WSO Legionowo 1983, k. 88-101; Idem, 
001708/3754, R. Stalmach, Niektóre problemy związane ze zwalczaniem antypaństwowej działalności tzw. 
obszaru krakowskiego Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1985, WSO Legionowo 1989, k. 14-16; 
Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 7-8; A. Kęszycka, op.cit., s. 73-75; M. Kasprzycki, 
op.cit., s. 265-266. 
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Obertańcem usiłował aktywizować opozycyjnie lokalne środowiska. Przesłuchiwany w 

styczniu 1981 r. Tadeusz Jandziszak wśród członków KPN z podlegającego mu regionu 

wymieniał jeszcze grupę Mieczysława Poleszczuka i Mariana Stankiewicza a także związanego 

wcześniej z leszczyńskim oddziałem PAXu prawnika, Marka Rolińskiego oraz pracownika 

wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych Władysława Galanta. Kolejnym podanym przez 

Jandziszaka członkiem KPN był Kazimierz Klucznik mieszkający w Kędzierzynie-Koźlu194. 

Szczeciński ośrodek KPN jawił się w początkowym okresie jako jeden z liczniejszych 

i lepiej zorganizowanych. Problemem była jednak jego skuteczna penetracja przez miejscową 

SB. To jej skuteczne operacje doprowadziły m.in. do rozbicia lokalnego środowiska ROCiO. 

Sukcesem było także niedopuszczenie do powstania w Szczecinie SKS i rozbicie prób 

tworzenia lokalnych ogniw KOR. Podsumowując rok 1978 r. szczecińskie kierownictwo jak i 

centrala MSW były niezmiernie zadowolone z efektów pracy KWMO. W Szczecinie z 

Moczulskim zdecydowała się związać grupa której liderował Ryszard Nowak (TW 

„Krzysztof/Anka”). Aktywność tej grupy była w kolejnych miesiącach skutecznie 

paraliżowana przez działania służb. Poza Nowakiem, który odgrywał także znaczącą rolę w 

ogólnopolskich strukturach KPN, istotną postacią był Marek Lachowicz (TW 

„Jankowski/Grzegorz/Piotrowski”). Z Konfederacją związali się także: Jerzy Sychut, 

Radzimierz Nowakowski oraz Ryszard Fryga. Na liście członków założycieli KPN do 

Szczecina przypisano „Jana Bogusławskiego”, który to okazał się pseudonimem. Początkowo 

Nowak przypisywał go Nowakowskiemu, a w późniejszym okresie Tadeuszowi Cierzuchowi. 

Podane osoby stworzyły pierwszy szczeciński CKAB. Zdaniem Nowaka, liczba członków i 

sympatyków KPN w Szczecinie wahała się pomiędzy 15 a 20 osobami195. 

Jednym z miast gdzie podjęto oddolną próbę budowy struktur KPN był Kędzierzyn-

Koźle. Program nowej partii usiłował propagować wspomniany już Kazimierz Klucznik, były 

żołnierz AK i kierownik Biblioteki Pedagogicznej. Jego działalność spotkała się jednak z 

przeciwdziałaniem SB. Podobna sytuacja miała miejsce w Przemyślu, gdzie na bazie Punktu 

Informacyjno-Konsultacyjnego ROPCiO, program KPN propagował Jan Ekiert. Jednak przed 

sierpniem 1980 r. zainteresowanie tematem było znikome196. Osoby tworzące struktury na 

                                                 
194 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Stanisław Kaźmierczak”, 3 XI 1979 r., k. 104. 
195 AIPN, 0296/45, t. 2, Wystąpienie naczelnika na naradzie rocznej Wydziału III KWMO, 23 I 1979 r., k. 13 i 
nast.; Idem, 001708/1444, J. Gryciuk, Antypolska i antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski 
Niepodległej na przykładzie województwa szczecińskiego w latach 1979-1980, WSO w Legionowie 1982, k. 31-
35; P. Muszyński, op.cit., s. 27-36; M. Paziewski, Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu 
Zachodnim [w:] Między Warszawą a regionem. Opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim, red. K. 
Kowalczyk, M. Paziewski, M. Stefaniak, Szczecin 2008, s. 75-77. 
196 Z. Bereszyński, op.cit., s. 189-191; M. Bukała, op.cit, s. 309-310. 



68 
 

prowincji narażone były na większą represyjność niż te działające w stolicy, w której protesty 

wobec działań SB bywały skuteczne, a zachodni dziennikarze mogli bezprawne działania 

szybciej nagłośnić. Na prowincji prawo bywało przez funkcjonariuszy ostentacyjnie łamane. 

 

1.4. Reakcje polskiej emigracji politycznej 

 

Akceptacja działalności Konfederacji przez polską emigrację, a zwłaszcza rząd na 

uchodźstwie była dla jej twórców niezmiernie istotna. Odwołując się do idei legalistycznej i 

tradycji II Rzeczpospolitej starano się przekonać „polski Londyn” iż KPN powinna stanowić 

główną siłę opozycyjną w kraju, wspieraną przez Polonię. Widziano w tym podwójny zysk. Po 

pierwsze uznanie przez emigrację polityczną KPN dawało jej mocny mandat dla prowadzonej 

działalności, a po drugie umożliwiało wsparcie finansowe. Dla mającej ciągłe problemy w 

pozyskiwaniu środków każdy dodatkowy zastrzyk dewiz był na wagę złota. 

Zadaniem popularyzowana idei KPN i pozyskiwania dla niej zwolenników poza granicami 

kraju zajmował się od początku Maciej Pstrąg-Bieleński. Wyjechał z kraju w czerwcu 1979 r. 

pod pretekstem prowadzenia badań etnograficznych w Indiach ale po dotarciu do Berlina 

Zachodniego zrezygnował z dalszej podróży. Poza NRD przebywał w Skandynawii, gdzie 

spotykał się osobami zainteresowanymi Konfederacją. Zaopatrzony w pełnomocnictwa Leszka 

Moczulskiego występował jako przedstawiciel Wydawnictwa Polskiego, „Drogi” i „Gazety 

Polskiej”. Władze PRL dość szybko wszczęły przeciwko niemu śledztwo pod zarzutem 

szpiegostwa (miał udzielać pracownikom wywiadu zachodnioniemieckiego oraz 

amerykańskiego informacji stanowiących tajemnicę państwową)197. Zapewne podczas pobytu 

obozie dla uchodźców w Zindorfie rozmawiał z przedstawicielami zachodnioniemieckich służb 

specjalnych, gdyż była to powszechna praktyka obowiązująca azylantów, ale charakter 

prowadzonych rozmów pozostaje nieznany. 

Wedle informacji uzyskanych przez SB spore nadzieje w pozyskiwaniu na Zachodzie 

sprzymierzeńców wiązano w KPN nie tylko z Pstrąg-Bieleńskim, ale także osiadłym w 

kanadyjskim Edmonton Ryszardem Frygą ze Szczecina i Andrzejem Mazurem z Łodzi198. 

Pstrąg-Bieleński niedługo po przyjeździe do RFN udzielił wywiadu monachijskiemu 

dwumiesięcznikowi „Criticon”. Charakteryzował w nim program i cele KPN oraz odnosił się 

                                                 
197 AIPN, 514/39, t. 1, Akta śledztwa przeciwko Maciejowi Pstrąg-Bieleńskiemu, Notatka inspektora Służby 
Bezpieczeństwa z 17 X 1980, k. 2; AIPN, 01322/2586, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna, Warszawa, [3] IX 
1979, k. 2131; ZHRL, PSL na uchodźstwie, Upoważnienie Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do reprezentowania 
Wydawnictwa Polskiego, 2 VII 1979 r. 
198 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja nt. powołania KPN, 25 IX 1979 r., k. 43. 
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szerzej do specyfiki polskiej opozycji. Podkreślał zwłaszcza niemarksistowski charakter KPN. 

Oceniał, iż niepodległa Polska z pewnością nie będzie krajem socjalistycznym. Dowodził, że 

zarówno marksiści jak i socjaliści w wolnych wyborach nie mają w Polsce żadnych szans199. 

Władzom KPN zależało szczególnie na zyskaniu poparcia polskiej emigracji politycznej, 

w tym członków Rady Narodowej RP. Jednak inicjatywa Moczulskiego, jak i sama jego postać, 

spotykała się z niejednoznacznymi - najczęściej negatywnymi - ocenami. 23 lutego 1980 r., 

minister spraw krajowych Jerzy Zaleski, stwierdził iż tezy stawiane przez Moczulskiego nie 

odbiegają daleko od tez Jacka Kuronia. Zaleski dostrzegał różnice ideowe wewnątrz opozycji 

(„pod KOR-owskim drzewem różne rosną grzybki”),z dużym uznaniem wypowiadał się 

podczas posiedzenia Rady Narodowej o całej opozycji demokratycznej. Podkreślał m.in. jej 

niepodległościowy charakter: „To zsowietyzowane państwo opresji z zachwaszczonym 

polskim językiem urzędowym nie jest dla prof. Lipińskiego, ani dla większości przywódców 

opozycji Rzeczpospolitą i wielu z nich, jak wiemy, gotowych jest poświęcić tygodnie czy też 

miesiące osobistej wolności aby przekonanie to publicznie wyrazić”200. Zachowywał także 

życzliwą neutralność wobec KPN: „budowa czysto niepodległościowej struktury politycznej 

[tj. KPN-przyp.G.W.], przygotowującej się do przejęcia władzy w wypadku dalszego rozkładu 

reżymu komunistycznego bez uzgodnienia z innymi członkami opozycji, jest eksperymentem 

niebezpiecznym i narażającym go na prowokację i penetrację agenturalną. Z drugiej strony 

należy zrozumieć dążenie do wzmocnienia sił opozycji politycznej w terenie. Z prowokacją i 

agenturą musimy się liczyć wszędzie, tak jak liczą się z nią poważni działacze wszystkich 

członów opozycji i trudno byłoby w tym powszechnym niebezpieczeństwie wyznaczyć KPN 

jakieś szczególne miejsce”201. Zaleski bronił w ten sposób KPN przed pojawiającymi się w 

Londynie zarzutami iż inicjatywa ta jest dziełem SB i jej agentów. Domagał się także 

traktowania konfederatów na podobnych zasadach co aktywistów KOR. Głosy o odbiorze KPN 

jako możliwej prowokacji SB i partii „awanturniczej” docierały do jej liderów powodując 

wyraźne zaniepokojenie. Negatywną ocenę w tym zakresie przypisywano głównie Lidii 

Ciołkoszowej i przedstawicielom KOR, którzy mieli deprecjonować Konfederację jako 

bezpośrednią konkurencję202. 

                                                 
199 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Maciej Pstrąg-Bieleński, Poglądy polityczne i 
działalność, k. 137-139. 
200 IPMS, sygn. A. 5/234, Referat Ministra Spraw Krajowych Jerzego Zaleskiego na posiedzeniu Rady Narodowej 
R.P. w dniu 23 II 1980 r., bp. Wystąpienie Zaleskiego zostało przedrukowane w prasie (zob. J. J. Zaleski, Kraj: w 
poszukiwaniu syntezy, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 12 IV 1980 r.). 
201 Ibidem. 
202 Ibidem; AIPN, 1357/76, Ośrodek legalistyczny w Londynie, k. 81-89; AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, 
Meldunek operacyjny, 19 VI 1980 r., k. 70-71. 
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Wymiernym efektem pomocy niesionej KPN, obejmującym także inne odłamy opozycji, 

było wsparcie finansowe udzielane przez kręgi emigracyjne. Opierało się ono najczęściej na 

prywatnych datkach przerzucanych różnymi kanałami do kraju. Rozmiar niesionej pomocy 

wydaje się niemożliwy do oszacowania. Z powodów konspiracyjnych nie prowadzono 

tradycyjnej księgowości a strzępy informacji o tego rodzaju wsparciu zachowały się w 

prowadzonej korespondencji, relacjach opozycjonistów a także archiwach SB, która 

gromadziła te dane z wyjątkową uwagą. Źródłem informacji były przejęte listy oraz doniesienia 

tajnych współpracowników, rzadziej podsłuchy telefoniczne lub mieszkaniowe. Dzięki 

przejętym przez SB listom wiadomo, że pomocy w tej formie udzielała m.in. siostra gen. 

Romana Abrahama, Wanda Stachiewicz i Władysław Gauza. Zaś instytucjonalnie pod koniec 

1979 r. KPN został wsparty trzykrotnie kwotą 200 dolarów przez Rząd na Uchodźstwie (przy 

aktywnym lobbingu Jerzego Zaleskiego). Przesyłano te środki bezpośrednio do kraju lub 

przekazywano przedstawicielom KPN za granicą. Jednym z najważniejszych łączników przez 

którego płynęły środki był Zbigniew Wołyński, którego rola w opozycji była ściśle 

zakonspirowana203. Od pierwszych miesięcy istnienia organizacji fundusze gromadzili: 

Franciszek Wilk, Jerzy Zaleski i Władysław Gauza. Jednak otrzymywane z zagranicy środki 

były dalece niezadowalające. Pojawiały się także - niemożliwe do zweryfikowania - sygnały o 

„znikaniu” funduszy na różnych etapach ich przekazywania. „Otrzymane dotychczas pieniądze 

- jakkolwiek niesłychanie dla nas cenne i pomocne, stanowiły niewielki ułamek naszych 

pieniędzy. Żyjemy, jak tutaj mówimy, »z kraju«. Główne nasze wpływy, to datki za nasze 

wydawnictwa, zbiórki społeczne, a wreszcie jak już zupełnie nie ma pieniędzy - to można 

zawsze iść do takiej pracy, gdzie w miesiąc się sporo zarobi. Np. dla sfinansowania 4-go 

numeru »Drogi« kilku ludzi przez miesiąc pracowało w Szczecinie w porcie przy przeładunku 

chemikaliów, ostatnio parę osób pracowało u badylarzy, jeszcze pracują, bo musimy szybko 

                                                 
203 W trakcie przygotowań do procesu KPN w listopadzie 1980 r. przesłuchiwany w charakterze świadka Marek 
Skuza atakował działaczy KOR zarzucając im komunistyczne inklinacje a także opisywał szczegółowo konflikt 
wewnątrz ROPCiO oraz sprawy finansowe (w tym kontakty z polską emigracją polityczną). Pytany o Zbigniewa 
Wołyńskiego zeznał, że był on określany „Panem X” i jako kurier dostarczał z zagranicy fundusze na działalność 
ROPCiO. Informacje o roli Wołyńskiego Skuza uzyskał od Andrzeja Mazura (TW „Wacława”). Obaj wchodzili 
w skład tzw. Komisji Pięciu. Powołano ją 10 VI 1978 r. na III Ogólnopolskim Spotkaniu ROPCiO w celu 
wyjaśnienia zarzutów natury finansowej kierowanych przez Andrzeja Czumę wobec Moczulskiego. Komisja 
oczyściła Moczulskiego z zarzutów, przepytując wcześniej m.in. Wołyńskiego. W skład Komisji weszło dwóch 
TW (Mazur oraz Marian Bogacz „TW „Warszawski”), którym SB zaleciła takie prowadzenie prac Komisji by 
pogłębiać podziały w ROPCiO. (Zob. AIPN, 1357/70, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół 
przesłuchania Marka Skuzy z 19 XI 1980 r., k. 264-272; Idem, Protokół przesłuchania Marka Skuzy z 28 I 1981 
r., k. 50-58; Idem, 1357/80/1, Pismo Marka Skuzy do Sądu Okręgowego w Warszawie, 3 VI 1981 r, k. 45-46.; G. 
Waligóra, Ruch Obrony …, s. 142-146). 
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nagromadzić 30 tys. zł dodatkowo na zapłatę grzywien na jakie nas ostatnio skazały Kolegia 

do Spraw Wykroczeń” - pisał w jednym z listów Moczulski204. 

W innym, adresowanym do Jerzego Zaleskiego narzekał iż fundusze zbierane w Londynie 

na opozycję w całości były przekazywane KOR. Pomijano zaś ROPCiO a także - już w 

późniejszym okresie - KPN. Skarżył się, iż londyńskie pieniądze pomogły lewicy laickiej z 

KOR pogłębić podziały wewnątrz ROPCiO. Jako przykład podawał wsparcie finansowe dla 

wydania przez grupę związaną z Andrzejem Czumą „Opinii”. Twierdził iż od momentu 

powstania KPN do kwietnia 1980 r. nie wpłynęły do niego żadne środki finansowe z Funduszu 

Wolnego Słowa. Nie było to zgodne prawdą. Pewne kwoty z Funduszu docierały do KPN w 

tym okresie. Przykładowo w pod koniec października 1979 r. 200 dolarów amerykańskich i 50 

funtów pochodzących z Funduszu dostarczył Jerzy Gradosielski, weteran Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie osiadły w Londynie, który czasowo pracował we Włocławku. 

Przekazał wówczas informację, że Fundusz posiada kolejne 500 dolarów przeznaczone dla 

Konfederacji. Przeciwko finansowemu faworyzowaniu KOR protestował miesiąc po powstaniu 

KPN Władysław Gauza. W utrzymanym w napastliwym tonie liście adresowanym do Głównej 

Komisji Skarbu Narodowego Gauza zarzucał korowcom iż użyli funduszy otrzymanych z 

Londynu do spowodowania rozłamu w ROPCiO. List ten pozostał bez odpowiedzi. Na tle 

sporów o finanse warto zauważyć, że inaczej niż w Londynie do dzielenia zebranych środków 

podeszli członkowie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA, którzy niewielkie środki 

rozdzielali po równo wszystkim odłamom opozycji. Problemu finansowego nie udało się 

wyeliminować w kolejnych miesiącach i we wrześniu 1980 r. Franciszek Wilk informował, iż 

pieniądze przekazywane z Londynu są wykorzystywane do podporządkowywania sobie 

różnych grup przez jedną z nich. Aluzje do KSS „KOR” i faworyzowania tej grupy przez Lidię 

Ciołkoszową były czytelne205. 

Zarzut faworyzowania KSS „KOR” odrzucał premier Kazimierz Sabbat, który w maju 

1980 r. informował Aleksandra Pruszyńskiego iż rząd uchodźczy udziela pomocy wszystkim 

ruchom wolnościowym i ze wszystkimi (także z Moczulskim) jest w kontakcie. Apelował także 

o nie przenoszenie konfliktów wewnątrz opozycji na scenę emigracyjną. Odrzucił również 

propozycję by kilku konfederatów weszło w skład Rady Narodowej. Zdaniem premiera byłoby 

                                                 
204 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu Leszka Moczulskiego do Andrzeja 
Ehrenkreutza z 22 XII 1979 r., k. 49-50. 
205 IPMS, sygn. A5/262, List Franciszka Wilka do prezydenta Edwarda Raczyńskiego, 14 IX 1980 r., bp.; AIPN, 
1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Jerzego Zaleskiego, [IV 1980 r.], 
k. 202-203; Idem, List Władysława Gauzy do Głównej Komisji Skarbu Narodowego, 27 IX 1979 r., k. 326-334; 
Idem, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 30 X 1979 r., k. 80; P. Kardela, Stowarzyszenie Polskich 
Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990, Olsztyn-Białystok 2015, s. 501-503. 
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to przedwczesne i narażałoby te osoby na proces o zdradę stanu206. Biograf Sabbata zwrócił 

uwagę, że od początku objęcia funkcji premiera wypowiadał się on pochlebnie o działalności 

KOR. Wspierał także jego działalność pomimo dość chłodnych stosunków z przedstawiciele 

zagranicznym KOR, Eugeniuszem Smolarem. Powstanie ROPCiO odebrał pozytywnie, jako 

wyraz polaryzacji i pluralizmu politycznego wewnątrz krajowej opozycji207. 

W tym samym czasie Leszek Moczulski w liście do jednego z londyńskich stronników - 

prawdopodobnie Franciszka Wilka - pisał iż rozpoczyna w kraju walkę przeciwko lewicowej 

koterii, której narzędziem prawdopodobnie stał się Sabbat. Głównym powodem miał być dalszy 

brak wsparcia finansowego dla KPN przy jednoczesnym wspieraniu KOR. Moczulski nie krył, 

że jego celem jest wejście w skład Rady Narodowej i włączenie się do życia politycznego 

londyńskiej emigracji208. 

Krytycznie nastawiona wobec KPN, a wydaje się że przede wszystkim wobec 

Moczulskiego, była Lidia Ciołkoszowa. Aktywnie wspierająca KOR nieufnie odnosiła się do 

alternatywnych inicjatyw opozycyjnych. Moczulski szukający wsparcia w Londynie miał tego 

świadomość a część winy za taki stan rzeczy zwalał na samych korowców. Mieli oni zarzucać 

polski Londyn „falą insynuacji”. Mimo wszystko starał się znaleźć zwolenników skłonnych go 

wesprzeć w walce z „politykierstwem” Ciołkoszowej i emigracyjnego PPS. W jednym z listów 

do Władysława Gauzy pisał o konieczności stworzenia „stałego systemu dopływu informacji, 

co się tam dzieje, zwłaszcza wewnątrz PPS Ciołkoszowej”209. 

Słabo znanym wątkiem historii KPN są kontakty z Północno-Amerykańskim Studium 

Spraw Polskich. Studium było organizacją działającą od maja 1976 r. na terytorium USA. 

Powołane przez grupę polskich emigrantów 14 czerwca 1975 r. w Kalamanzzo w stanie 

Michigan. Wśród celów stawiało m.in. formowanie polskiej, długofalowej myśli politycznej; 

budzenie czujności wobec ZSRS a także gromadzenie informacji o przypadkach łamania praw 

człowieka i już sam ten fakt czynił kontakty z działaczami KPN naturalnym. P-ASSP 

współdziałało z Kongresem Polonii Amerykańskiej i skupiało wielu emigrantów politycznych 

o piłsudczykowskich sympatiach. Przewodniczącym Rady w opisywanym okresie był prof. 

                                                 
206 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Kazimierza Sabbata do Aleksandra 
Pruszyńskiego, 9 VI 1980 r., k. 257. 
207 J. K. Danel, op.cit., s. 477-483, 489-492, 550-554. 
208 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Franciszka Wilka (?), 
[IV 1980 r.], k. 272; IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 
IX 1981 r., bp. 
209 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu zarekwirowanego 10 XI 1980 r. w 
mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego, k. 61; Idem, 1357/69, List Leszka Moczulskiego do Władysława Gauzy, [IV 
1980 r.], k. 279. 
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Jerzy Lerski, historyk i drugo-wojenny kurier, zaś Radzie Wykonawczej przewodniczył 

orientalista, prof. Andrzej Ehrenkreutz210. 

P-ASSP starało się wspierać opozycyjne inicjatywy niepodległościowe w PRL także 

materialnie. W jednym z listów adresowanych do Zbigniewa Wołyńskiego przewodniczący 

Rady Wykonawczej P-ASSP tak uzasadniał specyfikę funkcjonowania wśród Polonii: „mam 

nadzieję, że zrozumiesz, iż nam tutaj nie wolno się identyfikować z tą czy inną grupą, bo to 

dodałoby oliwy do ognia rozbicia naszej emigracji politycznej. Studium - chociaż uczciwie 

apolityczne (oprócz postawy niepodległościowej) - już jest atakowane z tej czy innej strony, a 

przecież nasza linia jest taka prosta, a rysowana jest przez ludzi, którzy wychowywali się przed 

wojną w rozmaitych klimatach politycznych”211. List był pisany w okresie poprzedzającym 

powstanie KPN, gdy narastał konflikt wewnątrz ROPCiO. 

Już po powstaniu KPN obrony przed sposobem przedstawiania Konfederacji na falach 

RWE szukał u Ehrenkreutza m.in. Władysław Gauza212. Jednak w ocenie profesora do 

dyskryminacji KPN na tym polu nie dochodziło. Według niego KOR „zorganizował lepszy 

system dostarczania informacji podpartych i sprawdzonych wiadomościami ze strony 

zachodnich środków masowego przekazu”213. Zobowiązał się jednak przekazać zastrzeżenia 

Gauzy dyrektorowi RWE Zygmuntowi Michałowskiemu. 

Oburzenie i zarzut złej woli ze strony Michałowskiego formułowało całe kierownictwo 

KPN. Rozgoryczeni faworyzowaniem - w ich odczuciu - informacji dotyczących KOR 

konfederaci nagrywali nawet audycje RWE by dokumentować przykłady złej woli 

dziennikarzy monachijskiej radiostacji. Zygmunt Michałowski na tak poważne zarzuty 

odpowiadał iż KOR ma wypracowany lepszy od KPN system informacyjny. W jednym z listów 

rozgoryczony Moczulski pisał: „w sumie jest to zadziwiające: niemałym dla nas wysiłkiem 

organizacyjnym i znacznie większym finansowym (pochłania to liczącą się część całego 

naszego budżetu), z szybkością nie mniejszą niż agencje prasowe dostarczamy RWE 

informacji, za nich opracowujemy je redakcyjnie - a RWE raz po raz zachowuje się, jakby było 

jakimś zawracaniem jej głowy i nawet za parę marek nie chce wykonać telefonu do Lundu [tj. 

                                                 
210 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Północno-Amerykańskie Studium Spraw Polskich - 
opracowanie Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu z 7 II 1981 r., k. 53-76; P. Kardela, 
Północno-Amerykańskie Studium Spraw Polskich i jego znaczenie w utrzymaniu linii niepodległościowej 
Kongresu Polonii Amerykańskiej [w:] Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko 
polskiej, red. Violetta Wejs-Milewska, Ewa Rogalewska, Białystok 2009; J. Draus, Nauka polska na emigracji 
1945-1990 [w:] Historia nauki polskiej, t. 10: 1944-1989. Cz. 2, Instytucje, red. L. Zasztowt i J. Schiller-Walicka, 
Warszawa 2015, s. 643-646. 
211 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Andrzeja Ehrenkreutza do Zbigniewa 
Wołyńskiego z 20 IV 1978 r., k. 26. 
212 Ibidem, Kopia listu Władysława Gauzy do Andrzeja Ehrenkreuza z 5 I 1980 r., k. 28. 
213 Ibidem, Kopia listu Andrzeja Ehrenkreuza do Władysława Gauzy z 23 I 1980 r., k. 37. 
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Władysława Gauzy-przyp. G.W], aby sprawdzić czy ewidentnie nieprawdziwa wiadomość (jak 

podana, że KPN zgłosiło kandydatury na posłów w ramach FJN!) może być nadana”214. W 

dalszej części listu skarżył się zaś na pomijanie informacji dotyczących represji wobec 

środowiska tworzącego KPN oraz obie frakcje ROPCiO. Podawał także przykłady dysproporcji 

w programach RWE świadczących na korzyść działaczy KOR. List kończył zarzutem: 

„dlaczego inni ludzie, nie mniej represjonowani, w ogóle nie interesują RWE? To 

klasyfikowanie ludzi na swoich i obcych jest oburzające. RWE wskazuje SB, kogo można 

bezkarnie bić”215. Za tak jednoznaczną opinią szły kolejne przykłady różnic w przedstawianiu 

KOR i KPN. Moczulski podawał, iż powołany przez KPN zespół analizujący programy RWE 

ustalił, iż czas poświęcony działalności KOR był trzy razy dłuższy niż informacje o działalności 

innych ugrupowań opozycyjnych. Konfederatów niepokoiło także iż informacje o represjach 

wobec działaczy KPN nie zawsze podawały ich afiliację opozycyjną (co było zgodne z prawdą) 

i nie podawano ich - w przeciwieństwem do tych dotyczących KOR - w głównych programach 

informacyjnych. Liderzy KPN mieli pełną świadomość, że RWE była wówczas monopolistą 

wśród nie-reżimowych mediów informacyjnych i dlatego starali się o zmianę obrazu 

Konfederacji na bardziej „zobiektywizowany”. Interwencję w sprawie przemilczenia 

działalności Konfederacji na falach RWE podjął także Aleksander Pruszyński, będący 

aktywnym zwolennikiem KPN działającym wśród kanadyjskiej Polonii. Interweniował w tej 

sprawie u osób z amerykańskiego kierownictwa stacji. Jednak dyplomatycznie mu tam 

podziękowano za zwrócenie uwagi. Wydaje się, że nie miało to wpływu na późniejszy kształt 

audycji dotyczący sytuacji w Polsce216. 

Wzburzenie konfederatów wzbudzał fakt, że dyrektor Michałowski - co przekładało się na 

audycje radiowe - nie uznawał Konfederacji za partię polityczną. Nie godzono się także z 

faktem, że na antenie RWE często odczytywano dokumenty programowe KOR a wobec KPN 

tego kroku nie podejmowano. Na antenie monachijskiej rozgłośni miano nie ogłosić w całości 

aktu założycielskiego KPN (z podaniem listy założycieli), a deklaracja ideowa czytana była z 

pominięciem istotnych fragmentów. Z kolei „Platforma wyborcza KPN” z 1980 r. 

zaprezentowana została jedynie poprzez odczytanie jej wstępu i zakończenia. W późniejszym 

okresie sytuacja zaczęła jednak ewoluować i konfederackie zarzuty zarówno wobec RWE jak i 

„Kultury” osłabły. 

                                                 
214 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Andrzeja Ehrenkreuza 
z 18 IV 1980 r., k. 273. 
215 Ibidem, k. 274. 
216 Ibidem, k. 273-277; HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Aleksandra Pruszyńskiego do Leszka 
Moczulskiego, 20 V 1980 r., k. 29. 
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Zarzuty wobec dyskryminowania KPN na antenie RWE oraz na łamach paryskiej 

„Kultury” i „Tygodnia Polskiego”217 zostały podniesione kilka miesięcy później przez 

przewodniczącego KPN publicznie. Utrzymano je w ostrym tonie. Ignorowanie przesyłanych 

sprostowań na nieprawdziwe, zdaniem KPN, informacje nazwał Moczulski „działaniem 

skrajnie nieetycznym i co najciekawsze prowadzone przez ludzi, którzy od komunistów 

domagają się wolności słowa i działania etycznego […] uważają, że jeśli ktoś nie miał 

przeszłości marksistowskiej, to nie jest godny poparcia ani poważnego i uczciwego 

traktowania”218. 

Z kolei Jerzy Giedroyć oceniał działalność skandynawskich przedstawicieli KPN jako 

„nieprzyjemną”. W liście do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pisał m.in. „Ci wysłannicy 

wprowadzają metody Falangi atakując b[ardzo] brutalnie, nie unikając szantażu […] Oni się 

rozpychają coraz bardziej. Obliczają sobie ile o nich się pisze a ile o KOR czy P[olskim] 

P[orozumieniu] N[iepodległościowym], tupią na polski Londyn o pieniądze a Londyn zdaje się 

zachowuje się jak Michałowski [dyrektor RWE-przyp. G. W.]. Jest to nowy ton którego dotąd 

na emigracji nie było i myślę że trzeba im dać po palcach. Tym bardziej że opanowali poza 

»Wiadomościami« sztokholmskimi »Czas« w Winnipegu i »Gazetę Polską« w Toronto tak że 

zaczynają mieć »bazę«”219. W innym liście stwierdzał wprost: „zawsze się starałem by 

zachować dobre stosunki ze wszystkimi ugrupowaniami (z wyjątkiem Moczulskiego)”220. Sam 

lider KPN starał się tonować zbyt ostre wystąpienia skandynawskich zwolenników. Po jednym 

z ataków Gauzy na paryską „Kulturę” bronił go w następujący sposób: „Zaskoczyło mnie to, 

ale rozumiem stan psychiczny i powody dla których on to uczynił. Ostatecznie, Władysław 

doskonale wie, jak ciężka jest nasza sytuacja”221. 

Ciekawie postrzeganie paryskiej „Kulturę” opisał na sali sądowej Romuald Szeremietiew. 

W trakcie składanych we wrześniu 1981 r. wyjaśnień mówił, że wpłynęła ona pozytywnie na 

myślenie polityczne współczesnej Polski. Przybliżał także koncepcje polityczne Juliusza 

Mieroszewskiego lansowane na łamach pisma. Przekonywał, że środowisko „Kultury” było 

                                                 
217 Wacław Zagórski, redaktor „Tygodnia Polskiego” uzasadniał krytycyzm redakcji względem KPN brakiem 
zaufania, przy czym dodawał: „mając dowody, że grupuje ona [tj. KPN] wprawdzie ludzi z opozycji (dysydentów), 
ale w ich gronie znalazło się zbyt wielu ludzi o światopoglądzie szowinistyczno-nacjonalistycznym, często wprost 
faszyzujących” (zob. AIPN, 1357/65, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu Wacława Zagórskiego 
do Aleksandra Pruszyńskiego, 25 IX 1980 r., k. 24). 
218 O sytuacji w Polsce mówi Leszek Moczulski, „Czas” 27 IX 1980 r., s. 2. 
219 List Jerzego Giedroycia do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z 25 V 1980 r.. Dziękuję prof. Rafałowi 
Habielskiemu za udostępnienie kopii korespondencji pomiędzy Giedroyciem i Herlingiem-Grudzińskim z lat 
1980-1981. 
220 List Jerzego Giedroycia do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z 3 VIII 1980 r. 
221 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Leszka Moczulskiego do Jerzego Giedroycia, 13 X 1979 r., k.19. 
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otwarte jest na współpracę z rewizjonistami i to był element różniący program KPN od wizji 

paryskiej „Kultury”222. 

Na łamach „Kultury” teksty krytyczne wobec KPN ukazywały się od utworzenia partii. 

Szczególnie komentowany był tekst Zdzisława Najdera utrzymany w krytycznym tonie. 

Ukrywając się pod pseudonimem Socjusz, analizował dokumenty programowe KPN i 

krytycznie oceniał jawne działania opozycyjne. Jego zdaniem sprowadzały one niepotrzebne 

represje. Przeciwstawiał temu pracę organiczną prowadzoną głównie przez działaczy KSS 

„KOR”. Zdaniem Najdera kluczem do sukcesu opozycji miała być działalność kształceniowa i 

uświadamiająca społeczeństwo, gdyż „wzrost społecznego napięcia musi się albo wyładować 

w kulminacji - albo rozładować w zniechęceniu. Ponieważ w odczuciu większości 

społeczeństwa, a także w opinii wszystkich bodajże trzeźwych obserwatorów polskiej i 

międzynarodowej sceny politycznej nie ma w tej chwili szans na kulminację, która 

przyniosłaby Polsce radykalną poprawę warunków bytu politycznego i gospodarczego - to 

rozładowanie się napięcia w zniechęceniu jest niebezpieczeństwem głównym” - pisał 

Socjusz223. Dostrzegał także słabość organizacyjną KPN pisząc, że zdobycie konfederackich 

publikacji nawet w Warszawie jest prawie niemożliwe. Działo się to pomimo szumnych 

zapowiedzi uruchomienia na wiosnę 1980 r. tygodnika w wielkim nakładzie. Górnolotne 

oświadczenia KPN zdaniem Najdera uczyniły jej wiele szkód. „Psychologiczna potrzeba 

ogłaszania podniośle brzmiących deklaracji, układania szczegółowych, dalekosiężnych i 

optymistycznych planów oraz zapewniania o własnej sile jest całkiem zrozumiała. Takie 

wystąpienia stanowią ujście dla głębokich frustracji, zadośćuczynienie za wieloletnie 

upokorzenia i bezsiłę. Zrozumiały też jest entuzjazm, z jakim ta buńczuczność została przyjęta 

na emigracji - wśród wychodźców politycznych, ofiarnych a niecierpliwych, i zarazem mało 

świadomych rzeczywistych warunków działania i potrzeb ruchu wolnościowego w Polsce. Nie 

zamierzam, jak to się często robi, kwestionować czystości intencji twórców KPN. Chcę tylko 

zwrócić uwagę, że zaproponowany przez nich sposób działania ma w sobie wiele aktorstwa a 

nie rokuje odpowiedniej skuteczności” - stwierdzał Najder. Przyznawał także iż wobec KPN i 

Moczulskiego kierowano „bezpardonowe i demagogiczne ataki”, ostro przeciwstawiając się 

poziomowi tychże polemik: „Kultura politycznego współżycia i kultura polemik są najlepszym, 

a obecnie właściwie jedynym sprawdzianem głębi i szczerości przekonań. Nie jest demokratą 

ktoś, kto różnicę poglądów przedstawia w kategoriach zdrady narodowej, perfidii lub 

tchórzostwa, kto na krytykę reaguje inwektywami, kto dyskusję zmienia w pyskówkę. Nie jest 

                                                 
222 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 29 IX 1981 r., k. 61-66. 
223 Socjusz [Z. Najder], Gesty i praca, „Kultura” 1980, nr 7 (394-395), s. 124-125. 
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niepodległościowcem ten, kto, wprowadzając sztuczne podziały w ruchu wolnościowym, 

osłabia jego siłę; kto większą wagę przykłada do różnić niż do jedności Polaków, którzy 

rozmaitymi szlakami chcą się przedrzeć ku niepodległości”224. Artykuł Socjusza osłabił fakt, 

że gdy się ukazał w lipcu 1980 r., w PRL trwały już strajki a miesiąc później powstała 

„Solidarność”. Jedynej znanej polemiki autorstwa Macieja Pstrąg-Bieleńskiego „Kultura” nie 

opublikowała225. 

 

1.5. Twórcy KPN - portret zbiorowy 

 

Przewodniczący KPN oceniał, że wśród członków partii w końcu 1979 r. „więcej niż 

połowę” stanowili robotnicy. Natomiast wśród liderów ugrupowania przeważały osoby z 

wyższym wykształceniem humanistycznym. Z kolei w propagandowych wydawnictwach 

powielano szacunki SB, które mówiły, że około 72% członków-założycieli KPN stanowili 

inteligenci. Owe 72% wzięło się z zestawienia zawodów podanych sygnatariuszy aktu 

założycielskiego Konfederacji. W tym gronie znalazło się 31 pracowników umysłowych, 5 

studentów, 9 robotników, 3 rolników oraz 2 rzemieślników. Trudno jednak uznać to za próbę 

reprezentatywną. Problemem nie była jedynie wielkość grupy. W gronie sygnatariuszy aktu 

założycielskiego nie umieszczono wszystkich osób, które do KPN faktycznie należały. Dla 

oceniających z marksistowskiej perspektywy propagandzistów i funkcjonariuszy SB 

przyporządkowanie Konfederacji danej klasie społecznej wydawało się naturalne. Faktycznie 

była to kwestia drugorzędna. Przez opisaną w niniejszej pracy dekadę w KPN aktywnie działali 

zarówno inteligenci, studenci, uczniowie jak i robotnicy. Do rzadkości należeli chłopi, ale to 

środowisko i w pozostałych organizacjach opozycyjnych należało do rzadkości. Działalność 

antysystemowa w PRL była bowiem domeną mieszkańców miast, najczęściej większych 

ośrodków226. 

Jednym z trudniejszych do odtworzenia elementów historii KPN jest próba ujęcia 

motywacji osób do niej wstępujących. Pytanie o to po latach niesie ryzyko ahistorycznego 

spojrzenia na ówczesne wybory. Z drugiej strony źródła takie jak dokumenty wytworzone przez 

SB lub protokoły przesłuchań także mogą zawierać pułapki interpretacyjne. Historyk usiłujący 

odtworzyć emocje opisywanych bohaterów musi pozostać ostrożniejszy w tej materii niż wobec 

                                                 
224 Ibidem, s. 130. 
225 Ibidem, s. 123-130; AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 25 VII 1980 r., k. 36. 
226 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu zarekwirowanego 24 X 1980 r. w 
mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego, k. 65; Idem, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 5; W. Rehan, op.cit., 
s. 52. 
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odtwarzania faktografii. W tym przypadku cenniejsze poznawczo wydaje się przytoczenie 

samych źródeł niż ich wyczerpująca analiza. Pytanie o motywacje - w przeciwieństwie do prób 

umiejscowienia opisywanych wydarzeń w konkretnym czasie czy odtworzenia personaliów 

uczestników - jest bowiem ambiwalentne. 

Tadeusz Jandziszak pytany przez przesłuchującego go oficera SB czym kierował się 

wstępując do KPN odpowiadał: „głównym motywem […] było przeciwstawienie się złu, które 

przybierało przerażające rozmiary. Mam tu na uwadze sytuację gospodarczą w kraju, która 

spowodowała dezintegrację społeczną, bezkompromisową pogoń za wartościami materialnymi, 

szerzącą się ogólnie rzecz ujmując, patologię społeczną, zanik w wielu dziedzinach życia 

kultury zarówno na co dzień jak i też kultury ogólnoludzkiej. Chęć przeciwstawienia się tym 

zjawiskom, które były groźne dla funkcjonowania życia politycznego i społecznego, za które 

w dużej części obwiniałem władze”227. Z kolei krakowska aktywistka ROPCiO 

przesłuchującym ją esbekom tłumaczyła zwięźle: „KPN był związkiem osób o różnych 

poglądach politycznych, których jednoczył pokojowy program walki o niepodległą Polskę i 

przestrzeganie praw obywatelskich. Ponadto czynnikiem jednoczącym ludzi wokół KPN była 

osobowość L[eszka] Moczulskiego”228. 

Przyglądając się bliżej motywacjom wielkopolskich konfederatów, najczęściej pojawiały 

się te natury etycznej. Aleksandra Maciejewska zeznała, że zainteresowanie KPN „wystąpiło 

dopiero we wrześniu, względnie [w] październiku 1980 r., po programie telewizyjnym, który 

przedstawiał program Konfederacji, jej cele i sposoby działania. Znając z programu 

telewizyjnego oficjalną, państwową ocenę Konfederacji Polski Niepodległej, zainteresowała 

mnie druga strona i chciałam się spotkać z osobą, która mogłaby mi wytłumaczyć punkt 

widzenia drugiej strony”229. Paweł Waliszewski zaznaczał wpływ, jaki wywarła na niego 

lektura „Rewolucji bez rewolucji”230. Tym samym torem szedł szef tamtejszego Obszaru Lech 

Kuroczycki: „Przeczytałem Rewolucję bez rewolucji. Zgadzałem się ze wszystkim. Następnie 

widziałem się z Marią Moczulską, zanim cokolwiek zaczęliśmy robić w Poznaniu. 

Postanowiłem zrobić coś, co było zgodne z moimi przekonaniami”231. Z kolei Maciej 

Frankiewicz, wybór KPN tłumaczył „ekstremizmem” tej organizacji oraz zbyt umiarkowaną 

linią „Solidarności” i KOR: „«Solidarność» stawała się dla mnie za bardzo związkowa. A ja 

                                                 
227 AIPN, 1357/68/2, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Tadeusza Jandziszaka, 16 I 
1981 r., k. 96. 
228 AIPN, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Romany Kahl-Stachniewicz z 
28 XI 1980 r., k. 259. 
229 AIPN Po, 08/1619, Protokół przesłuchania Aleksandry Maciejewskiej, 22 XII 1981 r., k. 16–17. 
230 AIPN, 975/763, Protokół przesłuchania Pawła Waliszewskiego, 13 I 1982 r., k. 8v. 
231 Relacja Lecha Kuroczyckiego, 4 II 2013 r., zbiory autora. 
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chciałem się zaangażować w walkę z komuną. Więc w naturalny sposób rozglądałem się za 

czymś dalej idącym - wiosną 1981 r. trafiłem do KPN. Poznałem nieco zwariowaną i przez to 

wariactwo nawet sympatyczną osobę - Majkę Moczulską. Poznałem ją w mieszkaniu 

Moczulskiego w Warszawie. Moczulski wtedy siedział […] Ja najpierw szukałem kontaktu z 

KOR, bo KOR był najbardziej znany. Natomiast mnie się niespecjalnie podobało na 

spotkaniach z Michnikiem, z Kuroniem. Oni szli w kierunku związku zawodowego, a ja miałem 

gdzieś związek zawodowy! Ja chciałem niepodległości Polski! No, jakby rozumiałem, że to 

jeszcze nie dzisiaj, ale to jest ten cel… Jak ja o tym mówiłem, to tak odbierałem ich reakcję, że 

zastanawiali się, czy czasem nie przyszedł jakiś prowokator? I z tego powodu poszedłem w 

kierunku KPN, bo tam było jednoznacznie”232. 

Jeden z wielu młodych aktywistów KPN działających w niej już w latach 80-tych 

wspominał: „przystąpiłem do Konfederacji po to, żeby konkretnie działać i dowalić komunie 

najwięcej, ile było można. Jak przeczytałem tę ulotkę w 1979 roku, a stało w niej jak wół -

niepodległość, suwerenność, to już wiedziałem, że tego właśnie chciałem i to mi 

odpowiada”233. Jest to wypowiedź, pod którą mogłoby się podpisać wielu konfederatów, 

zwłaszcza tych młodych (biorąc pod uwagę moment wstępowania do KPN). 

Część sygnatariuszy deklaracji założycielskiej KPN szybko opuściła ugrupowanie. 

Największe zamieszanie dotyczyło Wandy Chylickiej. 21 listopada 1979 r. wydała 

oświadczenie iż wycofuje się działalności w KPN a jej nazwisko zostało umieszczone w gronie 

kolegium redakcyjnego „Gazety Polskiej” bez jej wiedzy. Z kolei przesłuchiwana kilka 

miesięcy później w ramach procesu wytoczonego Moczulskiemu twierdziła, że nie wyrażała 

także zgody na umieszczenie jej nazwiska pod aktem założycielskim KPN. Z kolei w 

konfederackim środowisku uzasadniano jej rezygnację naciskami płynącymi od jej znajomych 

o sympatiach prokorowskich. W wydawanym przez Chylicką piśmie drugoobiegowym 

„Interpelacje” skupiała się głównie na krytyce KSS „KOR” i Jacka Kuronia, jednak „obrywało 

się” także KPN i Moczulskiemu. Chylicka zarzucała mu wodzowski styl zarządzania partią a 

samej KPN marnowanie energii na spory z KOR. W trakcie jednego z przesłuchań dodała, że 

Konfederacji „brak realizmu głoszonych haseł”. W innym miejscu określała postępowanie 

lidera KPN mianem „blagi w mentalności zakochanego w niepodległości człowieka”. 

Dodawała, że nie interesuje jej działalność sformalizowana, instytucjonalna chociaż samo hasło 

niepodległości jej odpowiadało. Pojawienie się na drugoobiegowym rynku „Interpelacji” 

                                                 
232 A. Grupińska, J. Wawrzyniak, op. cit., s. 266. 
233 Relacja Radosława Hugeta, encysol.pl, [dostęp: 19 III 2020 r.]. 
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widziane było przez SB jako jej sukces operacyjny, który pogłębiał istniejące na łonie opozycji 

podziały234. 

Według danych zgromadzonych w MSW do połowy czerwca 1980 r. z KPN wystąpiło lub 

zostało usuniętych 10 osób, będących jej założycielami. Obok wspomnianej Chylickiej byli to: 

Stanisław Januszewski, Zbigniew Drozdowski, Danuta Orłowska, Zdzisław Pałuszyński, 

Matylda Sobieska, Tadeusz Stachnik, Anna Szuwarska, Apolinary Wilk oraz Maria 

Żytkiewicz. Z kolei dalszych pięć (Stanisław Franczak, Adam Macedoński, Mieczysław 

Majdzik, Michał Muzyczka i Michał Niesyn) miało widnieć jedynie na liście założycieli KPN 

ale nie angażować się w bieżącą działalność235. 

Zarzuty o wodzowski styl kierowania KPN pojawiał się także w kolejnych latach. 

Moczulski najpełniej odniósł się do tego publicznie w 1987 r. Potwierdził wówczas mocniejsze 

niż w innych grupach opozycyjnych zdyscyplinowanie i hierarchizację Konfederacji. „Z 

pewnością nie jest to struktura oparta na zasadzie ślepego posłuszeństwa. Ślubowanie nie jest 

u nas obowiązkowe, choć mamy rotę przysięgi. Dyscyplina jest egzekwowana, ale bez 

przesady. Obowiązuje na przykład zakaz głodówek, który przez członków Konfederacji - m.in. 

przez moją żonę - był wielokrotnie łamany bez żadnych konsekwencji. Natomiast polecenia 

Konfederacji członkowie są zobowiązani wykonywać w granicach własnego sumienia i 

dopuszczamy tylko godziwe formy działań”236. 

Analiza dokumentów SB wskazuje, że część założycieli KPN była w momencie 

przystępowanie do organizacji zarejestrowana w ewidencji operacyjnej SB jako jej Osobowe 

Źródła Informacji. Przynajmniej w części przypadków była to współpraca jak najbardziej 

świadoma, dobrze wynagradzana i szkodliwa. Takie osoby jak Ryszard Nowak (TW 

„Krzysztof”, „Anka”, „Grey”), Ryszard Zieliński (TW „Marcin”, „Hermes”) czy Krzysztof 

Gąsiorowski (TW „Jerzy Rawicz”, „Mikołaj Ataman”) w różnych okresach działalności pełniły 

w KPN ważne i odpowiedzialne funkcje. Analiza najistotniejszych TW inwigilujących KPN 

została zamieszczona w ostatnim podrozdziale. 

Analizując portret zbiorowy twórców KPN nie sposób pominąć postać wieloletniego 

przewodniczącego partii. Od wielu lat budził on największe emocje i skrajne oceny w 

                                                 
234 OK, AO IV/13.04, Stosunki wewnątrz opozycyjne, 11 IV 1980 r.; AIPN, 1357/72, Akta śledztwa przeciwko 
liderom KPN, Protokół przesłuchania Wandy Chylickiej z 19 XII 1980 r., k. 217-218; Idem, 1357/73, Protokół 
przesłuchania Wandy Chylickiej z 23 XII 1980 r., k. 33-36; Idem, 001708/1644, L. Wicherkiewicz, Program i 
działalność polityczna Konfederacji Polski Niepodległej, WSO Legionowo 1983, k. 62; W. Chylicka, Parę słów 
na temat „spisku”, „Interpelacje”, nr 3, sierpień 1980 r., s. 3; Idem, 2418/1, t. 9, SOR „Oszust”, Meldunek 
operacyjny, 12 III 1980 r., k. 45; O powstaniu KPN. Z Tadeuszem Stańskim, działaczem niepodległościowym, 
opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 189. 
235 AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 20 VI 1980 r., k. 162. 
236 Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Puls. Nieregularny kwartalnik literacki” 1987, nr 32, s. 83. 
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środowiskach opozycyjnych. Wiarygodności linii politycznej Moczulskiego nie pomagał fakt, 

że w latach 1948-1950 był członkiem PPR i PZPR. Usunięto go za „odchylenie prawicowo-

nacjonalistyczne”. Od 1950 r. był dziennikarzem wielu redakcji. Rozpoczynał jako praktykant 

w „Trybunie Ludu”, następnie pracował m.in. w „Życiu Warszawy”, „Wsi”, „Dookoła Świata”. 

W 1952 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Sam Moczulski 

twierdził, że w latach 1946-1947, mieszkając jeszcze w Sopocie, był członkiem konspiracyjnej, 

młodzieżowej organizacji antykomunistycznej a po przeprowadzce do Warszawy związał się z 

konspiracją piłsudczykowską, tj. nurtem niepodległościowym (o którym była już mowa). W 

1957 r. Moczulskiego aresztowano pod zarzutem zdrady tajemnicy państwowej (przekazywał 

informacje dotyczące sytuacji w kraju korespondentowi „Paris Match”, Aleksandrowi 

Wołowskiemu). Ostatecznie go uniewinniono, jednak został objęty zakazem wykonywania 

zawodu. Publikował wówczas pod pseudonimem w „Więzi”. Od 1961 r. aż do 1977 r. 

redagował dział historyczny tygodnika „Stolica”. Opublikował w tym czasie kilka książek o 

tematyce historycznej i międzynarodowej, m.in. Miecz Nibelungów. Zarys historii armii 

pruskiej i niemieckiej 1618-1967 (1968), Dylematy. Wstęp do historii Europy Zachodniej 1945–

1970 (1971), Kowboje i rakiety (1971, dotyczyła powstania NATO) oraz kilka pozycji z tzw. 

biblioteki żółtego tygrysa. Największy rozgłos przyniosła mu wydana w 1972 i wycofana z 

księgarń w atmosferze skandalu Wojna Polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny 

i działania obronne we wrześniu - październiku 1939, w której bronił polityki zagranicznej 

Józefa Becka. Przyniosła mu rozgłos w środowiskach kombatanckich i opozycyjnych237. 

Prowadząc dział historyczny „Stolicy” Moczulski utrzymywał kontakty z szeregiem 

kombatantów usiłujących w latach 60-tych popularyzować dzieje Armii Krajowej i polskiego 

czynu zbrojnego z lat drugiej wojny światowej. Nawiązał w ten sposób bliskie kontakty, m.in. 

gen. Romanem Abrahamem. Praca dziennikarska ściągnęła na niego także uwagę SB. 17 lipca 

1969 r. por. Marian Kijowski z Wydziału III KSMO złożył wniosek o „opracowanie kandydata 

na TW”, który dotyczył Leszka Moczulskiego. Oznaczało to w esbeckim żargonie rozpoczęcie 

osaczania osoby, którą chciano zwerbować do współpracy238. Powodem były kontakty 

Moczulskiego z Marianem Barańskim, o których poinformował SB TW „Warszawiak”. Por. 

Kijowski widział w Moczulskim osobę cenną z uwagi na jego kontakty w środowisku 

dziennikarskim. Z kolei Barański był wówczas inwigilowany przez stołeczną SB w ramach 

SOR „Bar”. W świetle akt SB rozmowa „pozyskaniowa” przeprowadzona 29 sierpnia 1969 r. 

                                                 
237 G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 387-388; K. Biernacki, Leszek Moczulski [w:] encysol.pl, dostęp: 20 III 2020 
r.; Życiorys Leszka Moczulskiego [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 20 III 2020 r. 
238 AIPN, 2420/2, t. 1, Teczka Personalna TW „Lech”, Wniosek o opracowanie kTW, 17 VII 1969 r., k. 4. 
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w kawiarni „Stolica” zakończyła się sukcesem. Moczulski zobowiązał się do pomocy SB, ale 

brak podpisu pod zobowiązaniem sugerował, że nie cała rozmowa przebiegła po myśli esbeka. 

Redaktorowi „Stolicy” przypomniano kontakty z 1966 r., gdy udzielał informacji oficerom SB 

zajmującym się zabójstwem Bohdana Piaseckiego239. 

Ze sporządzonego 29 listopada 1969 planu wynikało, że porucznik Kijowski planował 

wykorzystywać TW „Lecha” w sprawach „Bar” i „Krzemień” oraz inwigilacji dziennikarzy. 

Kolejna, wystawiona w maju 1974 r., charakterystyka mówiła już tylko o informacjach 

uzyskiwanych od „Lecha” w sprawie dotyczącej Barańskiego. Inspektor Wydziału III KSMO 

dodawał: „uzyskano od niego też dane charakteryzujące środowiska dziennikarskie, oraz 

niektóre osoby ze środowiska b[yłych] ugrupowań prolondyńskich”. Tak nieostre 

sformułowania sugerowały jednak, że uzyskane informacje nie były szczególnie wartościowe. 

W marcu 1975 r. postanowiono ukierunkować „Lecha” na zbieranie informacji z kręgów 

„reakcyjnego podziemia”, czyli środowisk kombatanckich w których się obracał. W grudniu 

1975 r. „wprowadzono” go do sprawy „Dziadek”, czyli inwigilacji gen. Abrahama a od 

września esbecy planowali także pozyskać informacje dotyczące Wojciecha Ziembińskiego 

(figuranta sprawy „Skorpion”)240. 

Według zachowanych dokumentów TW „Lech” faktycznie informował o inicjatywach 

opozycyjnych, które podejmował Barański a także dzielił się plotkami dotyczącymi środowiska 

dziennikarzy, zwłaszcza z redakcji „Stolicy”. Pytany w grudniu 1975 r. o gen. Abrahama 

twierdził, że ten jest do niego od czasów wydania „Wojny Polskiej” ustosunkowany przyjaźnie. 

Moczulskiemu polecono utrzymywać stały kontakt z generałem. Gościł m.in. na przyjęciu 

urodzinowym generała w marcu 1976 r., o czym nie omieszkał powiadomić SB. Dostarczane 

przez „Lecha” informacje nie wykraczały jednak poza publiczną sferę aktywności Abrahama i 

miały ogólny charakter241. 

                                                 
239 22 stycznia 1957 r. uprowadzony został 15-letni Bohdan Piasecki, syn Bolesława Piaseckiego. Sprawa nie 
została do dziś dnia wyjaśniona. W lutym 1957 r. w „Dookoła Świata” ukazał się artykuł pt. Zagadka cichej uliczki, 
w którym sugerowano iż chłopak mógł zbiec na Zachód a porwanie było jedyne mistyfikacją. Jego autorami byli 
Leszek Moczulski, Zdzisław Szałkiewicz i Jerzy Woydyłło. W rzeczywistości Bohdan został zamordowany tego 
samego dnia, ale zwłoki odnaleziono dopiero 8 grudnia 1958 r. Wyjaśnieniem okoliczności zbrodni zajmowała się 
powołana w MSW Grupa Operacyjno-Dochodzeniową (następnie Samodzielna Grupa Operacyjna) kryptonim 
„Zagubiony”, której członkowie kontaktowali się z Moczulskim tuż po publikacji artykułu oraz w 1966 r., gdy 
wciąż poszukiwali sprawców zbrodni. Sondowali Moczulskiego na temat nowych informacji w sprawie porwania 
i zabójstwa. Tekst z „Dookoła Świata” wywołał wściekłość Bolesława Piaseckiego i jego współpracowników (zob. 
AIPN, 2420/2, t. 1, Teczka Personalna TW „Lech”, Wniosek o opracowanie kTW, 15 VII 1969 r., k. 15; A. Dudek, 
G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990; P. Pleskot, Miasto śmierci. Pytania o 
morderstwa polityczne popełnione w Warszawie (1956-1989), Warszawa 2015, s. 112-115, 135, 138-139). 
240 AIPN, 2420/2, t. 1, Teczka Personalna TW „Lech”, Kierunkowy plan wykorzystania TW, 29 XI 1969 r., k. 92-
93; Idem, Charakterystyka TW, 29 V 1974 r., k. 159-160 i nast. 
241 AIPN, 2420/2, t. 2, Teczka pracy TW „Lech”; Idem, 2420/2, t. 3, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Lech”, 
13 VII 1970 r. i nast. 
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Sygnały o „dwulicowej postawie” TW „Lecha” spowodowały, że 17 grudnia 1976 r. 

przeprowadzono z nim rozmowę w siedzibie KSMO. Jej przebieg musiał zaskoczyć 

funkcjonariuszy. Moczulski zachowywał się podczas niej pewnie, wręcz butnie, co oddaje treść 

notatki sporządzonej przez funkcjonariuszy: „«Lech» stwierdził, że w toku dotychczasowej 

współpracy przekazywał Służbie Bezpieczeństwa tylko takie informacje, które uznał sam za 

stosowne. Taka też rzekomo była umowa z pracownikiem który dokonał jego pozyskania. Stąd 

też nie mówił w przeszłości jak i teraz o wszystkich swoich kontaktach i ich działalności. 

Kontynuując swoje wywody określił się jako zwolennik i wielbiciel idei «wielkiego marszałka» 

Józefa Piłsudskiego”. „Lech” opisał następnie koncepcje polityczne, które planował realizować 

w ramach ROPCiO. W rozmowie z esbekami pozycjonował się w kontrze do Jacka Kuronia, 

streszczał tezy „Programu 44”. Naczelnik Wydziału III KSMO, ppłk. Andrzej Maj zapisał, że 

rozmowa z Moczulskim trwała aż 13 godzin a na jej koniec „Lech” zaproponował odbywanie 

dalszych spotkań (w domyśle o innym niż agenturalny charakterze). Ppłk Maj wielogodzinną 

rozmowę podsumował w trzech punktach. Ocenił iż „Lech” okazał się „nieszczery i 

dwulicowy”; że obok współpracy z SB podjął działalność w bliżej nieznanej grupie opozycji 

„narodowej” gdzie odgrywał wiodącą rolę; sugerował jednak dalsze utrzymywanie kontaktów 

z Moczulskim „jeśli dostarczy na spotkanie wartościowy materiał operacyjny”. W innym 

przypadku zalecał „aktywne rozpracowanie”. Do kolejnego spotkania doszło 3 stycznia 1977 

r. w jednym z Lokali Konspiracyjnych. Pewny siebie Moczulski uciął sobie pogawędkę z ppłk. 

Majem na temat opracowanego memoriału oraz programu Polskiego Porozumienia 

Niepodległościowego. Podał także nazwiska „politycznych przyjaciół” z którymi planował 

podjąć działalność opozycyjną. Wymienił Romualda Szeremietiewa (oficer zanotował imię 

Roman), Restytuta Staniewicza, Andrzeja Szomańskiego oraz Ryszarda Zielińskiego. 

Opowiadał także o konfliktach i niesnaskach panujących wewnątrz KOR. Do podobnych 

spotkań doszło kilkukrotnie. Ostatnie udokumentowane miało miejsce 28 marca 1977 r., gdy 

Moczulski rozmawiał o celach niedawno powołanego ROPCiO. Do kolejnego, umówionego na 

4 kwietnia, spotkania - w świetle znanych dokumentów - już nie doszło. Wcześniej, bo w lutym 

1977 r. funkcjonariusze SB zmienili kryptonim sprawy Moczulskiego z TW „Lecha” na 

„Oszusta” (chociaż wciąż zdarzało się im sygnować meldunki pierwszym kryptonimem), 

zmieniając także akta TW na dokumentację SOR-u. Nowy kryptonim oddawał esbeckie 

odczucia wobec Moczulskiego242. 

                                                 
242 AIPN, 2420/2, t. 1, Teczka Personalna TW „Lech”, Postanowienie o zakończeniu współpracy, k. 12; Idem, 
Notatka z rozmowy z TW, 18 XII 1976 r., k. 197-197v i nast.; 2420/2, t. 2, Notatka służbowa, 21 III 1977 r., k. 
206-207; zob. A. Friszke, Czas KOR-u…, s. 185-186. 
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Sam lider KPN, a za nim niektórzy konfederaci, powtarzają tezę o sfałszowaniu całości 

dokumentacji TW „Lecha”. Wedle nich podrobione zostały m.in. podpisy Moczulskiego pod 

niektórymi dokumentami. Funkcjonariusze SB sfabrykować mieli także zapisy rejestracyjne w 

kartotekach Biura „C” MSW oraz całość dokumentacji zawartej nie tylko w teczce pracy oraz 

teczce personalnej TW „Lecha” ale także doniesienia sygnowane przez „Lecha” odnalezione w 

innych sprawach operacyjnych243. Pojawiały się także hipotezy o stworzeniu „teczki Lecha” 

już po likwidacji Służby Bezpieczeństwa244. Analiza zachowanych materiałów źródłowych 

taką ewentualność jednak wyklucza. Sprawa ta zasługuje z pewnością na odrębne studium. 

 

1.6. Stosunki z innymi odłamami opozycji przedsierpniowej 

 

Od samego początku istnienia KPN mierzyła się z krytycznym wobec niej stosunkiem 

twórców i współpracowników Komitetu Obrony Robotników. Szczególną niechęć wzbudzała 

postać lidera Konfederacji, któremu zarzucano związki z frakcją Moczara oraz współpracę z 

SB. Wynikały one z różnych przyczyn: osobistej niechęci poszczególnych działaczy, ale także 

różnic w zasadach ideowych i założeniach programowych obu organizacji. Liderzy obu 

środowisk stosowali także inne środki w prowadzonej działalności i głosili różne cele. 

Rywalizowali także o poparcie w środowiskach polskiej emigracji. Radio Wolna Europa, 

paryska „Kultura” czy polskie władze wychodźcze w Londynie były cennym sojusznikiem dla 

obu środowisk. Nie tylko pomagały nagłaśniać ich działalność ale także wspomagały 

działalność poprzez przekazywanie środków finansowych245. 

Fragment dziennika Mariana Brandysa doskonale oddawał obawy i wyobrażenia jakie 

wobec konkurencyjnej organizacji opozycyjnej posiadała znaczna część korowców: „KOR 

działa całkowicie jawnie i wyraźnie konkretyzuje swe cele, ograniczając się na razie do obrony 

praworządności. ROPCiO ma dość mętną koncepcję nacjonalistyczno-niepodległościową i 

stara się utworzyć coś w rodzaju tajnej organizacji wojskowej”246. O samym Moczulskim 

Brandys pisał, że „jest to człowiek wielkich ambicji, a przy tym zręczny polityk i demagog, 

gustujący we wszelkiego rodzaju intrygach i grach taktycznych”247. 

                                                 
243 Zob. L. Moczulski, Lustracja…; P. Plebanek, SB wobec Leszka Moczulskiego w latach 1969-1977. Analiza i 
wybór dokumentów, Warszawa 2010. 
244 M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Sprawa Moczulskiego: ostateczna klęska lustracji [w: rp.pl, dostęp: 20 III 
2020 r. 
245 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 5; Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2, 
Warszawa 2018, s. 242-243, 281. 
246 M. Brandys, Dziennik 1976-1977, Warszawa 1996, s. 291. 
247 Ibidem, s. 146. 
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29 kwietnia 1977 r., na pierwszym po utworzeniu ROPCiO zebraniu członków KOR, pod 

adresem inicjatorów nowej grupy opozycyjnej (a zwłaszcza Leszka Moczulskiego) padały 

mocne oskarżenia. Zarzucano mu nawet współdziałanie z bezpieką. Niechęć do Moczulskiego 

w środowisku korowskim była tak duża, że wpływała na bieżącą działalność Komitetu. Był to 

m.in. jeden z powodów dużego dystansu z jakim przyjęto w tym środowisku powołanie przez 

Kazimierza Świtonia na Śląsku Wolnych Związków Zawodowych248. Moczulski, jeszcze przed 

powstaniem KPN, krytykował KOR za przyjętą przez jego działaczy niejawną czy raczej 

niesformalizowaną koncepcję działalności, która powodowała ukrycie celów politycznych. 

Zarzucał także korowcom zbyt duże ustępstwa na rzecz władzy w początkowym okresie 

działalności249. „Dziś już protest wobec zła, chociaż nadal konieczny, jest dalece 

niewystarczający. Dlatego zaczynają być unoszone do góry nowe sztandary. Wpisane na nich 

hasła należy rozwijać do pełnych politycznych programów, a te programy tłumaczyć na język 

konkretnego działania” - twierdził Moczulski250. 

Zastrzeżenia środowiska korowskiego wobec Moczulskiego najpełniej wyrażał Jan Józef 

Lipski pisząc iż korowcom „najgorzej ułożyły się stosunki z KPN, zajadle atakującą KOR 

zarówno w kraju jak i na emigracji. Propaganda KPN przedstawiała stale KOR jako grupę 

związaną z jedną z frakcji PZPR (nie wskazywano zresztą, z którą), kryptokomunistyczną i 

antyniepodległościową. To wykluczało oczywiście możliwości jakiekolwiek współpracy […] 

Moczulski określał siebie nawet jako «piłsudczyka», a KPN jako jedyną niepodległościową 

organizację w Polsce, co było śmieszną uzurpacją. Należy dodać, że KPN była grupą o 

liczebności i wpływach nie większych zapewne, niż miała je grupa Czumy, a z pewnością 

ustępującą Ruchowi Młodej Polski. Jeśli sprawiało to inne wrażenie - powodem było unikanie 

przez RMP bluffu. Natomiast po aresztowaniu przywódców KPN i w okresie procesu - jej 

popularność i faktyczne wpływy zaczęły się wyraźnie zwiększać”251. W prywatnych 

rozmowach Lipski był jeszcze radykalniejszy. Gdy 3 stycznia 1980 r. rozmawiał z 

małżeństwem Romaszewskich na temat strategii KSS „KOR” wobec nowej partii „uznał, że 

nie wolno jednoznacznie napisać o Moczulskim, że jest ubekiem, ale powinno się w tekście 

pisanym rzeczowym, spokojnym tonem przedstawić fakty udowadniające że wszędzie, gdzie 

                                                 
248 J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 226-227, 336-338; A. Friszke, Czas KOR-u…, s. 287-290; G. Waligóra, 
Ruch Obrony…, s. 149-152. 
249 Ibidem; L. Moczulski, Układanie mozaiki. Opozycji wizerunek własny, „Droga” VIII 1978, nr 2, s. 22-24; L. 
Moczulski, Gra pozorów i rzeczywistość, „Droga” X 1978, nr 3, s. 31-32. 
250 L. Moczulski, Wielki tygiel. Opozycji wizerunek własny, „Droga” VI-VII 1978, nr 1, s. 25-26. 
251 J. J. Lipski, op.cit., s. 214-215. 



86 
 

pojawiał się Moczulski, działy się dziwne rzeczy i następowało rozbijanie jedności ruchu 

opozycyjnego. Do takiego człowieka - należy to podkreślić - trudno mieć zaufanie”252. 

Zanim powstała Konfederacja, spory ogniskowały się wokół postaci jej lidera. Jacek 

Kuroń, będący w kolejnych latach głównym polemistą ideowym Moczulskiego, wspominał, że 

pierwszy raz spotkał go na przyjęciu imieninowym Wojciecha Ziembińskiego. Miało to miejsce 

23 kwietnia 1976 r. „Kojarzył mi się tylko z antyamerykańskimi i antyniemieckimi broszurkami 

oraz publicystyką «Stolicy», więc słusznie czy nie, z moczarowską frakcją w PZPR. 

Przywitałem się z nim z pewnymi wahaniami, a on natychmiast zaatakował mnie za 

antyniepodległościową tendencję mojej - jak się wyraził - formacji […] Absolutnie osłupiały, i 

pewnie dlatego spokojny, odpowiedziałem, że demokracja parlamentarna, którą postuluje 

rzeczony list [List 59-G.W.] zakłada jako warunek konieczny suwerenność narodu, a więc 

niepodległość państwa. Nie napisaliśmy tego wprost, bo i bez tego mieliśmy trudności z 

sygnatariuszami. Na to Moczulski z kamienną twarzą: a nasza formacja zawsze umiała znaleźć 

dla patriotycznych treści taką formułę, że przechodziły nawet przez cenzurę. Kompletnie 

zgłupiałem. O kim on mówi? Rzeczywiście partyzancka propaganda za zgodą cenzury była 

bardzo patriotyczna, tylko czy można się tym chwalić w towarzystwie i jeszcze przeciwstawiać 

ją wystąpieniom opozycyjnym? Strasznie nawrzeszczałem na Leszka, który w przeciwieństwie 

do mnie był bardzo spokojny. Była z tego kolejna afera towarzyska, że w domu Wojtka 

[Ziembińskiego] obraziłem jego gościa. Myślę sobie, że w tym, co mówił Moczulski, były 

pewne racje. Choć sposób w jaki je przedstawiał, rzeczywiście szokował”253. Pojawiające się 

zarzuty, wierząc esbekom, lider KPN przyjmował ze spokojem. Sondowany w tej materii przez 

Lecha Wicherkiewicza twierdził, że Józefa Piłsudskiego w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 

także oskarżano o kontakty z Leninem ale nic z tego nie wynikało254. 

Dwulicowość oficera SB w tej materii doskonale ilustrowała inna historia, związana tym 

razem z Andrzejem Czumą. Wedle Mariana Bogacza (TW „Warszawski”) Czuma wraz z 

Wojciechem Ziembińskim - do lutego 1978 r. - nie dawali pogłoskom o współpracy 

Moczulskiego z SB wiary. Sytuacja zmieniła się gdy Moczulski wybrał się w podróż do 

Krakowa, gdzie zabrał ze sobą lutowy numer „Opinii”. „W tym samym czasie jeden z wyższych 

oficerów SB pokazał na jakiejś odprawie lutowy numer »Opinii« z odręcznymi zapiskami. 

Kiedy Moczulski wrócił do Warszawy z egzemplarzem »Opinii« to okazało się że naniósł on 

                                                 
252 Cyt. za: Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 355. 
253 J. Kuroń, Wiara i wina…, s. 357. 
254 AIPN, 2418/1, t. 4, SOR „Oszust”, Notatka służbowa z rozmowy operacyjnej z Leszkiem Moczulskim, 1 VII 
1978 r., k. 96v. 
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własnoręcznie pewne zapiski i poprawki i były one identyczne z tym co posiadała SB” - 

relacjonował TW „Warszawski”. Na pytanie o źródło informacji na temat przebiegu narady w 

MSW Ziembiński odpowiadał, że „mają tam swojego człowieka”255. Spokój z jakim te 

rewelacje przyjął kpt. Witold Górski z Wydziału III-1 KSMO wskazują na udaną kombinację 

operacyjną SB, dzięki której udało się podsycić podejrzenia skłóconej z Moczulskim frakcji 

ROPCiO. O ile zarzuty nie przekładały się na publiczne dyskusje to krążyły w środowisku 

opozycyjnym w formie plotek. Wytyczne płynące z Departamentu III MSW były w tym czasie 

jasne: za pomocą dostępnej agentury wywierać jak największą presję na Andrzeja Czumę, 

„celem podtrzymania jego nieustępliwości w stosunku do L. Moczulskiego”256. Nie było to 

wyjątkowe dla SB działanie. Podobnie podchodzono do Jacka Kuronia, którego także 

usiłowano za pomocą agentury mocniej skłócić z Moczulskim257. 

Ostre polemiki pomiędzy liderami KOR a Moczulskim pojawiły się na łamach prasy 

jeszcze przed powstaniem KPN. Jednym z najgłośniejszych tekstów były „Reminiscencje 

niesentymentalne” Adama Michnika. Tekst zamieszczono w wydanej w lecie 1978 r. 

„Krytyce”. Numer pisma został w całości poświęcono Marcowi’68. Lider komandosów w 

swoim tekście ostro atakował Moczulskiego głównie za - domniemamy a u Michnika brany za 

pewnik - udział w kampanii antysemickiej. Lider komandosów pisał wprost, że osoba 

sugerująca, iż po usunięciu z PZPR grupy „syjonistycznej” poprawi się sytuacja w kraju musiał 

być „ogarniętym antysemickim amokiem kretynem”. Nie były to co prawda słowa skierowane 

wprost do Moczulskiego, ale de facto Michnik polemizował wprost z autorem „Memoriału” z 

1976 r. Zarzucał mu także - poprzez przedstawianie przez Moczulskiego Marca’68 jedynie jako 

walki dwóch koterii w PZPR - pozbawianie podmiotowości strajkujących studentów. Krytykę 

pod adresem jednego z rzeczników ROPCiO kończył zarzutem o sygnowanie przez niego w 

„Stolicy” artykułów będących powieleniem oficjalnej linii partyjnej na temat tzw. wypadków 

marcowych. Zauważał także, że przyszły przewodniczący KPN swojej oceny studenckich 

protestów nigdy publicznie nie wycofał258. 

W następnym numerze „Krytyki” z Michnikiem polemizował Marek Skuza zarzucając mu 

osobistą niechęć do Moczulskiego. Michnik podtrzymał jednak zarzuty259. Moczulski, także 

nie przebierając w słowach, bronił się na łamach „Drogi”. Już na wstępie zaznaczył, że od 

                                                 
255 AIPN, 2418/1, t. 4, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Warszawski”, 11 VII 1978 r., k. 108-109. 
256 AIPN, 2418/1, t. 4, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Zenon” (wnioski oficera SB), 7 X 1978 r., k. 
200v. 
257 AIPN, 2418/1, t. 5, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 6 II 1979 r., k. 79v. 
258 A. Michnik, Reminiscencje niesentymentalne, „Krytyka” 1978, nr. 1, s. 24-26. 
259 M. M. Skuza, Reminiscencje sentymentalne, „Krytyka” 1978, nr. 2, s. 129-130; A. Michnik, Odpowiedź, 
„Krytyka” 1978, nr. 2, s. 130-131. 
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chwili powołania ROPCiO stał się przedmiotem ataków politycznego środowiska 

reprezentowanego przez Michnika. Jego zdaniem tego typu polemiki nie sprzyjały jedności 

opozycji. Wymienił w tym kontekście także ataki autorstwa Haliny Mikołajskiej260 oraz 

Grażyny (Gajki) Boruckiej-Kuroń. Odnosząc się do stawianych mu „marcowych” zarzutów 

bronił się, że dwa teksty na jakie powoływał się Michnik były anonimowe. „Dziwi mnie, że 

człowiek tak inteligentny jak Michnik, który ma za sobą pokaźny i pożyteczny dorobek 

przemyśleń i dokonań - poniżył się do uczestnictwa w kampanii insynuacyjnej […] w walce z 

totalitarną władzą należy integrować, a nie dezintegrować poczynania całej demokratycznej 

opozycji” - pisał Moczulski261. Zwrócił uwagę, że żaden z tekstów na jakie powoływał się 

Michnik nie był podpisany a linia programowa „Stolicy” na tle całej kampanii antysemickiej z 

Marca’68 jawiła się jako relatywnie stonowana (co akurat było co najmniej dyskusyjne)262. 

Niechętne reakcje po powstaniu KPN w środowisku korowskim odnotowywała także SB. 

Zauważano, że w informacjach przekazywanych na zachód rola KPN była pomniejszana przez 

Jacka Kuronia a Aleksander Smolar będący rzecznikiem KOR w krajach zachodnich, martwił 

się zbyt szerokim nagłośnieniem powstania Konfederacji. Z kolei Jan Józef Lipski twierdził, że 

„na coś takiego [tj. KPN] mogą nabrać się tylko «emigracyjne cymbały»”263. Według ocen SB 

chciał ograniczać zasięg oddziaływania Konfederacji na zachodzie. Nie były obce w owym 

czasie opinie o „ubeckim” rodowodzie nowoutworzonej partii. Zresztą sugestie m.in. 

przywoływanego już Kuronia, o dużej roli SB w niektórych środowiskach tworzących KPN nie 

były całkowicie pozbawione podstaw. Kuroń agenturalną rolę przypisywał głównie 

krakowskiemu RPPS i Krzysztofowi Gąsiorowskiemu, którego podejrzewał już od lat 60-tych 

o współpracę z SB. O - słusznych, jak się po latach okazało - podejrzeniach wobec 

Gąsiorowskiego publicznie mówił także Jan Józef Lipski264. 

                                                 
260 Halina Mikołajska po utworzeniu ROPCiO sugerowała, że nowa organizacja opozycyjna jest prowokacją 
Służby Bezpieczeństwa. Pełniła w tym czasie funkcję rzecznika prasowego KOR. Wywołało to uzasadnione 
protesty uczestników ROPCiO. Zwłaszcza, że teza o inspiracyjnej roli SB nie była jedynie środowiskową plotką 
ale mogła być odbierana jako oficjalne stanowisko KOR. Przytoczono je m.in. na antenie RWE. W mieszkaniu 
Mikołajskiej pojawił się wówczas Marian Piłka, który bezskutecznie żądał sprostowania nieprawdziwej informacji 
(zob. T. Sikorski, op.cit., s. 69; G. Waligóra, Ruchu Obrony…, s. 82; M. Brandys, op.cit., s. 290-292). 
261 L. Moczulski, Michnikowi w odpowiedzi, „Droga” X 1978, nr 3, s. 40-41. Tekst Moczulskiego przedrukowało 
„Jutro Polski” redagowane przez Franciszka Wilka (zob. Leszek Moczulski odpiera ataki Adama Michnika, „Jutro 
Polski” 31 I 1979 r., nr 1 (693), s. 3-4). 
262 Ibidem, s. 38-41; L. Moczulski, Poland and the Jews, „The Economist” 10 II 1979 r., s. 6. 
263 AIPN, 0204/1421, t. 11, SOR „Poeta”, Notatka służbowa z 21 IX 1979 r., k. 57; Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. 
Biografia źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 348. 
264 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja nt. powołania KPN, 25 IX 1979 r., k. 44; ZHRL, PSL na 
uchodźstwie, sygn. 602, Insynuacje przeciwko Leszkowi M. pana Jana Józefa L. na spotkaniu w Londynie 3 
kwietnia 1980 r.; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 149; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 27-31; R. 
Spałek, „Gracze” - Komitet Obrony Robotników w propagandzie PRL, stereotypach oraz dokumentach 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2(4), s. 94-96; J. Kuroń, Wiara i wina. 
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Sam zainteresowany starał się bronić przed tymi zarzutami. „Insynuacje te, których 

źródłem jest Jacek Kuroń początkowo postanowiłem zlekceważyć, wychodząc z założenia, że 

najlepiej wykażę się w działaniu, które podjąłem organizując krakowskie środowisko Ruchu 

Obrony Praw Człowieka i Obywatela” - pisał w liście do Antoniego Pajdaka Gąsiorowski265. 

Jednak działania te nie przyniosły zamierzonego efektu i przez cały okres opozycyjnej 

działalności Gąsiorowski był traktowany z rezerwą. 

Także niechęć do KPN wspominanego już Smolara nie była wśród emigracji politycznej 

tajemnicą. Jerzy Giedroyć pisał w styczniu 1980 r. iż Smolar o Leszku Moczulskim wyrażał się 

„prawie z nienawiścią”. W innym liście z tego okresu narzekał na „wyklęcie myśli o walce o 

niepodległość” zarówno w gronie krajowej opozycji jak i na emigracji. Co ciekawe, 

działalności KPN nie postrzegał jako środka mogącego zmienić sytuację. Oceniał ją wręcz jako 

przykład działań niepoważnych. Giedroyć nie lokował w Konfederacji nadziei na zmianę 

podejścia Polaków do kwestii polskiej niepodległości266. Według Franciszka Wilka „bardzo nie 

lubił KPN, nigdy nie lubił, a ostatnio był wściekły z powodu ataków na niego personalnie we 

«Wiadomościach Polskich» w Sztokholmie”267. 

Obawy korowskiego środowiska wobec twórcy KPN wyrażał najdobitniej artykuł 

słynącego z ostrego języka Jana Walca. Już sam tytuł - „Drogą podłości do niepodległości” - 

nie pozostawiał złudzeń. Walc polemizował z atakiem na środowisko lewicy laickiej - a 

głównie Jacka Kuronia - jakiego dopuścił się autor „Rewolucji bez rewolucji”. Tekst utrzymany 

w kpiarskim tonie nie stronił od ciężkich zarzutów. Walc pisał m.in. o Moczulskim: „Ktoś, kto 

wespół z moczarowcami tępił kulturę narodową […] później zaś pisywał plugawe teksty 

przeciw gnębionym w Marcu studentom i intelektualistom - otóż ten ktoś doszedł do 

przekonania, iż słynny tramwaj dojeżdża do przystanku niepodległość. I ten ktoś usiłuje nie 

tylko wskoczyć doń w biegu, ale jeszcze chciałby zeń wyrzucić tych, którzy nim jadą”268. 

Zarzuty o udział Moczulskiego w kampanii marcowej nie znajdują potwierdzenia w znanych 

źródłach, jednak faktem jest, że nie tylko w korowskim środowisku uchodziły one wówczas za 

pewnik. Kwestia marcowych artykułów wracała chociażby w okresie solidarnościowej 

rewolucji. W trakcie jednego ze spotkań warszawskiej inteligencji Władysław Bartoszewski 

                                                 
Do i do komunizmu, Warszawa 1990, s. 209-214; A. Friszke, Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, 
Kraków 2010, s. 100-101, 106, 115-116, 132-133, 140, 156-157,169-173, 178-180. 
265 IPMS, sygn. A.66/39, List Krzysztofa Gąsiorowskiego do Antoniego Pajdaka, 5 X 1979 r., bp. 
266 List Jerzego Giedroycia do Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z 23 I 1980 r.; List Jerzego Giedroycia do 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z 19 II 1980 r. Dziękuję prof. Rafałowi Habielskiemu za udostępnienie 
cytowanej korespondencji. 
267 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 828, List Franciszka Wilka do Maciej Pstrąg-Bieleńskiego, 21 V 1981 r. 
268 J. Walc, Drogą podłości do niepodległości, „Biuletyn Informacyjny” 1979, nr 7. 
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mówił, że brzydzi się tekstami Moczulskiego z 1968 r., jednocześnie apelował o podjęcie akcji 

zmierzającej do wypuszczenia lidera KPN z więzienia. Podobne zarzuty podnosił także Jan 

Józef Lipski, gdy w kwietniu 1980 r. odwiedził Londyn. Tygodnik „Stolica” w której pracował 

w 1968 r. przewodniczący KPN była powszechnie kojarzona z moczarowskim nurtem 

politycznym i faktycznie brała aktywny udział w kampanii marcowej. Sam Moczulski zwierzał 

się Restytutowi Staniewiczowi, że w walkach frakcyjnych PZPR stawiał na Moczara. Walc kpił 

także ze zrównywania w „Rewolucji bez rewolucji” Kuronia z działaczami PZPR269. 

Wydaje się, że Moczulski na artykuł Walca zareagował emocjonalnie. Nie okazał jednak 

tego publicznie. Tekst w którym padało m.in. prześmiewcze określenie Moczulskiego jako 

osoby wywodzącej się w toku ewolucji od złośliwej małpy określił w jednym z listów mianem 

„obrzucającego go błotem w sposób bezprzykładny”. Samego Walca zaś „głupim i piszącym 

bezmyślnie”. Jednak zewnętrzna reakcja na tekst była wyważona. Wedle informacji zdobytych 

przez SB Moczulski wysłał do - obieranego za neutralny w wewnątrz opozycyjnych sporach - 

„Biuletynu Dolnośląskiego” list z propozycją zamieszczenia dyskusji pomiędzy nim, Kuroniem 

i Walcem. Jednak Kuroń miał odmówić a reakcja Walca nie jest znana. Z kolei w liście do 

Władysława Gauzy Moczulski pisał: „w kraju nie podejmujemy żadnej polemiki, bo i nie ma z 

czym. Sądzę, że należy przyjąć generalną zasadę, aby w miarę możliwości nie wdawać się w 

kraju w polemiki i walki wewnątrz opozycyjne, natomiast należy ich [tj. KOR-przyp. G.W.] 

atakować na emigracji”270. 

Lider KPN uznał, że lepszym polem do ataku będzie wykorzystanie faktu, iż Walc w 

swoim artykule użył wobec prymasa Wyszyńskiego sformułowania „ajatollah”. Wydrukowany 

już numer „Biuletynu Informacyjnego” został naprędce ocenzurowany a „ajatollah” zamazany 

lub zastąpiony „kardynałem”. Wynikało to z obaw Jacka Kuronia, o sformułowanie zarzutu o 

korowski antyklerykalizm. W samym tekście Walca termin „ajatollah” nie miał wobec prymasa 

Wyszyńskiego tonu napastliwego, jednak mógł zostać tak zinterpretowany271. 

                                                 
269 Ibidem; ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Insynuacje przeciwko Leszkowi M. pana Jana Józefa L. na 
spotkaniu w Londynie 3 kwietnia 1980 r.; J. Olaszek, Jan Walc. Biografia opozycjonisty, Warszawa 2018, s.205-
208; Relacja Restytuta Staniewicza [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 29 XI 2019 r.; W. Kuczyński, Burza nad Wisłą. 
Dziennik 1980-1981, Warszawa 2002, s. 91-92; J. J. Lipski, op.cit., s. 206-207; J. Kuroń, Wiara i wina…, s. 175. 
Dariusz Stola badający marcową propagandę nie trafił na ślad tekstów Moczulskiego. Nie opisał także „Stolicy” 
jako szczególnie aktywnego tygodnika w trakcie akcji propagandowej. Z badań Piotra Osęki wynika, że głównym 
autorem marcowej propagandy w „Stolicy” był jej redaktor naczelny Lech Wysznacki. Osęka w tym nurcie 
umieścił także jeden z artykułów Krzysztofa Kulicza (pseudonim Krzysztofa Naumienki) (zob. D. Stola, 
Kampania antysyjonistyczna w Polsce, wyd. 2, Warszawa 2018; P. Osęka, Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. 
Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Warszawa 1999). 
270 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Władysława Gauzy z 
28 XII 1979 r., k. 305. 
271 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Władysława Gauzy z 
21 XII 1979 r., k. 304. 
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Spory liderów nie zawsze przekładały się na funkcjonowanie regionalnych ogniw opozycji. 

W korowskich informacjach o represjach wobec przedstawicieli Konfederacji nie podawano 

informacji o ich przynależności organizacyjnej. Niekiedy wręcz pomijano informacje o 

represjach w nich wymierzonych. Wywoływało to opory m.in. Zofii Romaszewskiej, samej 

negatywnie ustosunkowanej do działalności Moczulskiego. W niektórych ośrodkach opozycji 

zauważalny był solidaryzm represjonowanych. Pomimo różnic światopoglądowych i sporów 

na temat form działania zauważalne było wsparcie niesione przez różne odłamy opozycji innym 

jej frakcjom. Przykładem takiej działalności był Wrocław, w którym normą były spotkania na 

których omawiano możliwość podejmowania wspólnych działań, wymieniano się literaturą 

drugiego obiegu itp. Zebrania te z czasem zaczęły być określane nieformalnie mianem „Rady 

Jedności”. Faktem jest, że po powstaniu KPN nie uczestniczył w nim przedstawiciel tej partii. 

Wynikało to jednak z autonomicznej decyzji Tadeusza Jandziszaka a nie z ostracyzmu 

spotykającej się grupy. Gdy Jandziszak dowiedział się o kontrowersjach wokół KPN 

zaproponował „Radzie Jedności” spotkanie z Moczulskim, które faktycznie się odbyło w 

mieszkaniu prof. Mirosławy Chamiec w początkach 1981 r. Dla nikogo z wrocławskiego 

środowiska nie było także zaskoczeniem gdy „Biuletyn Dolnośląski” informował o powstaniu 

wrocławskiego biura KPN272. 

Ciekawie ówczesny podział opozycji przedsierpniowej kreślił Andrzejowi Ehrenkreutzowi 

w grudniu 1979 r. sam Moczulski. Dzieląc opozycję na niepodległościową i „naprawiacką” 

pisał: „uwidoczniony już proces polaryzacji w opozycji - na opozycję niepodległościową, 

domagającą się zmian radykalnych, obalenia władzy PZPR jako głównego narzędzia dominacji 

radzieckiej i stworzenia na miejsce PRL rzeczywiście niepodległej Trzeciej Rzeczypospolitej 

(KPN, Ruch Młodej Polski, Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia, a także grupa 

»Głosu« z KSS »KOR« - oraz na opozycję naprawiacką, która twierdząc że uwolnienie się spod 

radzieckiej dominacji i obalenia władzy PZPR jest nierealne i należy tylko zdemokratyzować 

PRL na drodze wynegocjowania jakiegoś kompromisu z PZPR (lewica laicka, jej odłam tzw. 

grupa »Robotnika«, a także Ruch Wolnych Demokratów). Jak z tego widać, linia podziału 

biegnie w poprzek KSS »KOR« i w poprzek Ruchu Obrony, choć w KOR większość ma linia 

naprawy PRL, gdy w R[uchu] O[brony] - niepodległościowa. Ten podział będzie się zaostrzać, 

niestety mimo naszych wysiłków nawet w działaniach przeciwko represjom lewica laicka nie 

                                                 
272 AIPN, 0204/1421, t. 11 lub II 2, Notatka służbowa, 26 VII 1980 r., k. 11; Ibidem, 1357/68/2, Akta śledztwa 
przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Tadeusza Jandziszaka z 30 I 1981 r., k. 157-158; „Biuletyn 
Dolnośląski”, 11(18), XI 1980 r., s. 22; Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony 
Społecznej „KOR”, oprac. A. Jastrzębski, Warszawa 2014; G. Waligóra, Opozycja polityczna na Dolnym Śląsku…, 
s. 77-78, 132-133; Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 367-368. 
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pozwala środowiskom KSS »KOR« iść razem z KPN - a wręcz przeciwnie, jesteśmy 

nieprzerwanie obrzucani stekiem obelg i oszczerstw. Ciągle jeszcze udaje się utrzymać ludzi w 

ryzach, tak, że nie wdajemy się w wymianę ciosów, ale jak długo to się uda?”273. Autor 

jednocześnie przemilczał własne ataki na przedstawicieli lewicy laickiej, nie mówiąc już o 

samym fakcie narzucenia takiego podziału, który mógł być dla niektórych środowisk 

opozycyjnych krzywdzący. 

Jednak w sytuacji gdy oba rywalizujące odłamy opozycji zderzały się z władzami 

Moczulski wyrażał się o działalności KOR z uznaniem. Po aresztowaniu we wrześniu 1980 r. 

chwalił konkurencyjną organizację. Jego zdaniem KOR jako pierwsza od dziesiątków lat, 

niezależna od władz, instytucja społeczna odegrała ważną i pozytywną rolę w historii274. 

Esencją prezentowanego stanowiska był fragment wywiadu Moczulskiego dla wydawanego w 

Kanadzie polonijnego tygodnika „Czas”. Stwierdzał w nim: „Mam pełny szacunek do KOR-u 

i jego działalności. Znaczenie KOR-u jest historyczne. Ale są to minimaliści, naprawiacze z 

gruntu złego systemu”275. Niemal rok później, dużo łagodniej oceniał z perspektywy sali 

rozpraw samego Jacka Kuronia. Odnosząc się do jednego z tekstów programowych Kuronia 

mówił: „postać, której zasług nie muszę przedstawiać” i która formułowała „lapidarne i celne 

sformułowania”276. W dalszej części rozprawy mówił, iż „Rewolucja bez rewolucji” była ostrą, 

publicystyczną polemiką z poglądami Kuronia. Zaznaczał, że pisał ten tekst w sposób w jaki 

zwykle nie lubił tego robić. „Uważałem od początku, że to co piszę o programie Jacka Kuronia 

- jest przesadne, zbyt ostre. Istnieje zasadnicza sprzeczność polityczna i ideowa między nami. 

Wówczas też istniała taka sprzeczność co do spojrzenia na koncepcję wolnych związków 

zawodowych. I społecznego wykorzystania lub niewykorzystania eksplozji społecznej. W 

polemice z Jackiem Kuroniem - używałem określeń specjalnie zaostrzonych, zależało mi 

bowiem na tym, żeby Jacek Kuroń i jego ludzie z KSS KOR realizowali słuszną koncepcję, 

która wynikała z potrzeby narodu […] chciałem żeby ta ostra polemika spowodowała 

przyłączenie się ich - pod obstrzałem naszych argumentów - do naszej linii działania”277. 

Powstanie KPN nie tylko przez korowców zostało przyjęte z dużą rezerwą, by nie 

powiedzieć wrogością. Negatywnie do nowej inicjatywy odnosił się także Andrzej Czuma 

(wciąż skonfliktowany z Moczulskim) i związani z nim członkowie ROPCiO oraz środowisko 

                                                 
273 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu Leszka Moczulskiego do Andrzeja 
Ehrenkreutza z 22 XII 1979 r., k. 50. 
274 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Leszka Moczulskiego z 6 X 
1980 r., k. 221. 
275 O sytuacji w Polsce mówi Leszek Moczulski, „Czas” 27 IX 1980 r., s. 2. 
276 AIPN, 1357/81, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 28 VII 1981 r., k. 75. 
277 Ibidem, k. 80. 
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RWD. Nierzadko pojawiały się środowiskowe opinie, że jest to prowokacja SB278. Niezwykle 

krytycznie oceniał nową inicjatywę Marek Skuza: „Co ten Moczulski wyprawia, na litość 

Boską? On w dalszym ciągu utożsamia siebie, swój styl postępowania oraz działalność swojej 

prywatnej Konfederacji z treścią zawartą w deklaracji Ruchu Obrony Praw Człowieka i 

Obywatela! Sądzę, że powinniśmy w jakiś zdecydowany sposób odżegnać się od jakiejkolwiek 

więzi z tym człowiekiem, któremu dzisiaj, do pełni szczęścia, brakuje mieczyka Chrobrego na 

klapie marynarki oraz chwilowej odwagi do posługiwania się na ulicy ONR-owskim salutem 

[…] Sprawy idą już zbyt daleko. Ten człowiek po prostu oszalał. Dla społecznego 

uatrakcyjnienia KPN-u ogłasza on publicznie wizytującym go dziennikarzom zagranicznym, 

że ten (po)twór polityczny składa się z części składowych, reprezentujących wszystkie odłamy 

opozycji demokratycznej w naszym Kraju, od RPPS do ludowców i chadecji”279. 

Emocjonalność listu i ogromny krytycyzm względem KPN przełożyły się na późniejszą 

aktywność Skuzy. Był on autorem zeznań obciążających liderów ugrupowania o czym będzie 

jeszcze mowa w kolejnych rozdziałach. W tym miejscu warto dodać, że zarzuty o neoendeckość 

Konfederacji nie były odosobnione. Podnosił je także Aleksander Wirpsza na łamach paryskiej 

„Kultury”280. 

Podczas krakowskiego spotkania uczestników ROPCiO, w którym udział wzięło wielu 

członków KPN, nastąpił rozdźwięk pomiędzy Moczulskim a członkami RWD. Ci ostatni, nie 

widząc szans zażegnania wewnętrznego konfliktu w ROPCiO, podjęli decyzję o skupieniu się 

na rozwoju RWD. Głównie poprzez rozwój własnej bazy poligraficznej, poszerzenie bazy 

członkowskiej do ok. 50 osób, reaktywowanie ZIO oraz rozpoczęcie dyskusji programowej pt. 

niepodległość a suwerenność. Zalecano by odcinać się od działań o charakterze awanturniczym. 

                                                 
278 Oświadczenie Zespołu Wykonawczego Rady Sygnatariuszy na temat okoliczności utworzenia partii politycznej 
KPN, 3 IX 1979, [w:] Dokumenty uczestników…, s. 291; J. Walc, Drogą podłości do niepodległości, „Biuletyn 
Informacyjny” 1979, nr 7; S. Barańczak, Mąż opatrznościowy, „Krytyka” 1979, nr 4, s. 70-73; A. Słomka, 
Marzenia i czyn, Katowice 1995, s. 23-24. 
279 List Marka Skuzy do Adam Pleśniara na temat utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej z 7 XI 1979 r. [w:] 
Dokumenty uczestników…, s. 303-304. Nie był to jedyny przykład listu wysłanego przez Skuzę, gdzie krytycznie 
wyrażał się o powołaniu KPN. W podobnym tonie pisał do Franciszka Wilka, skarżąc się na podziały w gronie 
opozycji: „Aktualnie odbywa się w naszym kraju swoista reklama strefy wpływów i zasięgu popularności w 
działaniach poszczególnych ugrupowań opozycyjnych. I KSS «KOR» z Jackiem Kuroniem i KPN z Leszkiem 
Moczulskim usiłują ze wszystkich sił wywołać wrażenie w opinii publicznej na Zachodzie, że w opozycyjnej 
działalności w naszym kraju «liczą się» tylko te dwie frakcje”. Na końcu listu Skuza zobowiązywał się przesłać 
„szczegółową charakterystykę zabiegów Leszka Moczulskiego, zmierzających do uśmiercenia ROPCiO” (Zob. 
ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 375, List Marka Mariana Skuzy do Franciszka Wilka, 6 XI 1979 r.). 
280 Wirpsza charakteryzując KPN pisał iż posiada ona związek z drugo-wojenną Konfederacją Narodu i czerpie z 
tradycji narodowej demokracji. Wspominał także, że KPN traktuje KSS „KOR” jako konkurencję i podważała 
zaufanie do części działaczy, głównie Jacka Kuronia. Wirpsza stwierdzał wprost, że „Niedwuznacznie daje się tu 
do zrozumienia, że KSS «KOR» stanowi coś w rodzaju komunistycznej agentury w ruchu demokratycznej 
opozycji” (zob. J. Kwiatkowska [A. Wirpsza], Co nowego w ruchu niezależnym?, „Kultura” 1980, nr 7 (394-395), 
s. 140). 
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W trakcie spotkania 9 grudnia 1979 r., Karol Głogowski bezskutecznie dążył do usunięcia 

członków KPN z ROPCiO. Za współpracą z KPN opowiedzieli się wówczas niektórzy 

członkowie RWD, głównie Andrzej Mazur oraz Andrzej Ostoja-Owsiany. Większość tego 

środowiska starała się ograniczać konflikt i łagodzić ówczesne spory281. 

Wcześniej środowisko RWD wydało oświadczenie dotyczące KPN. Dokument datowany 

na 30 września 1979 r. podkreślał, że działalność w nowo powołanej partii jest „sprawą 

osobistą” uczestników ROPCiO którzy włączyli się w jej działalność. Podnosili także kwestię 

sprzeczności pomiędzy programem ROPCiO a KPN. Główna oś sporu dotyczyła oceny PRL. 

Dla KPN było to państwo niesuwerenne a tym samym współpraca z rządzącą PZPR nie 

wchodziła w rachubę. Dla RWD PRL był państwem istniejącym, uznanym na arenie 

międzynarodowej i tym samym opowiadali się za ewolucyjnym „przekształceniem reżimu”. 

Sygnatariusze oświadczenia RWD nie krytykując otwarcie Konfederacji stwierdzali wprost, że 

inaczej niż jej twórcy widzą rzeczywistość historyczno-polityczną PRL. Co istotne, dokument 

podpisał m.in. Andrzej Mazur, którego Moczulski usiłował wykorzystywać jako łącznika KPN 

ze środowiskami polskiej emigracji politycznej. O samej treści dokumentu konfederaci 

dyskutowali z przedstawicielami RWD dwa tygodnie po jego powstaniu. Nie udało im się 

jednak dojść do porozumienia. Konfederaci byli wyraźnie zdziwieni tak ostrym w wymowie 

dokumentem, który ustawiał ich poza ROPCiO i uniemożliwiał współpracę z RWD282. 

W tym czasie doszło także do zbliżenia niektórych działaczy KSS „KOR” z grupą Andrzeja 

Czumy. Pierwszym poważnym tego sygnałem była wspólnie zorganizowana manifestacja w 

rocznicę 11 listopada 1979 r. W trakcie dyskusji pomiędzy Czumą a członkami KSS „KOR”, 

tj. Jackiem Kuroniem Adamem Michnikiem, Janem Józefem Lipskim, Edwardem Lipińskim, 

Anką Kowalską, Józefem Rybickim i Ludwikiem Cohnem rozmawiano o wspólnym 

oświadczeniu w obronie zatrzymanych 11 listopada opozycjonistów. W opinii Czumy tak 

sygnowany dokument miał wywrzeć większą presję na władze oraz pokazać, że pozostałe 

grupy opozycyjne współpracują bez utrzymywania kontaktów z KPN. Współpraca ta od 

początku nie była jednak łatwa. Według informacji uzyskanych przez SB Adam Michnik 

uzależniał współpracę grupy Czumy z KOR od odsunięcia Wojciecha Ziembińskiego. Z kolei 

lider KPN przekazywał na Zachód, m.in. do Jerzego Giedroycia informacje o zatrzymaniu na 

                                                 
281 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 8 I 1980 r., k. 109-110; Idem, 1357/69, 
Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Władysława Gauzy z 21 XII 1979 r., k. 304; 
Ł. Perzyna, Jak z pierwszej brygady…, s. 84-87. 
282 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Stanisław Kaźmierczak”, 8 X 1979 r., k. 93; 
Oświadczenie Ruchu Wolnych Demokratów dotyczące powstania Konfederacji Polski Niepodległej i sytuacji w 
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela [w:] Ruch Wolnych Demokratów…, s. 92-95;  
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terenie kraju ok. 90-100 osób, z czego aż 60-70 miało być związanych z Konfederacją283. 

Rywalizacja ta przybierała różne formy w kolejnych miesiącach i latach. 

Spory na linii KPN-KSS „KOR”, skutecznie podsycane działaniami SB, nie pozwalały na 

nawiązanie współpracy. Niemożliwe okazało się nawet neutralne współistnienie. Obie 

organizacje opozycyjne traciły w ten sposób środki i energię, którą mogły pożytkować w 

sposób bardziej kłopotliwy dla władz PRL. Wydaje się, że stroną która straciła na tym 

konflikcie więcej była KPN, która na wiele lat zyskała opinię formacji awanturniczej, 

sterowanej przez służby i postrzeganej z dużą rezerwą przez zachodnią opinię publiczną. Stan 

ten uległ pewnej zmianie dopiero w drugiej połowie lat 80-tych, gdy doszło do symbolicznego 

pogodzenia się Moczulskiego z Kuroniem o czym będzie w mowa w jednym z kolejnych 

rozdziałów. 

 

1.7. Przeciwdziałanie ze strony Służby Bezpieczeństwa 

 

Formalnie sprawa operacyjna dotycząca KPN została wszczęta dopiero 20 listopada 1979 

r. Trzy dni później zarejestrowano ją pod numerem 57821 w archiwum MSW. Nadając jej 

kryptonim „Oszuści” nawiązywano bezpośrednio do SOR, którym objęto Leszka 

Moczulskiego (SOR „Oszust”). Pierwszy oficer SB prowadzący sprawę, mjr Jan Kłos, jako jej 

cel podawał: „koordynację działań operacyjnych ograniczających skutki negatywnych 

inicjatyw oraz prowadzenie i koordynowanie działań dezintegracyjnych” KPN. Jednocześnie 

uznano ją za organizację wykluczającą jakąkolwiek współpracę z władzami PRL284. W 

resortowym żargonie oznaczało to takie prowadzenie inwigilacji środowiska tworzącego KPN 

by je rozbijać a nie całkowicie zlikwidować (co zapewne uznano za nierealne w ówczesnej 

sytuacji politycznej, gdy władze partyjne godziły się z istnieniem jawnie działającej opozycji). 

Pierwsze informacje o planach utworzenia przez Leszka Moczulskiego i osób z nim 

współpracujących opozycyjnej partii politycznej dotarły do MSW najpóźniej 20 lipca 1979 r. 

Funkcjonariusze SB także w okresie wcześniejszym odbierali doniesienia agenturalne w 

których była mowa o pomyśle utworzenia partii politycznej przez osoby z kręgów ROPCiO, 

                                                 
283 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 II 1980 r., k. 124; Idem, 0716/150, 
t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 16 XI 1979 r., k. 26. Funkcjonariusze SB podawane przez 
Moczulskiego liczby określili jako „tendencyjnie wyolbrzymiające represje i udział KPN w przygotowaniach”. W 
innym meldunku twierdzono, że według Moczulskiego listopadowa manifestacja pokazała iż KPN jest 
najpoważniejszą siłą opozycyjną w kraju i w emocjach określił rolę Czumy jako „niedopuszczalnej dywersji […] 
zgranej z Kuroniem i SB, która robiła wszystko by wyeliminować KPN” (zob. AIPN, 0716/150, t. 10, SOR 
„Oszuści”, Meldunek operacyjny, 16 XI 1979 r., k. 27). 
284 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Wniosek o założenie SOR „Oszuści”, 20 XI 1979 r., k. 6. 
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jednak lipcowy donos - autorstwa TW „Zenona” - był o tyle ważny iż opisywał etap 

przygotowań a nie jedynie plany. Drugie potwierdzenie dotarło na ulicę Rakowiecką z Łodzi 2 

sierpnia 1979 r. Opierając się najpewniej na informacjach Andrzeja Mazura ppłk. Czesław 

Chojak podawał podstawowe informacje na temat jej nazwy, programu i składu personalnego. 

Z kolei 11 sierpnia 1979 r. TW „Marek Walicki” informował SB iż Moczulski opracował 

„Tymczasowy statut KPN”, którego kopię dostarczył do KSMO. SB znała treść tego 

dokumentu (dzięki TW „Zenonowi”) już od 9 sierpnia 1979 r.285. 

TW „Marek Walicki” pod koniec sierpnia 1979 r. donosił SB iż utworzenie przez 

związanych z Moczulskim „dysydentów” z PAX Związku Narodowego Katolików było 

zabiegiem taktycznym, który miał stworzyć wrażenie mnogości ideowej partii. Ten sam TW 

dostarczył SB m.in. opracowanie autorstwa Moczulskiego na temat oceny działalności KPN w 

listopadzie 1979 r. Tydzień przed powstaniem partii w MSW wiedziano, że w jej skład wejdą: 

ZNK, RPPS, ChWLP a Moczulski czynił usilne starania o dołączenie do tej grupy także RMP. 

Celem stawianym w tym czasie przed funkcjonariuszami SB było „wyhamowanie inicjatywy 

w zakresie powołania KPN”, m.in. poprzez nie dopuszczenie do wejścia w skład nowej partii 

przedstawicieli RMP286. 

Funkcjonariusze SB dysponując szczegółową wiedzą na temat planów Moczulskiego i 

pozostałych założycieli KPN mieli czas by przygotować się do tej sytuacji. 11 sierpnia 1979 r. 

Lech Wicherkiewicz, jeden z najważniejszych oficerów SB odpowiedzialnych za rozbijanie 

KPN, zapisał: „proponuję przez sieć TW podjąć działania zarówno w środowisku KOR-u jak i 

ROPCiO (grupa «Opinii») polegające na podejmowaniu przez osobowe źródła rozmów 

wskazujących, iż aktualna inicjatywa Moczulskiego jest kolejnym dowodem na prowokatorską 

rolę w/w w tzw. opozycji. TW winni podkreślać, iż powołanie partii to nic innego jak danie 

władzom «argumentów» do zdecydowanych działań, próba wprowadzenia opozycji na 

«manowce polityczne» itd. Dyskusje te muszą być prowadzone bardzo elastycznie i 

odpowiednio przygotowane”287. Wicherkiewicz stwierdzał wprost, że głównym zadaniem SB 

- po utworzeniu KPN - powinno być rozsiewanie plotek o agenturalnej przeszłości 

Moczulskiego (miał być rzekomym agentem SB albo władz - co wówczas odbierano to za 

tożsame). Natomiast KPN miała powstać jedynie jako element rozbijający opozycję. Tego typu 

                                                 
285 AIPN, 2418/1, t. 6, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 20 VII 1979 r., k. 62-64; Ibidem, 00328/1601, t. 3, 
Informacja operacyjna TW „Zenona”, 20 VII 1979 r., k. 66-69; Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III KWMO 
w Łodzi ppłk. Czesława Wiejaka do naczelnika Wydziału III-2 KSMO, 31 VII 1979 r., k. 257; Ibidem, t. 7, 
Meldunek operacyjny, 13 VIII 19779 r., k. 10v; Ibidem, t. 7, Informacja operacyjna 9 VIII 1979 r., k. 100. 
286 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 25 VIII 1979 r., k. 15-16; Idem, t. 8, Meldunek 
operacyjny, 3 XII 1979 r., k. 35v. 
287 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 11 VIII 1979 r., k. 103-103v. 
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myślenie, niekiedy publiczne artykułowane przez opozycjonistów z kręgów KSS „KOR” 

faktycznie się pojawiało. Niestety narzędzia badawcze jakimi dysponują historycy - a także 

zachowane źródła - nie pozwalają ocenić na ile posądzenia o agenturalność KPN były 

formułowane w oparciu o działania SB a na ile wynikały z autentycznych przekonań 

opozycjonistów niechętnych Konfederacji. Z pewnością jednak funkcjonariusze SB mieli 

interes by podsycać negatywną ocenę Moczulskiego. 

29 sierpnia 1979 r. funkcjonariusze Departamentu III MSW informowali kierownictwo 

Wydziału III-2 KSMO (prowadzącego działania operacyjne wobec członków ROPCiO w 

Warszawie) o planach utworzenia przez ludzi związanych z Moczulskim KPN. Jednocześnie 

informowali, że spodziewa się on prewencyjnych zatrzymań i ma przygotowane alternatywne 

warianty ogłoszenia powstania KPN. Pisano także, iż 2 września planował zorganizować 

konferencję dla prasy zachodniej (która faktycznie się odbyła). Esbecy wiedzieli także o 

londyńskich planach konfederatów, tj. ogłoszeniu powstania nowej partii podczas 

emigracyjnego Zjazd Jedności z Walczącym Krajem oraz o nieinformowaniu przed 

powołaniem partii o tym zamiarze działaczy KSS „KOR”288. Lider KPN, już po wydarzeniach 

z 1 września 1979 r., oceniał iż działalność SB skupi się w najbliższym czasie na izolowaniu 

KPN wewnątrz opozycji, a także inspirowaniu ataków na KPN m.in. płynących z kręgu KSS 

„KOR”. W gronie bliskich współpracowników mówił wprost: „Trzeba to przetrwać. 

Najtrudniej będzie przez pierwsze dwa-trzy miesiące. Ale równocześnie zweryfikują się ludzie, 

okrzepnie struktura”289. 

Rozpracowanie - używając esbeckiego żargonu - liderów powstającego KPN toczyło się 

już wcześniej. Było to oczywiste chociażby z powodu zaangażowania wielu członków partii 

m.in. w działalność ROPCiO. Najbardziej skomplikowana sytuacja dotyczyła wieloletniego 

przewodniczącego KPN, który przed rozpoczęciem jawnej aktywności opozycyjnej 

ewidencjonowany był jako TW. Droga od ewidencjonowania go w kartotekach SB jako OZI 

do zostania osobą rozpracowywaną była krótka. 10 lutego 1977 r. do stołecznej SB wpłynął 

meldunek z Wydziału IV KWMO w Krakowie, którego źródłem był Ryszard Zieliński (TW 

„Marcin”). TW informował o opracowaniu przez Moczulskiego dokumentu „O reformę 

stosunków ustrojowych w PRL”, którego założenia godziły w system polityczny PRL. Sygnały 

o „nielojalności” „Lecha” napływały do Wydziału III KSMO już od grudnia 1976 r., o czym 

była już mowa. W związku z tym płk. Aleksander Muszyński zatwierdził wniosek o założenie 

                                                 
288 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Notatka ppłk. Leszka Budzikowskiego, [29 VIII 1979 r.], k. 133-135. 
289 Ibidem, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 2 IX 1979 r., k. 142. 
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SOR o krypt. Oszust290. Z opracowanego przez ppor. Grzegorza Owczarka planu wynikało, że 

Moczulski zostanie otoczony ścisłą „opieką” ze strony SB. Planowano zastosować wobec niego 

podsłuch telefoniczny, obserwację a także kontrolę korespondencji. Przystąpiono także do 

ustalenia jego kontaktów, co miało być punktem wyjścia do werbunku potencjalnych OZI. Z 

uwagi, iż niektórzy współpracownicy Moczulskiego wywodzili się ze środowiska paxowskiego 

prowadzący sprawę esbecy mieli koordynować planowane operacje z kolegami z Wydziału IV 

KSMO oraz Wydziału II Departamentu IV MSW (zajmowały się inwigilacją PAXu)291. 

Najciekawszy punkt planu Owczarka brzmiał: „W dalszym dialogu z TW »Lech« stosować 

wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do przełamania jego oporów w kwestii całkowitego 

ujawnienia przed SB znanej mu działalności w/w grupy”. Sugeruje to, że wciąż liczono, iż 

Moczulski - pomimo opozycyjnego zaangażowania - zechce się wciąż spotykać z 

funkcjonariuszami SB (traktując ich jako kanał informacyjny do rozmów z władzami). W MSW 

liczono, że będzie można w ten sposób uzyskiwać od niego informacje umożliwiające 

prowadzenie operacji skierowanych przeciwko grupie opozycyjnej której był liderem. Co 

ciekawe, ppłk. Andrzej Maj spotykając się jeszcze 28 marca 1977 r. z Moczulskim, notatkę z 

tego spotkania sygnował jako dokument będący doniesieniem TW „Lecha”. Mogło się to jawić 

dość kuriozalnie, ponieważ główną osobą którą obciążała treść notatki był…sam Moczulski292. 

Co istotne, materiały z podsłuchu w mieszkaniu Moczulskich wciąż były oznaczane 

kryptonimem „Lech”. Działo się tak co najmniej do lipca 1978 r.293. W ten sposób Moczulski 

przeszedł w kartotekach MSW w sposób płynny z osoby traktowanej jako źródło agenturalne 

do wroga systemu, którego należało objąć inwigilacją. W okresie gdy kierował KPN był już 

traktowany jako jeden z czołowych opozycjonistów w kraju. 

Wśród osób, które znalazły się w orbicie działań operacyjnych SB dotyczących KPN była 

także żona lidera, Maria Moczulska. 6 października 1977 r., czyli jeszcze w okresie aktywności 

męża wewnątrz ROPCiO objęta została przez Wydział III KSMO (następnie Wydział III-2 

KSMO/SUSW) osobną sprawę o kryptonimie „Majka” (była tak określana przez najbliższych). 

                                                 
290 AIPN, 2418/1/1, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny 000747/77, 10 II 1977 r., k. 16-17. 
291 Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych w SOR „Oszust”, 20 II 1977 r., k. 18-21. 
292 Ibidem, k. 20-21; Notatka służbowa ze spotkania z TW „Lech”, 28 III 1977 r., k. 81-88. TW „Lech” opisywał 
m.in. spotkanie Moczulskiego z Jackiem Kuroniem poprzedzające konferencję prasową na której ogłoszono 
decyzję o powstaniu ROPCiO. Kuroń na wieść o tym fakcie miał zareagować następująco: „Przez kilkadziesiąt 
sekund milczał, zaciskał pięści, a potem stwierdził dosłownie «gratuluję panu, dokonał pan młodzieżowego 
zamachu stanu»”. 
293 AIPN, 00328/1601, t. 2, Informacja operacyjna TW „Zenon”, 27 VII 1978 r., k. 166. 
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Początkowo sprawa miała kategorię SORu, następnie KE. Od 23 kwietnia 1987 r., by ułatwić 

prowadzenie dokumentacji sprawę włączono do głównego SOR-u, tj. „Oszustów”294. 

Przedmiotem inwigilacji stali się także dwaj najważniejsi - obok Moczulskiego - działacze 

KPN, czyli Tadeusz Stański i Romuald Szeremietiew. Wniosek o wszczęcie SOR kryptonim 

„Mecenas” - dotyczącej Stańskiego - złożył 8 grudnia 1977 r. naczelnik Wydziału IV KWMO 

w Siedlcach, ppłk. Ryszard Derka. Powodem powzięcia decyzji była aktywność „sprzeczna z 

oficjalną linią” Stowarzyszenia „PAX” prezentowana przez Stańskiego295. Wcześniej, 12 

marca 1977 r., objęto go rozpracowaniem w ramach KE. W tym samym miesiącu dzięki TW 

„Tytus” ustalono, że Stański kolportuje w Siedlcach materiały ROPCiO. Od grudnia 1977 r. 

wiedziano, że utrzymuje bliskie stosunki z Moczulskim. Z początkiem czerwca 1979 r., gdy 

Stański został wyrzucony z PAXu i powrócił do Warszawy, sprawę przejął Wydział III-2 

KSMO. Prowadzenie SOR „Mecenas” było pokłosiem operacji Departamentu IV MSW o 

kryptonimie „Burza”. Dotyczyła grupy młodych działaczy tworzących wewnątrzpaxowską 

opozycję wobec Bolesława Piaseckiego. Powodem kontynowania inwigilacji Stańskiego była 

jego współpraca z Moczulskim. Funkcjonariusze dowiedzieli się o tym po powrocie TW 

„Zenona” z opisywanego już obozu żeglarskiego w Serocku. W czasie prowadzenia SOR 

„Mecenas” wykorzystywano trzech TW współpracujących ze Stańskim (TW „Zenon”, „Marek 

Walicki”, „Tarnowski/Tarcza”), śledzili go wywiadowcy z pionu „B”, w mieszkaniu założono 

podsłuch. Podsłuchiwano także telefon jego rodziców. Z efektów prowadzonych działań esbecy 

byli zadowoleni. Gdy we wrześniu 1983 r. Stański odsiadywał wyrok w więzieniu w Barczewie 

podsumowywali, że prowadzony SOR pozwolił „na pełną kontrolę antysocjalistycznej 

działalności figuranta”. Była to ocena nie tyle nieprawdziwa co nie oddająca rzeczywistego 

obrazu sytuacji. Dzięki dobrze ulokowanej agenturze udawało się funkcjonariuszom ustalać np. 

dane ukrytych członków KPN z którymi współpracował Stański, czy prowadzić kombinacje 

dotyczące ograniczania możliwości poligraficznych. Jednak inicjatywy podejmowane przez 

Stańskiego, jak i cały KPN, wciąż stanowiły zagrożenie dla systemu politycznego PRL i SB 

mogła co najwyżej ograniczać zasięg ich oddziaływania, ale nie miała możliwości ich 

zlikwidowania296. 

Z kolei Szeremietiew znalazł się w kręgu zainteresowania SB już podczas studiów. Będąc 

prezesem Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował w 1972 r. 

                                                 
294 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Analiza SOR „Majka”, 1978, k. 8-12; Kartoteka ogólnoinformacyjna 
SUSW oraz Odtworzeniowa MSW (zapisy dot. Marii Moczulskiej). 
295 AIPN, 0247/1423, t. 1, Wniosek o wszczęcie SOR „Taktyk”, 8 XII 1977 r., k. 7v. 
296 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Tadeusza Stańskiego; Ibidem, 0247/1423, t. 1-5, SOR 
„Taktyk”; Ibidem, t. 5, Analiza SOR „Taktyk”, 5 IX 1983 r., k. 134-137. 
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dyskusję pt. Rekapitulacja grudnia 1970. Wrocławski Wydział III KWMO wszczął 7 kwietnia 

1973 r. - m.in. z tego powodu - SOR „Koło”, którego Szeremietiew stał się jednym z 

figurantów. Z jednej strony prowadzone w tym czasie rozmowy operacyjne doprowadziły do 

traktowania go przez SB jako „kontakt operacyjny” (według wewnętrznych instrukcji MSW 

była to jedna z najniższych form współpracy), z drugiej poddany został realnym represjom. 

Zwolniono go ze studiów doktoranckich, jednocześnie przestał być prezesem Koła Nauk 

Politycznych, które zostało zawieszone. SOR „Koło” zakończono 28 listopada 1974 r. SB „dała 

spokój” przyszłemu współtwórcy KPN i Polskiej Partii Niepodległościowej do 21 marca 1977 

r. Wydział IV KWMO w Lesznie wszczęto SOR „Taktyk”, który był powiązany ze 

wspominaną już paxowską „Burzą”. Wcześniej, bo od 1976 r., stołeczna SB wiedziała o 

kontaktach Szeremietiewa z Moczulskim (faktycznie były dłuższe). W marcu 1977 r. założono 

mu podsłuch telefoniczny, a 26 września 1977 r. zainstalowano podsłuch w jego mieszkaniu. Z 

uwagi na zniszczenie dokumentacji SOR „Koło” oraz „Taktyk” trudno ustalić pełen zakres 

działań SB wymierzonych w Szeremietiewa. W ramach KPN kontaktował się i współpracował 

z opisanymi już TW „Zenonem”, „Markiem Walickim”, „Tarnowskim/Tarczą” oraz 

„Marcinem”, którzy zapewne byli głównym źródłem wiedzy o jego opozycyjnych 

inicjatywach. W trakcie prowadzonych badań nie natrafiono na inne źródła informacji SB z 

najbliższego otoczenia Szeremietiewa. Gdy w lutym 1980 r. kończono SOR „Burza” był on 

jednym z głównych figurantów SOR „Oszuści”297. 

Blisko miesiąc po ogłoszeniu powstania KPN w jednostce SB odpowiedzialnej za 

inwigilację środowiska ROPCiO oceniano, że Moczulski był w nim postrzegany za 

atrakcyjniejszego partnera w dalszej działalności niż Andrzej Czuma. Esbecy uznawali, że temu 

drugiemu brakowało koncepcji działania. Ewentualnych chętnych do aktywizacji w ramach 

KPN hamował jednak „zaborczy” charakter Moczulskiego. Obawiano się jego chęci 

podporządkowywania sobie różnych inicjatyw opozycyjnych. Jednocześnie mjr. Jan Kłos 

przyznawał, że KPN odniosła duży sukces propagandowy, głównie w środowiskach polskiej 

emigracji politycznej. Widziano w tym szansę na pogłębianie sporów pomiędzy konfederatami 

a środowiskiem sprzyjającym KOR. W ocenie mjr. Kłosa pożądanym przez SB kierunkiem 

działań winno być nakierowanie korowców by dyskredytowali Moczulskiego na Zachodzie. 

                                                 
297 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Romualda Szeremietiewa; Ibidem, SOR „Burza”, 
Analiza materiałów i plan operacyjnych przedsięwzięć w sprawie Romualda Szeremietiewa, 18 III 1977 r., k. 14-
24; G. Waligóra, Romuald Szeremietiew…, s. 329-338. 
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Wśród priorytetów SB w działaniach skierowanych przeciwko KPN wymieniano: ograniczanie 

dopływu nowych członków oraz środków finansowych i likwidowanie bazy poligraficznej298. 

Z kolei w jednym z planów pochodzących z września 1977 r, tj. na dwa lata przed 

powstaniem KPN, funkcjonariusze SB jako jeden z elementów prowadzących do 

neutralizowania ROPCiO - który zapewne był wykorzystywany także w późniejszym okresie - 

było wprowadzenie do tego środowiska dawnej agentury z kręgów kombatanckich. W okresie 

przed KPN tego typu agentura miała trafiać do Punktów Konsultacyjnych i poprzez 

formułowanie próśb o pomoc w załatwianiu nurtujących ich spraw, odciągać aktywistów 

ROPCiO od ważniejszej aktywności. Podobne działania podejmowano później wobec KPN. 

Innym elementem przyjętej przez SB taktyki było rozsiewanie i pogłębianie plotek o rzekomej 

agenturalności Moczulskiego. Miał on rozpoznawać dla SB plany środowisk opozycyjnych. 

Wedle informacji MSW, tezy takie głosił m.in. związany z KOR-em Józef Rybicki299. 

W kolei wewnątrz KPN esbecy starali się podsycać wzajemne niechęci i konflikty a 

niekiedy tworzyć nowe pola sporu. Tak było m.in. gdy na przełomie września i października 

1979 r. - bez konsultacji z kierownictwem partii - utworzono Biuro Organizacyjne KPN. 

Stworzył je Tadeusz Stachnik. Szybko jednak skonfliktował się z Tadeuszem Stańskim, 

któremu nie podobało się iż Stachnik nie pytał o zgodę na utworzenie tegoż biura oraz nie 

godził się na dyżurowanie w nim innych osób. Stachnik podczas dyżurów m.in. udzielał 

informacji jak zachowywać się podczas zatrzymania i rewizji. W tym samym czasie 

skonfliktował się z użyczającą na potrzeby biura mieszkanie przy ul. Senatorskiej Marią 

Żytkiewicz. Realna działalność biura była mizerna. Częściowym usprawiedliwieniem niskiej 

frekwencji był fakt, że adres biura pojawił się w wydawnictwach KPN dopiero w połowie 

września 1979 t. Zgłosiło się tam zaledwie dwie osoby, z czego jedna wyraziła gotowość 

jawnego a druga tajnego wstąpienia do KPN. W obu przypadkach skończyło się tylko na 

deklaracjach300. 

Finalnie biuro zostało przeniesione do mieszkania przy ul. Okopowej należącego do 

Zbigniewa Drozdowskiego a Żytkiewicz w niedługim czasie z aktywności na rzecz KPN 

całkowicie się wycofała. Przez pierwszy miesiąc w nowej lokalizacji zgłosiło się już trzynaście 

osób z czego trzy przyjęto w charakterze członków KPN, dwie uzyskały status uczestników. 

Kolejne cztery obawiały się zaangażować oficjalnie. Pojawiło się także trzech mężczyzn, 

                                                 
298 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja nt. powołania KPN, 25 IX 1979 r., k. 45. 
299 AIPN, 2418/1, t. 1, SOR „Oszust”, Plan przedsięwzięć operacyjnych wobec „Hazardzistów”, 5 IX 1979 r., k. 
53; Ibidem, Analiza operacyjna „Hazardzistów”, 13 VIII 1977 r., k. 178. 
300 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Sprawozdanie z działalności Głównego Biura Organizacyjnego KPN 
za wrzesień 1979, 10 X 1979 r., k. 14. 
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którzy liczyli na uzyskanie zapomóg finansowych a ostatni chętny po wstępnej deklaracji 

przystąpienia do partii nie pojawił się już w biurze przy ul. Okopowej. W październiku 1979 r. 

do biura przekazano wymagającą remontu maszynę do pisania (naprawa miała wynieść 2 

tysiące zł) oraz kwotę 400 zł. Stachnik deklarował także przez zgłaszające się osoby oraz 

innymi kanałami rozkolportowano ok. 3,5 tysiąca ulotek oraz numerów „Gazety Polskiej”. Być 

może coraz prężniejsze działanie biura było powodem rewizji mającej miejsce 9 listopada 1979 

r. W gronie zatrzymanych wówczas 9-ciu osób byli zarówno działacze KPN (m.in. Zbigniew 

Drozdowski i Tadeusz Stachnik) ale także osoby, które pojawiły się tam po raz pierwszy. Z 

uwagi na fakt, że wśród nazwisk zatrzymanych „debiutantów” próżno szukać osób znanych z 

późniejszej aktywności na rzecz opozycji można założyć, że taka forma zastraszania okazywała 

się skuteczna301. 

Lepsze wyniki osiągało w tym czasie krakowskie biuro KPN przy ul. Meiselsa prowadzone 

przez Stefana Dropiowskiego (TW „Dunin”). Miejscowa SB zdecydowała się na jego 

zamknięcie zimą 1980 r. Grzegorz Waligóra odnosząc się do zakładanych przez ROPCiO 

Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych sugerował, że z perspektywy jednostek SB 

korzystniejsza była ich kontrola niż likwidacja. Podawał w tym kontekście mieszkanie 

Dropiowskiego. Wydaje się to teza uzasadniona. Esbecy musieli bowiem liczyć się z sytuacją, 

że mógł pojawić się nieznany jej działacz, który dysponowałby odpowiednim lokalem. 

Musieliby wówczas zdobywać wiedzę metodami operacyjnymi: zainstalować podsłuch, 

obserwować lokal z punktu zakrytego itp. Prowadzenie biura przez TW dawało większe 

możliwości i pozwalało obniżyć koszty (co w analizie działalności SB często umyka 

badaczom). Instalacja urządzeń podsłuchowych i utrzymywanie stałej obserwacji przez kilku 

funkcjonariuszy było bowiem dużo kosztowniejsze niż utrzymanie agenta prowadzącego taki 

punkt. Przeszkolony TW miał także większe możliwości operacyjne. Mógł on np. zniechęcać 

potencjalnych aktywistów do włączenia się w ROPCiO czy później KPN. W przypadku 

uznania, że korzyści osiągane przez opozycję przewyższałyby korzyści operacyjne 

decydowano się na likwidację takich biur. Nie wydaje się dziełem przypadku, że biuro przy ul. 

Meiselsa zostało zamknięte tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej w marcu 1980 r.302. 

W warszawskim KPN szybko zaistniał konflikt pomiędzy Apolinarym Wilkiem a 

Tadeuszem Stachnikiem. Podczas spotkania warszawskiego KAB-u ich kłótnia uniemożliwiła 

                                                 
301 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Sprawozdanie z działalności Głównego Biura Organizacyjnego KPN 
za październik 1979, 3 XI 1979 r., k. 23 (zob. AIPN, 00334/289, t. 6, k. 126-127); Idem, Pismo Tadeusza Stachnika 
do KAB KPN, 12 XI 1979 r., k. 15; Sprawozdanie z działalności Głównego Biura Organizacyjnego KPN za 
listopad 1979, 1 XII 1979 r., k. 49. 
302 M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 61, 63; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 70-71 
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podjęcie wiążących decyzji a także wprowadzała napiętą atmosferę. Musiało to wpływać na 

chęć dalszej działalności w KPN pozostałych uczestników tego typu zebrań. W teczkach pracy 

obu TW brak śladów inspirowania tego konfliktu przez oficerów SB. nie zawsze jednak tak 

było. Niektórzy TW otrzymali zadanie by stworzyć podglebie do konfliktu na linii Stański-

Moczulski. I do spięć między oboma działaczami faktycznie dochodziło. W marcu 1980 r. 

esbecy z satysfakcją pisali iż podczas jednego ze spotkań Sekretariatu KAB doszło do zatargów 

na tle kierunków dalszej działalności oraz poziomu „demagogii” stosowanej przez KPN 

pomiędzy Stańskim i Moczulskim. W tym przypadku różnice w doborze strategii były 

niewątpliwie autentyczne, jednak ich podsycanie było już dziełem TW. Obok nabrzmiewał 

także konflikt pomiędzy Stachnikiem i Wilkiem. W maju 1980 r. ten pierwszy domagał się od 

Leszka Moczulskiego wyciągnięcia konsekwencji wobec Wilka za defraudację pieniędzy 

przeznaczonych na opłacenie Kolegium ds. Wykroczeń303. Oczywiście są to jedynie przykłady 

działalności dezintegracyjnej prowokowanej przez funkcjonariuszy SB lub samoistnie przez 

TW. Całościowa analiza celów i metod działania jednostek MSW i podejmowania gier 

operacyjnych powinna stać się przedmiotem bardziej szczegółowych badań. Historycy 

opozycji rzadko stawiają pytania o cele zakładane przez funkcjonariuszy SB by dopiero na tej 

podstawie analizować efekty podejmowanych działań. 

Większość opisanych powyżej operacji nie byłaby możliwa gdyby nie konfederaci 

współpracujący z SB. W tym kontekście szczególną uwagę należałoby zwrócić na osoby 

dopuszczone do ścisłego kierownictwa partii. Jedną z nich był Ryszard Zieliński, jeden z 

najbliższych współpracowników Moczulskiego w momencie powoływania KPN. Powierzono 

mu m.in. utrzymywanie kontaktów z londyńską emigracją. Zieliński mieszkał w Krakowie i 

specjalizował się w powieściach o tematyce drugowojennej, aktywnie działał także w ChSS. 

Kontakt z KPN utrzymywał w formie konspiracyjnej i nie był znany krakowskim 

konfederatom. Był także autorem najpopularniejszej w drugim obiegu broszury dotyczącej 

zbrodni katyńskiej. 

3 listopada 1970 r. został zarejestrowany przez Wydział IV KWMO w Krakowie jako 

TW „Marcin” (używał także pseudonimów „Hermes”, „Olivia” i „Odlewnik”). Najpewniej 

jego aktywność agenturalna w początkowym okresie dotyczyła funkcjonowania ChSS. Z 

powodu zniszczenia w styczniu 1990 r. dokumentacji jest to przypadek trudny do 

                                                 
303 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Pismo Tadeusza Stachnika do Leszka Moczulskiego, 14 V 1980 r., 
k. 35; AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 12 X 1979 r., k. 219-220; 
Idem, Notatka służbowa kpt. J. Bożka, 11 X 1979 r., k. 228; Idem, t. 9, Meldunek operacyjny, 12 III 1980 r., k. 
45. 
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kompleksowej analizy. Z zachowanych dokumentów wynika iż współpracę z „Marcinem” SB 

ceniła wysoko. To najpewniej Zieliński informował o posiedzeniach Konwentu, 

zdekonspirował prowadzącego z SB grę Andrzeja Szomańskiego a także wskazał miejsce 

ukrywania się Romualda Szeremietiewa, dzięki czemu możliwe było jego aresztowanie w 

styczniu 1981 r. W stanie wojennym Zieliński, z racji zajmowanego w ChSS stanowiska wszedł 

w skład PRON, i być może to on przekonał Krzysztofa Gąsiorowskiego do ujawnienia. 

Moczulski utrzymuje iż Zieliński pozorował współpracę by swobodnie wyjeżdżać za granicę, 

co trudno jednoznacznie wykluczyć. Przesłanką wskazującą, że nie informował o całokształcie 

opozycyjnej działalności SB może być fakt, że dopiero w 1985 r. został przejęty z jednostki 

zajmującej się inwigilacją instytucji katolickich do odpowiedzialnej za opozycję, czyli 

Wydziału III KWMO. W pierwszych miesiącach stanu wojennego Zieliński zaangażował się 

na rzecz odbudowy struktur konspiracyjnych KPN, ale w znanych dokumentach brakuje 

potwierdzenia by czynił to na zlecenie SB304. 

Niemniej ważnym, z perspektywy SB, tajnym współpracownikiem okazał się Krzysztof 

Gąsiorowski. Pochodził z rodziny o patriotycznych tradycjach. Jego ojciec, oficer KG AK, 

zmarł w stalinowskim więzieniu. Był także spokrewniony z Ludwikiem Muzyczką, o którym 

była mowa w kontekście nn. W 1953 r. Gąsiorowski został skazany przez krakowski WSR na 

osiem lat więzienia za działalność niepodległościową. Po wyjściu na wolność zaangażował się 

w działalność harcerską, był także pracownikiem administracyjnym krakowskich uczelni. 15 

marca 1960 r. został zarejestrowany w charakterze TW przez Wydział III KWMO w Krakowie. 

W kolejnych latach używał pseudonimów: „Edward Klinowski”, „Chojecki Jan”, „Jerzy 

Rawicz” i „Mikołaj Ataman”. Gdy powstała jawnie działająca opozycja zaangażował się w 

działalność ROPCiO, będąc m.in. redaktorem naczelnym „Opinii Krakowskiej”. W świetle 

zachowanych akt Gąsiorowski w okresie działalności w KPN wyraźnie kluczył pomiędzy 

zaangażowaniem na rzecz KPN a stosowaniem się do poleceń oficerów SB. Z uwagi na jego 

znaczącą rolę w strukturach partyjnych był dla SB nie tyle źródłem informacji ale głównie 

kandydatem do stosowania różnego rodzaju kombinacji operacyjnych. Było to szczególnie 

widoczne gdy we wrześniu 1981 r., po fali aresztowań liderów ugrupowania, został 

tymczasowym przewodniczącym KPN. W stanie wojennym usiłował reaktywować 

konspiracyjne struktury partii, chociaż był już podejrzewany o współpracę z SB. Paradoksalnie, 

to właśnie wówczas esbecy mieli najwięcej zastrzeżeń do jego szczerości i wypełniania zadań. 

                                                 
304 M. Kasprzycki, Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie. Zarys…, s. 283; A. Kęszycka, op.cit., s. 86-92; 
Encyklopedia KPN [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 28 XI 2019 r. 
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W styczniu 1983 r. planowano objąć go inwigilacją i być może to świadomość ściągnięcia na 

siebie represji skłoniła go do ujawnienia w prokuraturze 25 lipca 1983 r.305. 

Ryszard Nowak, w zamierzeniu twórców partii miał odpowiadać nie tylko za 

organizację jej struktur w Szczecinie ale także wszedł w skład Rady Politycznej i przez długi 

czas cieszył się zaufaniem Moczulskiego. W momencie ogłaszania Aktu Założycielskiego KPN 

był już zarejestrowanym TW. W marcu 1977 r. Nowak, wówczas student architektury 

Politechniki Szczecińskiej, został poproszony przez przypadkowo poznaną studentkę KUL 

(później SB ustaliła, że była nią Anna Żórawska) o zorganizowanie spotkania ze studentami 

Politechniki. Dotyczyło ono pacyfikacji robotników w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r. 

Wyrażając zgodę ściągnął na siebie zainteresowanie funkcjonariuszy Wydziału III KWMO w 

Szczecinie. Przyczyną opozycyjnej, następnie agenturalnej historii Nowaka była…stancja 

wynajmowana w wolno stojącym domu. To tutaj spotkali się 23 lutego 1978 r. pomysłodawcy 

utworzenia SKS w Szczecinie. Nowaka wyznaczono do opracowania deklaracji organizacji 

oraz objęcia funkcji jej szefa. Kolejne spotkania także miały się odbywać w tejże stancji. Chcąc 

temu przeciwdziałać SB obrała na przełomie stycznia i lutego 1978 r. Nowaka za cel werbunku. 

W tym czasie był on już związany z działalnością szczecińskiej grupy ROPCiO. Gdy 10 marca 

1978 r. o godz. 6.30 rano w mieszkaniu przy ul. Wyspiańskiego przeprowadzono rewizję 

zachowywał się wobec funkcjonariuszy stanowczo, protestując wobec bezprawnych działań. 

Dopiero podczas przesłuchania skutecznie go zastraszono sfałszowanymi przez niego 

oświadczeniami o dochodach, które umożliwiły mu pobieranie stypendium306. 

W taki sposób przeszedł w ciągu jednego dnia z kategorii osoby inwigilowanej do grupy 

osobowych źródeł informacji SB. Pierwsze podpisane pseudonimem „Krzysztof” (później 

występował także jako „Anka”) dokumenty składały się z jego życiorysu i informacji o 

znalezionych w mieszkaniu wydawnictwach ROPCiO. Załączył także wykazy znajomych ze 

studiów a także członków rodziny i współlokatorów z którymi dzielił dom Heleny Kurcyusz. 

W kolejnych miesiącach współpracy z SB dostarczał nie tylko informacji ale okazał się cennym 

nabytkiem w skomplikowanych grach mających na celu skłócenie i zmniejszenie znaczenia 

opozycji. W międzyczasie zaskarbiał sobie zaufanie w środowisku opozycyjnym. Gdy 

przygotowywano „Gazetę Polską” Moczulski prosił go o opracowanie winiety. Lider KPN 

                                                 
305 Raport ze spotkania kontrolnego z TW „M[ikołaj]A[taman]”, zawierający jego najbliższe plany działania jako 
p.o. przewodniczącego CKAB KPN, 28 IX 1981 r. [w:] Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-
1990…, s. 287-288; Analiza materiałów operacyjnych dotyczących TW „Mikołaj Ataman”, zawierająca 
streszczenie jego współpracy z SB [w:] Ibidem, s. 341; M. Kasprzycki, Konfederacja Polskie Niepodległej w 
Krakowie. Zarys…, s. 278-283; Encyklopedia KPN [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 28 XI 2019 r. 
306 AIPN Sz, 0011/891, SOS „Atol/Szarotka” dot. Ryszarda Nowaka; K. Dworaczek, Analiza porównawcza SKS-
ów, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1 (10), s. 168-169. 
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przekazywał Nowakowi także robocze wersje pisma. Od marca 1978 r. do końca listopada 1980 

r. TW „Krzysztof/Anka” przekazał 307 „istotnych informacji”, które przyczyniły się do 

założenia 30 nowych spraw operacyjnych, wziął także udział w 14 tzw. kombinacjach 

operacyjnych SB. Okazał się na tyle cennym nabytkiem, że większość zadań wyznaczano mu 

w Departamencie III MSW. Esbecy przypisywali mu zasługi w zablokowaniu pomysłu 

utworzenia w Szczecinie Ruchu Młodej Polski. Organizował także kanał przerzutowy dla 

Konfederacji, którym usiłowano przemycać sprzęt poligraficzny oraz korespondencję na 

Zachód. Efektywna współpraca trwała aż do momentu zmasowanego uderzenia w KPN i 

prowadzenie akcji aresztowań w ostatnim kwartale 1980 r. Nowak ukrywał się przy pomocy 

SB co nastręczało problemów logistycznych i finansowych. W świetle zachowanych 

materiałów esbecy nie tylko chronili go przed aresztowaniem, ale także za pomocą agentury 

kontaktowano go z działaczami „Solidarności”, którzy udzielali mu pomocy finansowej 

podczas ukrywania się. Na przełomie 1980 i 1981 r. w MSW pojawił się pomysł by 

wykorzystać go w akcjach wywiadu prowadzonych wobec emigracji politycznej działającej na 

terenie Skandynawii307. Pomysł został zaaprobowany osobiście przez wiceministra Adama 

Krzysztoporskiego a także kierownictwo Departamentu I i III MSW. Ostatecznie Nowak odbył 

przeszkolenie i 23 czerwca 1981 r. przerzucono go na fałszywym paszporcie do Szwecji. 

Pozorując ucieczkę z PRL, bez wzbudzania podejrzeń mógł się włączyć w działalność 

środowisk wspierających krajową opozycję. Najpóźniej od listopada 1981 r. zaczęto go 

podejrzewać o współpracę z SB. Powodem były rzekome wizyty w ambasadzie PRL w 

Sztokholmie oraz prowadzenie „rozbijackiej” działalności wewnątrz grupy wspierającej KPN. 

Agent „Grey/Grej” okazał się od tego momentu bezwartościowym. Co prawda „Grey” wysłał 

zakodowaną wiadomość, że posiada ciekawe informacje i był już przesłuchiwany przez 

szwedzką policję, jednak nie zagregował na sygnały by spotkać się z rezydentem wywiadu. 

Próba podjęta w 1983 r. okazała się bezskuteczna a wywiad zakończył formalnie sprawę 13 

stycznia 1988 r.308. 

                                                 
307 Pierwotnie miał realizować zadania związane z Rozpracowaniem Operacyjnym „Wyznawcy”, prowadzonym 
przez Wydział XI Departamentu I MSW. Dokumentację zniszczono na przełomie 1989-1990. Z protokołu 
brakowania wynika, że sprawa dotyczyła „powiązań przywódców KPN z osobami prowadzącymi antypolską 
działalność”. Wydaje się, że przerzut Nowaka miał pomóc w ograniczeniu działalności prowadzonej przez 
Władysława Gauzę oraz Tomasza Strzyżewskiego. Jednak w planach przerzutowych nie wykluczano także 
wprowadzenia Nowaka do środowiska emigracji wspierającej korowskie inicjatywy. (zob. AIPN, 01746/4, 
Postanowienie o zniszczeniu akt sprawy RO „Wyznawcy”, 31 V 1989 r., k. 111; Idem, 01824/102, RO „Grey” 
dotyczące Ryszarda Nowaka). 
308 AIPN Sz, 0011/891, SOS „Atol/Szarotka” dot. Ryszarda Nowaka; K. Dworaczek, Analiza porównawcza SKS-
ów, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1 (10), s. 168-169; AIPN, 001043/2792, Teczka personalna TW dot. 
Ryszarda Nowaka; Idem, 01824/102, RO „Grey” dotyczące Ryszarda Nowaka; A. Dudek, M. Gawlikowski, 
op.cit., s. 145; AIPN, 01738/41, t. 8, KWMO Szczecin 1981, k. 126-127; M. Stefaniak, Byliśmy przyjaciółmi. Jak 
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Związki z SB innego szczecińskiego konfederaty, Marka Lachowicza, rozpoczęły się 

26 listopada 1976 r. gdy został skutecznie zastraszony odkryciem nieprawidłowości jakich 

dopuścił się w miejscu pracy. Od stycznia 1978 r. funkcjonariusze SB zlecili mu inwigilację 

szczecińskiego środowiska opozycyjnego. Przyjął wówczas pseudonim „Jankowski” 

(kolejnymi stosowanymi przez niego były „Grzegorz” oraz „Piotrowski”). Do grudnia 1978 r. 

na podstawie jego doniesień założono osiem nowych spraw operacyjnych a także pozyskano 

do współpracy z SB dwóch dalszych TW. W świetle zachowanych materiałów operacyjnych 

SB to Lachowicz był, obok Nowaka, osobą która w największym stopniu torpedowała 

działalność KPN w Szczecinie czyniąc go najbardziej „kontrolowanym” przez SB ośrodkiem 

w kraju. Lachowicz będąc jednym z kurierów dostarczał przywożone materiały nie tyle do 

obiegu opozycyjnego co na biurka funkcjonariuszy SB. Początkowo był związany z grupą 

Czumy, następnie opowiedział po stronie Moczulskiego. Gdy powstała KPN należał nie tylko 

do jednego z jej założycieli, wszedł także w skład kolegium redakcyjnego „Gazety Polskiej” i 

został członkiem Rady Politycznej. Warszawskie działania „Piotrowskiego” były 

koordynowane z funkcjonariuszami Wydziału V Departamentu III MSW (którym zależało na 

zacieśnieniu przez niego związków z Moczulskim). TW skutecznie sabotował także 

podejmowane w Szczecinie akcje opozycyjne, m.in. wpłynął na ograniczenie zakresu 

upamiętniania ofiar zbrodni katyńskiej w kwietniu 1980 r. Podejrzenia o współpracę z SB 

wobec Lachowicza zaczęły się pojawiać w środowisku przynajmniej od kwietnia 1981 r. 

Według akt MSW uważał tak m.in. Jerzy Sychut a także działacze z Warszawy (m.in. M. 

Moczulska, T. Stański i R. Szeremietiew). W stanie wojennym Lachowicza internowano w 

Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. W czerwcu 1982 r. przejął go Wydział XI 

Departamentu I MSW. Współpracę z nim zakończono najprawdopodobniej 24 kwietnia 1989 

r., a materiały wybrakowano 31 maja 1989 r. W okresie współpracy z wywiadem posługiwał 

się pseudonimem „Vidor”. Zachowały się szczątkowe informacje potwierdzające jego 

agenturalną aktywność w czasie emigracji309. 

Kolejną z osób figurujących pod aktem założycielskim KPN, która w świetle 

materiałów źródłowych była czynnym TW wykorzystywanym również przez komunistyczny 

wywiad, był Bernard Koleśnik któremu nadano pseudonim „Baltic”. Jednak miało to miejsce 

                                                 
szczecińska bezpieka rozpracowywała opozycję przedsierpniową, „Biuletyn IPN” 2009, nr 10/11, s. 112–122; A. 
Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska Podziemna Solidarność, Warszawa 2011, s. 29; A. Kenar, A. Kubaj, 
op.cit., s. 103-107. 
309 AIPN Sz, 0052/781, Teczka personalna TW dot. Marka Lachowicza; AIPN, 01746/4, Protokół brakowania 
sprawy krypt. „Vidor” dot. Marka Lachowicza, 31 V 1989 r., k. 477; A. Kenar, A. Kubaj, op.cit., s. 105-106; M. 
Stefaniak, „Byliśmy przyjaciółmi”…, s. 112-120; A. Kubaj, op.cit., s. 29; G. Wołk, Paszport w jedną stronę?..., s. 
68. 
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dopiero w 1984 r. W świetle materiałów archiwalnych Koleśnik został zwerbowany do 

współpracy z SB przez ppor. Lecha Wicherkiewicza z Wydziału III-2 KSMO 25 sierpnia 1978 

r. a pierwsze doniesienie agenturalne datowano o trzy dni później. Posługiwał się od tego czasu 

pseudonimem „Marek Walicki”. Był jednym z młodszych aktywistów w kręgu Leszka 

Moczulskiego. Urodził się 3 marca 1954 r. w podlaskim Korycinie. W drugiej połowie lat 70-

tych wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Misyjnego Księży Sercanów w 

małopolskich Stadnikach. Nawiązał wówczas kontakty z działaczami ROPCiO. Kpt. 

Władysław Żakowski z białostockiej SB twierdził w listopadzie 1977 r., że Koleśnik był wręcz 

„zafascynowany” działalnością opozycji a z czasem zaczął się angażować w działalność 

„antysocjalistyczną”. We wrześniu 1978 r. wystąpił z seminarium. Przygarnął go wówczas do 

własnego mieszkania Moczulski. Według zapisów kartotecznych był wykorzystywany w trzech 

sprawach operacyjnych: „Oszust”, „Drukarz” i „Walter”. Pierwsza dotyczyła lidera KPN, 

celów pozostałych dwóch spraw nie udało się ustalić („Walter” dotyczyła prawdopodobnie 

Marka Skuzy). Koleśnik utrzymywał także kontakty z Jackiem Kuroniem, którego sondował w 

tematach związanych z działalnością opozycji. Zanim do tego doszło, od lutego 1978 r., objęto 

go SOS o kryptonimie „Leśnik”. Jeszcze wcześniej Koleśnik - poprzez mieszkanie Stefana 

Dropiowskiego - nawiązał kontakt z krakowskimi działaczami ROPCiO, którzy dostarczali mu 

m.in. „Opinię”. Niedługo później wezwano go na przesłuchanie po którym oświadczył iż „nie 

będzie się kontaktował z osobami zaangażowanymi w działalność polityczną z racji, że moim 

powołaniem jest służba Bogu i Ojczyźnie i moim obowiązkiem jest i ma być w przyszłości 

głoszenie Prawdy Bożej a nie działalność polityczna”310. Okoliczności zwerbowania nowego 

agenta przez ppor. Wicherkiewicza są niejasne. Esbek pisał o „dobrowolności”, jednak w 

zachowanej dokumentacji brak szerszego opisu rozmowy werbunkowej. Nie można zatem 

wykluczyć, że powodem był skuteczny szantaż. Werbunek nastąpił podczas rozmowy z 25 

sierpnia, a już we wrześniu 1978 r. Koleśnik wystąpił z seminarium i związał się warszawskim 

ROPCiO. Wydaje się mało prawdopodobne by uczynił tak bez wiedzy SB311. 

Tylko przez pierwsze dwa lata współpracy przekazał 170 „niezwykle istotnych” 

informacji na temat środowiska ROPCiO i KPN a także KSS „KOR”. Niektóre spotkania 

nagrywał. W przypadku KPN wykorzystywano go głównie w sprawach związanych z 

ograniczeniem zasięgu wydawnictw niezależnych. Wydaje się, że nawet jeżeli do współpracy 

                                                 
310 AIPN, 00328/664, t. 8, Teczka personalna TW „Marka Walickiego”, Oświadczenie Bernarda Koleśnika, 21 III 
1978 r., k. 46. 
311 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Bernarda Koleśnika; Ibidem, 00328/664, t. 8, Teczka 
personalna TW „Marek Walicki”; J. Piński, Policjant niepamięci, „Wprost” 2008, nr 25 (1330); E. 
Świętochowska-Bobowik, op.cit., s. 163; G. Wołk, Paszport w jedną stronę…, s. 66-67. 
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został przymuszony to polecenia esbeków wykonywał rzetelnie. Ppor. Wicherkiewicz 

podsumowując całość współpracy zauważał, że kontrola ze strony innych OZI jak i różnych 

środków techniki operacyjnej wykazała, że Koleśnik był „źródłem lojalnym”. Był też sowicie 

wynagradzany finansowo (kwotami od 500 zł do 5 tys. zł) a w pewnym momencie zamieszkał 

w lokalu zapewnionym przez MSW, które opłacało nawet czynsz. Warto zauważyć, że „Marek 

Walicki” nie należał jednak do grona najbliższych współpracowników Moczulskiego. Np. o 

przygotowaniu do powstania KPN oficjalnie dowiedział się dopiero 28 sierpnia 1979 r. 

(nieoficjalnie zaś od początku sierpnia, gdyż ukradł dokumenty z biurka Moczulskiego). Okazał 

się jednak na tyle dobrym, wzbudzającym zaufanie obserwatorem, że z czasem dopuszczono 

go do węższego kręgu kierownictwa KPN312. 

W okresie solidarnościowej rewolucji często przebywał w mieszkaniu przy ul. Jaracza, 

podtrzymywał kontakty z przebywającymi na wolności konfederatami i w dalszym ciągu 

odwiedzał Kuronia. Stał się także częstym gościem „Solidarności” (szczególnie 

mazowieckiego Ośrodka Badań Społecznych). Zaangażował się w działalność KOWzP ale 

przede wszystkim był odpowiedzialny za wydawanie „Gazety Polskiej”, co dawało SB duże 

możliwości działań ograniczających jej zasięg (włącznie ze znacznym ograniczaniem nakładu 

czy wręcz niedopuszczaniem do druku niektórych numerów). W tym czasie lojalność Koleśnika 

wobec SB była niezachwiana. Posunął się nawet - na początku 1981 r., gdy trwała akcja 

masowego aresztowania konfederatów - do deklaracji, że „najlepiej dla niego byłoby gdyby 

został wsadzony i dostał mały wyrok”313. Być może miało to związek z faktem, że zaczęły 

pojawiać się plotki o jego współpracy z SB314. 13 grudnia 1981 r. został internowany w ośrodku 

odosobnienia w Białołęce. W dalszym ciągu wykonywał zadania na rzecz SB informując o 

życiu codziennym internowanych. Jednocześnie występował w roli jednego z organizatorów 

protestu głodowego, co miało skutecznie „legendować” go w tym gronie. Pod różnymi, 

fikcyjnymi pretekstami kilkukrotnie go czasowo zwalniano z ośrodka. W sierpniu 1982 r., nie 

zgłosił się z powrotem i oficjalnie go poszukiwano. Ujęty 11 sierpnia 1982 r. przebywał w 

Białołęce do 22 listopada 1982 r. W tym czasie został wyselekcjonowany do grupy TW, którą 

komunistyczny wywiad planował wyekspediować w gronie politycznych emigrantów na 

zachód. Z działaczami KPN od tego momentu nie łączyły go bliższe więzy. Ostatecznie 

wyjechał w 1984 r. i osiadł w Szwecji, jednak nie wiadomo na ile efektywna była prowadzona 

                                                 
312 AIPN, 00328/664, t. 8, Teczka personalna TW „Marek Walicki”; J. Piński, Policjant niepamięci, „Wprost” 
2008, nr 25 (1330); G. Wołk, Paszport w jedną stronę…, s. 66-67. 
313 AIPN, 00328/664, t. 3, Teczka pracy TW „Marek Walicki”, Notatka służbowa ppor. Andrzeja Anklewicza, 5 I 
1981 r., k. 185. Pomysł został, jako „niecelowy”, odrzucony przez oficerów nadzorujących inwigilację KPN. 
314 AIPN, 00328/1601, t. 4, Informacja operacyjna TW „Zenona”, 13 I 1981 r., k. 6-8. 
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przez niego współpraca z oficerami Wydziału XI Departamentu I MSW. W znanych 

materiałach wywiadu zachowało zaledwie jedno doniesienie opatrzone kryptonimem „Baltic”. 

Dotyczyło odbywającego się pod koniec sierpnia 1986 r. sympozjum poświęconego 

„Solidarności”, które zorganizowali działacze emigracyjni w szwedzkim Lund315. 

Kolejnym z założycieli KPN, którzy w pierwszym okresie istnienia partii wyrządzili jej 

wymierne szkody był Tadeusz Stachnik. Urodził się 29 marca 1927 r. w Zdołbunowie na 

Wołyniu, jednak jeszcze przed wojną przeprowadził się wraz z rodzicami do Krzemienicy k. 

Łańcuta a następnie do Rzeszowa. W 1944 r., pod pseudonimem „Felek”, służył w tzw. małej 

dywersji 17 pułku AK Rzeszów. W sierpniu 1944 r. zaciągnął się do 8 Dywizji Piechoty LWP 

i brał udział w walkach na froncie. Został wówczas ciężko ranny, uzyskał także stopień kapitana 

oraz order Virtuti Militari V klasy Krzyż Walecznych. Pod koniec września 1945 r. 

zdezerterował (na rozkaz AK) z LWP i zatrudnił się w Sądzie Okręgowym w Kłodzku. Podjął 

tam działalność konspiracyjną w ramach Ruchu Oporu Armii Krajowej. W lipcu 1946 r. 

przedostał się na zachód a po przeszkoleniu w ramach PSZ powrócił do kraju z końcem maja 

1947 r. i korzystając z ustawy amnestyjnej osiedlił się w Koszalinie. 9 listopada 1948 r. zgłosił 

to miejscowego WUBP „celem nawiązania współpracy” a końcem listopada 1948 r. 

oświadczył, że wyjeżdża do Kłodzka „celem rozpracowania znanych mu grup 

przerzutowych”316. Nie był wówczas formalnie zwerbowanym agentem UB i nie można 

wykluczyć, że działał z polecenia konspiracyjnych przełożonych. W marcu 1949 r. pojawił się 

na terenie województwa rzeszowskiego, gdzie miał nawiązać dalsze konspiracyjne kontakty, 

został po kilku dniach aresztowany. 26 października 1949 r. wrocławski WSR skazał go za 

szpiegostwo na 15 lat więzienia. Opuścił więzienie na fali odwilży w 1956 r. a w 1958 r. 

ukończył studia ekonomiczne w SGPiS. W 1961 r. przyznano mu rentę inwalidzką. W 

późniejszym okresie (lata 1969-1973) pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg Lokalnych w 

Otwocku. Według zapisów w milicyjnych rejestrach był w latach 60-tych poszukiwany za 

drobne kradzieże i oszustwa, za które siedmiokrotnie karano go sądownie317. 

Według zapisów ewidencyjnych Stachnik został pozyskany do współpracy z 

Wydziałem III-1 KSMO 10 marca 1978 r., jednak pierwsze doniesienie podpisane 

pseudonimem „Tarnowski” (w późniejszych latach używał pseudonimów „Tarcza”, „Miecz” a 

                                                 
315 AIPN, 0787/475, Akta internowanego: Bernard Koleśnik; AIPN, 00449/2, t. 8, Meldunek dot. sympozjum 
naukowego na temat „Solidarności” w Szwecji, k. 362-363. 
316 AIPN Sz, 00101/505, Telefonogram naczelnika Wydziału I WUBP w Szczecinie do naczelnika Wydziału I 
WUBP w Rzeszowie, 25 III 1949 r., k. 49. 
317 AIPN, 01222/2337, Akta osobowe pracownika NSZZ „Solidarność Region Mazowsze: Tadeusza Stachnika; 
IPN Rz, 050/1124, Akta kontrolno-śledcze dot. Tadeusza Stachnika; Ibidem, 108/4895, Akta nadzoru śledztwa 
dot. Tadeusza Stachnika. 
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także „Radwański”) jest datowane na 4 października 1977 r. Według zapisów ewidencyjnych 

był wykorzystywany w sprawie prowadzonej przeciwko KSS „KOR” a pierwsze doniesienia 

sugerują, że ppłk. Mieczysław Gałązka planował użyć Stachnika (wykorzystując jego 

„legendę” konspiracji w AK i pobyt w więzieniu) przy inwigilacji ks. Jana Zieji. Z uwagi na 

brak teczki personalnej (została najprawdopodobniej zniszczona w styczniu 1990 r. wraz z 

niezłożonymi wcześniej w archiwum MSW teczkami pracy TW318) okoliczności nawiązania 

współpracy przez „Tarnowskiego” są niejasne. Wiadomo, że przed pierwszym spotkaniem z 

ppłk. Gałązką, 24 września 1977 r., był „byłym TW pozostającym w przeszłości na kontakcie 

R[eferatu] SB w Otwocku”319. Być może esbek miał na myśli współpracę z pionem milicyjnym, 

gdyż w kartotekach MSW jak i KSMO brak jest zapisów potwierdzających agenturalność 

Stachnika sprzed opisywanego spotkania. Przez kolejne miesiące był on stopniowo 

wprowadzany w środowisko tzw. Graczy. Poprzez ks. Zieję uzyskał kontakt z Anielą 

Steinsbergową, która miała mu pomóc w sprawach natury prawnej. Następnie spotykał się z 

Joanną Jankowską, zdobywając stopniowo jej zaufanie i wykonując coraz poważniejsze 

zadania związane z korowskim drugim obiegiem. Od wiosny 1978 r. ppłk. Gałązka, m.in. z 

uwagi na nawiązanie bliższych kontaktów TW z Jackiem Kuroniem, snuł plany uczynienia ze 

Stachnika pełnoprawnego członka KSS „KOR”320. 

W trakcie bardzo ostrożnego wprowadzania „Tarnowskiego” w środowisko korowskie 

coraz poważniejszym problemem stawało się nadużywanie przez niego alkoholu. Potrafił 

znikać na kilka dni, spóźniał się na spotkania. Problem ten istniał także w kolejnych latach, gdy 

„Tarnowski” działał już w innych środowiskach opozycyjnych. Zanim go zdekonspirowano 

został przez Mirosława Chojeckiego (i za namową Jacka Kuronia) wprowadzony w świat 

podziemnych drukarń. Powielał korowskie pisma oraz ulotki, spotykał się także z 

opozycjonistami z tego kręgu (m.in. Janem Walcem i Anką Kowalską). Gdy w kwietniu 1979 

                                                 
318 16 tomów teczki pracy TW złożono w Biurze „C” MSW 17 XI 1987 r. zaś ostatni zarchiwizowany donos jest 
datowany na 1 IX 1987 r. 
319 AIPN, 00334/289, t. 1, Teczka pracy TW „Tarnowski”, Notatka ppłk. Mieczysława Gałązki z 24 IX 1977 r., k. 
9. 
320 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Tadeusza Stachnika; Ibidem, 00334/289, t. 1-2, Teczki 
pracy TW „Tarnowski”; Aparat represji wobec ks. Jerzego Popiełuszki 1982-1984, t. 1, red. J. Mysiakowska, 
Warszawa 2009, s.28, 71. Po ukazaniu się publikacji pod redakcją Jolanty Mysiakowskiej Stachnik został 
przedstawiony w środkach masowego przekazu jako najgroźniejszy agent w otoczeniu ks. Jerzego Popiełuszki. 
Leszek Moczulski bagatelizował wówczas jego działalność w KPN, mówiąc, że szybko odkryto jego powiązania 
z SB i przydzielano mu mniej istotne lub wręcz fikcyjne zadania. Z kolei Mirosław Chojecki także mówił o tym, 
że w jego środowisku szybko zdemaskowano Stachnika, dzięki czemu nie wprowadzono go do podziemnych 
drukarni. Jednak nie znajduje to potwierdzenia w materiałach źródłowych, Stachnik pomagał w drukowaniu 
wydawnictw NOWej i dzięki informacjom uzyskanym od niego SB rozbiła jedną z drukarń (zob. M. 
Dzierżanowski, W. Ferfecki, Działacz KPN agentem w otoczeniu ks. Popiełuszki? [w:] wiadomości.wp.pl, 24 III 
2009 r.). 
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r. zawarł bliższą znajomość z Wojciechem Ziembińskim jego oficer prowadzący zlecił mu 

zacieśnienie tych kontaktów i szukanie nowych znajomości w kręgu ROPCiO321. 

Prowadzący „Tarnowskiego” esbecy ocenili w pewnym momencie, że osiągnął on 

szczyt możliwości w kręgu KSS „KOR”. Kryło się pod tym zapewne jego zdemaskowanie. Z 

uwagi na pojawiający się wobec niego brak zaufania a także problemy z alkoholem nie miał 

szans spełniać „ofensywnych” zadań. Z drugiej strony esbecy oceniali, że po rozłamie w 

ROPCiO wokół Leszka Moczulskiego krystalizowała się grupa „o silnych tendencjach 

antykorowskich”. Celem planowanej przez SB operacji miało być dostarczenie Moczulskiemu 

poprzez „Tarnowskiego” informacji z wewnętrznego życia korowców a w przypadku zdobycia 

przez TW zaufania Moczulskiego, stałe uplasowanie go w tym kręgu. Do pierwszego spotkania 

doszło 29 maja 1979 r. w mieszkaniu przy ul. Jaracza. W kolejnym miesiącu Stachnik 

dostarczył Moczulskiemu 25-cio stronnicowy list w którym atakował Jacka Kuronia oraz 

stosunki panujące w KSS „KOR” (napisano go wedle wytycznych SB). Po otrzymaniu 

dokumentu Moczulski przyznawał, że wszystkiego nie można ujawniać, „by nie dać broni 

bezpiece”. Posiadając solidną legendę w postaci przeszłości w AK i wyroku za działalność 

niepodległościową „Tarnowski” wszedł w krąg współpracowników przyszłego 

przewodniczącego KPN. Jednak o pełnym zaufaniu raczej nie było mowy i o powstawaniu 

nowej partii został on powiadomiony dopiero 31 sierpnia 1979 r., gdy zlecono mu 

wydrukowanie mu konfederackich ulotek. Akt założycielski KPN podpisał post factum, 2 

września 1979 r.322. 

Stachnik regularnie bywał w mieszkaniu przy ul. Jaracza i sumiennie informował o 

wszystkim co się tam działo. Wykazywał inicjatywę, przynosząc funkcjonariuszom m.in. 

poprzedzierane kartki z adresami zapisanymi przez Moczulskiego. Nie był wówczas 

dopuszczany do tajemnic organizacyjnych i jego donosy nie wnosiły zbyt wiele do wiedzy 

operacyjnej SB. Funkcjonariusze zauważyli, że w pewnym momencie „za bardzo uczuciowo i 

emocjonalnie angażował się w działalność KPN”323. Jednak nie trwało to długo. Podczas 

kolejnych spotkań - poza szczegółowymi meldunkami - dostarczył m.in. kopie korespondencji 

Moczulskiego z Jerzym Zaleskim oraz przebywającym w Norwegii Władysławem Gauzą. W 

końcu Stachnikowi przyznano zadanie zorganizowania podziemnego archiwum KPN, którym 

umieszczano poza oficjalnymi dokumentami także protokoły z zebrań różnych komórek 

                                                 
321 AIPN, 00334/289, t. 4-5, Teczki pracy TW „Tarnowski”. 
322 AIPN, 00334/289, t. 5, Koncepcja kombinacji operacyjnej zmierzającej do wykorzystania TW „Tarnowski” w 
kompromitacji KSS „KOR”, 26 V 1979 r., k. 34 i nast. 
323 AIPN, 00334/289, t. 6, Omówienie informacji operacyjnej TW „Tarnowski”, 8 X 1979 r., k. 25. 
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organizacyjnych partii i wewnętrzne sprawozdania. Czasami był także wprowadzany w sprawy 

drukarskie. Nigdy nie został jednak wciągnięty w ścisły krąg decyzyjny, a np. informowanie 

go o utworzeniu komórek KPN we Lwowie i Wilnie miało chyba za cel sprawdzenie jego 

lojalności lub świadomą dezinformację SB324. 

W okresie „solidarnościowej rewolucji” zaangażował się w działalność KOWzP a od 

10 listopada 1981 r. rozpoczął pracę na pełnym etacie w Regionie Mazowsze, gdzie odpowiadał 

za działalność mazowieckiego KOWzP (w grudniu 1981 r. wybrano go 

wiceprzewodniczącym). Po uwięzieniu Moczulskiego zdobył zaufanie pozostałych liderów 

ugrupowania, dzięki czemu wszedł m.in. w posiadanie w korespondencji przesyłanej 

ukrywającemu się Romualdowi Szeremietiewowi. W momencie wprowadzenia stanu 

wojennego internowano go w ośrodku odosobnienia w Białołęce. Z uwagi na to, że ciężko 

znosił pobyt w więzieniu zwolniono go już 21 grudnia 1981 r. Przebywając na wolności 

spotykał się działaczami KPN i ich rodzinami dzięki czemu został wciągnięty w konspiracyjne 

struktury. Nawiązał także kontakty z ks. Jerzym Popiełuszką na temat którego przez kolejne 

lata dostarczał informacji SB. Jednocześnie stopniowo tracił kontakt z działaczami KPN325. 

Innym aktywnym działaczem z pokolenia Stachnika, który działając w KPN był także 

uwikłany we współpracę z SB, okazał się Apolinary Wilk. Urodził się 23 lipca 1919 r. w 

Warszawie. W 1939 r. ukończył stołeczne Gimnazjum im. Stanisława Kostki. Podczas wojny 

konspirował w AK (ps. „Zając”), walczył w Powstaniu Warszawskim w związanym z ruchem 

narodowym Zgrupowaniu AK „Chrobry II”. Następnie dostał się do niemieckiej niewoli. 

Przebywał w stalagu oswobodzonym przez wojska amerykańskie. Zanim do tego doszło - 

według danych MBP - w marcu 1945 r. ukończył kurs dywersyjny organizowany przez 

Abwehrę w okolicach w Monachium. Miał zostać wraz kilkunastoosobową grupą zrzucony na 

tyły frontu do czego ostatecznie nie doszło326. W październiku 1946 r. - wyniku akcji 

repatriacyjnej - powrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Końcem lipca 1950 r. został 

zwerbowany przez funkcjonariuszy MUBP w Warszawie, którzy dowiedzieli się o odbytym 

przez Wilka szkoleniu dywersyjnym. Przyjął wówczas pseudonim „Zenon”. „Wobec nas stara 

                                                 
324 AIPN, 00334/289, t. 5-9, Teczki pracy TW „Tarnowski”. 
325 AIPN, 00334/289, t. 9, List Tadeusza Stańskiego do Romualda Szeremietiewa, 29 XI 1980 r., k. 222-223; 
AIPN, 00334/289, t. 11, Informacja operacyjna TW „Tarcza”, 29 XII 1981 r., k. 302 i nast.; Ibidem, 01222/2337, 
Akta osobowe pracownika NSZZ „Solidarność Region Mazowsze: Tadeusza Stachnika. 
326 Wykorzystywanie Polaków, czy ściślej żołnierzy AK lub NSZ, w niemieckiej działalności dywersyjnej u 
schyłku II wojny światowej nie znalazło do tej pory swojego badacza. Wiadomo, że Niemcy dokonali na tyłach 
frontu wschodniego zrzutów m.in. grup dywersyjnych wywodzących się z żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej 
NSZ. Spadochroniarze ci nie podjęli jednak realnej działalności. Werbowanie przez Niemców powstańców 
warszawskich, w tym żołnierzy zgrupowania „Chrobry II”, jest w literaturze przedmiotu nieobecny (zob. S. 
Bojemski, Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim (1 I VIII - 2 X 1944), Warszawa 2009; s. 217-226, 
279-284; K. Utracka, Zgrupowanie AK „Chrobry II”, Warszawa 2002, s. 87-88, 275). 
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się zachować tak jakoby stał całkowicie po naszej stronie politycznej, w część czego można 

wierzyć” - pisał w lipcu 1953 r. oficer Wydziału III MUBP ppor Jan Czeredys327. Źródła milczą 

w jakich operacjach był wykorzystywany. Wiadomo jedynie, że pierwszy okres współpracy z 

komunistycznymi służbami zakończył w grudniu 1956 r. (możliwe, że stało się już w 1953 r.). 

Według informacji z teczki personalnej TW bezskutecznie usiłowano podjąć ponowny kontakt 

w czerwcu 1959 r. W styczniu 1978 r. prowadzący inwigilację Kazimierza Janusza ppor. Lech 

Wicherkiewicz zdecydował się wprowadzić Apolinarego Wilka w środowisko ROPCiO. 

„Zenon” był wówczas emerytem ale podjął się tego zadania. Dzięki temu stołeczna SB w 

szybkim czasie odniosła znaczne sukcesy w rozbijaniu poligrafii ROPCiO i ograniczaniu 

zasięgu jego wydawnictw. Esbecy pomogli wówczas Wilkowi w zachowaniu mieszkania po 

zmarłej matce. Był także hojnie wynagradzany. Od lipca 1978 r. do końca września 1979 r. 

otrzymał ponad 50 tysięcy zł.328. 

Wraz z narastającym konfliktem w ROPCiO Wilk związał się z frakcją Moczulskiego. 

W jego mieszkaniu mieściła się drukarnia w której powielano m.in. „Drogę”. Działalność 

„Zenona” była oceniania przez stołeczną SB pozytywnie: „Przekazywał istotne informacje 

operacyjne dotyczące środowiska KPN-owskiego, które w dużym stopniu pozwoliły na 

likwidację powstałego zagrożenia. Brał udział w posiedzeniach Rady Politycznej KPN. Na 

bieżąco informował Służbę Bezpieczeństwa o decyzjach podejmowanych przez kierownictwo 

KPN. Od września 1980 r. (od chwili aresztowania kierownictwa KPN) został on wyłączony z 

działalności tej organizacji”329. Po wprowadzeniu stanu wojennego monitował sytuację wśród 

konfederatów i innych znanych mu opozycyjnych środowiskach. Jeszcze na przełomie sierpnia 

i września 1983 r. gdańska SB wykorzystała go w operacji dyskredytującej Ninę Milewską, 

blokującej druk „Gazety Polskiej”. Prawdopodobnie to właśnie ta operacja stała się przyczyną 

jego zdemaskowania. Jednak SB starała się w dalszym ciągu wykorzystać „Zenona” m.in. w 

inwigilacji środowiska MRKS. Problem stanowiła choroba alkoholowa Wilka, która coraz 

bardziej przeszkadzała w wykonywaniu zadań zlecanych przez SB. Zmarł w grudniu 1986 r.330. 

Kolejnym TW figurującym pod aktem założycielskim KPN był związany ze „Znakiem” 

i krakowskim oddziałem KIK Stefan Dropiowski. Roman Graczyk ujawnił, że Dropiowski był 

trzykrotnie werbowany do współpracy. Wpierw będąc informatorem UB o pseudonimie 

                                                 
327 AIPN, 00328/1601, t. 1, Teczka personalna TW „Zenon”, Wniosek dot. dalszego wykorzystania agenta 
„Zenon”, 27 VII 1953 r., k. 19. 
328 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Apolinarego Wilka; Ibidem, 00328/1601, t. 1, Teczka 
personalna TW „Zenon”; 1944.pl/powstańcze-biogramy, dostęp: 30 I 2020 r. 
329 AIPN, 00328/1601, t. 1, Charakterystyka TW „Zenon”, 19 I 1985 r., k. 166 i nast. 
330 Ibidem; 00328/1601, t. 2, Teczka pracy TW „Zenon”. 
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„Ryszard”, następne - od września 1964 r. - był ewidencjonowany przez Wydział IV KWMO 

w Krakowie jako TW „Magister/Dunin”. Informował wówczas o działalności ludzi związanych 

z KIK oraz „Znakiem”. Z powodu niskiej jakości meldunków oraz zastrzeżeń do stylu bycia 

Dropiowskiego zrezygnowano z jego usług. Ponowny kontakt podjęto po związaniu się przez 

niego ze środowiskiem ROPCiO a następnie KPN. W tym czasie jego największym wkładem 

w działalność opozycji było udostępnienie mieszkania potrzeb ROPCiO, później KPN. Po 

wprowadzeniu stanu wojennego Dropiowski nie angażował się w działalność konspiracyjną331. 

Inną osobą figurującą pod aktem założycielskim KPN, był jeden z twórców śląskich 

Wolnych Związków Zawodowych i rówieśnik Moczulskiego, Józef Bal. Urodził się 3 marca 

1930 r. w podrzeszowskiej miejscowości Stobierna. II wojnę światową przeżył mieszkając z 

rodzicami, a od 1942 r. pracował na pobliskim lotnisku. Po zakończeniu wojny kontynuował 

naukę. W 1947 r. przeniósł się do pracy w jednej z fabryk w okolicach Kłodzka. Skazany na 

osiem lat za przestępstwo natury kryminalnej pracował w podlegającej Wydziałowi 

Więziennictwa WUBP w Katowicach kopalni węgla w Knurowie. W kwietniu 1952 r. został 

zwerbowany w charakterze agenta informatora o pseudonimie „Lew” i - w świetle 

zachowanych materiałów źródłowych - miał informować o próbach ucieczek współwięźniów. 

Po opuszczeniu ośrodka pracy zatrudnił się w 1954 r. w charakterze suwnicowego w Hucie 

Baildon, gdzie pracował do 1970 r. W tym czasie poznał Kazimierza Świtonia z którym 

utrzymywał bliskie kontakty. Gdy zaangażował się w działalność opozycyjną pracował jako 

brygadzista-elektromonter w katowickim Kombinacie Budowlanym. Stał się wówczas celem 

śląskiej SB, która inwigilowała go w ramach SOS „Elektromonter”. Operacja szybko 

przerodziła się w werbunek. Funkcjonariusze katowickiej SB pozyskali Bala do współpracy 23 

września 1978 r. Przyjął wówczas pseudonim „Tomek”. W trakcie odbytej w Hotelu „Silesia” 

rozmowy esbecy skutecznie zastraszyli Bala m.in. wizją rozbiórki nielegalnie wybudowanego 

przez niego domu oraz perspektywą wyroku skazującego za działalność opozycyjną332. 

Esbecy wykorzystywali go głównie do zbierania informacji dotyczących śląskich WZZ, 

poczynań Kazimierza Świtonia, a także przejmowania literatury bezdebitowej kolportowanej 

na Śląsku. Udzielał także informacji o śląskich inicjatywach związanych z ROPCiO, a 

następnie KPN, co pozwalało tamtejszej SB skutecznie je zwalczać. Krzysztof Łojan ustalił, że 

Bal oraz inwigilowany przez niego Roman Kściuczek nie odegrali roli w tworzeniu 

                                                 
331 R. Graczyk, Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011, s. 258-270, s.483; M. 
Lewandowski, Prześladowani…, s. 61, 63. 
332 AIPN Ka, 001/282, Teczka Personalna TW „Lew”/”Tomek”; Ibidem, 005/153, t. 1. Teczka personalna TW 
„Tomek”; K. Łojan, op.cit., s. 241. 
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konfederackich ognisk na terenie Śląska. W okresie solidarnościowej rewolucji Bal 

zaangażował się w tworzenie związku, jednak po 13 grudnia 1981 r. w dalszym ciągu szkodził 

KPN poprzez informowania o inicjatywach podejmowanych przez Mariana Moczka, który to 

usiłował reaktywować śląską konfederację. O znaczeniu „Tomka” dla SB świadczy fakt, że 4 

stycznia 1980 r. spotkał się z nim osobiście ówczesny dyrektor Departamentu III MSW gen. 

Adam Krzysztoporski. Do 1990 r. „Tomek” przekazał 337 informacji a esbecy szacowali, że 

do tego czasu wynagrodzono go sumą przewyższającą 200 tysięcy zł. Jeszcze w grudniu 1989 

r. katowicka SB usiłowała wykorzystać „Tomka” do zapewnienia sobie kontroli nad 

powstającym z inicjatywy Bronisława Tejkowskiego Polskim Stronnictwem Narodowym. 

Szersze omówienie działalności „Tomka” nie jest możliwe z uwagi na zniszczenie materiałów 

archiwalnych (zachował się jedynie czwarty tom jego Teczki Pracy, obejmujący okres od 

lutego 1986 r. do stycznia 1990 r.). Z zachowanej dokumentacji wynika, że „Tomek” 

informował SB o próbach reaktywacji KPN i wizytach na Śląsku Krzysztofa Gąsiorowskiego 

już po wprowadzeniu stanu wojennego, co było o tyle zaskakujące, że w tym czasie obaj byli 

w KPN zmarginalizowani333. 

Odmienny był przypadek Matyldy Sobieskiej, studentki Wydziału Fizyki i Matematyki 

Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Zaprzyjaźniona z rodziną Moczulskich - głównie z 

córką Elżbietą - zaangażowała się w działalność ROPCiO. Od jesieni 1978 r. znalazła się w 

gronie osób inwigilowanych przez SB. Początkowo w ramach SOS, następnie SOR „Aula”, a 

na koniec objęto ją KE o kryptonimie „Matylda”. Jak podaje Sławomir Cenckiewicz esbecy 

starali się odciągnąć ją od działalności opozycyjnej różnymi metodami. Kilkukrotnie usiłowano 

ją zastraszyć, odbyto rozmowy ostrzegawcze, w mieszkaniu rodziców przeprowadzono 

rewizję, a ją samą zatrzymano na 48 godzin w areszcie. Usiłowano także wpłynąć na Sobieską 

pośrednio, przez rozmowy z wykładowcami Politechniki i studentami. W sierpniu 1979 r. 

funkcjonariusze Wydziału III-2 KSMO uznali, że ich działania przyniosły sukces i Sobieska 

wycofała się - głównie pod wpływem Tomasza Szeflera - z aktywności opozycyjnej. Były to 

jednak informacje nieprawdziwe. Sobieska zaangażowała się w przygotowania do powstania 

Konfederacji. Kilka dni przed jej oficjalnym powołaniem drukowała ulotki i materiały 

propagandowe. Nie omieszkał o tym poinformować SB TW „Marek Walicki”. Esbecy 

                                                 
333 Ibidem; AIPN Ka, 005/132, t. 2, Teczka Pracy TW „Tomek”, Notatka służbowa ze spotkania z TW „Tomek”, 
19 V 1986 r., k. 16 i nast. 



117 
 

informowali także, że wyszła pierwsza, z biało-czerwoną flagą, z mszy odprawionej 1 września 

1979 r. w katedrze św. Jana334. 

W kolejnych tygodniach kontynuowała działalność na rzecz KPN. Udzielała się przy 

drukowaniu wydawnictw bezdebitowych, brała udział w akcjach malowania konfederackich 

napisów na murach. Funkcjonariusze z Wydziału III KSMO zdecydowali się na jej 

profilaktycznie zatrzymanie w przeddzień manifestacji z okazji rocznicy odzyskania 

niepodległości. 10 listopada 1979 r. w mieszkaniu Sobieskiej miała miejsce rewizja podczas 

której znaleziono materiały drukarskie. Następnie przewieziono ją do aresztu, gdzie spędziła 

dalsze 48 godzin. Podczas zatrzymania zmieniła stosunek do aktywności opozycyjnej. Podczas 

rozmowy z por. Pawłem Przeorskim z Wydziału III KSMO poprosiła o pomoc w wycofaniu 

się z aktywności opozycyjnej. To wystarczyło by oficer zwietrzył szansę na werbunek. Spotkał 

się z Sobieską kolejny raz następnego dnia, gdy ta po nocy spędzonej w celi z awanturującymi 

się prostytutkami, martwiła się nieprzygotowaniem do kolokwium. Pomimo żalu za 

pozostawienie jej na pełne 48 godzin w celi podtrzymała ofertę „pomocy SB” i informowania 

o tym co działo się wewnątrz KPN. Por. Przeorski oceniał, iż powodem podjęcia współpracy 

była chęć ukończenia przez Sobieską studiów a także uniknięcie przez jej rodziców problemów 

związanych z działalnością córki. Zauważył także wyolbrzymianie przez nią własnego 

znaczenia w KPN. SB większe plany wiązała z „zadaniowaniem” Sobieskiej na informacje 

dotyczące środowiska RMP (przyznała się do bliskiej znajomości z Aleksandrem Hallem). Pod 

koniec listopada 1979 r. przyjęła pseudonim „Andrzej”. Zaczęła także pobierać wynagrodzenie 

(oficer SB zauważył wcześniej jej narzekania na trudną sytuację finansową)335. 

Wartość informacji dostarczanych przez TW „Andrzeja” nie była dla SB wysoka. 

Przynajmniej jeżeli mowa o KPN. Pozwalały one głównie weryfikować informacje od lepiej 

osadzonych TW (głównie „Marka Walickiego”). W marcu 1980 r. Sobieska wycofała się z 

działalności w KPN, posiadając w dalszym ciągu związki z RMP. Zdaniem Sławomira 

Cenckiewicza informacje dostarczane przez „Andrzeja” miały ogromne znaczenie dla SB. We 

wrześniu 1982 r., w Departamencie III MSW rozważano pomysł wykorzystania jej w 

inwigilacji rozbitego po wprowadzeniu stanu wojennego środowiska działaczy KPN. Stało się 

tak pomimo faktu, że na przełomie października i listopada 1981 r. Sobieska odmówiła dalszej 

współpracy z SB. Trwało to jednak krótko i jeszcze przed stanem wojennym informowała SB 

                                                 
334 AIPN, 0247/443, KE „Matylda”, passim; S. Cenckiewicz, Operacja „Arka”, czyli SB w walce w Ruchem 
Młodej Polski [w:] Idem, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, wyd. 4, 
Kraków 2008, s. 376-378. 
335 Ibidem; AIPN, 00191/713, t. 1, Teczka Pracy TW „Andrzej”, Notatka służbowa por. Pawła Przeorskiego, 11 
XI 1979 r., k. 16 i nast.; G. Wołk, Ostatnie pokolenie…, s. 308. 
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o sytuacji panującej na jej uczelni. Podjęty w stanie wojennym kontakt, w świetle zachowanych 

dokumentów, nie przełożył się wznowienie współpracy z Sobieską, która ostatecznie 

wyemigrowała do USA336. 

Niejednoznaczny w ocenie jest przypadek kontaktów z SB Wojciecha Szostaka, syna 

legionisty, oficera KG AK i honorowego członka KPN płk. Józefa Szostaka. Wojciech Szostak 

urodził się 30 kwietnia 1950 r. w Łodzi, a w październiku tego samego roku funkcjonariusze 

MBP aresztowali jego ojca (opuścił więzienie w 1955 r.). Wydaje się, że to tradycje rodzinne 

zaważyły na jego opozycyjnym zaangażowaniu. Uczestniczył w spotkaniach dyskusyjnych 

ROPCiO prowadzonych w mieszkaniu Benedykta Czumy a jego dom rodzinny był odwiedzany 

przez Leszka Moczulskiego, który utrzymywał kontakty z pułkownikiem Szostakiem 

mieszkającym nomen omen przy ul. Patriotycznej. W dokumentach SB młodszy Szostak 

pojawia się w marcu 1978 r. jako jeden z gości wspomnianego Czumy. Pracował wówczas jako 

kierowca łódzkich Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego im. Findera. 12 kwietnia 1978 r. 

Wydział III KWMO w Łodzi rozpoczął jego inwigilację w ramach SOR „Sympatyk”. W 

ramach tej sprawy zbierano informacje dotyczące poglądów Szostaka na sytuację polityczną, 

podsłuchiwano jego rozmowy telefoniczne, ustalono także, że kolportował „Drogę” a także 

starano się mu uniemożliwić udział w papieskiej pielgrzymce. O tym, że brał on udział w 

przygotowaniach do powstania KPN łódzka SB dowiedziała się po czasie, chociaż miała 

świadomość bliskich kontaktów „figuranta” z Moczulskim. W kolejnych miesiącach Szostak 

starał się, z różnym skutkiem, rozwijać działalność KPN w Łodzi a po aresztowaniu we 

wrześniu 1980 r. lidera formacji kolportował ulotki nawołujące do jego uwolnienia. Brał także 

udział w obchodach rocznicowych, m.in. 11 listopada, aktywizował się przy okazji 

przygotowań do tzw. marszu gwiaździstego, jednak w tym czasie nie był już głównym 

organizatorem łódzkiej komórki KPN. W okresie solidarnościowej rewolucji zmalało także 

zainteresowanie jego osobą ze strony funkcjonariuszy SB337. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Zwolniono go już 23 grudnia 

1981 r. z powodu trudnej sytuacji rodzinnej. Z końcem roku władze komunistyczne zaczęły 

uwzględniać sytuację osobistą internowanych. Szostak posiadał dwójkę małoletnich dzieci, 

chorą żonę oraz wymagających codziennej opieki rodziców. Przed opuszczeniem więzienia 

wymuszono na nim podpisanie deklaracji o zaprzestaniu działalności opozycyjnej. 8 stycznia 

                                                 
336 AIPN, 00191/713, t. 1, Charakterystyka TW „Andrzej”, 31 I 1983 r., k. 118-119 i nast.; S. Cenckiewicz, 
Operacja „Arka”…, s. 377-382. 
337 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Wojciecha Szostaka; AIPN Ld, 047/335, SOR 
„Sympatyk”; K. Chylak, Kryptonim „Sympatyk”. Krótka historia aktywności działacza Konfederacji Polski 
Niepodległej Wojciecha Szostaka, „Opinia” 2016, nr 10, s. 129-139. 
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1982 r. został przez funkcjonariuszy Wydziału III KWMO w Łodzi zarejestrowany w 

charakterze TW. Przyjął pseudonim „Piotrowski”. Pierwsze doniesienie jest datowane na 5 

stycznia. Okoliczności werbunku Szostaka pozostają niejasne. Nie zachowała się teczka 

personalna „Piotrowskiego”. O swojej sytuacji powiadomił jeszcze w styczniu 1982 r. Marię 

Moczulską, która doradziła mu stosowanie taktyki polegającej na informowaniu esbeków o tym 

co i tak wiedzieli. Karol Chylak - nie znając relacji Moczulskiej, ani nie pytając samego 

Szostaka - zanegował strategię „samodekonspiracji” Szostaka. W opinii Chylaka TW 

pozostawał lojalny wobec SB a jego doniesienia wyrządziły realne szkody łódzkiej KPN. 

Jednak opinia ta wydaje się nadinterpretacją. Istnieją bowiem poważne dowody na to, że 

Szostak faktycznie od momentu zwerbowania starał się zdekonspirować. W jego doniesieniach 

widać także, że udzielał informacji ogólnych albo takich, które w jego odczuciu SB już 

posiadała (np. lista członków KOWzP sprzed 13 grudnia 1981 r.). Jednak niektóre dane 

przyniosły korzyść SB. Za takie należy uznać podawanie nazwisk osób mogących zaangażować 

się w działalność podziemną (co faktycznie miało miejsce). W maju 1983 r. Szostak wraz z 

rodziną wyemigrował do Francji, a w 16 czerwca 1983 r. został wyrejestrowany z czynnej sieci 

agenturalnej. Aklimatyzacja Szostaków we Francji nie wypadła pomyślnie i od lutego 1985 r. 

podjęli starania o powrót do PRL. Po przyjeździe do kraju SB wciąż nie dawała mu spokoju. 2 

marca 1987 r. objęto go rozpracowaniem o kryptonimie „Pierre” prowadzonym przez łódzki 

kontrwywiad. Sprawę prowadzono do 23 grudnia 1988 r. nie znajdując dowodów współpracy 

z francuskimi służbami specjalnymi338. 

Zupełnie innym zagadnieniem, w zasadzie nieobecnym w literaturze, jest perspektywa 

drugiej strony. Jak do działalności esbeków odnosili się sami konfederaci? Ciekawą ocenę 

sformułował w tej materii Romuald Szeremietiew. W jednym z zarekwirowanych przez 

funkcjonariuszy tekstów polemizował z opiniami sugerującymi wszechwiedzę SB. „Nie 

wpadajmy w przesadę. Chociaż jest prawdą, że aparat policyjny PRL został pod rządami 

Gierka-Jaroszewicza rozbudowany do niebotycznych rozmiarów, a agenci SB musieli 

zainstalować się wśród działaczy opozycji, to jednocześnie nie jest zjawisko to aż tak groźne 

dla nas. Kiedy zastanowimy się nad rzeczywistymi powodami powstania grup niezależnych i 

opozycyjnych wówczas dopiero możemy uświadomić sobie jak krótkowzroczne są obawy 

niektórych przed wpływami policyjnej agentury. Nie trudno przecież dostrzec, że powstanie 

                                                 
338 AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna MSW: zapisy dot. Wojciecha Szostaka; AIPN Ld, 0040/364, Teczka 
Pracy TW „Piotrowski”; K. Chylak, Metamorfoza „Sympatyka”. Kilka uwag o KPN w Łodzi na podstawie relacji 
Tajnego Współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Piotrowski”, „Opinia” 2016, nr 13, s. 226-236; 
M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 2, s. 307-308. 
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opozycji demokratycznej jest rezultatem procesu dokonującego się w naszym kraju od 

dziesiątków lat […] Agenci policyjni nie byli siłą sprawczą w tych procesach i nie w ich rękach 

znajduje się klucz do istnienia czy nie istnienia opozycji […] Nie dajmy się zwariować. Choćby 

wszyscy funkcjonariusze SB zaczęli udawać działaczy opozycji demokratycznej, to i tak nie 

będą w stanie osłabić procesów godzących w monopartyjne rządy PZPR. Agentura policyjna 

może nam utrudnić życie, skomplikować wewnętrzne stosunki, skłócić ludzi, ale nie potrafi 

usprawnić zarządzania gospodarką, zapewnić elektryczność, żywność i mieszkania, 

zlikwidować zadłużenie zagraniczne”339. 

Z kolei Moczulski pytany o mechanizmy obrony przed bezpieczniackimi prowokacjami 

oceniał iż „prowokacja byłaby groźna jedynie na samej górze KPN, w Radzie Politycznej, w 

Kierownictwie Akcji Bieżącej, ale te kilkuosobowe ciała są już niejawne i trudne do 

infiltracji”340. W świetle archiwów IPN ocena ta - jeżeli mowa o okresie 1979-1981 - okazała 

się nad wyraz optymistyczna. SB w owych newralgicznych miejscach udało się umieścić 

agenturę, która czyniła realne szkody. Moczulski - w trakcie rozprawy sądowej liderów KPN - 

emocjonalnie opisywał represje jakie spotykały ludzi z kręgów opozycji: „Być może mieliśmy 

tu do czynienia ze stosowaniem wobec ludzi z opozycji - metod presji psychologicznej. 

Przykładowo: rozpuszczano plotkę, że działacz jest konfidentem Służby Bezpieczeństwa (co 

dla nas z reguły było dowodem, że nie jest to prawda), pobudzano ambicje niektórych ludzi i 

wzbudzano wzajemne niechęci. Taka «kąpiel psychologiczna» nie pozostawała bez skutków. 

Zdawaliśmy sobie sprawę z tych skutków, jak również i z tego, że mogą z nich wyniknąć dla 

naszego ruchu określone kłopoty”341. 

Szczególne zainteresowanie funkcjonariuszy wzbudził fragment spotkania Rady 

Politycznej KPN z końca października 1979 r., gdy Moczulski w gronie najbliższych 

współpracowników mówił - zgodnie z prawdą - że za zwalczanie opozycji odpowiada gen. 

Adam Krzysztoporski. Określił go mianem „pełnomocnika Biura Politycznego do walki z 

opozycją”. Według przewodniczącego KPN „z jednej strony steruje on działaniami w sposób 

dyrektywny przez agentów wewnątrz opozycji i propagandzistów na Zachodzie a z drugiej 

strony przez inspirację. Tutaj ulega jej KOR a także niektórzy ludzie z RO[PCiO]. Podsuwa się 

materiały. Niektórzy uświadamiają to sobie nawet ale podejmują grę. Uważają, że KPN jest dla 

                                                 
339 AIPN, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, [R. Szeremietiew], Spiskowa teoria dziejów czyli o 
wszechmocy agentów, k. 25. Podobną opinię wyrażał także Leszek Moczulski jeszcze w początkach działalności 
ROPCiO (zob. L. Moczulski, Wielki tygiel. Opozycji wizerunek własny, „Droga” VI-VII 1978, nr 1, s. 23). 
340 Drogi do niepodległości. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Biuletyn Dolnośląski”, nr 7/14, VII 1980 r., s. 27. 
341 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 3 VII 1981 r., k. 188. 
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nich większym wrogiem niż PZPR”342. W dalszej części wystąpienia zauważał, że główny 

ciężar ataku na KPN szedł przez emigrację. Chodziło mu głównie o deprecjonowanie w 

tamtejszych środowiskach RPPS a przewidywał, że w dalszej kolejności zaatakowany zostanie 

w ten sposób RMP. Moczulski taką oceną wykazywał dobre zorientowanie w głównych celach 

działalności SB i uzależnieniu jej podejścia do całej opozycji od zaleceń partyjnych. Z drugiej 

strony mówił to w okresie największej agenturalnej penetracji struktur KPN, co dużo gorzej 

świadczyło o stosowaniu przez niego samego i jego stronników „osłony kontrwywiadowczej”. 

O tym, że lider KPN miał dość dobre zorientowanie w strukturze organizacyjnej SB 

świadczyła m.in. rozmowa odbyta tuż przed powstaniem KPN. Omawiając z Bernardem 

Koleśnikiem niejednoznaczną rolę pełnioną w środowiskach opozycyjnych przez Juliusza 

Wilczur-Garzteckiego mówił o podziale SB na wydziały: I (wywiad), II (kontrwywiad), III 

(polityczny) oraz IV (polityczno-kościelny). Zgodnie ze stanem faktycznym opisywał także 

zadania każdego z wymienionych pionów. Źródłem tej wiedzy miały być informacje nabyte 

podczas pracy w „Stolicy”343. 

O tym jak trudno było rozdzielić działalność SB od autentycznej niechęci osób negatywnie 

ustosunkowanych wobec PRL pokazuje przykład RPPS. Moczulski łączył np. negatywny 

stosunek Lidii Ciołkoszowej do RPPS z działaniami SB. Natomiast prawdziwe źródło 

negatywnej oceny tkwiło w przekonaniu Ciołkoszowej, iż RPPS współtworzył Juliusz Wilczur-

Garztecki. W „polskim” Londynie uważano go za osobę od wielu lat związaną z reżimem 

warszawskim i jego tajnymi służbami. Moczulski miał rację gdy mówił o esbeckich 

inspiracjach pogłębiających konflikt na linii KPN-KSS „KOR”. W tym celu, zapewne za 

pomocą agentury, m.in. podrzucano Jackowi Kuroniowi materiały deprecjonujące KPN i jego 

działaczy. Kilka dni przed opisanym spotkaniem Marian Kieszkowski, jeden z esbeków 

prowadzących inwigilację KPN, wśród głównych celów operacyjnych podawał pogłębianie 

konfliktów między obiema organizacjami. Planował także wpływać na pogłębienie konfliktu 

KPN z RWD. Sugerował także dalsze blokowanie spotkań kierownictwa KPN, jako 

zniechęcającą potencjalnych chętnych do aktywności opozycyjnej344. 

Moczulski w długich przemowach przed sądem w 1981 r. uwypuklał represyjny charakter 

działań SB. Nie odnosił się zaś do działań inwigilacyjnych. Przyznawał, że od czasów ROPCiO 

                                                 
342 AIPN, 2418/1, t. 8, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 22 X 1979 r., k. 71. 
343 AIPN, 00328/664, t. 1, Teczka pracy TW „Marek Walicki”, Informacja operacyjna, 28 VIII 1979 r., k. 307. 
344 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Stanisław Kaźmierczak”, 15 X 1979 r., k. 130; 
Idem, t. 9, Meldunek operacyjny, 8 II 1980 r., k. 19. 
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istniała w opozycji pełna świadomość kontroli przez SB listów i instalowania podsłuchów345. 

Opozycja działała wówczas w sposób jawny. O planowanych zebraniach często mówiono w 

tym gronie - jak Moczulski złośliwie - tłumaczył sędziemu „głośno i jawnie, w kawiarniach - 

żeby nas było słychać”346. Z kolei pytany przez prokuratora co by się stało gdyby kogoś z 

członków KPN zaczęto podejrzewać o bycie konfidentem SB odpowiadał iż taką osobą zająłby 

się Sąd Koleżeński347. W podobnym duchu wypowiadał się podczas rozprawy Tadeusz Stański: 

„dla kierownictwa naszej partii fakt, że na pewnym szczeblu naszej struktury byli 

funkcjonariusze [lub TW] SB nie stanowił żadnego zagrożenia. Po to utworzyliśmy partię, a 

więc organizację strukturalnie rozbudowaną, żeby funkcjonariusze SB nie mogli dojść u nas do 

stanowisk funkcyjnych, które mogliby wykorzystywać do rozbijania KPNu. Po wcześniejszym, 

czy późniejszym wykryciu, że dana osoba jest na usługach SB (bo musiała się jakoś 

«wysypać») - zajmował się nią Sąd Koleżeński”348. 

Zdaniem przewodniczącego KPN najbardziej szkodliwą rolę esbecy odgrywali skłócając 

różne środowiska opozycyjne. W jednym z listów żalił się Jerzemu Zaleskiemu: „Sytuacja jest 

trudna, bo KPN jest pod nieprzerwanym uderzeniem. Ilość zatrzymań i rewizji u członków 

KPN jest w ogóle nieporównywalna z okresami po utworzeniu KOR czy Ruchu Obrony, 

natężenie tych działań represyjno-policyjnych wobec KPN jest wprawdzie mniej dramatyczne, 

jak akcja policyjna po śmierci Pyjasa, ale na pewno rozleglejsze. Można powiedzieć, że 

masowość zatrzymań jest bez precedensu w całym okresie po czerwcu 1976 […] ustawiczne 

zatrzymania i rewizje bardzo zwiększają nasz wysiłek, musimy wydatkować dwa, trzy razy 

więcej energii i czasu niż normalnie potrzeba. O to zresztą SB chodzi, całe to ich działanie ma 

charakter przede wszystkim blokujący, zmierzający do zmęczenia nas. Nie są to rzeczy 

najgroźniejsze, choć nieraz dotkliwe. Główne uderzenie przeciwko KPN przybiera zupełnie 

inne formy. Jest to szeroko zakrojona kampania zmierzająca do izolowania KPN od 

społeczeństwa (także od emigracji) oraz kierowania przeciwko KPN innych grup opozycyjnych 

oraz rozsadzania nas od środka, a przynajmniej sprawiania wrażenia, że w KPN występuje już 

                                                 
345 7 listopada 1979 r. Leszek Moczulski wystosował oficjalny protest do ministra łączności, który dotyczył 
podsłuchiwania i wyłączania rozmów telefonicznych. „Mam dane, dowodzące, że telefon ten znajduje się na 
stałym podsłuchu SB - co jest otwartym naruszeniem przysługującego mi konstytucyjnie prawa do tajności 
korespondencji. Wielokroć zdarzało się, że prowadzone przeze mnie rozmowy telefoniczne, zwłaszcza 
zamiejscowe i zagraniczne, były przerywane. W pewnych okresach - np. w dniu 1 września br., a także 17 września 
br. - mój telefon był po prostu wyłączany. W kilku wypadkach dochodziło do tego, że podsłuchującego 
funkcjonariusza SB zawodziły nerwy i zaczynał ubliżać przez telefon”. Odpowiedź z ministerstwa nie jest znana. 
(zob. HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Skarga Leszka Moczulskiego na podsłuch telefoniczny, 7 XI 1979 
r., k. 26; AIPN, 00334/289, t. 6, k. 159-160). 
346 AIPN, 1357/81, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 27 VII 1981 r., k. 21. 
347 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 16 IX 1981 r., k. 252. 
348 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 318. 
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kryzys wewnętrzny […] Bez wchodzenia w szczegóły stwierdzić trzeba, że inspiracja SB 

zmierzająca do zaognienia sytuacji wewnątrz opozycji podejmowana jest przez lewicę laicką 

jeśli nie świadomie to z całkowitym zapałem349. 

W KPN starano się także wypracować modele przeciwdziałania operacjom SB. Pojawił się 

m.in. pomysł ustalenia adresów biorących udział w represjach milicjantów i esbeków. 

Następnie planowano wysyłać na nie materiały opozycyjne, co miało sugerować współpracę 

funkcjonariuszy z opozycją. Pomysł nie został jednak zrealizowany350. 

Pewne odrealnione postrzeganie esbeków i ich zadań dobrze widać na podstawie jednej z 

wypowiedzi Tadeusza Stańskiego: „SB to nie jest grono pretorianów, którzy mają klapki na 

oczach i dlatego będą wykonywać wszystkie rozkazy. Jako opozycja z wieloma 

funkcjonariuszami mamy dobre stosunki i nie polega to na udzielaniu nam jakichś informacji. 

Nie. Nie chodzi o to. Polega to na tym, że mamy do siebie wzajemny szacunek […] Wielu za 

to nie podałbym nawet ręki, a wielu dałbym po buzi, napluł im […] wśród SB również istnieją 

podziały”351. W dalszej części wypowiedzi przekonywał, że z grona „brygady 

antyopozycyjnej” która w 1979 r. nękała konfederatów władze wycofały połowę 

funkcjonariuszy. Ci bowiem niezbyt chętnie chcieli się zajmować działaniami skierowanymi 

wobec opozycji. Myśl tę przedstawił przed sądem wojskowym, gdzie przekonywał iż nie tylko 

SB ale także KGB na przełomie lat 70. i 80. traciły prestiż i zaczęły się „wewnętrznie wahać”352. 

Wypuszczeni z aresztów konfederaci zgodnie twierdzili, że po 31 sierpnia 1980 r. „SB zmieniło 

się”. Uzasadniali to ich strachem i chęcią zaskarbienia sobie na przyszłość łaski 

opozycjonistów. Stański opowiadał, że 1 września esbecy życzyli mu powodzenia w 

prowadzonej działalności. Z kolei Moczulski potwierdzał ich pozytywny stosunek także wobec 

niego. Pojawiały się w tym czasie także opowieści o esbeckich narzekaniach na rządzących353. 

Pod koniec 1987 r. Moczulski tak opisywał działalność SB: „Dość płacenia pieniędzy na 

to, aby nas trzymano w kajdanach. Ale jest to także żądanie zdroworozsądkowe. Proszę pana, 

ktoś obliczył, że ta ekipa SB, która od wielu lat zajmuje się bezpośrednio moją osobą - chodząc 

za mną, jeżdżąc, podsłuchując - jest wystarczająco liczna, aby w ciągu roku przeprowadzić 

prace melioracyjne w dwóch gminach. A przy tym ich wysiłki zdają się psu na budę. W moich 

kolejnych procesach oskarżenie w ogóle nie posługiwało się żadnymi dowodami, uzyskanymi 

                                                 
349 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Leszka Moczulskiego do Jerzego Zaleskiego, 12 X 1979 r., k. 
23. 
350 AIPN, 00334/289, t. 5, Informacja operacyjna TW „Tarnowski”, 24 IX 1979 r., k. 158. 
351 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 19 XI 1981 r., k. 107. 
352 AIPN, 1357/87, t. 2, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 28 IV 1982 r., k. 
63-64. 
353 AIPN, 00328/1601, t. 3, Informacja operacyjna TW „Zenona”, 3 IX 1980 r., k. 228v. 
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tą drogą. A więc nawet z ich punktu widzenia wydatki na moją obserwację zostały po prostu 

wyrzucone w błoto”354. Była to wizja przesadzona ponieważ dzięki działalności SB 

dostarczono - zapewniając ich legalizację procesową - m.in. stenogramy z narad KPN lub 

materiały mające sugerować terrorystyczny charakter działalności KPN. Ważniejszy w ocenie 

cytowanej wypowiedzi był fakt, że lider KPN w ogóle nie uwzględniał operacyjnych zadań SB. 

Najważniejsze bowiem było zapewnienie ciągłego przypływu informacji wyprzedzających 

inicjatywy KPN oraz umieszczenie agentury w takich miejscach, by mogła wywierać wpływ 

na proces decyzyjny. W latach 1979-1981 to się w przypadku KPN w znacznej mierze udało. 

KPN miał oczywiście ograniczone możliwości by zapobiec infiltracji ze strony SB. 

Powodem była jawna formuła działania. Kierownictwo partii starało się za to opracować 

mechanizmy osłabiające represje na jakie narażeni byli konfederaci. Od października 1979 r. 

kolportowano instrukcję z opisem zachowania w przypadku zatrzymania lub rewizji. 

Szczególny nacisk w tym przypadku kładziono na jak najszybsze (nie przekraczające doby) 

poinformowanie o tym fakcie, pozwalało to nagłośnić sprawę m.in. na antenie RWE355. 

Nie potrafiono się jednak obronić przed OZI ulokowanymi chociażby w poligrafii. St. 

inspektor Lech Wicherkiewicz w pierwszych miesiącach istnienia KPN, gdy część 

konfederatów wciąż działała jednocześnie w ROPCiO i KPN, zalecał wykorzystywać 

szczególnie TW „Marka Walickiego”. Powierzono mu w tym czasie ważne zadania w „Gazecie 

Polskiej”. Miał tam być „instrumentem do działań dezintegracyjnych w relacjach KPN-

ROPCiO-KSS «KOR»”. Esbecy usiłowali nadać zamieszczanym w piśmie materiałom 

charakter „mało polityczny” a lidera KPN przedstawiać jako mitomana. Z perspektywy SB, 

korzystniejsze w tym czasie było także pozostawanie Moczulskiego w rozkroku pomiędzy 

ROPCiO a KPN. W MSW oceniano iż działając w obu strukturach traci niepotrzebnie energię 

a także generuje kolejne spory356. 

Niepowodzeniem kończyły się próby zbliżenia z Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja. 

Tutaj decydującą rolę odgrywał Paweł Mikłasz, który w pierwszych miesiącach istnienia KPN 

zwodził regularnie Moczulskiego obiecując mu druk, następnie nie pojawiał się na spotkaniach. 

Mikłasz mówił również o braku zaufania do odpowiadającego ze strony KPN za poligrafię 

Tadeusza Stańskiego. Sytuację utrudniał fakt, że osobą mającą odbudować zaufanie na linii 

KPN-Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja został Ryszard Nowak. Oficyna Mikłasza zdołała 

wyciągnąć z KPN środki finansowe. W marcu 1980 r. (a był to de facto stan na grudzień 1979 

                                                 
354 L. Moczulski, Krajobraz przed bitwą, Warszawa 1987, s. 9. 
355 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Instrukcja nr 2/79 KAB KPN, 1 X 1979 r., k. 102. 
356 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 16 XI 1979 r., k. 134-135. 
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r., kiedy zamrożono kontakty) jej dług wobec KPN wynosił 118 tysięcy zł. Miał zostać 

uregulowany - innymi niż KPNowskie - wydawnictwami bezdebitowymi oraz przekazaniem 

kontaktu do drukarzy w państwowych zakładach357. Druk na tzw. dojściach był ryzykowniejszy 

od własnego powielacza. Trzeba było bowiem znaleźć drukarza, który nie zdradzi SB operacji 

a także zorganizować „legendę” dla sprawnego wyniesienia materiałów z budynku w taki 

sposób by przypadkowe osoby nie widziały co drukowano. Bezpieczniej było zorganizować 

zaufane mieszkanie, w którym ukrywano powielacz. 

Do rzadkości należały przypadki, by tajni współpracownicy niszczyli np. cały nakład 

danego numeru pisma. Jedyny udokumentowany przypadek takiego postępowania miał miejsce 

we wrześniu 1980 r., gdy TW „Tarnowski” korzystając z zamieszania w mieszkaniu 

Moczulskich zniszczył negatyw z ósmym numerem „Drogi”358. 

Drenowanie funduszy KPN miało jeszcze jeden, pożądany przez SB, efekt. Ograniczona 

liczba prasy konfederackiej trafiająca do realnego obiegu powodowała pytania i plotki 

dotyczące gospodarowania funduszami przez kierownictwo partii. Podsycano je sugestiami 

rozsiewanymi przez tajnych współpracowników oraz funkcjonariuszy SB (np. podczas 

przesłuchań) iż fundusze są pożytkowane przez Moczulskich na ich prywatne cele. Sugestie 

tego typu przybierały formę plotek środowiskowych i faktycznie zniechęcały niektóre osoby 

czy środowiska do wspierania KPN359. 

Także podejrzenia o agenturalną działalność niektórych organizatorów regionalnych 

struktur KPN powodowały wycofanie się z dalszej aktywności niektórych jej członków. Proces 

ten dało się zauważyć m.in. w Krakowie gdzie o działania na zlecenie SB był podejrzewany 

Krzysztof Gąsiorowski, który oskarżał innych o współpracę z SB. Sugerował to m.in. wobec 

intensywnie represjonowanego w owym okresie Krzysztofa Bzdyla. Jeszcze przed 

sierpniowymi strajkami aktywność w Konfederacji stopniowo wygaszali m.in. Adam 

Macedoński, Stanisław Tor, Michał Muzyczka czy Mieczysław i Ryszard Majdzikowie. 

Wydaje się, że ważnym a niekiedy decydującym aspektem podejmowanych decyzji były 

właśnie podejrzenia o penetrację agenturalną środowiska360. 

W początkowym okresie działalności KPN jego członkowie wyróżniali dwa rodzaje 

esbeckiej polityki represyjnej: defensywne oraz ofensywne. Do pierwszej grupy zaliczono 

liczne zatrzymania a także próby zastraszania „słabszych psychicznie członków KPN” oraz 

                                                 
357 AIPN, 2418/1, t. 9, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 24 I 1980 r., k. 82; Idem, 
Informacja operacyjna TW „Rybak”, 5 III 1980 r., k. 188. 
358 AIPN, 2418/1, t. 11, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Tarnowski”, 25 IX 1980 r., k. 232. 
359 AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 15 VI 1980 r., k. 159. 
360 M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 152-157. 
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uderzenia w bazę materialną. Z kolei wśród ofensywnych działań SB wymieniano: 

zróżnicowanie działań opresyjnych wobec różnych grup opozycji i większą represyjność wobec 

przedstawicieli KPN. W grupie działań ofensywnych można także umieścić „działania 

pośrednie SB”, jak je określano w wewnętrznej dokumentacji. Określano tak działalność 

dezinformacyjną inspirowaną przez funkcjonariuszy SB. Zdaniem konfederatów niekoniecznie 

oddziaływała na społeczeństwo ale szkodziła w kontaktach z innymi grupami opozycyjnymi, 

zwłaszcza KSS „KOR”. Wśród fałszywych tez kolportowanych z inspiracji SB wymieniano: 

dążenie KPN do wywołania zbrojnego powstania, prowokowania interwencji sowieckiej a 

także zarzucano partii iż jest faszystowska, dąży do rozbicia demokratycznej opozycji, pragnie 

wprowadzić w Polsce dyktaturę, dąży do fizycznej likwidacji członków PZPR, intelektualistów 

oraz osób „o przekonaniach demokratycznych”361. Żaden z przytoczonych zarzutów nie miał 

oparcia w faktach, chociaż funkcjonariusze SB drogą kombinacji operacyjnych dążyli w 

późniejszym okresie m.in. do zorganizowania prowokacji dowodzących iż członkowie KPN 

zamierzają walczyć z komunistami środkami zbrojnymi a nie politycznymi. 

Pierwsze tygodnie represji wobec konfederatów nieco górnolotnie podsumowywało jedno 

z oświadczeń Rady Politycznej KPN: „trwa chrzest bojowy najmłodszej partii 

niepodległościowej świata. W ostatnich 10-ciu tygodniach przeszło 250 bezprawnych 

aresztowań, rewizji i konfiskat w Szczecinie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Warszawie i wielu 

innych miastach. Nieustanne inwigilacje, zatrzymania, podsłuchy, bezprawne wyroki 

Kolegium m.in. za noszenie odznaki partyjnej. Mimo to przybywają nowi członkowie, ukazuje 

się «Gazeta Polska», «Droga», komunikaty i instrukcje KPN. KPN jest wszędzie tam gdzie są 

Polacy”362. 

W podobnym duchu pisał do Londynu Ryszard Zieliński, który po manifestacjach z 

listopada i grudnia 1979 r. opisywał działanie SB: „polega na nasilonej liczbie, wciąż jednak 

krótkotrwałych zatrzymań, na często powtarzających się rewizjach (zwykle celnie 

wymierzonych i kończących się konfiskatami nierozpowszechnionych wydawnictw), na 

rujnujących finanse organizacyjne grzywnach itp. W uciążliwej (ale dalekiej od dramatyzmu 

lat stalinowskich) sytuacji - jak na dłoni wyszły dwie rzeczy: primo - skuteczność działania 

«czynników» [tj. SB] w niszczeniu siatek organizacyjnych i wyposażenia technicznego 

opozycji, secundo - nieskuteczność w zakresie niszczenia ludzi. Efekt: ludzi, przeważnie 

młodych, jest coraz więcej i coraz bardziej zapalonych, natomiast sprawnej organizacji i 

                                                 
361 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Działalność represyjna SB w listopadzie 1979 r., 2 XII 1979 r., k. 
51. Zob. AIPN, 00328/664, t. 2, k. 54-55. 
362 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 10 XII 1979 r., k. 56. 



127 
 

wydawnictw jest coraz mniej. Działalność w coraz większym stopniu polega na czymś, co 

nazwałbym «wzajemnym zarażaniem się opozycyjnością poprzez gadanie», w coraz 

mniejszym nie masowym oddziaływaniu przez prasę, sprawną organizację itp. Mówię 

oczywiście o nurcie niepodległościowym, bo w wewnętrznym obrazie nurtu naprawiackiego 

słabiej się orientuję, ale tam chyba także nie jest dobrze pod względem zwartości i organizacji, 

natomiast trochę lepiej idzie im z wydawnictwami”363. 

Warto zauważyć, że ogólnopolski charakter działalności KPN oraz fakt tworzenia go przez 

kilka różnych środowisk politycznych powodował potrzebę koordynacji działań różnych 

komórek SB. Nie zawsze chodziło o płynną współpracę pomiędzy funkcjonariuszami z 

Departamentu III MSW a ich odpowiednikami z Wydziałów III komend wojewódzkich. 

Niekiedy „operacyjne zainteresowanie” działaczami KPN przejawiały także inne piony SB co 

z perspektywy całościowych zadań było utrudnieniem. Np. po utworzeniu Związku 

Narodowego Katolików jego rozpracowanie prowadził Wydział II Departamentu IV MSW. 

Było to o tyle zasadne, że jednostka ta zajmowała się inwigilacją stowarzyszeń świeckich takich 

jak m.in. PAX czy Więź. Z uwagi na twórców ZNK, Romualda Szeremietiewa i Tadeusza 

Jandziszaka wszczęli oni SOR „Orkan”, którego zadaniem było ustalenie celów programowych 

i oraz członków organizacji a w dalszej perspektywie ich skłócenie i doprowadzenie do ich 

wyjścia z KPN a finalnie doprowadzenie do likwidacji ZNK. Być może miało to związek ze 

wspominaną już operacją „Burza”. Tego typu działania nie zawsze musiały być zbieżne z 

celami Departamentu III MSW364. 

Departament III MSW w ramach SOR „Oszuści” koordynował także zadania Wydziałów 

III z terenów gdzie powstawały lokalne komórki KPN. Nie tylko kreślił zadania ale także dzielił 

się systematycznie wiedzą o inicjatywach planowanych na danym terenie. W Szczecinie 

współpraca centrali z KWMO okazała się skuteczna i pozwalała kontrolować kanały przepływu 

informacji i materiałów oraz blokować nowe inicjatywy365. 

Problem „kontroli operacyjnej” środowisk opozycji przedsierpniowej był przedmiotem 

ciekawej dyskusji w 2003 r., gdy akta służb specjalnych nie były przez historyków w należytym 

stopniu zbadane. Łukasz Kamiński oraz Henryk Głębocki postawili wówczas hipotezę 

badawczą o znacznym rozeznaniu SB w działalności opozycji. Z kolei Andrzej Friszke, zwracał 

uwagę na różny stopień penetracji grup opozycyjnych i stawiał pytanie: czy to, że posiadano 

                                                 
363 IPMS, sygn. A.66/38, List Ryszarda Zielińskiego do Jerzego Zaleskiego, [1980 r.], bp. 
364 AIPN, 2418/1, t. 9, SOR „Oszust”, Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu IV MSW płk. E. Jankiewicza 
do naczelnika Wydziału III-2 KSMO mjr K. Dzieni, 6 III 1980 r., k. 190-191. 
365 AIPN, 001708/1444, J. Gryciuk, Antypolska…, k. 70-75; A. Kenar, A. Kubaj, op.cit., s. 101-118. 
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dokładny obraz środowiska, jego zamierzeń, podziałów uprawnia do stawiania tezy, że cała 

działalność była kontrolowana i sterowana?366. Analiza procesu powstawania i pierwszych 

miesięcy funkcjonowania Konfederacji a także operacji wymierzonych w nią przez aparat 

MSW wskazuje, że możemy mówić o daleko posuniętej kontroli. Być może nawet największej, 

jeżeli mowa o opozycji przedsierpniowej. Jednak nawet operacje SB zakończone sukcesem nie 

pozwalają na postawienie tezy o sterowalności KPNem ze strony policji politycznej. Mowa o 

sterowalności rozumianej, jako bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane w gronie 

kierowniczym. Esbecka agentura dostarczała cennych informacji, generowała konflikty 

wewnętrzne i sabotowała działalność organizacyjną. Penetracja agenturalna zwiększała z 

pewnością możliwości prowadzenia operacji SB. Jednak dostępne źródła wskazują, że ich 

celem było ograniczenie zasięgu Konfederacji a nie wpływanie za jej pomocą na działalność 

pozostałej części przedsierpniowej opozycji. 

  

                                                 
366 Opozycja demokratyczna w działaniach władz PRL. Dyskusja z udziałem: Antoniego Dudka, Jerzego Eislera, 
Andrzeja Friszke, Henryka Głębockiego oraz Grzegorza Waligóry, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4), s. 
33-45. 
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Rozdział II: Od powstania do stanu wojennego 

 

2.1. Rozwój struktur i formy prowadzonej działalności 

 

KPN wyróżniała się w opozycji kładzeniem dużego nacisku na upamiętnienie pomijanych 

w oficjalnej propagandzie rocznic z historii Polski. Jedno z pierwszych tego typu działań miało 

miejsce już 17 września 1979 r., czyli w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę. W ramach 

przeciwdziałań podjętych przez SB dokonano przeszukania mieszkania Moczulskiego. 

Znaleziono tam kilkaset ulotek. KPN ogłosiła wtedy utworzenie Komitetu Opieki nad Grobami 

Żołnierzy i Obrońców Rzeczypospolitej. Miał on działać przy Społecznym Instytucie Pamięci 

Narodowej im. Józefa Piłsudskiego (będącym jedną z instytucji tworzących KPN). Zadania 

KOG-u (takiego skrótu używano) polegać miały na dbaniu o groby żołnierzy ostatnich wojen. 

Szczególnie nagrobków żołnierzy wojny z 1920 roku, które były „celowo dewastowane i 

skazywane przez władze PRL na zagładę”. KOG miał sprawować opiekę szczególnie nad 

grobem marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego oraz symboliczną mogiłą Stefana „Grota” 

Roweckiego. Rzecznikami KOGu zostali: Maria Długołęcka, Roma Kołakowska oraz 

Zbigniew Drozdowski. O podjęciu realnej i długofalowej działalności pod auspicjami nowej 

organizacji źródła milczą. W „Gazecie Polskiej” przytaczano fragmenty oświadczenia KPN w 

którym zarzucano ZSRS wymordowanie w latach 1939-1941 dwóch milionów obywateli 

Polskich. Zapewniając o braku wrogości wobec narodów zamieszkujących ZSRS konfederaci 

nawoływali do normalizacji stosunków polsko-sowieckich. Niezbędne do tego ich zdaniem 

było potępienie sowieckich zbrodni, wypłacenie rekompensat oraz odstąpienie od imperialnej 

polityki ZSRS367. 

Miesiąc później, podczas spotkania członków Rady Politycznej o efektach powołania KOG 

już nie rozmawiano. Zasługi w niedopuszczeniu do rozwinięcia działalności Komitetu 

przypisywała sobie stołeczna SB. Trzecie spotkanie Rady Politycznej, z 21 października 1979 

r., poświęcono omówieniu wydarzeń z polityki światowej oraz sytuacji wewnątrz PZPR. W 

trakcie październikowego spotkania przewodniczący KPN pozytywnie oceniał zarówno 

uwarunkowania międzynarodowe jak i sytuację w kraju. Miały one sprzyjać rozwojowi 

opozycji (chociaż w „Gazecie Polskiej” pisano w tym samym czasie, że „postępujący chaos w 

                                                 
367 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Komunikat Sekretariatu KAB KPN z 17 IX 1979 r., k. 9; AAN, 
Prokuratura Generalna, sygn. 16/79, Informacja o działalności grup antysocjalistycznych w trzecim kwartale 1979 
r., 20 XII 1979 r., k. 173; AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 17 
IX 1979 r., k. 193-194; Oświadczenie KPN, „Gazeta Polska”, 15 X 1979 r., nr 4, s. 3; Komitet Opieki nad Grobami, 
„Gazeta Polska”, 1-15 XI 1979 r., nr 5, s. 2. 
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życiu PRL uniemożliwia władzom likwidowanie KPN metodami policyjnymi. Występują 

natomiast inne metody zwalczania KPN, zwłaszcza kalumnie i oszczerstwa, rozpuszczane 

przez SB - lecz także inne Ośrodki, w których niepodległościowe cele KPN budzą coraz 

większe sprzeciwy i obawy”368). Moczulski optymistycznie stwierdzał, iż informacje o 

powstaniu KPN przez zachodnie media przyjęte zostały z większym entuzjazmem niż 

powstanie KOR czy ROPCiO. Powrócił także temat RMP. Moczulski twierdził, że o ile 

Aleksander Hall chciał zachować autonomię RMP istniała grupa zwolenników przystąpienia 

do KPN. Do połączenia namawiała zwłaszcza Wanda Chylicka, argumentując iż podniosłoby 

to poziom merytoryczny „Gazety Polskiej” i „Drogi”. Na przeciwnym biegunie znalazła się 

gdańszczanka Nina Milewska. Jej zdaniem znaczenie RMP było w rzeczywistości mniejsze niż 

uważano w gronie Rady Politycznej. Moczulski spotkał się w Gdańsku 25 października 1979 

r. z członkami trójmiejskiej opozycji, rozmawiał także z Aleksandrem Hallem i trudno zakładać 

iż nie starał się po raz kolejny przekonać go do przyłączenia się do KPN. O celach, planach i 

dotychczasowej działalności Moczulski opowiadał w mieszkaniu Tadeusza Szczudłowskiego. 

Przekonywał iż początkiem końca obecnego systemu, który doprowadzi do wielopartyjności, 

będzie strajk powszechny. Podczas spotkania Moczulskiego zaatakował Bogdan Borusewicz, 

zarzucając mu brak zauważalnych efektów istnienia jego partii. Starał się także ośmieszyć 

przedstawiane tezy369. 

W trakcie warszawskiego spotkania Rady Politycznej Tadeusz Stański przekonywał iż 

ugrupowania opozycyjne z którymi powinni podejmować współpracę muszą podważać 

przewodnią rolę PZPR. Dyskutowano także o atakach działaczy socjalistycznych na RPPS jakie 

miały miejsce na emigracji370. Krzysztof Gąsiorowski, będący liderem tej formacji, za ich 

                                                 
368 Rozwój konfederacji, „Gazeta Polska”, 1-15 XI 1979 r., nr 5, s. 2. 
369 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Szyfrogram z KWMO w Gdańsku, 31 X 1979 r., k. 61-62; Idem, Wniosek 
o rozmowę operacyjną ze Zbigniewem Drozdowskim, 16 XI 1979 r., k. 136; Słuchaj, Lechu, będzie strajk. Wywiad 
z Leszkiem Moczulskim, „Plus Minus” 7-8 XII 2019 r., s. 31. 
370 Chodziło przede wszystkim o list z 13 sierpnia 1979 r. wysłany do Jerzego Giedroycia przez Ludwika Cohna, 
Anielę Steinsbergową i Antoniego Pajdaka, w którym powstanie RPPS określali mianem „roboty dywersyjnej”, 
zaznaczając iż nie znają jej twórców. Łączyli - niesłusznie - tę inicjatywę z Juliuszem Wilczur-Garzteckim 
uważanym w wielu środowiskach emigracyjnych za agenta SB. Zarzucali w liście współpracę z SB także jednemu 
z sygnatariuszy RPPS oraz krytycznie pisali o Moczulskim. Protestowali również przeciwko próbie wprowadzenia 
monopolu na tradycję PPS przez sygnatariuszy z Krakowa. Równie ostro, ale w poufnej korespondencji, 
replikował im Moczulski: „List Steinsbergowej i in[nych] jest niestety działaniem, którego nie możemy 
pozostawić bez odpowiedzi. Wstrzymuję się narazie od opublikowania dossier p. Szt. z lat czterdziestych, kiedy 
bardziej skutecznie niż dziś walczyła z «polskim nacjonalizmem». W ogóle to jest nonsens, aby marnować siły na 
walkę z nimi, wiem doskonale, że cała inspiracja bezpieczniacka zmierza do tego, abyśmy walczyli między sobą, 
a im dali spokój. Robię wszystko co mogę - i będę robił, aby unikać tych walk, nie chcemy wdawać się w wymianę 
ciosów - ale publicznych insynuacji nie możemy pozostawić bez odpowiedzi. Jeśli nie będzie innego wyjścia, 
opublikujemy dokumenty dotyczące niektórych obecnych działaczy «demokratycznych» w kraju i na emigracji - 
choć to naprawdę przykro ujawniać czyją i dlaczego kochanką była […], ile polskiej krwi jest na rękach 
radzieckiego agenta [Józefa] Lewandowskiego, który dziś poucza nas co to jest demokracja na łamach «Kultury»”. 
Gąsiorowski w liście do Antoniego Pajdaka zaprzeczał współpracy z SB a także odcinał się od Wilczur-
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źródło uznawał działaczy KOR. Zwłaszcza Jacka Kuronia, którego działalność podczas 

zebrania mocno krytykował. Ostatnim elementem dotyczącym emigracji było przypomnienie 

przez Moczulskiego Światowego Zjazdu Jedności z Walczącym Krajem. Wspominając o nim 

wysunął dyskusyjną tezę, iż to dzięki KPN prasa brytyjska zainteresowała się losem polskiej 

emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii371. 

W trakcie spotkania podjęto decyzję o zwiększeniu grona członków Rady Politycznej. Od 

tego momentu tworzyli ją: Leszek Moczulski (przewodniczący), Romuald Szeremietiew, 

Andrzej Szomański, Tadeusz Stański, Nina Milewska, Stanisław Januszewski, Zdzisław 

Jamrożek, Stanisław Tor, Krzysztof Gąsiorowski, Adam Macedoński, Wanda Chylicka, Jerzy 

Sychut, Zygmunt Goławski (ps. Zygmunt Marowski), Tadeusz Jandziszak, Stanisław 

Palczewski, Ryszard Nowak, Marek Lachowicz, Teodor Dąbrowski, Stefan Kurowski (ps. 

Krzysztof Ostaniec), Ryszard Zieliński (ps. Ryszard Żywiecki) oraz Roman Kściuczek. 

Pozostawiono wolne miejsce dla przedstawiciela rolników z Lubelszczyzny. Nowa Rada 

Polityczna planowała spotykać się cyklicznie, co dwa miesiące372. 

Niezwykle ciekawa i szczegółowa wypowiedź Moczulskiego na temat stosunku 

społeczeństwa do KPN. Lider KPN przekonywał członków Rady Politycznej, że „ludzie boją 

się angażowania w KPN. Nie wynika to ze strachu o własną skórę. Otóż ludzie zadają sobie 

pytanie do czego to doprowadzi. Czy program KPN nie jest porywaniem się z motyką na słońce. 

Gdy powstawał KOR, a także obecnie w odniesieniu do KOR, społeczeństwo nie czuło 

powszechnego zagrożenia. Grozić mogło co najwyżej uwięzienie działaczy i tych co im 

pomagają. Obecnie staje się przed groźbą interwencji [sowieckiej]. Oceniając program KPN 

ludzie mówią, że na pewno nas zamkną i dziwią się dlaczego jeszcze chodzimy. KPN jest 

awanturą. Obok jednak takich interpretacji mamy do czynienia ze zjawiskami poparcia 

społecznego dla KPN. Ludzie manifestują solidarność. Nie jest to jeszcze zjawisko masowe. 

Ale zainteresowanie społeczne przewyższa to co w przeszłości miało miejsce”373. 

                                                 
Garzteckiego. Za „oszczerstwo” uznawał twierdzenie, że RPPS został powołany na polecenie Leszka 
Moczulskiego. Z kolei do Jerzego Giedroycia list otwarty napisali członkowie „delegatury” KPN na obszar 
południowy, którzy także odcinali się od Wilczur-Garzteckiego przedstawiając RPPS jako autorską inicjatywę 
(zob. AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, List Ludwika Cohna, Anieli Steinsbergowej i Antoniego Pajdaka do 
Jerzego Giedroycia z 13 VIII 1979 r., k. 110-111; HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Leszka 
Moczulskiego do Jerzego Giedroycia, 13 X 1979 r., k.19; IPMS, sygn. A.66/39, List Krzysztofa Gąsiorowskiego 
do Antoniego Pajdaka, 5 X 1979 r., bp.; Ibidem, List delegatury KPN na Obszar Południowy, 7 XI 1979 r., bp). 
371 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 22 X 1979 r., k. 71-73; Idem, t. 8, Informacja 
operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 22 X 1979 r., k. 70-82. 
372 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 22 X 1979 r., k. 71-73; Idem, t. 8, Informacja 
operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 22 X 1979 r., k. 70-82; Idem, 001043/27, Teczka personalna TW dot. Ryszarda 
Nowaka, Postanowienia ze spotkania Rady Politycznej KPN, 21 X 1979 r., k. 298-299. 
373 AIPN, 2418/1, t. 8, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 22 X 1979 r., k. 72. 
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Konfederaci zaangażowali się także w uroczystości rocznicowe 11 listopada 1979 r. 5 

listopada debatował w tej sprawie Sekretariat KAB. Apolinary Wilk zobowiązał się do 

dostarczenia tuby nagłaśniającej, zaś poszczególni działacze mieli przygotować transparenty. 

Planowano także zakup 150 chorągiewek z symbolem KPN oraz kolportaż wcześniej 

przygotowanych ulotek. Przed uroczystościami Stański, Stachnik oraz Wilk mieli także 

zorganizować kolportaż klepsydr. SB dysponując taką wiedzą postanowiła przejąć zarówno 

materiały przed kolportażem oraz uniemożliwić zakup wspomnianych chorągiewek. 9 

października 1979 r. przy Andrzeju Szomańskim i Ryszardzie Perzyńskim skonfiskowano 840 

ulotek. W mieszkaniu Szomańskiego znaleziono kolejne materiały, w tym transparenty. Tego 

samego dnia uniemożliwiono przeprowadzenie Moczulskiemu konferencji prasowej. Równie 

dotkliwym ciosem było przeszukanie biura KPN przy ul. Okopowej, gdzie mieli się spotkać 

kolporterzy. W ten sposób przejęto m.in. 1200 egzemplarzy 4-go numeru „Gazety Polskiej” 

dostarczonych tam przez Tadeusza Stachnika374. 

Uroczystości odzyskania niepodległości były dla konfederatów podwójnie istotne, gdyż 

przed 1939 r. było to święto środowiska piłsudczykowskiego. Konfederaci usiłowali stworzyć 

szeroki komitet obchodów, w którym znaleźliby się przedstawiciele środowisk kombatanckich 

oraz opozycji (m.in. gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz i Wojciech Ziembiński). 

Odpowiadał za to Andrzej Szomański, mający dobre kontakty zarówno w środowiskach 

kombatanckich jak i kościelnych. Wykorzystując niesnaski pomiędzy Moczulskim a 

Ziembińskim oraz brak porozumienia na linii KPN-RMP funkcjonariusze SB starali się nie 

dopuścić do porozumienia. Trudno ocenić na ile wskutek działań SB, a na ile wskutek 

faktycznej niechęci i nieufności, ale do współpracy Ziembińskiego z „konfederackim” 

komitetem nie doszło375. 

W chwili gdy ks. Stefan Niedzielak rozpoczął konsekrację mszy w warszawskiej katedrze 

zgromadziło się ok. 4 tysięcy, najczęściej młodych, osób. W tym gronie pojawiło się wielu 

przedstawicieli opozycji i korespondentów zagranicznych. Po zakończonej mszy uformował 

się pochód, który ruszył do Grobu Nieznanego Żołnierza. Na wysokości ulicy Świętojańskiej 

grupa funkcjonariuszy wyrwała niesione transparenty a także część wieńców. W tłumie, 

szacowanym przez SB na pięć tysięcy osób, dało się zauważyć dwa transparenty KPN. Pod 

dotarciu do celu przystąpiono do składania wieńców. Pierwszy, w imieniu kontynuatorów idei 

                                                 
374 AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 30 X 1979 r., k. 81; Idem, t. 8, Meldunek operacyjny, 
6 XI 1979 r., k. 5-6 i nast. 
375 Ibidem; AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 22 X 1979 r., k. 71-72; Idem, t. 8, 
Oświadczenie Sekretariatu KPN na temat przeszukań w mieszkaniach działaczy opozycyjnych, 7 XI 1979 r., k. 
108. 
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niepodległości, złożył Wojciech Ziembiński. Drugi, w imieniu środowisk młodzieżowych, 

Bronisław Komorowski. Po nich kwiaty złożyła Maria Moczulska, która starała się dotrzeć do 

zgromadzonych z komunikatem o aresztowaniu kierownictwa KPN. Czuma zakomunikował 

wówczas, że za działalność tej grupy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

Wymieniając później aresztowanych opozycjonistów obok m.in. Urszuli Doroszewskiej i 

Piotra Naimskiego podał także nazwisko Moczulskiego376. 

Dwa dni po uroczystościach Moczulski zwołał konferencję prasową (planowaną na 9 

listopada zablokowała SB). Twierdził, że to KPN była ich głównym organizatorem. Szacował, 

że SB zatrzymała ok. 150 osób, z czego ok. 70-80 miało być związanych z KPN (w „Gazecie 

Polskiej” pisano o 90-ciu). Na wolności pozostali zaś Andrzej Czuma i Wojciech Ziembiński, 

którzy dzięki temu mogli wystąpić jako organizatorzy manifestacji. Zachodni dziennikarze 

zarzucili Moczulskiemu zawyżanie danych o zatrzymanych przez SB osobach a także - 

powołując się na Jacka Kuronia - uznali że manifestację zorganizowali działacze ROPCiO a 

nie KPN. Kilka dni później konfederaci usiłowali sprostować informacje podane na antenie 

RWE. Polemizowali z informacją o „spontanicznych” demonstracjach, twierdząc iż były one 

zorganizowane a „spontanicznie” dołączyły do nich kolejne osoby377. 

19 listopada 1979 r. doszło w Warszawie do kolejnego spotkania KAB. Wzięli w nim 

udział Tadeusz Stański, Leszek Moczulski, Stanisław Januszewski, Marek Lachowicz oraz 

Ryszard Nowak. Moczulski oceniał, że aktualnie do KPN przystąpiło około 200 osób a jej 

popularność wciąż rosła. Zwracał także uwagę na krytyczny stosunek wobec Konfederacji KSS 

„KOR”, Andrzeja Czumy i RWD. Omawiając taktykę na planowane na grudzień spotkanie 

ROPCiO. Priorytetem dla kierownictwa KPN było pozostanie w szeregach ROPCiO, którego 

dezintegracja była według Moczulskiego czymś naturalnym, wynikającym z różnic ideowych. 

Miał on pozostać ruchem walczącym o prawa człowieka, bez stricte celów politycznych. 

Moczulski skłaniał się także ku pomysłowi zorganizowania spotkania ogólnopolskiego 

ROPCiO w Krakowie, co utrudniłoby pojawienie się na nim członków RWD i zwiększyło 

liczbę jego zwolenników. Chciał zaprosić do Krakowa Kazimierza Świtonia i ks. Ludwika 

Wiśniewskiego378. 

                                                 
376 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja Biura „B” MSW na temat przebiegu uroczystości 11 listopada, 
11 XI 1979 r., k. 114-117; Rezolucja KPN z 11 listopada, „Gazeta Polska”, 16-30 XI 1979 r., nr 6, s. 3; B. 
Komorowski, Lata opozycji…, s. 30-32; A. Friszke, Czas KOR-u…, s. 458-459. 
377 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Konferencja prasowa KPN, 13 XI 1979 r., k. 37; Idem, Sprostowanie 
do korespondenta Associated Press w Warszawie, 15 XI 1979 r., k. 39; AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, 
Meldunek operacyjny, 12 XI 1979 r., k. 14-15 i nast., 133-135; Rocznica, „Gazeta Polska”, 16-30 XI 1979 r., nr 
6, s. 1; Kiedy słyszą: niepodległość, „Gazeta Polska”, 16-30 XI 1979 r., nr 6, s. 1, 4. 
378 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 26 XI 1979 r., k. 28 i nast.; Idem, 2418/1, t. 8, 
SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kazimierczak”, 19 XI 1979 r., k. 148. 
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W międzyczasie korowcy podjęli głodówkę solidarnościową z represjonowanymi 

działaczami czechosłowackiej opozycji środowisko KPN przyjęło to z dystansem. W 

odróżnieniu od Andrzeja Czumy, który wraz z Kazimierzem Januszem dołączył do protestu. 

Opory konfederatów wzbudzał fakt, że protest odbywał się w kościele, co było niezgodne z 

linią Episkopatu. W kościele św. Marcina, gdzie trwał protest, zjawiła się dziennikarka 

„Polityki” Marta Wesołowska zarzucając głodującym, że podjęli ten protest by za granicą mniej 

pisano o KPN a więcej o KOR. Kilka miesięcy później ta sama dziennikarka z równą 

zaciętością zaatakowała Moczulskiego379. 

Z kolei do krakowskiego spotkania ROPCiO doszło 9 grudnia 1979 r. Wzięło z nim udział 

35 osób, z czego aż 25 była związana z KPN (chociaż Moczulski wcześniej zapewniał, że nie 

będzie ich więcej niż 10-ciu). Nastąpiło także chwilowe ocieplenie stosunków pomiędzy RWD 

a KPN. Z osób skonfliktowanych z Moczulskim pojawił się Wojciech Ziembiński. Neutralny 

pozostał m.in. Aleksander Hall. Obradom przewodniczyli konfederaci: Krzysztof Gąsiorowski 

oraz Marek Lachowicz. Karol Głogowski zarzucił członkom KPN koniunkturalne traktowanie 

działalności w ROPCiO i wykorzystywanie jej jako bazy werbunkowej a także założenie partii 

politycznej niezgodnie z obowiązującym w PRL prawem. Jego zarzuty pozostały jednak bez 

odzewu. KPN skrytykował również Adam Wojciechowski, uznając inicjatywę za 

przedwczesną i pogłębiającą konflikt wewnątrz ROPCiO. Będący w przewadze konfederaci nie 

zwracali na te krytyczne głosy uwagi i przegłosowali m.in. rozwiązanie Rady Rzeczników Rady 

Zespołów Inicjatywy Obywatelskiej. Zastąpiono ją składającą się niemal wyłącznie z członków 

KPN Radą Praw Człowieka380. Spotkanie to pogłębiło podział pomiędzy RWD a KPN i w 

żaden sposób nie przyczyniło się do wygaszenia sporów381. 

Trzy dni później Moczulski wraz z Niną Milewską i Ryszardem Nowakiem spotkali się w 

Łodzi z Andrzejem Ostoją-Owsianym i Andrzejem Mazurem. Ten ostatni zarzucił liderowi 

KPN siłowe przeforsowanie własnych koncepcji dotyczących ROPCiO a obaj łódzcy 

opozycjoniści zapowiedzieli brak poparcia dla działań Moczulskiego. Nieoczekiwanie dla nich 

przewodniczący KPN zaproponował unieważnienie wyborów do Rady Praw Człowieka i 

                                                 
379 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kazimierczak”, 8 X 1979 r., k. 89-90; H. 
Mikołajska, Wspomnienia o głodówce, „Zapis” 1980, nr 15, s. 122-123; J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 394-
399; M. Brandys, Dziennik 1976…, s. 265-269. 
380 W jej skład weszli: Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Gąsiorowski (TW „Rawicz”), Aleksander Hall, Jachimczuk 
(postać nieznana), Zdzisław Jamrożek, Stanisław Januszewski, Romana Kahl-Stachniewicz, Roman Kściuczek, 
Marek Lachowicz (TW „Jankowski/Grzegorz/Piotrowski”), Adam Macedoński, Andrzej Mazur (TW „Wacław”), 
Nina Milewska, Leszek Moczulski, Ryszard Nowak (TW „Krzysztof/Anka”), Andrzej Ostoja-Owsiany, Tadeusz 
Puczko, Wojciech Szostak i Stanisław Tor. Wejścia do Rady odmówili: Stanisław Franczak, Karol Głogowski 
oraz Michał Niesyn. 
381 Tekst Karola Głogowskiego wygłoszony na VI Ogólnopolskim Spotkaniu ROPCiO (tzw. Rady Rzeczników) [w:] 
Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980…, s. 104-110; G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka…, s. 230-231. 
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przeprowadzenie międzyśrodowiskowych negocjacji na temat jej składu personalnego. Finalnie 

uzgodniono 20-24 osobowy skład Rady. Podział miał polegać na równym podziale mandatów 

pomiędzy przedstawicieli KPN, RWD, RMP oraz grupę uczestników ROPCiO nie należących 

do żadnej z powyższych. Postanowiono także, że członkowie Rady zostaną wybrani do połowy 

stycznia 1980 r.382. 

14 grudnia 1979 r. doszło do kolejnego przeszukania mieszkania Leszka Moczulskiego. 

Funkcjonariusze SB zakwestionowali nagrania rozmów z Władysławem Gauzą i Tomaszem 

Strzyżewskim, wspierającymi KPN na terenie Skandynawii. W ręce śledczych wpadły także 

„Ogólne wytyczne do pracy zagranicznej - Komisja Zagraniczna RP KPN”383. Tydzień później 

przewodniczący KPN udzielił korespondentowi „New York Timesa” Johnowi Dartonowi 

wywiadu w którym opisał cele i zasady na jakich oparta jest działalność jego partii384. 

Okazją do zaistnienia w społecznej świadomości dla KPN mógł być wzbudzający 

kontrowersje pomysł budowy w okolicy klasztoru na Jasnej Górze tunelu utrudniającego ruch 

pielgrzymkowy. Od początku pomysł spotkał się protestami Kościoła oraz wielu wiernych. 

Jedna z nich, Teresa Koprowska, pojawiła się u Moczulskiego 10 stycznia 1980 r. Powołując 

się na zgodę prymasa Stefana Wyszyńskiego nawoływała do zorganizowania protestu 

głodowego w jasnogórskim klasztorze. Miało do niej dołączyć ok. 100 osób, głównie studentów 

KUL. Prawdopodobnie Koprowska uzyskała od prymasa jedynie zgodę na zbieranie podpisów 

przeciwko budowie. Moczulski podchwycił pomysł i zaplanował dwa dni później posiedzenie 

Rady Politycznej w Częstochowie. Członkowie Rady mieli się wówczas przyłączyć do 

protestu. Koprowska, do której dołączyła koleżanka pojawiał się w klasztorze 11 stycznia ale 

została stamtąd usunięta. Gdy następnego dnia na terenie klasztoru pojawili się kolejni 

konfederaci (Zdzisław Jamrożek, Stanisław Januszewski, Tadeusz Jandziszak, Zdzisław 

Pałuszyński i Ryszard Nowak) protest był już zakończony. Na miejsce nie dotarł, zatrzymany 

przez SB, Moczulski385. 

Problemem KPN była baza poligraficzna. Wciąż korzystano z usług Wydawnictwa im. 

Konstytucji 3 Maja. W grudniu 1979 r. przekazano tej oficynie maszynopis dokumentów 

                                                 
382 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 19 XII 1979 r., k. 35; G. Waligóra, Ruch 
Obrony…, s. 232-234. 
383 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 8 I 1980 r., k. 111. 
384 Ibidem. 
385 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Konfederacja Polski Niepodległej w obronie jasnej Góry, 1979/1980, 
k. 62a; AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 22 I 1980 r., k. 39; Idem, 2418/1, t. 8, SOR 
„Oszust”, Meldunek operacyjny, 11 I 1980 r., k. 51-52 i nast.; Obrona Jasnej Góry, „Gazeta Polska”, 1 II 1980 r., 
nr 2(8), s. 1-2; M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie…, s. 320-321; J. Durka, Historia 
jednej budowy. Sprawa przejścia podziemnego w okolicach Jasnej Góry w latach 1979-1980 [w:] Język. Religia. 
Tożsamość VIII. W poszukiwaniu tożsamości, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 51-65. 
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komisji Kongresu USA badającej sprawę mordu polskich oficerów w Katyniu. Ukazały się 

drukiem w dwóch częściach w 1980 r. i sygnował je NIW (Niezależny Instytut Wydawniczy) 

a nie Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja386. 

W marcu 1980 r. sytuacja mogła ulec znaczącej poprawie. Konfederatom udało się bowiem 

nabyć powielacz marki „Dick”. Kilka dni później zaimprowizowana w prywatnym mieszkaniu 

drukarnia wpadła. Podczas produkcji ulotek zatrzymano drukarza wraz ze Stanisławem 

Krajskim. Pomijając fakt, że operacja została zaaranżowana przez SB opis całej transakcji 

zakupu powielacza oraz przysłanie przez Moczulskiego znanego już SB Krajskiego by pomógł 

w druku pokazywał brak zachowania zasad konspiracji. KPN nie była w stanie wysłać do 

pomocy w druku osobę nieznaną SB. Z drugiej strony nie przeszkodziło to Moczulskiemu pisać 

o powyższych wydarzeniach jako wpadce centralnej drukarni i szacowaniu iż w KPN działa 

już połowa osób zaangażowanych w całą opozycję demokratyczną. W innym liście twierdził, 

że poza wymienioną drukarnią esbecy wpadli na trop dwóch innych. Dodawał, że w marcu i 

kwietniu - a więc szczycie akcji wyborczej oraz kampanii dotyczącej zbrodni katyńskiej - 

zaostrzyli także kontrolę państwowych zakładów poligraficznych. Uniemożliwiło to druk na 

tzw. dojściach, czyli w tychże zakładach. Posiłkowano się wobec tak trudnej sytuacji m.in. 

dziecięcymi drukarenkami387. 

Moczulski na przełomie stycznia i lutego 1980 r. pisał: „KPN liczy znacznie więcej 

aktywnych ludzi, niż wszystkie pozostałe ugrupowania aktywnych i sympatyków. Zamykanie 

tego wszystkiego w kadry organizacyjne, zwłaszcza przy przestrzeganiu zasady, że większa 

część KPN działa niejawnie, praktycznie konspiracyjnie, a tylko 10% działaczy, spalonych już, 

występuje jawnie - jest bardzo trudne i wyczerpujące. Mimo, że mieliśmy przygotowane kadry 

organizatorskie i wstępną strukturę - tak aby ją tylko wypełniać, to wszystko to okazało się zbyt 

małe. Brakuje nam bardzo działaczy średniego szczebla, charakteryzujących się jako taką 

samodzielnością i inicjatywą. Póki nie stworzymy tej kadry w dostatecznej ilości, harówka jest 

straszliwa. Trochę marzymy, aby na miesiąc czy dwa zmalał napływ do KPN, to spokojnie 

uporządkowalibyśmy organizacyjnie to, co jest - ale to marzenia ściętej głowy. Zasadniczym 

zresztą naszym problemem, którego ciągle nie jesteśmy w stanie rozwiązać, to rosnąca 

dysproporcja między rozwojem kadrowym i terytorialnym KPN, a niedostatkiem bazy 

                                                 
386 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 8 I 1980 r., k. 112; Baza Biblioteki 
Narodowej Książki polskie podziemne (1976-1989) [w:] mak.bn.org.pl, dostęp: 19 II 2018 r. 
387 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Notatka autorstwa zatrzymanego drukarza, k. 263-
267; Ibidem, List Leszka Moczulskiego do Franciszka Wilka (?), [IV 1980 r.], k. 271; Idem, List Leszka 
Moczulskiego do Władysława Gauzy, [IV 1980 r.], k. 280; Idem, List Romualda Szeremietiewa do Macieja Pstrąg-
Bieleńskiego, [III 1980 r.], k. 338; Drogi do niepodległości. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Biuletyn 
Dolnośląski”, nr 7/14, VII 1980 r., s. 27. 
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finansowo-technicznej. Jeśli rozwój liczebny KPN przekroczył znacznie przewidywania, to np. 

w zakresie techniki wydawniczej jesteśmy opóźnieni znacznie w stosunku do planów. 

Podstawową sprawą są tutaj pieniądze. Wprawdzie ostatnio, głównie dzięki p. Gauzie, zaczęły 

do nas płynąć pieniądze, jest to jednak kropla w morzu potrzeb. W naszą bazę techniczną 

wymierzone są też przede wszystkim uderzenia bezpieki. Oni wiedzą doskonale, gdzie są nasze 

słabe punkty”388. W podobnym duchu pisał do Andrzeja Ehrenkreutza389. 

Ważnym elementem popularyzowania działalności KPN, ale przede wszystkim miejscem 

do którego mogli się zgłaszać potencjalni zainteresowani były Biura Organizacyjne KPN. 

Powielały pomysł zastosowany przez uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 

a niekiedy - jak w Krakowie czy Lublinie - były to te same adresy. W „Gazecie Polskiej” z 

1979 r. podawano dwa adresy w Warszawie (mieszkanie Zbigniewa Drozdowskiego przy ul. 

Okopowej oraz Moczulskiego przy ul. Jaracza), Lublinie (mieszkanie Zdzisława Jamrożka przy 

ul. Hutniczej), Krakowie (mieszkanie Stefana Dropiowskiego przy ul. Meiselsa), Łodzi 

(mieszkanie Danuty Orłowskiej przy ul. Żubardzkiej) oraz Wrocławiu (mieszkanie Tadeusza 

Jandziszaka przy ul. Kuźniczej). Nieco później pojawiło się na krótko kolejne biuro w 

Warszawie, przy ul. Podskarbińskiej, należące do Apolinarego Wilka (TW „Zenon”). Nie 

wszystkie adresy faktycznie działały, czego przykładem było mieszkanie Danuty 

Orłowskiej390. 

Szybko z działalności na rzecz KPN wycofał się Zbigniew Drozdowski, którego 

mieszkanie w Warszawie przy ul. Okopowej spełniało rolę biura organizacyjnego KPN. Zasługi 

na rzecz „zniechęcenia” Drozdowskiego SB przypisywała udanej kombinacji operacyjnej. 

Sama ofiara ową „kombinację” zapamiętała jako niezbyt wysublimowane zastraszenie. 

Zatrzymujący Drozdowskiego 23 listopada 1979 r. esbek osadził go w celi i „oświadczył w 

formie groźby, że w wypadku gdy nie zlikwiduję w swoim mieszkaniu Głównego Biura 

Organizacyjnego Konfederacji Polski Niepodległej - zostanę pozbawiony wszelkich środków 

do życia, pracy, łącznie ze spowodowaniem prawa prowadzenia zakładu usługowego”391. 

                                                 
388 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu zarekwirowanego 10 XI 1980 r. w 
mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego, k. 61. 
389 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu zarekwirowanego 24 X 1980 r. w 
mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego, k. 65. 
390 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Komunikat Sekretariatu KAB z 27 IX 1979 r., 9; Biura 
Organizacyjne Konfederacji, „Gazeta Polska” 10 IX 1979 r., nr. 3, s. 4; Biura KPN, „Gazeta Polska”, 15 X 1979 
r., nr 4, s. 4; Biura KPN, „Gazeta Polska”, 3 IV 1980 r., nr 4 (10), s. 4. 
391 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Pismo Zbigniewa Drozdowskiego do KAB KPN, 24 XI 1979 r., k. 
45. 
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Okopowa nie znalazła się wśród konfederackich adresów w numerze kwietniowym - 

kolportowanym faktycznie od lipca 1980 r. - „Gazety Polskiej”392. 

20 stycznia 1980 r. doszło w Warszawie do spotkania Rady Politycznej dotyczącego 

zbliżających się wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych. Moczulski jeszcze jako rzecznik 

ROPCiO był zwolennikiem udziału w wyborach. Pozostali członkowie KPN skłaniali się raczej 

ku przeprowadzeniu szerokiej akcji bojkotu i nagłaśniania panującej w kraju fikcji wyborczej. 

Argumentem za startem w wyborach była przyjęta przez KPN formuła partii politycznej. 

Logika funkcjonowania partii w systemie demokratycznym zmuszała je do sięgania po władzę 

na drodze demokratycznych wyborów. Stąd decyzja o starcie na której KPN mogła jedynie 

zyskać. Rejestrując własne listy czyniłaby wyłom w systemie politycznym PRL. Nie rejestrując 

ich z powodu przeciwdziałania władz zyskiwała argument mówiący oczywistym braku 

demokracji. Ponadto podczas styczniowego spotkania podjęto decyzję, że w najbliższych 

wyborach KPN będzie się starała zgłosić na listy wyborcze Leszka Moczulskiego, Romualda 

Szeremietiewa, Tadeusza Stańskiego i Ryszarda Gąsiorowskiego. Poruszano także sprawę 

zatrzymania Zygmunta Urbana z Legnicy. Obecny na spotkaniu Tadeusz Jandziszak został 

zobligowany do przeprowadzenia akcji ulotkowej we Wrocławiu i Legnicy oraz akcji 

malowania haseł wzywających do uwolnienia Urbana393. Kandydatów KPN w Okręgowej 

Komisji Wyborczej zgłosił 21 lutego 1980 r. Romuald Szeremietiew. Wyjaśnił, że KPN zgłasza 

własnych gdyż jest przeciwko PZPR, liście FJN oraz opowiada się za pełną niepodległością a 

zdobycie mandatów poselskich traktuje jako jeden ze środków zbliżających ją do celu. 

Przyjmujący go urzędnik oświadczył z kolei, że rejestracji kandydatów można dokonać jedynie 

poprzez listę FJN a poza tym nie zna partii o nazwie Konfederacja Polski Niepodległej394. 

Podczas spotkania Rady Politycznej omawiano także budzącą sporo emocji kwestię 

przyjmowania w szeregi KPN członków PZPR. Dokumenty statutowe tej sprawy nie 

precyzowały. Tadeusz Stański podczas procesu sądowego opowiadał, że od 20 stycznia 1980 

                                                 
392 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 8 I 1980 r., k. 116; Idem, 2418/1, t. 8, 
SOR „Oszust”, Wniosek o rozmowę operacyjną ze Zbigniewem Drozdowskim, 16 XI 1979 r., k. 136; „Gazeta 
Polska”1980, 4 (10), s. 4. 
393 Zygmunt Urban został oskarżony o pobicie przesłuchujących go funkcjonariuszy SB 17 grudnia 1979 r. i 
umieszczony w areszcie, wcześniej zwolniono go z powodu opozycyjnego zaangażowania z pracy. W trakcie 
uwięzienia podjął 5-dniowy protest głodowy a 18 lutego 1980 r. został zwolniony z aresztu (zob. Ł. Sołtysik, 
Zygmunt Urban [w:] encysol.pl., dostęp: 18 IX 2019 r.). 
394 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Pismo Tadeusza Stańskiego do Rady Państwa PRL, 21 II 1980 r., k. 
10; AAN, KC PZPR, XII-3806, Informacja nr 1/21/80 dot. zgłoszenia L. Moczulskiego i T. Stańskiego jako 
kandydatów na posłów, 22 II 1980 r., bp.; AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 
12 II 1980 r., k. 121-122, 127; Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 95-97; Idem, 2418/1, t. 9, SOR 
„Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 3 III 1980 r., k. 184-185; Uwolnić Zygmunta Urbana, 
„Gazeta Polska”, 1 I 1980 r., nr 1(7), s. 1. 
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r. decyzją Rady Politycznej do KPN można było przyjmować także członków PZPR. Jedynym 

warunkiem było uznanie przez nich, iż nadrzędnym celem jest uznanie potrzeby odzyskania 

przez Polskę niepodległości395. 

Nie mniej ważne dla ideowego oblicza Konfederacji były rocznice historyczne traktowane 

jako element wykorzystywany do bieżącej działalności politycznej. Kolejnym tego przykładem 

była rezolucja przyjęta w rocznicę powstania styczniowego. Odwołując się walk 

narodowowyzwoleńczych, które doprowadziły do emigracji miliony Polaków stwierdzano, że 

współczesna emigracja należycie spełnia swoje zadanie działając na rzecz polskiej 

niepodległości i prawa do samostanowienia. Doceniano także dążenia do zachowania ciągłości 

prawnej Rzeczypospolitej. Dokument wzywał emigrację do dalszego wspierania działań 

zmierzających do uniezależnienia Polski od ZSRS396. 

Od stycznia do marca 1980 r. podstawowym punktem odniesienia, nie tylko dla działaczy 

KPN, były zbliżające się wybory. O ile różne odłamy opozycji widziały fikcyjność samego 

procesu wyborczego o tyle różniły się w podejściu do wyborów. Większość organizacji 

opozycyjnych nie tylko nie myślała o udziale w wyborach ale wprost nawoływała do ich 

bojkotu. Krakowski SKS kolportował ulotki w których można było przeczytać: „Obecnie nie 

mamy już wyborów - mamy jedynie głosowanie […] Ponieważ nie akceptujemy władzy, która 

ubezwłasnowolniła społeczeństwo odbierając mu jakąkolwiek możliwość samostanowienia, 

która dławi każdą niezależną myśl i inicjatywę, a z kultury uczynić chce jedynie narzędzie 

propagandy, która doprowadziła całe społeczeństwo do kryzysu gospodarczego, a której całą 

nadbudowa uzasadniająca jej panowanie to frazes i kłamstwo, dlatego odmawiamy jej owego 

mandatu i nie głosujemy! Nie bierzmy udziału w farsie wyborczej! Nie głosujemy!”397. 

Już w 1978 r. działacze ROPCiO nagłaśniali kwestię ograniczonych praw wyborczych. 

Obawiając się małej skuteczności zrezygnowano wówczas z bojkotu wyborów. Ograniczono 

się do nagłaśniania fikcyjności samego aktu wyborczego. 22 stycznia 1978 r. środowisko 

ROPCiO wydało dokument w którym akcentowano, że ordynacja wyborcza jest sprzeczna z 

ratyfikowanymi przez PRL Międzynarodowymi Paktami Praw Człowieka. Wydana 11 

listopada 1978 r. odezwa mówiła wprost o potrzebie „przeprowadzenia wolnych wyborów i 

wyłonienia suwerennych władz polskich”. Niniejsze stanowisko zostało utrzymane w 

oświadczeniu Rady Sygnatariuszy ROPCiO wydanym 29 stycznia 1980 r. Zwracano uwagę, że 

                                                 
395 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 13 XI 1981 r., k. 21-22. 
396 OK, AO IV/13.04, Rezolucja Rady Politycznej KPN z 22 I 1980 r. 
397 Ulotka wyborcza SKS [cyt za:] H. Głębocki, Studencki Komitet Solidarności w Krakowie 1977-1980, Warszawa 
1994, s. 204-205. 
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głosowanie na jedną listę przygotowaną przez władze komunistyczne stanowi fikcję 

demokracji. Zwracano także uwagę, że planowane wybory w proponowanym przez władze 

kształcie będą sprzeczne nie tylko z literą krajowego prawa ale także z przepisami 

międzynarodowymi ratyfikowanymi przez władze PRL. Wobec takiego stanu rzeczy wzywano 

obywateli do nie brania udziału w głosowaniu bądź ich oprotestowania w inny sposób398. 

Uczestnicy ROPCiO w trakcie kampanii wyborczej 1980 r. mieli ograniczone możliwości 

działania. SB zauważyła jedynie aktywność łódzkiego środowiska ROPCiO, które 

wyprodukowało ok. 700 ulotek antywyborczych. Większość z nich została przejęta. W dniu 

wyborów akcję ulotkową nawołującą do skreślania kandydatów FJN przeprowadził Adam 

Wojciechowski. Dzień później został skazany na dwa miesiące aresztu (zamienionego później 

na miesiąc) pod pretekstem wywołania zbiegowiska i zaśmiecania ulicy399. 

W KSS „KOR” stanowisko dotyczące zbliżających się wyborów nie było jednolite. 

Wypracowano jednak wspólne stanowisko, w którym zwracano uwagę, że członkowie 

Komitetu nie będą uczestniczyć w wyborach, gdyż „udział w tej przykrej farsie ubliża godności 

obywatelskiej i ludzkiej każdego członka naszego społeczeństwa”. Co istotne, w oświadczenie 

nie nawoływało do bojkotu wyborów. W tą stronę poszła jedynie grupa „Głosu”400. 

Przeforsowana przez Moczulskiego linia KPN była odmienna. W zamyśle kierownictwa 

partii miała to być ich pierwsza duża akcja polityczna. Zgłoszenie kandydatów i ogłoszenie 

własnego programu wyborczego miało jeden cel: wykazanie alternatywy wobec PZPR. 

Moczulski w jednym z przejętych przez SB listów przyznawał, nieco naiwnie, „przez udział w 

akcji wyborczej zaostrzymy wyraźnie sytuację polityczną w PRL - i to w trudnej, przynajmniej 

przejściowo, sytuacji międzynarodowej. Może to wywołać poważniejsze represje, do których 

jakoś jesteśmy już przygotowani. Chodzi zwłaszcza o utrzymanie ciągłości działań, gdy nas 

działających jawnie zamkną. Jeżeli nie dojdzie do represji sytuacja też będzie ciężka”401. 

Przewodniczący KPN już wcześniej był zwolennikiem udziału przedstawicieli opozycji w 

wyborach. W listopadzie 1977 r. usiłował namówić członków tzw. Rombu do wystawienia 

                                                 
398 Odezwa do Narodu Polskiego wydana przez środowiska kombatanckie, ROPCiO (grupa „Opinii”) i WZZ, 11 
XI 1978 r. [w:] Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, wstęp i oprac. 
G. Waligóra, Kraków 2005, s. 175-177; Oświadczenie ROPCiO Rady Sygnatariuszy na temat zbliżających się 
wyborów [w:] Idem, s. 350-351; L. Wierczyński, O wolne wybory, „Na antenie. Audycje Rozgłośni Polskiej Radia 
Wolna Europa”, 1980, nr 202, s. 15-17; M. Choma-Jusińska, Środowiska…, s. 238-239; G. Waligóra, Ruch 
obrony…, s. 102, 105, 120-122. 
s. 16. 
399 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc marzec 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, [IV] 1980 r., k. 137-138. 
400 L. Wierczyński, op.cit., s. 15-17; M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne…, s. 292-293. 
401 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu zarekwirowanego 10 XI 1980 r. w 
mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego, k. 61. 
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przez ROPCiO alternatywnej względem FJN listy. Pomysł jednak upadł przy sprzeciwie 

Andrzeja Czumy402. 

9 lutego 1980 r. Rada Polityczna KPN wezwała pozostałe organizacje opozycyjne do 

deklaracji iż nie oddadzą głosu na kandydatów FJN. Dwa tygodnie wcześniej, pomiędzy 21 a 

26 lutego 1980 r., podjęto próby rejestracji kandydatów KPN w Okręgowych Komisjach 

Wyborczych. W Warszawie zgłoszono Leszka Moczulskiego i Tadeusza Stańskiego, Lublinie: 

Zdzisława Jamrożka, Janusza Piotrowskiego i Stanisława Franczaka, Krakowie: Stanisława 

Tora i Krzysztofa Gąsiorowskiego, Katowicach: Romana Kściuczka. Zastanawiano się także 

nad zgłoszeniem kandydatów w Szczecinie i Wrocławiu, do czego ostatecznie nie doszło403. 

Równocześnie ruszyła akcja propagandowa. Konfederaci malowali hasła wyborcze na 

murach, kolportowali ulotki i rozlepiali tworzone w drugim obiegu plakaty wyborcze. W 

Krakowie planowano przeprowadzić na rynku wiec. Plan się jednak nie udał z powodu licznych 

rewizji i zatrzymań. Bardziej „punktowym” działaniem był kolportaż broszury „Platforma 

wyborcza KPN”. Nieskuteczne okazały się próby zorganizowania konferencji prasowej dla 

zagranicznych korespondentów. W liście do przewodniczącego PKW pisano o wielokrotnym 

zatrzymywaniu przez SB kandydatów KPN. Łącznie doliczono się 150 przypadków zatrzymań 

(wliczając także osoby biorące udział w akcjach propagandowych). Szacowano, że drugie tyle 

zatrzymań przeprowadzono wobec przedstawicieli pozostałych organizacji opozycyjnych. W 

Lublinie Zdzisławowi Jamrożkowi groziła grupa chuliganów uzbrojonych w noże i pistolet. 

Osobny protest wystosował także mieszkający w Jaszczowie na Lubelszczyźnie członek-

założyciel KPN Michał Niesyn404. 

Na przełomie lutego i marca SB zaostrzyła represje. 19 lutego 1980 r. rozbito w Krakowie 

spotkanie przedwyborcze z kandydatami KPN na posłów. Usiłowano uniemożliwić rejestrację 

kandydatów w OKW. Przynajmniej trzykrotne próby, 26 lutego oraz 3 i 5 marca, 

                                                 
402 AIPN, 2418/1, t. 2, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Jan Lewandowski”, 25 XI 1977 r., k. 193-195. 
403 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 III 1980 r., k. 130-131; Idem, 
1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Rezolucja Rady Politycznej KPN w sprawie wyborów do Sejmu 
PRL, V 1980 r., k. 249; Idem, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Zygmunta 
Łenyka z 6 XII 1980 r., k. 250-251; Kandydaci na posłów z listy KPN, „Gazeta Polska” III 1980 r., nr 3 (9), s. 3; 
G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 395-396; M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie…, s. 
325. 
404 Archiwum Prezydenta RP w Warszawie [dalej: APRP], Skargi i wnioski związane z wyborami do Sejmu PRL 
i rad narodowych st. wojewódzkiego 1980, List anonimowy Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej 
adresowany do Przewodniczącego PKW, 18 III 1980 r. (za udostępnienie dokumentu dziękuję Michałowi 
Siedziace); OK, AO IV/13.04, Protest wyborczy Rady Politycznej KPN skierowany do przewodniczącego PKW, 
11 III 1980 r.; AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 11 III 1980 r., k. 131, 133; 
Ibidem, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Rezolucja Rady Politycznej KPN w sprawie wyborów 
do Sejmu PRL, V 1980 r., k. 249; Idem, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania 
Zygmunta Łenyka z 6 XII 1980 r., k. 250-251; M. Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989), 
Warszawa 2018, s. 263-265. 
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przeprowadzenia konferencji prasowej w mieszkaniu Moczulskiego kończyły się 

niepowodzeniem. W Krakowie zamknięto wówczas biuro KPN przy ul Meiselsa405. 

Skala przejętych materiałów pokazuje, że SB rzuciła znaczne siły by ograniczyć aktywność 

KPN. Michał Siedziako twierdzi, że mimo to były to pierwsze w historii PRL wybory które w 

zauważalny sposób była w stanie zakłócić opozycja. „Zakłócenie” wydaje się terminem 

adekwatniejszym od „udziału”. Mówienie o kampanii wyborczej w sytuacji, gdy kandydatom 

odmawiano prawa biernego prawa wyborczego a opozycję poddawano represjom było 

nieporozumieniem. Jak twierdził płk Tadeusz Zawadzki, jeden z oficerów odpowiedzialnych 

za koordynację działań przeciwko KPN, akcje kolportażowe w partii zostały w niektórych 

ośrodkach „praktycznie zlikwidowane lub ograniczone”. W Szczecinie, który SB miała dobrze 

rozpoznany, przejęto ok. 12 tysięcy ulotek. W stolicy ograniczano akcję kolportażu poprzez 

zatrzymania i przeszukania kolporterów oraz drukarzy. W niewielkich Siedlcach, które były 

mocnym ośrodkiem opozycji, zatrzymano na 48 godzin 10 kolporterów. Wydaje się 

zaskakujące, że w Krakowie i Lublinie, czyli relatywnie silnych ośrodkach KPN, nie 

odnotowano kolportażu ulotek wyborczych na szerszą skalę. W tych akcjach udział brała 

głównie młodzież. Esbecy rozpoznali takie grupy w Warszawie (15 osób), Lublinie (6), 

Krakowie (4) oraz Bielsku-Białej. Echa owych represji znalazły wyraz w raporcie przesłanym 

przez Radę Polityczną do obradującej w Madrycie KBWE406. 

Głównym dokumentem programowym opracowanym na potrzeby kampanii była 

„Platforma Wyborcza KPN”, stanowiąca polemikę z programem FJN. Ppoprzez udział w 

kampanii wyborczej usiłowano zaprezentować KPN jako realną alternatywę dla rządów PZPR. 

„Platforma wyborcza” odwołując się do Deklaracji ideowej uznawała głównym celem KPN 

osiągnięcie niepodległości. W miejsce PRL miała powstać Trzecia Rzeczpospolita, prawna i 

moralna kontynuatorka Pierwszej i Drugiej Rzeczpospolitej, która byłaby państwem 

demokratycznym, sprawiedliwym i będącym własnością wszystkich obywateli. Konfederacka 

próba udziału w wyborach uzasadniana była potrzebą uprawiania realistycznej polityki w 

aktualnej rzeczywistości historycznej. „KPN nie uznaje PRL za suwerenną polską 

państwowość i odmawia jej mandatu moralnego, prawnego i społecznego - lecz dostrzega w 

PRL ważny element istniejącej rzeczywistości polskiej. Tocząc polityczną walkę z rządzącym 

                                                 
405 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 11 III 1980 r., k. 136-137; G. 
Waligóra, Ruch Obrony…, s. 242; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 48-50, 155-156. 
406 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc marzec 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, [IV] 1980 r., k. 136-138; Idem, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Dokument Rady 
Politycznej KPN skierowany do uczestników KBWE w Europie, 11 XI 1980 r., k. 214-217; M. Siedziako, Bez 
wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989), Warszawa 2018, s. 263; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 
132-134. 
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aparatem PZPR uważamy za konieczne i usprawiedliwione wykorzystywać wszelkie godziwe 

możliwości, zwłaszcza prawne, jakie istnieją”407-pisano w przytaczanym dokumencie. 

Zaznaczano także, że wybory do Sejmu i Rad Narodowych są przeprowadzane w oparciu 

o niedemokratyczną ordynację, sprzeczną nawet z konstytucją PRL. „Platforma Wyborcza” 

stwierdzała wprost, że komuniści nie dopuszczą do wolnych wyborów i symboliczne 

zgłoszenie kilku kandydatów przez KPN ma na celu przybliżenie niepodległościowego 

programu partii. zdawano sobie doskonale sprawę, że rejestracja własnych kandydatów na 

listach FJN się nie powiedzie a oni sami zostaną poddani represjom ze strony władz. Jednak 

była to cena którą gotowi byli ponieść. W „Platformie Wyborczej” nie brakło odważnych tez. 

Pisano m.in. iż w PZPR istnieje przekonanie, że wolne wybory wygrałaby KPN408. 

Omawiany dokument przedstawiał także kompleksową wizję zmian systemu politycznego 

i opis spraw ustrojowych. Głównym, poza niepodległością, postulatem KPN było uchwalenie 

przez nowy sejm tymczasowej konstytucji. W oparciu o jej zapisy postulowano 

przeprowadzenie wolnych wyborów oraz reorganizację aparatu władzy. W jej ramy wpisywano 

także suwerenność państwa oraz przestrzeganie swobód obywatelskich i potwierdzenie praw 

człowieka ujętych w Międzynarodowym Pakcie Praw Człowieka. Tymczasowa konstytucja 

miała wyrażać „powszechny szacunek dla Kościoła Katolickiego”. Duże znaczenie 

przywiązywano do przywrócenia praworządności, postulowano także likwidację SB409. 

W sferze polityki międzynarodowej domagano się analizy umów z ZSRS oraz wyjaśnienie 

zasad przynależności PRL do Układu Warszawskiego i RWPG. Wyraźnie zaznaczano, że 

Układ Warszawski miał być paktem obronnym i decyzję o tym, czy nastąpiły podstawy do 

udzielenia pomocy w przypadku niesprowokowanej agresji jednemu z członków układu miał 

podejmować każdorazowo polski rząd. Ważnym postulatem militarnym był pomysł wycofania 

ze wszystkich państw europejskich obcych wojsk. Uznawano także niemieckie aspiracje 

zjednoczeniowe, które miały być etapem „procesu likwidacji podziałów i zjednoczenia Europy 

Ojczyzn-niepodległych i odrębnych”. Zjednoczenie Niemiec widziano warunkowo. Tzn. nowe 

państwo miało uznać nienaruszalność granic z Polską na Odrze i Nysie oraz przyjąć na siebie 

ograniczenia militarne. Nie były to jedyne przypadki gdy liderzy KPN zgłaszali aspiracje do 

oddziaływania na politykę międzynarodową. „Platforma Wyborcza” mówiła także o 

konieczności cofnięcia interwencji wietnamskiej w Kambodży i sowieckiej w Afganistanie. 

Polska, w ocenie konfederatów, powinna oddziaływać na konflikt bliskowschodni w taki 

                                                 
407 Platforma Wyborcza KPN [w:] www.earchiwumkpn.pl [dostęp: 12 III 2019 r.]. 
408 Ibidem. 
409 Ibidem; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 396. 
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sposób by gwarantować bezpieczne istnienie Izraela. Z kolei w ramach RWPG postulowano 

odwrócenie zasady nadrzędności interesów tzw. wspólnoty specjalistycznej na rzecz interesów 

państw narodowych oraz „zaprzestanie formowania ponadnarodowego ośrodka dyspozycji 

gospodarczo-politycznych”.410. 

Odnosząc się do spraw gospodarczych opowiadano się za rezygnacją z kierowania przez 

rząd procesami gospodarczymi i ograniczeniem interwencjonizmu do nielicznych dziedzin 

(takich jak polityka pieniężna, cenowa, kredyty, cła). Za długofalowy rozwój ekonomiczny 

kraju miała odpowiadać Rada Rozwoju Gospodarstwa Narodowego. Zapowiadano także 

uspołecznienie przedsiębiorstw nie będących zakładami użyteczności publicznej. Miały one 

funkcjonować na wolnorynkowych zasadach i być zarządzane przez samorządy pracownicze. 

Opowiadano się za gospodarką wolnorynkową. Służyło temu m.in. oparcie produkcji rolnej o 

indywidulane gospodarstwa rolne (rozwiązując jednocześnie PGR-y) oraz rozwój prywatnego 

handlu i usług. Główny problem polityki społecznej kraju widziano w niedoborze mieszkań, 

których według programu KPN powinno powstawać pół miliona rocznie. W postulatach 

dotyczących polityki opiekuńczej państwa uwagę zwracał m.in. pomysł płacy rodzinnej, której 

wysokość miała wystarczyć do utrzymania całej rodziny. Kobietom oferowano płatne urlopy 

macierzyńskie (do osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego)411. 

„Nie nadszedł jeszcze czas, w którym społeczeństwo polskie mogłoby swobodnie 

wypowiedzieć się w wolnych wyborach i nie nadszedł jeszcze czas zwycięstwa wyborczego 

partii niepodległościowej […] alternatywą wobec rządów PZPR są rodzące się siły 

niepodległościowe, a wśród nich zorganizowana jest partia polityczna - Konfederacja Polski 

Niepodległej […] Jest to alternatywa polityczna, zarysowana niezależnie od tego, że 

przeciwstawne programy głoszą ugrupowania o nieporównywalnej sile materialnej. Wobec 

potężnej PZPR, dysponującej prawie wszystkim - KPN jest mikrosiłą, której brakuje prawie 

wszystkiego. Ale o słuszności programu nie decyduje siła, która za nim stoi” - głosiła KPN412. 

„Platforma wyborcza” była ciekawą propozycją programową, jednak nie stała się zaczynem 

dyskusji i sporów programowych wewnątrz opozycji. Relatywnie niewielki nakład broszury a 

także skuteczne przeciwdziałania SB skutecznie zablokowały dostęp do niej413. 

Wobec odmowy rejestracji kandydatów w wyborach oraz wcześniejszego rozbijania 

spotkań z wyborcami KPN zmodyfikowała stanowisko i ostatecznie opowiedziała się za 

                                                 
410 Ibidem. 
411 Ibidem. 
412 Platforma Wyborcza KPN [w:] www.earchiwumkpn.pl [dostęp: 12 III 2019 r.]. 
413 G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 396, K. Łabędź, op.cit., s.  
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bojkotem wyborów. 4 marca 1980 r. ogłoszono komunikat w którym stwierdzano, że wobec 

braku możliwości wyboru głosujący powinni zbojkotować wybory poprzez skreślenie 

kandydatów FJN lub poprzez wkładanie do urn kart z napisem KPN414. 

18 marca 1980 r., Rada Polityczna wystosowała protest do przewodniczącego PKW. 

Powołując się na konstytucyjne prawa (art. 100 Konstytucji PRL) oraz artykuł 25 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ratyfikowanego przez władze 

PRL w 1977 r. protestowano przeciwko odmowie rejestracji kandydatów KPN. Dopełniając 

wszelkich formalności ze strony żadnej z Okręgowych Komisji Wyborczych nie otrzymano ani 

oficjalnej odmowy ani wezwania do uzupełnienia braków. Od przewodniczącego PKW 

domagano się „niezwłocznego ogłoszenia list kandydatów KPN i umożliwienia KPN 

uczestnictwa w wyborach”. Skarżących zignorowano. Na złożonym piśmie zachowała się 

odręczna adnotacja jednego z urzędników: „list nie wymaga odpowiedzi, ani załatwiania”415. 

Z kolei w kierownictwie KPN nie miano złudzeń, że decyzja zapadła na szczeblu partyjnym. 

W jednym z listów do Macieja Pstrąg-Bieleńskiego Romuald Szeremietiew pisał, iż stał za tym 

Edward Gierek, który stwierdził, że jeżeli zalegalizuje się ośmiu kandydatów KPN to w 

kolejnych wyborach opozycja wystawi ich 3000416. Moczulski ośmiu zgłoszonych kandydatur 

uzasadniał w następujący sposób: „grupa powyżej 15 posłów ma inicjatywę ustawodawczą, np. 

«Znak», «PAX», «ChSS» dostawali razem 13 głosów. Znając te założenia PZPR, przyjąłem, 

że wystąpimy o mniej niż 15, najlepiej połowa + 1. To miało być podkreśleniem, że nasz udział 

w wyborach jest symboliczny. Wszystko inne, związane z wyborami pokazuje, że mieścimy 

się w faktycznym ustroju, bo w prawnym dalibyśmy 100 kandydatów. O władzę nie 

walczyliśmy, bo to nie był jeszcze ten czas”417. 

Odwoływali się nie tylko konfederaci. 23 lutego 1980 r. protest wysłał związany z ROPCiO 

Tadeusz Newelski. Pisał, że obowiązująca ordynacja wyborcza zmuszała kandydatów i 

organizacje, które chciały wziąć udział w wyborach do rejestracji w ramach FJN czego i tak 

odmawiano opozycji. Nawet takie działania, czyli wpisanie kandydatów KPN na listy FJN nie 

mogły liczyć na sukces. W dodatku umieszczenie KPN na listach FJN przekreślałoby 

                                                 
414 M. Choma-Jusińska, op.cit., s. 326; M. Siedziako, Bez wyboru. Głosowania do Sejmu PRL (1952-1989), 
Warszawa 2018, s. 264; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 132. 
415 APRP, Skargi i wnioski związane z wyborami do Sejmu PRL i rad narodowych st. wojewódzkiego 1980, List 
anonimowy Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej adresowany do Przewodniczącego PKW, 18 III 
1980 r. 
416 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Romualda Szeremietiewa do Macieja Pstrąg-
Bieleńskiego, [III 1980 r.], k. 338. 
417 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 10 III 1982 r., k. 126. 
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opozycyjny i antysystemowy status KPN418. 8 marca 1980 r. wniosek obywatelski adresowany 

do Rady Państwa złożyli Wojciech Borowik, Wacław Holewiński i Marcin Gugulski. 

Domagano się w nim m.in. zapewnienia przez władze wszystkim obywatelom biernego i 

czynnego prawa wyborczego oraz dopuszczenia do list wyborczych wszystkich zgłoszonych 

kandydatów. Także ten apel pozostawiony został bez odpowiedzi419. 

Dwa dni przed wyborami na krakowskim rynku oblał się benzyną i podpalił w proteście 

przeciwko kłamstwu katyńskiemu Walenty Badylak. Zmarł dwa dni później. Na miejscu 

tragedii gromadził się tłum. Pojawili się tam także członkowie KPN oraz SKS. Jednak 

skuteczne działania SB spowodowały, iż po początkowym zamieszaniu doprowadzono do 

sytuacji, że w pogrzebie wzięła udział jedynie najbliższa rodzina i obserwujący cmentarz 

funkcjonariusze SB. Konfederaci pamiętali jednak o czynie Badylaka. Dzień po wydarzeniach 

samospaleniu wydano ulotkę eksponującej znaczenie protestu. Konfederaci, podobnie jak 

członkowie KOR, nie chcieli by tak dramatyczna forma protestu zyskała naśladowców. 13 

kwietnia 1980 r., gdy w Krakowie jak i całym kraju działacze opozycji brali aktywny udział w 

uroczystościach katyńskich, Romana Kahl-Stachniewicz (będąca wówczas w ciąży) 

poprowadziła kilkudziesięcioosobową manifestację z kościoła Mariackiego pod studzienkę 

przy której podpalił się Badylak420. 

Już po wyborach KPN wydała rezolucję w której streszczono prowadzone przez członków 

partii działania. Nie zabrakło tam opisu represyjnych działań SB. Najważniejszym elementem 

było zakwestionowanie procesu wyborczego. Podważano go powołując się na Konstytucję PRL 

oraz Pakt Praw Obywatelskich (m.in. art. 1 pkt 2 oraz art. 2 pkt. 1 Konstytucji). Spór prawny 

ogniskował się wokół niemożności zgłaszania kandydatów poza listą FJN. „Aparat PZPR, 

działając pod bezpośrednim kierownictwem Biura Politycznego KC PZPR arbitralnie ustalił 

składy komisji wyborczych wszystkich szczebli oraz listy wyborcze kandydatów na posłów i 

radnych. Temu samemu ośrodkowi dyspozycyjnemu podlegali więc ludzie i instytucje, 

zgłaszający kandydatów na posłów, sami kandydaci oraz komisje, które miały czuwać nad 

należytym przeprowadzeniem wyborów. Zatwierdzani przez PZPR kandydaci na posłów i 

radnych zostali następnie ogłoszeni przez podległy PZPR aparat jako wybrani - niezależnie od 

                                                 
418 APRP, Skargi i wnioski związane z wyborami do Sejmu PRL i rad narodowych st. wojewódzkiego 1980, 
Oświadczenie skierowane do WK FJN w Wałbrzychu, 23 II 1980 r. 
419 APRP, Skargi i wnioski związane z wyborami do Sejmu PRL i rad narodowych st. wojewódzkiego 1980,, List 
anonimowy do Rady Państwa PRL, 8 III 1980 r. 
420 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 103-104; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 135-
141; G. Wołk, Katyńska pochodnia, „w Sieci Historii”, nr 4 (11) IV 2014, s. 46-47; Warto było…z Markiem Bikiem 
rozmawia Mirosław Lewandowski, „Sowiniec” 2013, nr 42, s. 119-120. 
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rzeczywistej ilości głosów jakie otrzymali - Jest to postępowanie całkowicie sprzeczne z 

przepisami obowiązującego w PRL prawa”-pisano w rezolucji421. 

Wymieniano także inne nieprawidłowości takie jak m.in. głosowanie sołtysów w imieniu 

mieszkańców całych wsi. Konfederacja twierdziła iż zafałszowano frekwencję wyborczą, która 

w istocie wynosiła od 10 do 50% w danej komisji. Natomiast liczba skreśleń na listach FJN 

miała wynosić od 15 do 30%. Odwołując się do tych danych (oraz do 700 tysięcy osób 

bojkotujących lub skreślających kandydatów w 1976 r.422) stawiano tezę o „przełamywaniu 

biernej postawy” społeczeństwa. „Społeczeństwo polskie […] odrzuca bezmyślne 

posłuszeństwo wobec dyrektyw PZPR. Osiem milionów osób, które nie usłuchały wezwania 

władz i narażając się na represje, zbojkotowały głosowanie, bądź skreślały kandydatów FJN, 

dowodzą, że proces odradzania się aktywności politycznej Polaków jest już poważnie 

zaawansowany”423. Rezolucja przypisywała także KPN wiodącą rolę w akcji bojkotu 

wyborów424. 

W podobnym duchu utrzymany był fragment mówiący o działaniach podjętych przez KPN 

w kampanii wyborczej. „Zgłaszając kandydatów na posłów do Sejmu PRL, KPN przekroczyła 

kolejną barierę polityczną. Decydując się na zgłoszenie kandydatów, Rada Polityczna KPN 

zdawała sobie sprawę, że PZPR nie dopuści do tego, aby kandydaci z ramienia Konfederacji 

wzięli udział w wyborach. Takie postępowanie PZPR ujęliśmy w naszym planie taktycznym. 

Założone cele osiągnęliśmy w całości: pokaźna część społeczeństwa uświadomiła sobie, że 

powstała już polityczna alternatywa wobec rządów PZPR, a więc sytuacja polityczna kraju 

weszła w jakościowo nowy etap”425. W świetle późniejszych wydarzeń sugestywnie brzmiało 

końcowe wezwanie: „od naszej aktywności, ofiarności i rozwagi zależy, czy potężniejący ruch 

odnowy narodowej Polaków skieruje się w kierunku odzyskania niepodległości i budowy 

demokratycznej Rzeczypospolitej, czy też zostanie wymanipulowany, a jego energia 

roztrwoniona bezpowrotnie”426. 

Kwiecień 1980 r. upłynął głównie na upamiętnianiu zbrodni katyńskiej. KPN dbała o 

upamiętnienie ofiar sowieckiej zbrodni z okresu drugiej wojny światowej. Jedną z głównych 

uroczystości organizowanych w stolicy przez KPN była msza odprawiona przez ks. Stanisława 

                                                 
421 OK, AO IV/13.04, Rezolucja w sprawie wyborów do Sejmu PRL, V 1980 r.; AIPN, 1357/63, Akta śledztwa 
przeciwko liderom KPN, Rezolucja Rady Politycznej KPN w sprawie wyborów do Sejmu PRL, V 1980 r., k. 249. 
422 Brak informacji na temat metodologii prowadzącej do wyliczenia owych 700 tysięcy wyborców bojkotujących 
wybory w 1976 r. Liczba ta wydaje się szacunkiem opracowanym w kierownictwie KPN. 
423 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Rezolucja Rady Politycznej KPN w sprawie wyborów 
do Sejmu PRL, V 1980 r., k. 250-251. 
424 Ibidem. 
425 Ibidem, k. 252. 
426 Ibidem. 
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Srokę. Zgromadziło się wówczas na Cmentarzu Powązkowskim ok. 250 osób, do których poza 

ks. Sroką przemówił Tadeusz Stański427. 

W ocenie konfederatów uroczystości rocznicowe okazały się sukcesem organizacyjnym. 

Reportaż z nich zamieścił „New York Times”. Z kolei SB poczytywała za sukces 

uniemożliwienie Moczulskiemu kolejnej konferencji prasowej (ograniczył się do przekazania 

komunikatu o przygotowanych 13-go kwietnia uroczystościach)428. 

Akcje ulotkowe konfederaci prowadzili w całym kraju. Najbardziej zauważalne efekty 

miały miejsce w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu. Poza ulotkami 

SB i MO przejęły 66 plakatów umieszczonych w miejscach publicznych. W ocenie SB to 

właśnie KPN odegrała spośród wszystkich organizacji opozycyjnych największą rolę w 

nagłośnieniu uroczystości katyńskich. Funkcjonariusze W tychże akcjach zauważalny był 

udział młodzieży429. 

Konfederaci stawiali niejednokrotnie zarzuty, że ich wysiłek był niedoceniany i mało 

eksponowany przez RWE. Było to o tyle istotne, że radio rezonowało dużo mocniej na ogół 

społeczeństwa niż pisma drugoobiegowe czy ulotki. Faktycznie RWE informowała bardzo 

oględnie o inicjatywach KPN. W marcu 1980 r., w przeddzień rocznicy zbrodni, RWE 

eksponowała list Adama Wojciechowskiego do sowieckiego ambasadora Borysa Aristowa. 

Informując o powstaniu Komitetu Katyńskiego, jego twórcę Adama Macedońskiego, 

przedstawiano jako „działacza demokratycznego, artystę plastyka”. O jego przynależności do 

KPN milczano430. 

Innym problemem był brak rozbudowanych struktur KPN. 26 stycznia 1980 r. Leszek 

Moczulski wraz z Romualdem Szeremietiewem spotkali się w Lublinie z tamtejszymi 

członkami Rady Politycznej: Zdzisławem Jamrożkiem i Stanisławem Kucharzewskim. Goście 

z Warszawy sugerowali, że dobrym pomysłem na dalszy rozwój struktur będzie założenie przez 

konfederatów kilku komitetów Wolnych Związków Zawodowych. Podczas rozmowy w domu 

Jamrożka Moczulski przekonywał zebranych nie tyle do tworzeniach WZZ-ów co do scalenia 

ich w ogólnopolską strukturę i podporzadkowania mu korowskiego „Robotnika”. Nierealna w 

                                                 
427 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 10 V 1980 r., k. 143. 
428 AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 17 IV 1980 r., k. 3; Rocznica katyńska, „Gazeta 
Polska”1980, 4 (10), s. 1. 
429 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 10 V 1980 r., k. 143; Uroczystości 
katyńskie w kraju, „Jutro Polski” 1980, nr 4-5, s. 3. 
430 M. S., Opozycja pamięta o Katyniu, „Na antenie. Audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”, 1980, nr 
201, s. 20; L. W., Bolesna rocznica, „Na antenie. Audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”, 1980, nr 202, 
s. 13. 
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gruncie rzeczy koncepcja ta spotkała się rezerwą. Podobna dyskusja odbyła się w maju 1980 r. 

w Krakowie, gdzie za tworzenie „filii WZZ” miał odpowiadać Stanisław Tor431. 

Znaczenie przywiązywano także do zakładania grup młodzieżowych. Potrzebowano ich 

głównie do akcji ulotkowych, kolportażu prasy, wykonywania napisów na murach. Nie były to 

liczne grupy i ich aktywność zauważono jedynie w kilku miastach. Podczas spotkania 

Sekretariatu KAB, 24 czerwca 1980 r., podjęto decyzję o powołaniu organizacji młodzieżowej 

KPN. Miał ją stworzyć student ATK Stanisław Krajski. Wzorując się na skautingu planowano 

zaangażować głównie uczniów szkół średnich oraz podstawowych. Prace miały ruszyć pełną 

parą wraz z początkiem roku szkolnego. Pomysł wywołał niepokój w gronie funkcjonariuszy 

SB, którzy pisali o próbach tworzenia tzw. grup bojowych. Meldowano o planach tworzenia 

podchorążówki i wydziału wojskowego a także prowadzenia szkoleń z zakresu sabotażu, 

dywersji i prowadzenia walk w mieście. O ile paramilitarne bojówki KPN były fikcją to samo 

angażowanie nieletnich wywołało kontrowersje także wewnątrz partii. Najgłośniej protestowali 

Moczulski, Lachowicz oraz Jandziszak. Za byli jedynie Stański i Krajski. W wyniku 

kompromisu młodocianych postanowiono nie przyjmować do partii. Ci którzy chcieliby 

prowadzić działalność opozycyjną mieli stworzyć odrębną organizację, bliższą skautingowi432. 

Głównym orędownikiem wciągania młodzieży do KPN był Tadeusz Stański planujący 

powołać Związek Młodzieży Niepodległościowej. W grupie tej znaleźli się uczniowie oraz 

studenci, m.in. Krzysztof Bogusz, Tomasz Budkiewicz, Maciej Jaworek, Anna Kłyszyńska, 

Bożena Latoszek, Jarosława Maćkowiak czy bracia Grzegorz i Tomasz Rossowie. Za akcje 

przeprowadzane w poszczególnych dzielnicach odpowiadały następujące osoby: Mokotów - 

Krajski, Śródmieście - Grzegorz Rossa, Żoliborz - Włodzimierz Tumanow, Praga-Południe - 

Bogusz433. 

Podczas składanych w grudniu 1981 r. wyjaśnień Stański bronił ten pomysł: „cały czas 

głoszę tezę, że ci młodzi ludzie - w przyszłości - będą pełnić odpowiedzialne funkcje nie tylko 

w naszej partii, ale w całym państwie. Mogę w tym miejscu zadeklarować Wysokiemu Sądowi, 

                                                 
431 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 II 1980 r., k. 122; Idem, Meldunek 
operacyjny 001146/77, 7 VI 1980 r., k. 151, 157; Idem, 2418/1, t. 9, SOR „Oszust”, Pismo naczelnika Wydziału 
III KWMO w Lublinie ppłk Witolda Maryńczaka do naczelnika Wydziału III-2 KSMO mjr Kazimierza Dzieni, 
29 I 1980 r., k. 93-95. 
432 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 III 1980 r., k. 130; idem, Informacja 
za miesiąc czerwiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 7 VII 1980 r., k. 160; Idem, 0716/150, t. 10, SOR 
„Oszuści”, Meldunek operacyjny, [VI 1980 r.], k. 72-74; Idem, Meldunek operacyjny, 19 VII 1980 r., k. 98; Idem, 
001043/27, Teczka personalna TW dot. Ryszarda Nowaka, Informacja operacyjna TW „Andrzej” z posiedzenia 
Sekretariatu CKAB, 4 VII 1980 r., k. 358-360. 
433 AIPN, 2211/1, Analiza zagrożenia związanego z wykorzystywaniem przez aktyw tzw. Konfederacji Polski 
Niepodległej środowiska młodzieżowego do antysocjalistycznych działań, Warszawa, 28 II 1980 r., k. 28-34. 
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że żaden z tych młodych ludzi nie będzie złodziejem”434. Według Krajskiego przed strajkami 

sierpniowymi w 1980 r. istniało w Warszawie kilka grup młodzieżowych związanych z 

Konfederacją. Krajski miała także koordynować grupy młodzieżowe w innych miastach. Jego 

działalność na tym polu nie była jednak zbyt aktywna i ograniczała się do stolicy435. 

Angażowanie młodzieży do akcji przypominających mały sabotaż z czasów okupacji 

budziło kontrowersje a Moczulski był niejednokrotnie z tego powodu ganiony. M.in. Wiesław 

Kęcik zauważał istnienie zwolenników Konfederacji wśród uczniów ostatnich klas 

warszawskich szkół średnich. Było to o tyle istotne, że niedługo osoby te miały zostać 

studentami, zmieniając mapę sympatii opozycyjnych na uczelniach. Obawiano się także 

narażać młodych na represje ze strony SB, dyrekcji szkoły lub uczelni. Według szacunków SB 

osoby, które nie ukończyły 30-go roku życia (w tym uczniowie i studenci), stanowiły w tym 

czasie 70-80 proc. aktywu mazowieckiej Konfederacji436. 

Działalność młodzieżówki KPN sprowadzała się do prowadzenia akcji tzw. małego 

sabotażu. Malowano hasła na murach, kolportowano ulotki. Nagłaśniano w ten sposób ideę 

niepodległości oraz działalność KPN. Często treść malowanych napisów miała wymowę 

antysowiecką. Niekiedy zdarzały się bardziej spektakularne akcje, takie jak namalowanie 

symbolu KPN na jednym z warszawskich tramwajów. Tworzenie napisów na murach, 

przynajmniej w Warszawie, było traktowany także jako element inicjacji opozycyjnej. 

Działalność grup młodzieżowych była ściśle zakonspirowana. Mimo to SB miała dobre 

rozeznanie w składzie i niektórych akcjach prowadzonych przez młodzież związaną z KPN 437. 

Wzrost aktywności młodzieży, związanej nie tylko z KPN, nie umknął uwagi stołecznej 

SB. Na początku lutego 1980 r. funkcjonariusze oceniali iż młodzież poza KPN była aktywna 

w środowisku Andrzeja Czumy (wydawali pismo „Uczeń Polski”). W przypadku KSS „KOR” 

pisano o Antonim Macierewiczu, jako angażującym młodzież do opozycyjnych inicjatyw. 

Esbecy usiłowali ustalone osoby odciągnąć od aktywności głównie poprzez zastraszenie, ich 

                                                 
434 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 315. 
435 S. Krajski, Polacy…, s. 42, 45–46. 
436 AAN, KPN, sygn. 8, List Marcina Gruszeckiego do Leszka Moczulskiego i Krzysztofa Gąsiorowskiego, 2 X 
1981 r., b.p.; AIPN, 1510/1632, Z. Kozłowski, Antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej 
na Mazowszu 1976-1981, praca magisterska, ASW, Warszawa 1986, k. 62. 
437 S. Krajski, Polacy…, s. 46; AIPN, 00275/155, t. 2, Informacja operacyjna TW „Bernarda”, Warszawa, 25 III 
1983 r., k. 13; Idem, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 30 I 1980 r., k. 
96-97; KPN, „Gazeta Polska”, 1 I 1980 r., nr 1(7), s. 3; AIPN, 2211/1, Analiza zagrożenia związanego z 
wykorzystywaniem przez aktyw tzw. Konfederacji Polski Niepodległej środowiska młodzieżowego do 
antysocjalistycznych działań, Warszawa, 28 II 1980 r., k. 28-34. 
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samych lub rodziców. Niektóre z rozmów przeprowadzonych w lutym 1980 r. miały 

dramatyczny przebieg i wywarły spodziewany skutek438. 

29 listopada 1979 r. w Krakowie Zygmunt Łenyk utworzył wspominane już Porozumienie 

Młodych Niepodległość i Demokracja. Zrzeszało ono miejscową młodzież sympatyzującą z 

KPN. Jak przyznawał założyciel, członków „weryfikowały wpadki i kolejne represje, a ci 

którzy przetrwali w 1980 r. po rozwiązaniu tej młodzieżówki zasilili dorosły KPN”439. 

Końcem grudnia 1979 r. w mieszkaniu Adama Winiarczyka, odbyło się spotkanie 

Tadeusza Stańskiego z młodzieżą akademicką i licealną która była zainteresowana 

Konfederacją. W styczniu 1980 r. w tym samym mieszkaniu z młodzieżą spotkał się Leszek 

Moczulski. Pojawiających się w mieszkaniu Winiarczyka chętnych planowano wykorzystać 

m.in. jako nieznanych SB kurierów. Gdy pojawiała się większa grupa z jednego miasta, jak np. 

z Bydgoszczy Stański zalecał im tworzenie tzw. Grupy Działania KPN440. 

21 i 22 kwietnia 1980 r. w podwarszawskim Aninie odbyło się kolejne spotkanie ścisłego 

kierownictwa KPN. Obok Moczulskiego i Stańskiego wzięli w nim udział: Romuald 

Szeremietiew, Andrzej Szomański i Ryszard Zieliński. Moczulski przekonywał wówczas iż we 

wrześniu 1979 r. podczas posiedzenia kierownictwa MSW, w którym brał udział m.in. gen. 

Krzysztoporski, pozytywnie oceniano rolę SB w zwalczaniu opozycji. Trudno ustalić skąd 

czerpał wiedzę. Faktem jednak jest, że w tym czasie wspomniany Krzysztoporski był jednym 

z architektów polityki SB względem całej opozycji. Lider KPN ocenił także - nad wyraz 

pozytywnie - „stan posiadania” w opozycji. Jego zdaniem 50% to KSS „KOR”, 40% KPN a 

pozostałe to brakujące 10%. Tak duże znaczenie Konfederacji wynikało jego zdaniem m.in. z 

udanych akcji związanych z wyborami a także nagłaśniających zbrodnię katyńską. Problemem 

był za to brak bazy wydawniczej a także niedobór kadry kierowniczej. Stański szacował 

liczebność partii na 800-850 osób mówiąc o rozdysponowaniu 460 legitymacji członkowskich 

(część przejęła SB). Moczulski wciąż optował za opanowywaniem ROPCiO. Z kolei Stański z 

Szeremietiewem woleli skupić się na KPN441. 

KPN bronił się także przed atakami nieprzychylnych mu działaczy emigracyjnych. 

Moczulski zaproponował nawet Edwardowi Raczyńskiemu zawiązanie treuga Dei (z łac. 

rozejmu Bożego) by we współpracy emigracyjnych władz z krajową opozycją nie przeszkadzał 

                                                 
438 AIPN, 2418/1, t. 9, SOR „Oszust”, Plan czynności operacyjnych wobec młodzieży angażującej się w 
działalność antysocjalistyczną, 6 II 1980 r., k. 108-112; J. J. Lipski, op.cit., s. 516-517. 
439 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 8 I 1980 r., k. 112; Relacja Zygmunta 
Łenyka [:] encysol.pl, dostęp: 19 II 2018 r.’ Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 7-8 
440 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 8 I 1980 r., k. 112; Idem, 2418/1, t. 9, 
SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 17 III 1980 r., k. 44. 
441 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 30 IV 1980 r., k. 44-46. 
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„pewien tradycjonalizm partyjnego myślenia” Lidii Ciołkoszowej, działalność Tadeusza 

Podgórskiego442, czy „temperament” innych osób w tym - co mogło zaskakiwać - Franciszka 

Wilka. Namawiał prezydenta do ponadkoteryjnego współdziałania. Była to kolejna próba 

uzyskania od działaczy emigracyjnych wsparcia dla KPN. „Londyn nie ma przed oczyma pełnej 

gamy bogactwa, jakiego w ludziach opozycja dorobiła się już w kraju. Że nie ma, świadczy 

zmonopolizowanie pomocy, praktycznie adresowanej jedynie do KOR-u. Trudno uwierzyć aby 

ten monopol zrodził się jedynie z altruizmu, czyli z postawy - oni nas nie uznają, a my im i tak 

pomożemy…Prócz przyczyn wynikających z gry politycznej prowadzonej w kraju, a 

powodującej dezinformację w Londynie i w eterze, istnieje inna przyczyna: legalistyczne kręgi 

w Londynie - wydaje mi się - nie mają pojęcia o tym, że KOR nie chce i nie może nie tylko 

pozwolić sobie na żadną formę koegzystencji z instytucjami legalistycznymi. W kraju cały 

KORowski krąg nigdy ani jednym słówkiem, do nikogo niczego dobrego o tych instytucjach 

nie pisnął i nigdy nie piśnie. Bo nie chce i nie może, tak ze względu na swoją genealogię 

polityczną, jak i ze względu na dość naiwne nadzieje przyciągnięcia ku sobie rozgoryczonych 

kręgów pezetperowskich”443. 

W maju 1980 r. Moczulskiego systematycznie zatrzymywano na 48 godzin, starając się 

blokować w ten sposób jego spotkania. 6 maja spotkało go to w Krakowie a 8 maja w Lublinie. 

Lider Konfederacji wspominał, że właśnie od maja SB przyjęła ofensywną taktykę. 

Ostentacyjne śledzenie i zatrzymania na 48 godzin utrudniały nie tylko działalność opozycyjną 

ale także życie codzienne. Dlatego też zaplanowane na 15 maja 1980 r. zebranie Rady 

                                                 
442 Tadeusz Podgórski, ważny polityk emigracyjnego PPS, wobec KPN i samego Moczulskiego miał stosunek 
zdecydowanie negatywny. W jednym z listów adresowanych do Tadeusza Brzostka, emigranta który założył Biuro 
KPN w Paryżu, pisał: „Wątpię również by działacze KSS »KOR« lub prawdziwego ROPCiO, jak też redaktorzy 
takich pism jak »Głos«, »Biuletyn Informacyjny«, »Opinia«, »Robotnik« i im podobne wyrażali kiedykolwiek 
zgodę na figurowanie obok tekstów zapożyczanych z wydawnictw L[eszka] Moczulskiego […] krzykliwości i 
hucpy pewnych ludzi nie wolno brać za odpowiedzialną działalność niepodległościową. Od siebie zaś mogę dodać 
jedno: moim zdaniem wszelkie wspieranie, zwłaszcza na emigracji, agitacji KPN jest czystym nieporozumieniem, 
gdyż w konsekwencji sprzyja podkopywaniu poważnej działalności opozycyjnej w kraju […] po prostu 
krzykactwo tego rodzaju obniża znaczenie odpowiedzialnych grup opozycji demokratycznej i zniechęca do 
działalności na jej rzecz te kręgi ludzkie, które mają coś do powiedzenia […] Krótko mówiąc krzykliwość pewnych 
grupek (z marginesu opozycji w kraju) nie pomaga, lecz przeciwnie, szkodzi konkretnej działalności 
niepodległościowej […] chciałbym Panu zaznaczyć, że jakkolwiek uważam, że w akcji tych obu grup [obok KPN 
mowa o organizacji „Free Poland” Konstantego Zygfryda Hanffa-przyp. G.W.] zaangażowali się bezkrytyczni 
patrioci (ale o dużej naiwności politycznej), to ich schowana inspiracja nie wydaje mi się bynajmniej czysta. Proszę 
zwrócić uwagę m.in. na fakt, że zarówno KPN (jak i ośrodki W[olnej] P[olski]) krzycząc ostentacyjnie o 
patriotyzmie i bezwzględnej walce o niepodległość, robią jednocześnie wszystko by powodować między Polakami 
kłótnie, oraz by zrażać do sprawy polskiej ludzi nam życzliwych w społeczeństwach zachodnich. To znaczy, że 
pośrednio walczą ze wszystkimi ludźmi myślącymi krytycznie i takimi, którzy nie podzielają ich, jakże 
jednostronnych zapatrywań i koncepcji; Bóg jeden wie z jakiego źródła wypływających” (zob. AIPN, 1357/69, 
Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu Tadeusza Podgórskiego do Tadeusza Brzostka, 23 V 1980 r., 
k. 204-205). 
443 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu Leszka Moczulskiego do Edwarda 
Raczyńskiego, V 1980 r., k. 227-228. 
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Politycznej w Jeleniej Górze miało się odbyć w pełnej konspiracji. Moczulski podróżując po 

kraju udzielał m.in. instrukcji jak na nie dotrzeć. SB uzyskała jednak wyprzedzające informacje 

i zdążyła się przygotować. W Departamencie III MSW podjęto decyzję o uniemożliwieniu 

udziału w nim jedynie trzem osobom: Moczulskiemu, Stańskiemu i Szeremietiewowi. Do 

KWMO w Jeleniej Górze przekazano informacje umożliwiające ich zatrzymanie. Przy okazji 

tamtejszych esbeków uczulono by nie prowadzili z zatrzymanymi żadnych rozmów oraz nie 

dokonywali rewizji. Bagaże miały być przeszukane dopiero na terenie aresztu444. 

Przyjeżdżający do Jeleniej Góry członkowie Rady Politycznej spotkali się w pijalni wód 

mineralnych miejscowego Parku Zdrojowego. Każdy z nich był wyposażony w elementy 

mające służyć jako znaki rozpoznawcze: „Trybunę Ludu” i znaczek „Inturistu”. Hasłem 

wywoławczym było pytanie „o Dom Wczasowy MSW” a odzewem „Dom Wczasowy 

Waryńskiego przy ulicy Świerczewskiego”. Wywiadowcy SB zauważyli Moczulskiego na 

terenie parku 15 maja 1980 r. około południa. Pół godziny później przebywał już w 

miejscowym areszcie. Z kolei wyjazd Stańskiego i Szeremietiewa uniemożliwiono jeszcze w 

stolicy. Pozostali członkowie Rady Politycznej pozorowali zaś grupę turystów, dzięki czemu 

przez blisko dwanaście godzin mogli omówić sytuację KPN445. 

Moczulskiego wypuszczono w południe 17 maja 1980 r. obligując go jednocześnie do 

natychmiastowego opuszczenia Jeleniej Góry. Przewieziono go na dworzec a w trakcie podróży 

poddany został widocznej obserwacji przez esbeków. Działania SB co prawda uniemożliwiły 

odbycie zebrania Rady Politycznej w pełnym składzie, jednak esbecy nie wykazali się 

profesjonalizmem. Obserwując Moczulskiego tuż przed zatrzymaniem zauważyli nieznaną 

osobę, która przyglądała się Moczulskiemu. Najprawdopodobniej był to Józef Baca, kurier 

mający go odebrać. Nie został jednak wylegitymowany ponieważ wywiadowcy otrzymali 

jedynie rozkaz zatrzymania lidera KPN446. 

Podczas jeleniogórskiego spotkania rozmawiano m.in. o potrzebie powołania Komisji 

Finansowej, rozdzieleniu funkcji administracyjno-organizacyjnych od politycznych a także 

reorganizacji samej Rady Politycznej, tak by zwiększyć jej reprezentatywność. Widząc 

                                                 
444 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VI 1980 r., k. 150-151; Idem, 
0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 19 V 1980 r., k. 57; AIPN Wr, 020/454, SOS 
„Sympozjum”, Meldunek operacyjny 000906/80, 17 V 1980 r., k. 11v; idem, Plan zatrzymania działaczy KPN, 15 
V 1980 r., k. 12; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 134. 
445 AIPN Wr, 020/454, SOS „Sympozjum”, Meldunek operacyjny 000906/80, 17 V 1980 r., k. 11v; AIPN, 
1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Zygmunta Łenyka z 29 XI 1980 r., k. 
243-244. 
446 Ibidem, Meldunek operacyjny 000906/80, 20 V 1980 r., k. 14 v; idem, Meldunek operacyjny 000906/80, 28 V 
1980 r., k. 16 v18; idem, Notatka służbowa dot. zatrzymania Leszka Moczulskiego, 23 V 1980 r., k. 22; idem, 
Raport z działań operacyjnych realizowanych w dniu 15 V 1980 r., których celem było zatrzymanie działaczy 
KPN, 2 VI 1980 r., k. 28-29; AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 19 V 1980 r., k. 57. 
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działania SB, dyskutowano nad skutecznymi metodami łączności i sposobami przeprowadzenia 

dyskretnych spotkań. Części Rady Politycznej wyraźnie nie w smak było iż po zatrzymaniu 

liderów KPN, następował realny paraliż działalności całej organizacji447. 

Jedną z podjętych wówczas inicjatyw były listy adresowane do ambasadorów trzech 

państw: USA, Wielkiej Brytanii i ZSRS. Wszystkie zarzucały mocarstwom-sygnatariuszom 

układów jałtańskich brak dotrzymania zobowiązań. Do listów dołączono Rezolucję Rady 

Politycznej KPN dotyczącą marcowych wyborów. Druga przyjęta wówczas rezolucja 

dotyczyła zbrodni katyńskiej jako jednego z wciąż przemilczanych ludobójstw. Postulując by 

rok 1980 r. stał się Rokiem Pamięci Katynia przypominano, że za zorganizowanie 13 kwietnia 

uroczystości katyńskich na cmentarzu powązkowskim w Warszawie konfederatów spotkały 

represje448. 

Działalności SB mającej nie dopuścić do spotkania w Jeleniej Górze poświęcono osobny 

komunikat. Podsumowywano w nim także 8-mio miesięczną działalność KPN. Pisano iż mimo 

represji ze strony władz wzrost liczebności był wyższy niż zakładano. Wśród głównych 

osiągnięć wymieniano akcję wyborczą oraz obchody rocznicy Katynia. Dostrzegano także 

problemy, głównie poligraficzne, które w poważnym stopniu ograniczały zasięg oddziaływania 

KPN449. 

Zatrzymania przed spotkaniem w Jeleniej Górze pokazały, że do sparaliżowania 

Konfederacji wystarczy zatrzymanie trzech liderów. Podejmowali oni kluczowe decyzje, co 

niekiedy rodziło sprzeciw pozostałych działaczy. Już po jeleniogórskiej eskapadzie Zdzisław 

Jamrożek zagroził Stańskiemu, że dalsze nieporozumienia związane z finansami i 

zaopatrzeniem w prasę zaowocują wycofaniem się 23 członków KPN z terenu Lubelszczyzny. 

Żądał współpracy na bardziej partnerskich warunkach450. 

Jeleniogórskie wydarzenia spowodowały duże poruszenie wewnątrz KPN. Podczas 

jednego ze spotkań Tadeusz Stański, który odpowiadał za sprawy organizacyjne w partii, 

                                                 
447 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VI 1980 r., k. 151-152; Idem, 
0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 19 V 1980 r., k. 57-58; AIPN Wr, 020/454, SOS 
„Sympozjum”, Meldunek operacyjny 000906/80, 2 VI 1980 r., k. 17v-18. 
448 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Listu Rady Politycznej KPN do ambasadorów USA, 
Wielkiej Brytanii i ZSRS (zarekwirowane w mieszkaniu Leszka Moczulskiego 21 VIII 1980 r.), V 1980 r., k. 231-
232; idem, Rezolucja Rady Politycznej KPN w sprawie wyborów do Sejmu PRL, V 1980 r., k. 248-253; idem, 
1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Rezolucja Rady Politycznej KPN z maja 1980 r., k. 190; G. 
Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 408-409. 
449 AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Komunikat Rady Politycznej KPN z 17 V 1980 r., k. 124. 
450 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VI 1980 r., k. 151-152; Idem, 
Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VII 1980 r., k. 159; Idem, Informacja za miesiąc czerwiec w sprawach 
„Hazardziści” i „Oszuści”, 7 VII 1980 r., k. 163; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 397; M. Choma-Jusińska, 
Środowiska opozycyjne…, s. 323; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 250. 



155 
 

przedstawił koncepcję dalszej działalności. Wedle niej poszczególne lokalne ośrodki KPN 

miały się uniezależnić od centrali w kwestiach finansowych oraz poligraficznych. Przypomniał 

także, że zbieraniem informacji, drukiem i kolportażem powinna się zajmować tzw. 

młodzieżówka, której od początku szefował Stanisław Krajski. Stański deklarował także 

organizację konspiracyjnych szkoleń m.in. przeznaczonych dla drukarzy. Miał je 

przeprowadzić Sławomir Owsiejczuk z Łodzi. Pierwsze szkolenie planowano w drugiej 

połowie lipca 1980 r. w okolicach Warszawy, zaś drugie w pierwszej połowie sierpnia 1980 r. 

w Bieszczadach451. 

Pytany podczas procesu o owe szkolenia przewodniczący KPN opowiadał: „te obozy miały 

proste cele. Chcieliśmy na nich poszerzyć i pogłębić kwestię założeń ideowych KPN wśród 

uczestników obozów. Wiele osób, które przychodziły do KPN - kierowały się instynktem, a nie 

znajomością naszych założeń ideowych. Myśmy chcieli, żeby ich motywacja moralna była 

intelektualnie pełna. Ważne to było szczególnie w odniesieniu młodzieży robotniczej, wśród 

młodzieży robotniczej bowiem - wiele było osób, które nigdy w życiu nie przeczytały ani jednej 

broszury na tematy polityczne, ich od tego tematu «odrzucało». Tym ludziom w szczególności 

- trzeba było przekazać wiedzę i to pełną wiedzę - o programie i założeniach KPN. Trzeba im 

było wytłumaczyć tę sytuację, która panowała w Polsce, mechanizmy - które tu działały, 

program na przyszłość i kwestię dlaczego, jeżeli dojdzie do pewnych wypadków, tak a nie 

inaczej będziemy się zachowywać”452. 

Problemy z bazą poligraficzną a raczej jej brakiem notorycznie powracały i powodowały 

spory w kierownictwie. Koncepcja lansowana przez Stańskiego, by rozbudowywać bazę w 

oparciu o proste techniki druku wydawała się rozwiązaniem sensownym. Profesjonalne - jak 

na warunki konspiracyjne - Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja było sterowane przez SB co 

w przypadku nawiązania dalszej współpracy skończyć się musiało dla Konfederacji tragicznie. 

Z powodu konfliktu z działaczami KSS „KOR” w grę nie wchodziła także współpraca z Nową. 

                                                 
451 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VI 1980 r., k. 151-152; AIPN, 
0222/243, SOR „Hazardziści”, Idem, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VII 1980 r., k. 159. Sławomir 
Owsiejczuk pracował wówczas w Łódzkich Zakładach Radiowych Fonica . Był także od 7 lutego 1978 r. do 4 
czerwca 1981 r., gdy wyjechał do RFN - skąd odmówił powrotu - zarejestrowany w charakterze tajnego 
współpracownika przez Wydział III KWMO w Łodzi. Przebieg współpracy jest nieznany. Materiały archiwalne 
dot. Owsiejczuka zostały zniszczone w styczniu 1990 r. a w zachowanych dokumentach nie odnaleziono 
sygnowanych przez niego doniesień (zob. Kartoteka odtworzeniowa MSW, Kartoteka zniszczeniowa WUSW w 
Łodzi; J. Śreniowski, Zrobiliśmy to wspólnie [w:] Niezależność najwięcej kosztuje. Relacje uczestników opozycji 
demokratycznej w Łodzi 1976-1980, Łódź 2008, s. 206; G. Wołk, Współistnienie czy współpraca? SKS wobec 
KPN, w druku). 
452 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 16 IX 1981 r., k. 250-
251. 
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Stworzenie własnej bazy miało głęboki sens i w dłuższej perspektywie mogło uniezależnić 

KPN od czynników zewnętrznych453. 

W maju 1980 r. ukazał się pierwszy numer „Przeglądu Krajowego KPN”. Pisma 

pomyślanego jako wewnętrzny periodyk partii, wydawanego w niewielkim nakładzie (50-100 

egz.). Inicjatywa jednak szybko upadła. Pierwszy numer wyszedł w nakładzie ok. 130 

egzemplarzy, drugi - i ostatni - wydany został kilka miesięcy później już tylko w 25 

egzemplarzach. Sekretarzem redakcji został Apolinary Wilk (TW „Zenon”)454. 

Esbecy zauważali, że trudności poligraficzne tworzyły pole do konfliktów pomiędzy 

„centralą” a regionalnymi ośrodkami partii. W tym czasie kierownictwo KPN forsowało 

koncepcję tworzenia lokalnych baz poligraficznych. Brak wystarczających środków 

finansowych uniemożliwiał sfinansowanie i zorganizowanie przemytu sprzętu drukarskiego. 

Lokalni działacze byli zdani na prostsze techniki druku (np. na tzw. ramce) i zdobywanie 

niezbędnych materiałów we własnym zakresie. SB weszła w posiadanie informacji iż pod 

koniec czerwca 1980 r. KAB KPN podjął decyzję o podziale trzech zdobytych w Bydgoszczy 

powielaczy na Warszawę, Kraków i Wrocław, które uznano za najbardziej rozbudowane 

ośrodki. W tym samym czasie do obiegu trafiło ok. 500 egzemplarzy czwartego numeru 

„Gazety Polskiej”. Widać zatem było wyraźnie opóźnienia w druku głównego pisma 

informacyjnego organizacji. Numer ten był bowiem - teoretycznie - kwietniowym, tzw. 

„katyńskim”. Jednak zamieszczono w nim m.in. informacje o przeprowadzonej na początku 

maja Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Informowano także o aresztowaniu inicjatorów 

niezależnej manifestacji 3-cio majowej w Gdańsku455. 

W czerwcu 1980 r. kierownictwo KPN zaczęło forsować koncepcję tzw. młodzieżowych 

grup uderzeniowych. Nazwa nie była adekwatna do zadań, gdyż grupy te miały prowadzić 

kolportaż prasy, wykonywać napisy na murach, rozrzucać ulotki oraz prowadzić agitację na 

rzecz KPN456. Przykładem pokazującym system ich oddolnego powstawania dotyczył m.in. 

warszawskiego Liceum Lelewela. Końcem zimy lub początkiem wiosny 1980 r. do mieszkania 

przy ul. Jaracza zgłosił się w imieniu grupy licealistów Piotr Skwieciński. Kilkukrotnie 

rozmawiał na tematy polityczne z Moczulskim, Tadeuszem Stańskim a także z Marią 

                                                 
453 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VII 1980 r., k. 159. 
454 Ibidem, k. 156; Idem, 0222/747, t. 1, Analiza działalności propagandowej grup antysocjalistycznych na 
przykładzie ROPCiO, KPN, RMP, RWD, KPSN i innych, IV 1981 r., k. 16; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 397; 
www.earchiwumkpn.pl/encyklopedia_kpn/ogolnopolska-dzialalnosc/pisma.html, dostęp: 21 II 2018 r.; Baza 
Biblioteki Narodowej: Czasopisma polskie niezależne 1976-1990 [w:] mak.bn.org.pl, dostęp: 21 II 2018 r. 
455 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VII 1980 r., k. 159; idem, Informacja 
za miesiąc czerwiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 7 VII 1980 r., k. 162-163; idem, Informacja za miesiąc 
lipiec 1980 r. w sprawie „Hazardziści” i „Oszuści”, 9 VIII 1980 r., k. 166; „Gazeta Polska”1980, 4 (10), s. 1. 
456 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 7 VII 1980 r., k. 159. 
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Moczulską. Następnie odesłano go do Stanisława Krajskiego. Jednak do spotkania z szefem 

młodzieżówki KPN nie doszło. Oczekującego bezowocnie w kawiarni Skwiecińskiego po jej 

opuszczeniu zatrzymali esbecy. Pokazało to młodzieży z Lelewela, że pojawianie się na Jaracza 

naraża ich na kłopoty. Jednak do wakacji 1980 r. prowadzili samodzielną działalność, malując 

m.in. hasła KPN na ul. Konwiktorskiej czy kotwice Polski Walczącej na pomniku Nowotki. 

Były to działania niezlecane przez KPN457. 

Innym przykładem podobnej działalności była aktywność dwójki toruńskich licealistów: 

Cezarego Michalskiego i Rafała Sadowskiego, założycieli konspiracyjnej Młodzieżowej 

Organizacji Demokratycznej. We wrześniu 1979 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego 

rozkolportowali ulotki dotyczące rocznicy sowieckiej napaści z 17 września 1939 r. Słuchając 

zaś audycji na antenie RWE dowiedzieli się o istnieniu KPN. Wybrali się nawet do mieszkania 

Moczulskiego w którym przyjął ich Tadeusz Stański. Namówieni przez niego rozkolportowali 

w kwietniu 1980 r. w Toruniu ok. 400 ulotek o treści: „Katyń pamiętamy. 13 kwietnia br. dniem 

żałoby narodowej KPN”. Jednak akcja ta była jednorazowa i licealiści z Torunia dalszych 

kontaktów z KPN nie utrzymywali458. 

Niekiedy funkcjonariusze SB decydowali się na bezpośrednie zastraszenie potencjalnych 

młodocianych zwolenników KPN. Notatka sporządzona po jednym z takich spotkań dobrze 

oddaje strach dziecka, jak i jego rodziców, przed konsekwencjami działalności w opozycji. 

Funkcjonariusz SB z Wydziału III KSMO tak streszczał reakcje rodziców na informację o 

„antysocjalistycznej” działalności syna: „ojciec bardzo zdenerwowany oświadczył, że kilka dni 

temu miał właśnie rozmowę na temat działalności syna z sekretarzem partii [PZPR – G.W.] w 

swoim zakładzie pracy. Stwierdził też, że przeprowadził rozmowę z synem, który wypierał się 

jakiegokolwiek udziału w tego typu działalności. Teraz jestem przekonany o jego kłamstwie. 

Postaram się zrobić wszystko, aby odciągnąć od tych kolegów Syna, gdyż jego obowiązkiem 

jest ukończenie szkoły, a nie zajmowanie się «polityką». Matka natomiast była bardzo oburzona 

faktem naszej wizyty, dając nam do zrozumienia, że są to nieuzasadnione podejrzenia, gdyż 

syn nie prowadzi żadnej takiej działalności. Trzeba mieć na to dowody, a taka rozmowa może 

niekorzystnie odbić się na jego zdrowiu, może popaść w chorobę nerwicową”459. Dramatyzm 

owej sytuacji jest tym wymowniejszy, że ów uczeń został w niedługim odstępie czasu 

                                                 
457 Mail Piotra Skwiecińskiego z 8 V 2018 r. 
458 AIPN, 1357/72, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Cezarego Michalskiego z 9 
XII 1980 r., k. 21-26; Idem, Protokół przesłuchania Rafała Sadowskiego 9 XII 1980 r., k. 27-32; K. Biernacki, 
Opozycyjne ruchy młodzieży licealnej w Regionie Toruńskim [w:] encysol.pl, [dostęp: 27 III 2019 r.]; W. Polak, 
Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy…, s. 119. 
459 AIPN, 0258/62, KE „Długi”, Notatka służbowa z przeprowadzonej rozmowy ostrzegawczej, 13 II 1980 r., k. 
13. 
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kontaktem operacyjnym SB o pseudonimie „Andrzej” i informował o aktywności kolegów z 

III klasy LO. Jednak nie we wszystkich przypadkach efekt był tak korzystny dla SB. Warto 

zauważyć, iż niemal zawsze interwencje SB kończyły się kłótniami rodzinnymi. Rodzice nie 

zawsze akceptowali aktywność dzieci. Kierowani obawą o ich losy, wymuszali zaprzestanie 

dalszej działalności. Młodzież nie rozumiała obaw rodziców albo się z nimi nie zgadzała. 

Oficerowie SB potrafili także użyć szantażu wobec samych rodziców. Zagrozić zwolnieniem z 

pracy, zablokowaniem kariery, czy sugerować, że dziecku może stać się „krzywda”. 

Przytoczony przypadek to jedynie egzemplifikacja zjawiska, które badaczom opozycji umyka. 

Zwłaszcza gdy mowa o prowincji, gdzie zastraszanie przyjmowało często drastyczniejsze 

rozmiary. 

19 czerwca 1980 r. KAB KPN zaapelował o podjęcie przez opozycję wspólnych działań 

związanych ze zbliżającą się konferencją madrycką KBWE. Zwracano się w nim bezpośrednio 

do dziewiętnastu (!) ugrupowań opozycyjnych w kraju, z których część - pomimo posiadania 

poważnie brzmiących nazw - była de facto inicjatywami pojedynczych osób, pozbawionych 

wpływów w społeczeństwie. KPN usiłowała doprowadziła do utworzenia własnego biura w 

Madrycie (okresowego, na czas obrad KBWE), którym kierował Jerzy Radłowski. 

Kierownictwo partii rozpoczęło także proces gromadzenia informacji, które mogłyby się 

okazać przydatne podczas obrad. Według SB doszło na tym tle do konfliktu, gdyż konfederaci 

z Lublina - bez porozumienia z kierownictwem - zaczęli opracowywać dokument pt. „Raport o 

łamaniu praw człowieka i obywatela przez władze PRL na terenie miasta Lublina i okolic od 

połowy 1977 r. do 15 lipca 1980 r.”. Zredagował go Zdzisław Jamrożek i najpewniej Janusz 

Piotrowski. Wymieniono w nim m.in. przypadki pobić dokonanych przez funkcjonariuszy SB, 

najść na mieszkania opozycjonistów „bojówkarzy”, wywieranej na nich presji oraz 

dokonywanych przez aparat państwowy przesłuchań, rewizji a także listy przedmiotów 

zakwestionowanych podczas rewizji. Fragmenty raportu znamy jedynie z esbeckich 

dokumentów. Nie wiadomo co się stało z oryginałem, najprawdopodobniej został przekazany 

do jednej z zachodnich ambasad460. 

W aktach śledztwa przeciwko liderom KPN zachował się sygnowany z datą 11 listopada 

1980 r. 10-cio stronnicowy dokument adresowany do uczestników spotkania KBWE w 

                                                 
460 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc czerwiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 
7 VII 1980 r., k. 161; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie 
krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 123; Idem, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Oświadczenie KAB KPN z 19 VI 1980 r., k. 260; Idem, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Postanowienie Macieja Pstrąg-Bieleńskiego w sprawie utworzenia Biura Zagranicznego KPN w Madrycie, 10 
VIII 1980 r., k. 210; M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne…, s. 322-323; P. Opozda, Zwierzenia terrorysty, 
Lublin 2004, s. 93-98. 
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Madrycie. Opisywał on Polskę jako kraj rządzony przez komunistów stosujących przemoc i nie 

respektujących praw człowieka. Zaznaczano, że KPN stanowiła partię dążącą do pozbawienia 

władzy komunistów demokratycznymi sposobami, tj. na drodze wolnych wyborów. W 

dokumencie padała także jasna deklaracja iż Konfederacja przeciwna jest stosowaniu przemocy 

i terroru jako metod działalności politycznej. Wśród szykan i represji z jakimi spotykali się 

członkowie partii wymieniano aresztowania, karanie przez Kolegia ds. Wykroczeń, 

zatrzymywanie w aresztach milicyjnych na 48 godzin (niekiedy przedłużanych do 96 godzin), 

zwalnianie z pracy czy odmawianie zgody na wyjazdy zagraniczne. Przedstawiano także 

przyjętą przez KPN interpretację stanu prawnego, w myśl którego Konfederacja jako partia 

polityczna nie podlegała rejestracji a kwalifikowanie jej przez władze jako stowarzyszenia było 

działaniem mającym umożliwiać represje. Dokument wymieniał także nadużycia wyborcze 

popełniane przez władze oraz podnosił kwestię zbrodni katyńskiej jako ludobójstwa461. 

W czerwcu i lipcu 1980 r. konfederaci organizowali akcje mające nagłośnić aresztowanie 

gdańskich opozycjonistów: Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego. Obu zatrzymano 

po niezależnej manifestacji z okazji rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja i skazano na trzy 

miesiące aresztu. 30 czerwca 1980 r. przesłano zachodnim agencjom informacyjnym 

Komunikat KAB KPN, w którym poza opisem okoliczności aresztowania i łamania praw 

człowieka wobec Szczudłowskiego i Kobzdeja porównywano władze PRL z „niesławną 

Targowicą, zdrajcami i sprzedawczykami, którzy na rozkaz carycy Katarzyny zdławili dzieło 

majowe”. Gdy 3 lipca 1980 r. w gdyńskim sądzie pojawił się Moczulski, który chciał wziąć 

udział w ich rozprawie został natychmiast zatrzymany. Dzień później we Włocławku SB 

przejęła 222 ulotek wzywających do uwolnienia trójmiejskich opozycjonistów. 6 lipca 1980 r. 

gdański KAB wysłał depeszę z prośbą o pomoc w ich zwolnieniu adresowaną do obradującej 

w stolicy Międzynarodowej Konferencji „Pokój i Prawa Człowieka”. Podobne oświadczenia 

wydano po skazaniu 11 lipca 1980 r. Kobzdeja i Szczudłowskiego462. 

W tym czasie w kraju trwały już spontanicznie wybuchające strajki. Przyczyną była 

wprowadzana stopniowo od 1 lipca 1980 r. podwyżka cen niektórych gatunków mięsa i wędlin. 

Władze chcąc zminimalizować falę niezadowolenia decyzji o wzroście cen nie ogłosiły. 

Najpierw zastrajkowały pojedyncze zakłady na Podkarpaciu (m.in. WSK w Mielcu), jednak 

                                                 
461 AIPN, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Dokument Rady Politycznej KPN skierowany do 
uczestników KBWE w Europie, 11 XI 1980 r., k. 214. 
462 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec 1980 r. w sprawie „Hazardziści” i „Oszuści”, 
9 VIII 1980 r., k. 170-171, 174; idem, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat KAB KPN z 
30 VI 1980 r., k. 93-94; Oświadczenie Rady Praw Człowieka ROPCiO w obronie Tadeusza Szczudłowskiego i 
Dariusza Kobzdeja [w:] Dokumenty uczestników…, s. 373. 
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strajki wybuchały punktowo także w innych regionach. 1 lipca zastrajkował Pomet Poznań, 2 

lipca stanął ZM Ursus. Główna fala objęła w kolejnych dniach zakłady z Lubelszczyzny, m.in. 

WSK-PZL w Świdniku i kilka zakładów w samym Lublinie. Zastrajkowali także kolejarze co 

groziło nie tylko paraliżem komunikacyjnym ale także rozprzestrzenieniem się protestów na 

inne regiony. W pierwszej połowie lipca władze lokalne przyjęły taktykę osobnych negocjacji 

z każdym zakładem463. 

Pierwszą reakcją władz KPN na te wydarzenia było oświadczenie z 6 lipca 1980 r., w 

którym zwracano uwagę na chaotyczną i dezinformacyjną politykę władz dotyczącą podwyżek. 

Do rangi symbolu urastała cena boczku, którego cenę ostatecznie cofnięto do tej sprzed 1 lipca. 

Konfederacja, jako jedyna organizacja opozycyjna, wprost nawoływała społeczeństwo do 

tworzenia komitetów strajkowych. Natomiast członkom KPN nakazywano nie nadawać 

protestom charakteru inicjatyw opozycyjnych. Miało to zapobiec usztywnieniu stanowiska 

negocjacyjnego władz. „Postulaty socjalne i ekonomiczne, aczkolwiek uboczne wobec 

zasadniczego działania KPN - mają poważne znaczenie. Są one najbardziej podstawową formą 

obrony egzystencji Polaków, przyczyniają się do organizowania społeczeństwa i zmuszają 

komunistyczną władzę do cofania się pod presją narodu”-stwierdzano w jednym z 

komunikatów464. 

W wydanym przez Sekretariat KAB KPN komunikacie z 12 lipca 1980 r. pisano o znanych 

rozwiązaniach strajkowych i stawianych postulatach m.in. w Ursusie, WSK-PZL w Świdniku 

czy Lubelskim Kombinacie Maszyn Rolniczych. Zwracano uwagę, że strajkujący unikają w 

obawie przed represjami władz tworzenia komitetów strajkowych. Komunikat raz jeszcze 

nawoływał konfederatów do włączenia się w protesty a wręcz do ich organizowania. 

„Wybuchające spontanicznie strajki w stopniu większym niż dotychczas powinny być 

wykorzystywane do politycznego organizowania robotników w zwarte grupy działania”- 

pisano w dokumencie465. 

W momencie jego ogłaszania w kraju strajkowało 10 zakładów (m.in. FSC Lublin, FSO 

Warszawa, Zakłady Tkanin Technicznych w Żyrardowie) tj. 7640 osób. O tym jak dynamicznie 

zmieniała się sytuacja świadczył chociażby fakt, że dzień wcześniej strajkowało 13 zakładów i 

14120 osób a 14 lipca 14 zakładów ale „tylko” 8630 osób. Apogeum protestów na 

                                                 
463 M. Dąbrowski, Zaczęło się w lipcu. Strajki 1980 roku na Lubelszczyźnie, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9-10, s. 14-
16; Idem, Lubelski Lipiec 1980, Lublin 2006, s. 88, 165; T. Kozłowski, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu 
społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2017, s. 418-425. 
464 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat KAB KPN z 6 VII 1980 r., k. 106. 
465 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat Sekretariatu KAB KPN z 12 VII 1980 r., 
k. 101. 
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Lubelszczyźnie nastąpiło 18 lipca. Marcin Dąbrowski wyliczył, że stanęło wówczas 79 

zakładów z blisko 18 tysiącami pracowników. Co ważne, KPN posiadała w tym regionie 

relatywnie dobrze funkcjonujące struktury. O ile strajki wybuchały spontanicznie i bez żadnej 

synchronizacji to zauważalny był w nich udział konfederatów. To pracujący w lubelskim MPK 

konfederaci Stanisław Sikora i Teodor Dąbrowski przedstawili dyrekcji żądania pracowników. 

Jej negatywna reakcja spowodowała iż 18 i 19 lipca komunikacja w mieście została 

sparaliżowana. Natomiast lider regionalnych struktur KPN, Zdzisław Jamrożek, przebywał w 

tym czasie w sanatorium. Na co dzień pracował jednak w lubelskiej Spółdzielni Inwalidów 

Niewidomych, a więc małym i „niestrategicznym” zakładzie.466. 

Według Małgorzaty Chomy-Jusińskiej strajki lipcowe pokazały niewielki wpływ opozycji 

na środowiska robotnicze. Pomimo wsparcia KSS „KOR”, docierania do strajkujących bibuły 

nie udało się działaczom opozycji oddziaływać np. na treść stawianych postulatów czy 

prowadzone negocjacje. Lublin uchodził za silny ośrodek opozycji, jednak zmieniało się to w 

okresie wakacyjnym, gdy wiele osób wyjeżdżało. Działania opozycji ograniczyły się głównie 

do zbierania informacji. Prym w tym wiedli działacze KSS „KOR”. Wojciech Onyszkiewicz 

zorganizował około 20-sto osobową grupę, która regularne informowała o sytuacji strajkowej. 

Niektórzy jej członkowie posiadali związki z Konfederacją. Po weryfikacji dane trafiały 

korowskimi kanałami do RWE a stamtąd powracały do kraju na falach eteru. Pomoc 

konfederatów w akcji Onyszkiewicza została określona przez Jana Józefa Lipskiego „jedynym 

chyba w dziejach opozycji bardziej formalnym kontaktem KOR-u z KPN-em”467. 

15 lipca 1980 r., tym razem w Bydgoszczy, doszło do spotkania KAB KPN. Rozmawiano 

głównie na temat sytuacji opozycji w kraju oraz czynnikach międzynarodowych wpływających 

na jej sytuację. Wydaje się, że nie dostrzegano wówczas skali lipcowych protestów, których 

preludium miało dopiero nastąpić. Poszczególne osoby prezentowały referaty dotyczące 

szeregu bieżących zagadnień. Leszek Moczulski omawiając pogłębiający się kryzys 

gospodarczy w PRL przewidywał, że będzie on trwać do 1985 r. Przestrzegał, że do tego czasu 

władze mogą sobie z nim poradzić co przełoży się na mniejsze poparcie społeczne dla opozycji. 

Wspomniał, że KPN może liczyć na młodzież, robotników i inteligencję techniczną. Wykluczył 

z tego grona urzędników i intelektualistów, którzy byli podatni mocniej na działalność KSS 

„KOR”. Przewodniczący KPN postulował także przygotowanie programu dostosowanego do 

                                                 
466 T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 419; M. Choma-Jusińska, Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie…, 
s. 385-389. 
467 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 109-110; J. J. Lipski, op.cit., s. 535; M. Choma-Jusińska, 
Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie…, s. 386-387. 
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zbliżającej się zmiany społecznych nastrojów. W myśl hasła „Niepodległość, demokracja, 

dobrobyt”, receptę na zmianę systemu widział dwojako: poprzez stopniową demokratyzację 

wymuszoną na władzach presją społeczeństwa lub wskutek gwałtownego wybuchu strajków 

robotniczych, którego nie opanują władze. Ciekawie zarysowywał ówczesną sytuację 

międzynarodową. Jego zdaniem swoisty „liberalizm” panujący w PRL wynikał z faktu, że dla 

ZSRS był to kraj pełniący rolę „ambasadora” całego bloku wschodniego a także kanału 

transferowego zachodnich technologii do ZSRS468. 

Kolejny mówca, Tadeusz Stański, zaproponował tworzenie dwóch struktur: tajnej i jawnej. 

To właśnie ten aspekt, poza źródłami finansowania, w okresie późniejszym był jednym z 

głównych punktów zaczepienia dla procesu wytoczonego liderom Konfederacji. Stański 

proponował zastosowanie podziału w obawie przed represjami. Jawną część miały stanowić 

osoby znane SB. Ukryci natomiast ci których SB nie zdołała rozpoznać. Sam pomysł był jak 

najbardziej racjonalny, jednak do realizacji niezbędne było szerokie grono współpracowników 

oraz środki finansowe. Jednym i drugim Konfederacja nie dysponowała. Niejednokrotnie 

„wpadały” mieszkania uznawane za tajne, sprzęt drukarski itp.469. 

Będąc odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne Stański proponował także powołanie 

nowych struktur: Biura Informacji i Propagandy z Romualdem Szeremietiewem jako szefem 

oraz Wydziałów: Techniki, Organizacyjnego (sam miał nim kierować), Wywiadu i 

Kontrwywiadu (bez wskazywania szefa), Młodzieżowego (Stanisław Krajski) oraz 

Finansowego. SB uzyskała także informacje jakoby podczas zebrania rozmawiano także o 

utworzeniu „utajnionej grupy bojowej przeznaczonej na ewentualność starcia z MO czy SB” a 

także stworzenia Wydziału Wojskowego i Podchorążówki, która miała przygotowywać 

młodych działaczy do prowadzenia walk w mieście, sabotażu i dywersji. Faktycznie zaś 

chodziło o stworzenie grupy odpowiedzialnej za zabezpieczenie manifestacji przed rozbijaniem 

ich przez funkcjonariuszy SB, o czym była już mowa470. 

Rozmawiano także o przeprowadzeniu akcji propagandowej podczas pielgrzymki na Jasną 

Górę oraz zbliżającej się rocznicy bitwy warszawskiej, którą także chciano wykorzystać do 

rozpropagowania działalności KPN. Sprzyjała temu okrągła rocznica bitwy oraz jej 

                                                 
468 AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 19 VII 1980 r., k. 206-207. 
469 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 9 
VIII 1980 r., k. 167; AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Marka 
Lachowicza z 19 VIII 1981 r., k. 204-205; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 19 VII 
1980 r., k. 95-99. 
470 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 9 
VIII 1980 r., k. 167; Idem, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 19 VII 1980 r., k. 206-209. 
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antykomunistyczny kontekst. Pomysły przedstawiane podczas zebrania miały zostać 

zaakceptowane podczas posiedzenia Rady Politycznej w Lądku Zdroju471. 

Blisko tydzień później, a dokładnie 21 lipca 1980 r., KAB KPN wydał kolejne 

oświadczenie dotyczącej podejmowanych na terenie kraju akcji strajkowych. Pisano w nim o 

zrywaniu czerwonych flag przez robotników opuszczających zakłady pracy m.in. na 

warszawskim Grochowie a także na Górnym Śląsku, Łodzi, Wrocławiu czy Krakowie. 

Dokument nawoływał przywódców PZPR do oddania władzy społeczeństwu: „36 rocznica 

PRL wykazuje bankructwo tego narzuconego nam siłą tworu. Co ma umrzeć, żyć nie będzie. 

Niech odejście PZPR kosztuje Polskę jak najmniej. Zbyt wiele bowiem kosztowała nas 

obecność PZPR”472. 

 

2.2. I Kongres w Lądku Zdroju 

 

Spotkanie które odbyło się 26 lipca 1980 r. w mieszkaniu Zbigniewa Martynowskiego 

przewidziane było jako posiedzenie Rady Politycznej. Uznano je jednak za pierwszy Kongres 

KPN. Oprócz konfederatów do obrad przygotowana się także SB. Pensjonat Martynowskiego 

został otoczony przez około 50 funkcjonariuszy wysłanych do ujęcia 18-tu uczestników 

narady473. Wedle relacji Leszka Moczulskiego obrady trwały kilka godzin a zbliżanie się 

milicyjnej kawalkady zostało zauważone, dzięki czemu część uczestników zdążyła zbiec do 

pobliskiego lasu. Po otoczeniu mieszkania przy ul. Brzozowej miejscowy urzędnik wygłosił 

formułę o nielegalności zgromadzenia, co spowodowało protesty ze strony konfederatów. 

Następnie dokonano zatrzymań. Areszt w Lądku Zdroju, do którego przewieziono 

zatrzymanych, okazał się jednak zbył mały po pomieścić wszystkich w celach. Ulokowano ich 

zatem w świetlicy, dzięki czemu…kontynuowano obrady. „Usiedliśmy za wielkim stołem 

pokrytym zielonym suknem, po czym po prostu wznowiliśmy obrady Kongresu. Wszystkie 

rzeczy mieliśmy przy sobie, więc szybko znalazł się transparent i kilka plakatów. W tak 

udekorowanej sali, przy nieśmiałych protestach gospodarzy budynku, wybraliśmy najpierw 

                                                 
471 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 9 
VIII 1980 r., k. 167; Idem, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat Sekretariatu KAB KPN 
z 28 VII 1980 r., k. 257. 
472 AIPN, 1357/66, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat KAB KPN z 21 VII 1980 r., k. 139. 
473 Zatrzymano wówczas: Piotra Chmielarskiego, Krzysztofa Gąsiorowskiego, Zygmunta Goławskiego, Tadeusza 
Jandziszaka, Zbigniewa Kapustyńskiego, Teresę Koprowską, Stanisława Krajskiego, Marka Lachowicza, 
Zygmunta Łenyka, Zbigniewa Martynowskiego, Ninę Milewską, Leszka Moczulskiego, Piotra Opozdę, 
Sławomira Owsiejczuka, Jerzego Sychuta, Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Wardzińskiego i Waldemara 
Wypaska (zob. AIPN, 1357/68/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Notatka urzędowa st. sierż. Krzysztofa 
Dymarskiego, 26 VII 1980 r., k. 15-18). 
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Radę Polityczną, następnie przyjęliśmy uchwały programowe. Tam po raz pierwszy wybrano 

mnie Przewodniczącym KPN. Po dwóch godzinach na salę weszła duża grupa bezpieki i 

przerwała ten kabaret wyciągając nas pojedynczo do różnych pokojów. Potem nastąpiła 

rozwózka do kilkunastu aresztów”474. Stański z Moczulskim trafili na 48 godzin do aresztu w 

Kłodzku, Marek Lachowicz i Tadeusz Jandziszak do aresztu w Bystrzycy Kłodzkiej, pozostali 

do innych aresztów475. 

Po zwolnieniu z aresztu Moczulski, Nina Milewska, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak 

a także kilka innych osób spotkało się na plebanii w Bardzie Śląskim, gdzie proboszczem był 

brat Jandziszaka. Podczas toczonych tam rozmów zdecydowano, że spotkanie w Lądku Zdroju 

uznane zostanie za pierwszy Kongres partii. Z uwagi na działania SB - uniemożliwiające 

przeprowadzenie obrad - zdecydowano, że Rada Polityczna oraz KAB KPN będą funkcjonować 

bez zmian personalnych i na dotychczasowych zasadach. Oficjalny komunikat Sekretariatu 

KAB KPN informował o zmianach w Statucie KPN oraz przedłużeniu kadencji władz partii476. 

Zatrzymanie uczestników i przerwanie Kongresu zaskoczyło kierownictwo KPN, 

potwierdzając że SB ma agenturę wewnątrz KPN. Nie pomógł system urywania obserwacji SB, 

informowanie o miejscu docelowym w ostatniej chwili i inne środki bezpieczeństwa. 

Wewnętrzne śledztwo w sprawie przecieku prowadził Zbigniew Makush-Woronicz, mający 

doświadczenie konspiracyjne z AK (m.in. z Kedywu) oraz działalności powojennej. Szukając 

źródeł przecieku opracował m.in. kwestionariusz porządkujący stan wiedzy każdego z 

uczestników spotkania. Zawierał szereg szczegółowych pytań. Wypełniano go w momencie 

dostarczenia i był od razu odbierany przez kuriera477. 

Podczas sudeckiej eskapady podjęto także decyzję, że kolejne spotkanie kierownictwa 

KPN odbędzie się podczas rozpoczynającej się 6 sierpnia 1980 r. 269 Warszawskiej 

Pielgrzymki Pieszej. Wśród 33 tysięcy jej uczestników znaleźli się m.in. Leszek Moczulski, 

Tadeusz Stański, Stanisław Krajski i Grzegorz Rossa. Pojawili się tam także przedstawiciele 

pozostałych środowisk opozycyjnych, m.in. Andrzej Czuma, Kazimierz Świtoń, Andrzej 

Wielowiejski czy Maciej Rayzacher. Do spotkania Rady Politycznej jednak nie doszło478. 

                                                 
474 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 135. 
475 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat Sekretariatu KAB KPN z 28 VII 1980 r., 
k. 257; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 135; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 397. 
476 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat KAB KPN z 28 VII 1980 r., k. 257; A. 
Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 134-136. 
477 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kwestionariusz uczestnika spotkania w Lądku Zdroju 
w dniu 26 VII 1980 r., k. 2587; AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 8, Kwestionariusz uczestnika 
spotkania w Lądku Zdroju w dniu 26 VII 1980 r.; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 135-136. 
478 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 9 
VIII 1980 r., k. 168; Idem, 001708/1217, W. Ostaszewski, Próby wykorzystywania Warszawskiej pielgrzymki do 
Częstochowy dla wrogiej działalności politycznej w latach 1976-1980, WSO Legionowo 1981, k. 44-48. 



165 
 

Wśród rozmów toczonych w grupie akademickiej (tzw. 17-tce) odnotowano także 

wypowiedzi Moczulskiego, który m.in. krytykował artystów uprawiających propagandę 

komunistyczną. Podawał jako przykład Andrzeja Wajdę i jego „Kanał” oraz „Lotną”. Jak 

zanotowali esbecy, przewodniczący KPN swoją negatywną ocenę przyszłego zdobywcy 

Oskara uzasadniał następująco: „w celu zdobycia autorytetu i sławy opiera się na poleceniach 

swoich mocodawców, ośmiesza naród polski, wypacza historię, ale tak mu kazano robić. 

Oglądając filmy tego reżysera można zaobserwować zmienność polityki społecznej naszych 

władz”479. Moczulski chwalił Wajdę „za wyzwolenie się spod działania kliki komunistycznej”. 

Powoływał się przy tym na wrażenia po obejrzeniu „Panien z Wilka” (premiera 4 września 

1979 r.). Docenił w obrazie pokazywanie walki jednostek o sprawiedliwość i przysługujące 

obywatelom prawa. 

Kolejne wypowiedzi przewodniczącego KPN odnosiły się do wydarzeń historycznych i 

aktualnej sytuacji w kulturze. Przypominał afirmatywnie bitwę warszawską, powstania 

listopadowe i styczniowe a także krytykował ZSRS („My dajemy kulturę Wschodowi i prawie 

wszystko, a w zamian dostajemy wyniszczenie moralne”). Narzekając na cenzurę, brak 

wolności w prasie i kłamstwa w podręcznikach do nauki historii dotykał także kwestii 

religijnych. Poruszając temat usadowienia Polski pomiędzy kulturą Zachodu i Wschodu, tę 

drugą utożsamiał z dążeniami do ateizacji społeczeństwa, której należało się w jego ocenie 

przeciwstawić480. 

Wśród materiałów opozycji kolportowanych podczas warszawskiej pielgrzymki pojawiły 

się m.in. ulotki porównujące zbliżającą się moskiewską Olimpiadę z berlińską z 1936 r., list 

otwarty do społeczeństwa Kazimierza Świtonia, ulotki informujące o śmierci Stanisława Pyjasa 

ale także ulotki z programem i celami KPN. Organizatorzy pielgrzymki i część księży starała 

się zachować religijny charakter wydarzenia, ale to się nie udawało i materiały te trafiały do 

uczestników. Esbecy odnotowali, że miało to miejsce na nie notowaną wcześniej skalę481. 

Przebieg pielgrzymki z 1980 r. i wystąpienia osób związanych z opozycją antysystemową 

były tym cenniejsze, że skończyła się ona raptem dzień przed wybuchem strajku w Stoczni 

Gdańskiej. W tym kontekście widać, że Moczulski aż tak nagłego wybuchu społecznego się 

jednak nie spodziewał i tezy formułowane w „Rewolucji bez rewolucji” umiejscawiał w dalszej 

perspektywie czasowej niż lato 1980 r. 

 

                                                 
479 AIPN, 001708/1217, W. Ostaszewski, Próby wykorzystywania Warszawskiej pielgrzymki…, k. 47. 
480 Ibidem, k. 44-48. 
481 Ibidem, k. 51-52. 
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2.3. Strajki sierpniowe 

 

Rozmiar strajków na Wybrzeżu zaskoczył nie tylko kierownictwo KPN ale i pozostałe 

odłamy opozycji. W początkach sierpnia 1980 r. w Gdańsku pojawił się Leszek Moczulski. Po 

latach wspominał, że w mieszkaniu Niny Milewskiej spotkał się z Lechem Wałęsą i dwoma 

innymi robotnikami z Elektromontażu. Z przyszłym przewodniczącym „Solidarności” miał 

wówczas posiadać dużo lepsze stosunki niż z innymi działaczami WZZ. Wałęsę, 

dystansującego się wówczas do KORu planowano nawet skaperować do KPN482. Wymiernym 

efektem pobytu Moczulskiego w Gdańsku okazała się broszura „Walka strajkowa w PRL”. Był 

to w zamyśle autora tekst instruktażowy, kumulujący wiedzę o technologii organizowania 

strajków, samoorganizacji, powoływaniu komitetów strajkowych itd. Znaczenie broszury 

dostrzeżono w KC PZPR. Alojzy Karkosza, ówczesny I sekretarz Komitetu Warszawskiego 

PZPR, już 15 sierpnia 1980 r. określił jej treść mianem precyzyjnej i dobrze zorganizowanej 

technologii organizowania strajków. Stało się w dniu wybuchu strajku w stoczni gdańskiej483. 

                                                 
482 Tuż po podpisaniu Porozumień Sierpniowych Moczulski twierdził, że Lechowi Wałęsie bliskie były koncepcje 
i sposób działania KPN i „prędzej czy później by się tam znalazł”. Informację o pomyśle przyjęcia jeszcze w lipcu 
1980 r. Wałęsy do KPN potwierdza także relacja Tadeusza Stańskiego oraz (poszlakowo) Adama Słomki, który 
twierdził, że Wałęsa będąc prezydentem wspominał o tym epizodzie podczas spotkania z klubem parlamentarnym 
KPN. Z kolei Dariusz Kobzdej „Drodze nadziei” wspominał, że Wałęsie działalność stricte związkowa nie 
wystarczała: „skłaniał się także w kierunku postulatów politycznych i niepodległościowych. Istnieje oświadczenie, 
które Wałęsa podpisał wspólnie z Moczulskim i jego KPN-em w sprawie naszego aresztowania i dalszej walki”. 
Jan Skórzyński, biograf Wałęsy, pisał jedynie o jego dobrych kontaktach ze środowiskiem RMP i ROPCiO, czego 
przykładem był udział w spotkaniu z Moczulskim w październiku 1979 r. (a więc już po utworzeniu KPN) i 
wspólne sygnowane oświadczenie w obronie uwięzionego Kobzdeja i Szczudłowskiego (zob. AIPN, 2418/1, t. 11, 
SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 10 IX 1980 r., k. 167; O powstaniu KPN. Z 
Tadeuszem Stańskim, działaczem niepodległościowym, opozycjonistą w czasach PRL-u rozmawia Katarzyna 
Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 197-198; A. Słomka, Marzenia i czyn…, s. 29; L. Wałęsa, Droga nadziei, 
Kraków 2006, s. 140; J. Skórzyński, Zadra. Biografia Lecha Wałęsy, Gdańsk 2009, s. 36-37). Z kolei w 
dołączonym do biografii Anny Walentynowicz stenogramie jej wystąpienia przed członkami „Solidarności” w 
Koninie opowiadała: „Szykany, jakie były stosowane wobec mnie, byłyby nie do zniesienia, gdyby nie było tej 
grupy Wolnych Związków Zawodowych. W nich miałam oparcie, gdzie znajdowałam wsparcie. To właśnie już 
wtedy mieliśmy pomoc Leszka Moczulskiego. Dostarczał on prasę, która i dzisiaj nam towarzyszy. On pisał 
wszystkie pozwy do sądu”. Z kontekstu wynika, że chodziło jednak o Lecha Kaczyńskiego (zob. S. Cenckiewicz, 
Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010), Poznań 2010, s. 485). 
483 Protokół nr 17 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 15 sierpnia 1980 r. [w:] PZPR a „Solidarność”…, 
s. 90; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 136-137; T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 380; Słuchaj, Lechu, 
będzie strajk. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Plus Minus” 7-8 XII 2019 r., s. 30-31. Badacze strajku w Stoczni 
Gdańskiej i Lech Wałęsa znaczenia przypisywanego broszurze „Walka Strajkowa w PRL” zdają się nie dostrzegać. 
Tomasz Kozłowski i Anna Machcewicz omawiają jako materiały instruktażowe opozycji jedynie korowską ulotkę 
pt. Jak strajkować oraz teksty opublikowane po strajkach lipcowych w „Robotniku”. Z kolei Sławomir 
Cenckiewicz broszurę Moczulskiego analizował jedynie pod kątem tezy sformułowanej przez lidera KPN, iż 
kolejna po lipcowej fala strajków wymusi na komunistach zgodę „na wszystkie żądania” protestujących by tylko 
doprowadzić do ich wygaszenia. We wrześniu 1980 r. nadinterpretacji słów Moczulskiego o strajku gdańskim 
dokonał Bernard Margueritte, który na łamach „Le Figaro” pisał iż przewodniczący KPN przypisuje sobie - wespół 
z Wałęsą - sukces gdańskiego strajku. Moczulski protestował w redakcji francuskiej gazety zaznaczając, że 
współorganizacji strajków sobie nie przypisywał a eksponował jedynie podobieństwa przebiegu tychże strajków 
z mechanizmem opisanym w „Rewolucji bez rewolucji” (zob. AIPN, 1357/70, Akta śledztwa przeciwko liderom 
KPN, List Leszka Moczulskiego do redakcji „Le Figaro”, 20 IX 1980 r., k. 25; T. Kozłowski, Anatomia 
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Zanim do tego doszło Moczulski pozostawił egzemplarz do powielenia - w Gdańsku i udał 

się Katowic gdzie drugi egzemplarz powielono już w „dużym nakładzie”. Niepodległościowy 

klucz podejmowanych działań był dla Moczulskiego oczywisty. Jednak w sierpniu 1980 r. dała 

o sobie znać słabość Konfederacji w strajkujących zakładach, przynajmniej tych, które okazały 

się dla ostatecznego sukcesu kluczowe484. 

19 sierpnia 1980 r. KAB KPN wydał oświadczenie wzywające do poparcia politycznych 

postulatów protestujących robotników. Przesłanie skierowane było wprost do społeczeństwa i 

przestrzegało przed możliwością siłowego rozwiązania. Użycie do pacyfikacji strajkujących sił 

sowieckich groziło zdaniem KPN rozpętaniem zbrojnego konfliktu międzynarodowego. Mając 

w pamięci doświadczenia poznańskie z 1956 r. czy wciąż żywe, zwłaszcza na Wybrzeżu, 

krwawe pacyfikacje z grudnia 1970 r. wniosek ten nie zaskakiwał przenikliwością ale z drugiej 

strony wpisywał się w panujące w kraju nastroje. KPN ponawiała także jeden z podstawowych 

postulatów, tj. uwolnienie kraju spod sowieckiej dominacji. Dwa dni wcześniej SB zatrzymała 

usiłującego się przedostać do Gdańska Romualda Szeremietiewa. Odstawiając go 48 godzin 

później do mieszkania esbecy stwierdzili, że każda próba opuszczenia przez niego Leszna 

zakończona zostanie zatrzymaniem. Nie kryli, że jest to część większej operacji485. 

Faktycznie, mająca wówczas miejsce aktywność opozycyjna wywoływała nerwowe 

reakcje funkcjonariuszy. Gdy Szeremietiewa przetrzymywano w areszcie, m.in. na terenie 

wrocławskiego Psiego Pola milicjanci zajęci byli likwidowaniem 49-ciu napisów „wrogiej” 

treści. Znalazły się wśród nich także odwołujące się do KPN, np. „KPN-strajkujmy”. Jeszcze 

tego samego dnia zostały usunięte. Wydaje się, że ich autorami nie byli konfederaci bowiem 

wśród zamalowywanych haseł znalazły się także odwołujące się do innych ugrupowań 

opozycyjnych486. Tego samego dnia kierownictwo KPN po raz kolejny domagało się 

przywrócenia w kraju podstawowych praw obywatelskich, tj. uwolnienia więźniów 

politycznych, przywrócenia wolności zrzeszania się, wolności słowa i wolnych wyborów487. 

Również od 19 sierpnia 1980 r. kontakt ze strajkującymi w Szczecinie robotnikami starali 

się nawiązać Jerzy Sychut oraz Marek Lachowicz. Ten drugi pełnił wówczas funkcję szefa 

                                                 
rewolucji…, s. 168; A. Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Gdańsk 2015, s. 178-179; J. 
Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 445-453; S. Cenckiewicz, Anna Solidarność…, s. 120-121). 
484 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 137; por. AIPN, 2418/1, t. 11, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna 
TW „St. Kaźmierczak”, 10 IX 1980 r., k. 3302. 
485 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie KAB KPN, 19 VIII 1980 r., k. 255-256; 
Idem, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie Romualda Szeremietiewa z 28 VIII 1980 
r., k. 152; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. 
„Hazardziści” i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 118. 
486 AIPN, 1357/68/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Notatka służbowa sierż. Wiesława Jabłońskiego, 19 
VIII 1980 r., k. 56. 
487 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie KAB KPN z 19 VIII 1980 r., k. 261. 
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lokalnego KAB-u. Zgodnie z wytycznymi Moczulskiego konfederaci mieli podjąć próbę 

utworzenia komórki Wolnych Związków Zawodowych, która z kolei miała wesprzeć 

strajkujących. Ostatecznie - poza nawiązaniem kontaktu z Komitetem Strajkowym i 

przekazaniem propozycji postulatów - niewiele z tego wyszło. Strajkujący robotnicy byli 

bowiem negatywnie nastawieni nie tyle do Konfederacji co do całej opozycji. Sychut 20 

sierpnia 1980 r. usiłował jeszcze przekazać postulaty strajkujących załóg do Lublina. 

Lachowicz pełnił zaś rolę kuriera pomiędzy strajkującym Szczecinem a gdańskim MKS-em488. 

Z kolei 30 sierpnia 1980 r. w Łodzi bezskutecznie na teren strajkującej bazy MPK starał się 

dostać Wojciech Szostak. Nie został jednak wpuszczony przez strajkujących489. 

Podsumowując efekty obserwacji w okresie trwających strajków funkcjonariusze SB 

zauważali, że KPN podejmowała „energiczne działania w celu wprowadzenia swoich członków 

do Komitetów Strajkowych” co nie przełożyło się na stan faktyczny. Wśród organizatorów 

sierpniowych strajków na próżno szukać członków Konfederacji. Funkcjonariusze SB 

zauważali, że w inicjacji tychże strajków konfederaci nie odegrali znaczącej roli. Z drugiej 

strony trzeba pamiętać o tym, że mieli się nie afiszować z członkostwem w KPN490. 

20 sierpnia 1980 r. pojawiła się ulotka „Bracia Robotnicy”, którą w imieniu KPN podpisał 

Leszek Moczulski, Marek Lachowicz i Romuald Szeremietiew. Poza Konfederacją sygnowali 

ją m.in. Marian Barański (Polski Komitet Obrony Życia) i Edward Staniewski (ROPCiO). 

Domagano się w niej m.in. ustąpienia ze stanowisk państwowych i partyjnych czołowych 

działaczy. Niestety nie wiadomo, których konkretnie, gdyż treść ulotki jest znana jedynie w 

formie streszczenia dokonanego przez funkcjonariuszy SB491. 

W tym czasie trwała zakrojona na szeroką skalę akcja aresztowań działaczy opozycji. 

Objęła przede wszystkim osoby związane KSS-KOR i WZZ, które uznawano w kierownictwie 

MSW inspiratorów strajków. Jednak także konfederaci nie mogli czuć się bezpiecznie. 

Rozpoczęte 16 sierpnia aresztowania nasiliły się po 20 sierpnia. Tomasz Kozłowski podaje, że 

pomiędzy 16 a 25 sierpnia zatrzymano łącznie 141 osób, z czego 32 kilkukrotnie. Dopiero 26 

sierpnia, podczas posiedzenia kierownictwa MSW, podjęto decyzję o opracowaniu listy 

                                                 
488 AIPN, 001708/1444, J. Gryciuk, Antypolska i antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej 
na przykładzie województwa szczecińskiego w latach 1979-1980, WSO w Legionowie 1982, k. 41-51; J. Sychut, 
Strajki w Szczecinie w sierpniu 1980 r. [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 27 XI 2019 r.; P. Muszyński, op.cit., s. 44-
45; A. Kenar, A. Kubaj, op.cit., s. 106-107; R. Kościelski, A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze 
Zachodnie [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 2, Polska północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 
2010, s. 253-259. 
489 AIPN Ld, 047/335, SOR „Sympatyk”, Informacja operacyjna, 2 IX 1980 r., k. 103. 
490 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 118; Idem, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy 
głównej z 24 VIII 1981 r., k. 23-24; relacja Niny Milewskiej. 
491 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Ulotka „Bracia robotnicy!”, 20 VIII 1980 r., k. 115. 
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szczególnie groźnych opozycjonistów. Tak późne opracowanie zestawienia jest to tyle 

zaskakujące, że MSW prowadziło nieustannie działania operacyjne wobec niemal wszystkich 

opozycjonistów. Symptomatyczne było to, że podczas narady gen. Władysław Ciastoń wyrażał 

obawę, że bezprawny charakter tych zatrzymań może przynieść realne szkody władzy, 

szczególnie MSW. Widać było w tym słabość władzy492. 

Wcześniej, 24 sierpnia 1980 r., w KAB KPN opracowano instrukcję dla obszarów i 

rejonów KPN w całym kraju w której zawarto zalecenia by włączać się w działalność 

istniejących Komitetów Strajkowych. Starano się ją przekazać (z różnym skutkiem) do 

Szczecina i Wrocławia, gdzie także trwały strajki. W gdańskiej stoczni niemal od początku 

strajkowała Nina Milewska, reprezentując na jej terenie interesy KPN493. Wedle ocen MSW 

została nieprzychylnie przyjęta przez działaczy zbliżonych do kręgu KSS „KOR”. Z kolei na 

terenie kraju działacze KPN starali się przeprowadzać akcje nagłaśniające sam strajk oraz 

konfederackie wsparcie dla niego. Niekiedy, jak miało to miejsce w przygranicznej Medyce, 

akcje ulotkowe bywały blokowane lub mocno ograniczane przez wyprzedzające doniesienia 

agenturalne i przeciwdziałanie funkcjonariuszy SB494. 

Dzień później KAB KPN wydał komunikat nagłaśniający kolejne 48-godzinne 

zatrzymania opozycjonistów nie tylko z KPN ale także WZZ Wybrzeża i KSS „KOR”. 

Informowano o zatrzymaniu Moczulskiego oraz Szeremietiewa a także dokonanych rewizjach 

wśród krakowskich działaczy. Bezskutecznie apelowano do członków MKS-ów w Gdańsku i 

Szczecinie o niepodejmowanie dalszych negocjacji z władzami przed wcześniejszym 

zwolnieniem z więzień opozycjonistów495. 

Konfederaci gromadzili także informacje o nowych ogniskach strajkowych. Odnotowano 

m.in. iż w Skawinie (faktycznie chodziło o krakowski ZKS Elbud) przewodniczącym Komitetu 

Strajkowego został członek KPN Ryszard Majdzik496. KAB KPN przewidywał, że jeśli do 30 

                                                 
492 T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 169-170; J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 450; A. Friszke, Telefon 
Jacka Kuronia. KSS „KOR” wobec strajków latem 1980, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji 
wobec komunizmu i dyktatury” 2011, nr 1, s. 16-28. 
493 Być może to właśnie Milewską zapamiętał Tadeusz Kowalik, współpracownik KOR będący w sierpniu 1980 
r. jednym z doradców gdańskiego MKS, jako osobę stanowczo występującą wobec doradców przeciwko 
umieszczeniu w postulatach strajkowych zapisów sankcjonujących przewodnią rolę PZPR (zob. T. Kowalik, 
Wspomnienia ze stoczni Gdańskiej, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i 
dyktatury” 2011, nr 1, s. 112). 
494 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 118; relacja Niny Milewskiej; A. Brożyniak, KPN na terenie obecnego Podkarpacia 
w latach 1979-1990, „Opinia” 2019, nr 23, s. 398-399. 
495 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat KAB KPN z 25 VIII 1980 r., k. 72. 
496 Od 26 do 30 sierpnia 1980 r. głodówkę solidarnościową ze strajkującymi podjęli krakowscy działacze KPN i 
ChWLP: Jan Franczyk, Adam Macedoński, Stanisław Tor, Zygmunt Łenyk oraz Mieczysław Majdzik (ojciec 
Ryszarda). Prowadzono ją w tzw. Arce Pana, kościele w Krakowie-Bieńczycach. Protest został zakończony 
wskutek działań krakowskiej kurii i osobistej interwencji kardynała Franciszka Macharskiego (C. Kuta, Protesty 
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sierpnia, tj. soboty, nie nastąpi porozumienie ze strajkującymi jedynym możliwym wyjściem 

będzie odwołanie z funkcji I sekretarza Edwarda Gierka. Na następcę typowano Stefana 

Olszowskiego. „Nie wydaje się aby potencjał aparatu nacisku MO-SB był w stanie sprostać 

aktualnemu potencjałowi strajkujących. Na pewno czas gra na korzyść strajkujących gdyż ich 

liczba, zakres terytorialny rośnie w przeciwieństwie do możliwości MO i SB, które są stałe”-

prognozował KAB KPN497. 

Wnioski o aresztowanie uznanych za najgroźniejszych działaczy opozycyjnych 

uprawomocniły się 28 sierpnia. Esbecy szacowali, że z grona 44 wytypowanych osób 38 jest 

dla nich osiągalnych. Co do kolejnych 15-tu planowano przeprowadzić „rozmowy 

ostrzegawcze”, a gdyby groźby nie przyniosły skutku, aresztować. Zatrzymywano głównie 

korowców (m.in. Seweryna Blumsztajna, Mirosława Chojeckiego, Ludwika Dorna, Jacka 

Kuronia, Adama Michnika, Zbigniewa Romaszewskiego). Aresztowaniami objęto nie tylko 

działaczy opozycyjnych ze stolicy ale także z Krakowa (m.in. Bronisława Wildsteina czy 

Andrzeja Mietkowskiego) i Wrocławia (m.in. Aleksandra Gleichgewichta). Przedstawiono im 

zarzuty przynależności do KSS „KOR”, tj. w ocenie prokuratury związku przestępczego. Z tego 

samego paragrafu - art. 276 § 1 - uwięziono Leszka Moczulskiego i Tadeusza Stańskiego498. 

Przewodniczącego KPN informacja o podpisaniu porozumień w Gdańsku zastała w jednej 

celi z Adamem Michnikiem. Była to okazja do rozmów na temat oceny aktualnych wydarzeń 

przez tych dwóch ważnych opozycjonistów. Znana jest jedynie wersja Moczulskiego: „30 

sierpnia, jeszcze w Pałacu Mostowskich, na spacerniku usłyszałem przez radio, że w Szczecinie 

podpisano porozumienie, oczywiście bez żadnych szczegółów. Zaraz potem zawieziono mnie 

na Mokotów i wprowadzono do celi w trzecim pawilonie. Siedział w niej jakiś młody człowiek, 

który na mój widok zaczął się gwałtownie śmiać. Był to Adam Michnik”499. Dzień później 

dowiedzieli się - także bez szczegółów - o podpisanym w Gdańsku porozumieniu. Obaj byli 

zgodni, że jednym z jego warunków będzie zwolnienie więźniów politycznych. Spory 

wywoływała kwestia ewentualnej zgody komunistów na powstanie niezależnych od nich 

związków zawodowych. Michnik - w przeciwieństwie do Moczulskiego - miał być pesymistą 

w tej materii twierdząc, że zgoda na niezależne związki byłaby końcem obecnego systemu. 

                                                 
głodowe w PRL jako forma oporu i sprzeciwu [w:] Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w 
Krakowie-Bieżanowie, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2019, s. 112-113; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 
163-168). 
497 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Ocena sytuacji przez KAB KPN na dzień 27 sierpnia 1980 r., k. 53. 
498 T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 169-170; J. Skórzyński, Siła bezsilnych…, s. 452-5-453. 
499 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 138. 
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Wypuszczono ich z więzienia na Rakowieckiej 1 września 1980 r., w pierwszą rocznicę 

utworzenia KPN500. 

Przebywający na wolności konfederaci planowali - gdy jeszcze trwały strajki - wziąć udział 

w uroczystościach kombatanckich i zorganizować tego dnia przemarsz pod Grób Nieznanego 

Żołnierza. Jednak z tego zrezygnowano w obawie przed możliwymi reperkusjami. Dzień przed 

podpisaniem porozumienia w stoczni gdańskiej i dwa przed rocznicą powstania KPN Andrzej 

Szomański uzasadniał, że w obecnych okolicznościach pochód na trasie przebiegającej 

niedaleko budynku KC PZPR może wskutek prowokacji wymknąć się spod kontroli501. 

Lider KPN, gdy tylko zapoznał się z treścią podpisanych porozumień, uczulał na zapisy 

mówiące o socjalistycznym charakterze nowych związków, słusznie obawiając się 

interpretowania tego zapisu jako zgody na uznanie kierowniczej roli PZPR. Drugim elementem 

podpisanych porozumień, który wywoływał jego niezadowolenie, był brak odniesienia do 

potrzeby rewizji sojuszu z ZSRS. Całość widział jako duży sukces KSS „KOR”, który od dawna 

podnosił podpisane postulaty. W rozmowie z redaktorem polonijnego „Czasu” stwierdził, że 

Lech Wałęsa - chociaż związany z KSS „KOR” - posiadał konfederackie przekonania. Zaś w 

rozmowach ze współpracownikami zdarzało mu się stwierdzać, że szczeciński MKS był w 

znacznym stopniu opanowany przez przedstawicieli KPN, co odbiegało od stanu faktycznego. 

W pierwszych dniach września Moczulski porównywał sytuację PZPR do boksera, który 

zasłaniał się przed ciosami zamiast odskoczyć. Przewidywał w najbliższym czasie liczne 

zmiany na szczytach władzy, włącznie ze stanowiskiem I sekretarza. Z drugiej strony 

przyznawał, że na chwilę obecną w kraju nie ma siły zdolnej sięgnąć po władzę, tak by nie 

wywołać chaosu. W tworzących się związkach planował opanować zwłaszcza śląskie komitety 

strajkowe, odpuszczając jednocześnie Gdańsk, gdzie nie chciał „narażać na odstrzał” swoich 

zwolenników502. 

W pierwszą rocznicę utworzenia KPN Maciej Pstrąg-Bieleński wysłał list adresowany do 

Helmuta Kohla, przewodniczącego niemieckiej CDU. Pisząc do lidera bliskiej mu chadecji 

podnosił kwestie związane z antysystemową działalnością Kościoła katolickiego w PRL. 

Opisując KPN uwypuklał jej niemarksistowski charakter i inspiracje wynikające z wiary 

chrześcijańskiej. Podnosił także kwestię zmiany błędnej, jego zdaniem, polityki RFN 

prowadzonej wobec PRL. Postulował m.in. zaprzestanie kredytowania warszawskiego reżimu, 

                                                 
500 Ibidem, s. 138-139; Die Sowjets sollen abziehen, „Der Spiegel”, 15 IX 1980 r., nr 38, s. 149. 
501 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 30 VIII 1980 r., k. 113. 
502 AIPN, 2418/1, t. 11, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 4 IX 1980 r., k. 21; Idem, Informacja operacyjna 
TW „Marek Walicki”, 2 IX 1980 r., k. 114; Idem, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 10 IX 1980 r., 
k. 167-169. 
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gdyż to wzmacniało jedynie rządzących i nie miało charakteru humanitarnego. Nie wiadomo 

czy Kohla zapoznał się w ogóle z listem. Posłużył on jednak jako dowód „antypaństwowej” 

działalności KPN w przyszłym procesie liderów tej partii503. 

List był jednym z elementów działań KPN mających na celu nagłośnienie sprawy kredytów 

udzielanych przez państwa zachodnie władzom PRL. Wydany 20 września 1980 r. komunikat 

KAB KPN stwierdzał, że Polska jest wystarczająco bogatym krajem by samodzielnie poradzić 

sobie z panującym kryzysem gospodarczym i odbudować zniszczoną gospodarkę. Powody dla 

których nie udało się tego dokonać widziano w trwającej 36 lat eksploatacji ekonomicznej kraju 

przez ZSRS; narzuceniu doktrynerskiego systemu ekonomicznego, który dezorganizował 

rozwój gospodarczy i prowadził do permanentnego kryzysu, dając w zamian komunistom pełną 

kontrolę nad społeczeństwem. Kolejne, widziane przez KPN, przyczyny kryzysu 

gospodarczego tkwiły w obciążeniu gospodarki wysokimi kosztami utrzymania aparatu 

nomenklaturowo-policyjnego. Tak rozbudowany system przywilejów tworzył korupcję, 

nepotyzm i bezkarność wobec prawa („ta wielka masa ludzi bezproduktywnych, utrudniających 

pracę innym, pochłania rosnącą systematycznie część dochodu narodowego”)504. 

KPN apelowała by niesiona Polsce pomoc gospodarcza „przybrała taki charakter, aby nie 

służyć umacnianiu komunistycznej dyktatury, aby tym samym nie powiększać możliwości 

władz PRL odkładania na później i ograniczania niezbędnych reform”505. Kredyty powinny być 

- w ocenie KPN - uzależnione od procesu demokratyzacji systemu politycznego PRL. Ważnym 

elementem był stosunek Konfederacji do już udzielonych kredytów. Wedle władz partii „część 

tych kredytów udzielona została świadomie, iż nastąpi ich transfer do ZSRR lub zostaną użyte 

do umocnienia komunistycznej dyktatury policyjnej nad Polską”506, zatem dopuszczano 

możliwość odmowy ich spłaty po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako udzielonych w 

złej wierze. 

Wrzesień 1980 r. był głównie miesiącem reagowania na zmiany polityczne jakie niosły 

podpisane porozumienia. Sierpniowym strajkom poświęcono cały numer „Gazety Polskiej” z 

1980 r. Niestety w dostępnych archiwach nie odnaleziono żadnego egzemplarza, co świadczyć 

może o dużej skuteczności działań SB, której udało się ustalić, że to Moczulski przygotował 

makietę przeznaczoną do druku. Natomiast nie wiadomo czy przejęto samą makietę czy 

skonfiskowano gotowy już nakład pisma. Akcja miała miejsce pomiędzy 1 a 8 września 1980 

                                                 
503 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Maciej Pstrąg-Bieleńskiego do Helmuta Kohla, 1 
IX 1980 r., k. 224-229. 
504 AIPN, 1357/70, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat KAB KPN z 20 IX 1980 r., k. 11. 
505 Ibidem, k. 12. 
506 Ibidem. 



173 
 

r. W jednej ze zbiorczych analiz dotyczących opozycji pojawia się informacja o makiecie 16-

go numeru „Gazety Polskiej”. Nie był to pierwszy przypadek gdy łupem funkcjonariuszy SB 

padł numer tego pisma507. 

Wśród odnotowywanych w kraju reakcji członków i sympatyków KPN dawało się 

niekiedy zauważyć krytyczne oceny na temat działalności kierownictwa partii podczas 

strajków. W Lublinie Zdzisław Jamrożek w dalszym ciągu groził wystąpieniem z szeregów 

partii. Z kolei w Krakowie z aktywności w KPN wycofywał się stopniowo Adam Macedoński 

a inni działacze się nad podobnym krokiem zastanawiali508. 

 

2.4.Wolność dla wybranych 

 

„Rodząca się właśnie »Solidarność« podarowała mi trzy tygodnie wolności” -oceniał po 

latach Leszek Moczulski509. Zgodnie z punktem czwartym podpisanych porozumień zwolnieni 

mieli zostać wszyscy więźniowie polityczni. Zdaniem lidera KPN zakończone strajki 

„wstrząsnęły Polską, zatrwożyły całe imperium radzieckie, poruszyły świat”510. Twierdził, że 

runęła wówczas koncepcja Edwarda Babiucha, który chciał rozwiązać kryzys ekonomiczny bez 

reformy politycznej. Przewidywał, że podpisanie porozumienia ze strajkującymi robotnikami 

spowoduje poszerzenie rynku wewnętrznego i wymusi na PZPR zaciągnięcie 

wielomiliardowych kredytów konsumpcyjnych. Obrazowo oceniał, że jest to program godzenia 

się z „powodziową falą” (koszt ekonomiczny porozumień sierpniowych) „pędzącą wprost do 

wodospadu”. Przewidywał, że komunistom kilka miesięcy zajmie opracowanie nowego planu. 

„Co więc pozostaje? Albo nowa próba biernego przeczekania wydarzeń i liczenia, że nareszcie 

kiedyś będzie musiało przestać się pogarszać - albo próba wyjścia z kryzysu przez jakieś 

rozwiązanie polityczne”511. 

W cytowanym tekście pisał, że władze PRL do porozumienia z robotnikami zostały 

zmuszone i tylko dalsza presja może doprowadzić do wypełnienia 21 postulatów: „PZPR ciągle 

jeszcze ma nieporównywalnie większe możliwości, niż pisanie haseł ukradkiem na ścianie 

                                                 
507 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 124; Idem, 1042/330, „Gazeta Polska”, k. 211-217; Idem, 0222/747, t. 1, Analiza 
działalności propagandowej grup antysocjalistycznych na przykładzie ROPCiO, KPN, RMP, RWD, KPSN i 
innych, IV 1981 r., k. 16. 
508 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 119-120;  
509 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 139. 
510 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, L. Moczulski, Po sukcesie strajkowym (maszynopis 
zarekwirowany L. Moczulskiemu podczas rewizji 23 IX 1980 r.), k. 66 (Artykuł został opublikowany w 10-tym 
numerze „Drogi” z października 1980 r.). 
511 Ibidem. 
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aresztu. Cała władza, skruszała i niepewna - ale władza totalitarna, jest w ich rękach. I 

komuniści potrafią z tego korzystać. Zmuszeni do ustępstwa strajkami, nie zamierzają 

dotrzymać słów. Uczynią wszystko, aby paraliżować formowanie Wolnych Związków 

Zawodowych, a co najmniej napchać tam swoich agentów. Na wszelkie sposoby będą wyłgiwać 

się z podjętych zobowiązań. Czynili będą tylko to do czego zostaną zmuszeni - i tak długo jak 

długo będą zmuszeni”512. 

Podobne opinie powtarzał współpracownikom. Przewidywał wymianę (nawet kilkukrotną) 

I sekretarza KC PZPR i premiera, co miało jedynie pogłębiać chaos. Jego zdaniem nie powstały 

jeszcze siły zdolne zastąpić u władzy PZPR. Zdaniem Moczulskiego to się miało zmienić na 

przestrzeni roku lub dwóch lat. Zalecał by konfederaci nie angażowali się w Gdańsku, który 

był opanowywany przez ludzi Kuronia i kręgów korowskich. Miało ich to chronić „przed 

niepotrzebnym odstrzałem” ze strony SB. Zdaniem lidera KPN odpuszczenie Gdańska przy 

jednoczesnym optowaniu za stworzeniem ogólnopolskiej struktury związkowej miało w dalszej 

perspektywie czasowej pozbawić wpływów na związek Kuronia i działaczy KOR. Optował za 

przenikaniem do związku konfederatów głównie na - kluczowym w jego ocenie - Górnym 

Śląsku. Z kolei w prasie KPN podpisane porozumienie określano mianem historycznej 

kompromitacji władz, a negocjacje prowadzone przez władze przyrównywano do bankruta, 

który stara się uratować jak najwięcej przed wierzycielami. Pisano także o potężnej broni w 

ręku Lecha Wałęsy jakim była możliwość wywołania strajku. Zaznaczano jednocześnie, że 

broni tej nie należy wykorzystywać ciągle i w każdej konfliktowej sprawie. Konfederacja 

żądała całkowitego wstrzymania eksportu żywności za granicę, zmianę relacji cen do zarobków 

i radykalnej obniżki cen513. 

To, że konfederaci - z różnych zresztą przyczyn - nie odegrali wiodącej roli w powstawaniu 

pierwszych MKSów nie oznaczało, że nie chcieli mieć wpływu na rodzący się ruch związkowy. 

Tomasz Kozłowski twierdzi, że spośród aktywnych wówczas konfederatów zauważalną rolę w 

animowaniu struktur związkowych odgrywało niewielu. Podaje przykład Krzysztofa Bzdyla w 

Krakowie, Marka Lachowicza w Szczecinie i Tadeusza Jandziszaka we Wrocławiu. Z tego 

grona jedynie ten ostatni - jako doradca MKS - posiadał znaczącą pozycję w powstającej 

„Solidarności”. Obraz to może zbyt okrojony, jednak w generalnej ocenie prawdziwy. Ani 

                                                 
512 Ibidem, k. 68. 
513 AIPN, 01322/2586, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna ze źródła TW „St. Kazimierczak”, 28 VIII 1980 r., 
k. 3299-3301; Historyczna kompromitacja, „Gazeta Polska” IX 1980 r., nr 8 (14), s. 1-2; Postulaty KPN, „Gazeta 
Polska” IX 1980 r., nr 8 (14), s. 1. 
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udział Niny Milewskiej w strajku w stoczni ani zauważalny udział konfederatów we władzach 

niektórych mniejszych regionów „Solidarności” obrazu nie zmieniał514. 

Jeszcze przed podpisaniem porozumień powstała instrukcja datowana na 28 sierpnia 1980 

r., którą adresowano do obszarów i rejonów działania KPN. W jej myśl członkowie partii mieli 

się zaangażować w działalność i tworzenie komitetów międzyzakładowych. Jednak w instrukcji 

zaznaczano wyraźnie, że zgłaszane przez strajkujących żądania ekonomiczno-społeczne są 

domeną MKS-ów i WZZ-ów a KPN chodzi o cele polityczne i propagowanie programu 

niepodległościowego. Podpisanie porozumień dla członków KPN sytuacji politycznej nie 

zmieniało. W dalszym ciągu mieli, przenikając do struktur związkowych, propagować program 

KPN i zabiegać o dostęp do związkowej poligrafii515. 

Ciekawą i nieznaną inicjatywą KPN było utworzenie Niezależnych Samorządnych 

Związków Zawodowych-Warszawa. Spotkanie założycielskie odbyło się 10 września 1980 r. 

w stolicy, a uczestniczyło w nim dwadzieścia osób z Polskich Zakładów Optycznych, Fabryki 

Aparatury Rentgenowskiej „Farum”, Przedsiębiorstwa Transportu i Zaopatrzenia Miejskiej 

Gospodarki Mieszkaniowej, Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Przemysłu 

Odzieżowego „Moda Polska”, Służby Zdrowia FWP CRZZ oraz delegacja Huty Warszawa. 

Jak możemy przeczytać w komunikacie przekazanym do RWE: „Zebrani poparli apel 

Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego Górnego Śląska i Zagłębia, Komitetu 

Robotniczego Huty Katowice, Międzyzakładowej Komisji Robotniczej ze Szczecina i 

przyłączyli się do inicjatywy utworzenia centralnego zarządu Komitetu Założycielskiego 

Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych”516. Podczas spotkania wybrano 

prezydium w składzie: Stefan Melak (przewodniczący), Wojciech Barański 

(wiceprzewodniczący), Marzena Szularz oraz Zbigniew Leszczyński. Wedle informacji 

podawanej przez twórców, już pierwszego dnia do nowo utworzonego związku zapisało się ok. 

2 tys. osób. Były to dane zawyżone. Obserwująca siedzibę związku SB notowała, że dziennie 

odwiedzało go najwyżej kilka osób517. 

Stefan Melak, tworząc NSZZ-Warszawa, działał w ścisłej współpracy z Leszkiem 

Moczulskim. To właśnie Moczulski był autorem podstawowych dokumentów związku, 

komunikatu o powołaniu, statutu, uchwały założycielskiej, instrukcji powoływania kolejnych 

                                                 
514 T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 347-348. 
515 Ibidem; AIPN, 2418/1, t. 11, SOR „Oszust”, Instrukcja dla wszystkich Obszarów i Rejonów KPN, 28 VIII 1980 
r., k. 109. 
516 AIPN, 0247/1234, SOR „Jedność”, Komunikat z 11 IX 1980 r., k. 17. 
517 Ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych w SOR „Jedność”, 3 X 1980 r., k. 10; T. Kozłowski, Anatomia 
rewolucji…, s. 348; G. Wołk, Powstanie i działalność Obszaru I…, s. 59-61. 
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NSZZ. On też napisał wniosek rejestracyjny do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Jak podają 

dokumenty SB, podczas składania wniosku nazwę na NSZZ „Jedność”. Siedzibę 

zlokalizowano w mieszkaniu przy ul. Wybrańskiej, należącym do siostry Mariana Barańskiego. 

Ostatecznie Sąd Wojewódzki zarejestrował związek 2 października 1980 r.518. 

Wśród inicjatyw środowiska NSZZ „Jedność” wymienić należy wydanie dwóch 

numerów pisma „Samorządny Związkowiec Polski”. W stopce redakcyjnej figurowali: Marian 

Barański, Stefan Melak oraz Tomasz Stefański. Jako adres redakcji podawano mieszkanie 

siostry Barańskiego. Pismo publikowało wiele dokumentów programowych nowego związku 

(statut, deklarację członkowską itp.), jak i dokumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy519. 

Inicjatywa stworzenia związku zawodowego nie była łączona z KPN. Sami twórcy 

odżegnywali się od partyjnych skojarzeń: „jesteśmy organizacją bezpartyjną i nie mamy 

ambicji politycznych. Uprawianie polityki nie leży w naszym interesie. My bronimy interesów 

świata pracy, to jest nasz zasadniczy cel”520. Dopytywani natomiast o stosunki z 

„Solidarnością”, stwierdzali: „nie chcemy tego traktować jako konkurencji. «Mazowsze» już 

wcześniej rozpoczęło swą działalność, działa na terenie wielkich zakładów pracy. Natomiast w 

naszym związku widzimy szansę dla zakładów średnich, każdy zakład - w myśl naszego statutu 

- będzie miał przedstawiciela w zarządzie związku. Chcemy po prostu wykształcić grupę 

samorządnego aktywu związkowego, która będzie potrafiła prowadzić robotę związkową z 

korzyścią dla świata pracy”521. 

Podjęta inicjatywa okazała się niepowodzeniem. „Jedność” nie odegrała większej roli 

w okresie rewolucji „Solidarności”. Jedynym jej sukcesem było zdobycie siedziby przy ul. 

Kruczej. Przy czym, jak zauważała SB, wykorzystywano ją głównie jako miejsce spotkań z 

działaczy opozycyjnych. Indagowany przez funkcjonariusza SB w czerwcu 1983 r. Melak 

przyznał, że bazę członkowską „Jedności” stanowiło około stu osób pracujących w ośrodkach 

sanatoryjnych w Otwocku oraz Śródborowie. Sam Melak udzielał się przed 13 grudnia 1981 r. 

intensywniej w KPN, Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania oraz Komitecie 

Obywatelskim Budowy Pomnika Ofiar Katynia522. 

                                                 
518 AIPN, 0247/1234, Plan przedsięwzięć operacyjnych w SOR „Jedność”, 3 X 1980 r.,, k. 10-11. Wiosną 1981 r. 
próbę utworzenia związku zawodowego „Piast” podjęli w Katowicach związani z KPN działacze WZZ: Roman 
Kściuczek, Józef Bal (TW „Tomek”) i Włodzimierz Kaczanow. Nie zyskała ona jednak większego poparcia (zob. 
K. Łojan, op.cit., s. 241). 
519 Baza internetowa Biblioteki Narodowej: Czasopisma polskie niezależne 1976–1990 (http://mak.bn.org.pl/cgi-
bin/makwww.exe?BM=22, dostęp 27 I 2012 r.); „Samorządny Związkowiec Polski” 1980, nr 2. 
520 L. Krąkowski, Związek zawodowy „Jedność” startuje, „Głos Pracy. Pismo codzienne związków zawodowych”, 
9 X 1980, nr 226. 
521 Ibidem. 
522 AIPN, 0247/1234, SOR „Jedność”, Meldunek wprowadzający ESEZO-1, Warszawa, [1983 r.], k. 163-164; 
idem, Notatka służbowa z rozmowy ostrzegawczej ze Stefanem Melakiem, 24 VI 1983 r., k. 165. 
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Podpisane w Stoczni Gdańskiej porozumienie rozbudziło zainteresowanie sytuacją 

polityczną w PRL także w krajach zachodnich. Szczególnym wzięciem dziennikarzy cieszyli 

się wówczas liderzy środowisk opozycyjnych. 8 września 1980 r. Moczulski udzielił wywiadu 

zachodnioniemieckiej telewizji, który wywołał duży rezonans. Odpowiednio spreparowane 

fragmenty zostały wyemitowane także w polskiej telewizji. Artykuł który zapoczątkował 

szereg prasowych ataków na Moczulskiego i KPN zamieścił wówczas tygodnik „Polityka”. 

Paradoksalnie tekst Marty Wesołowskiej wywołał pozytywną reakcję konfederatów. Moczulski 

uznał, iż pomimo różnych złośliwości przedstawiony został w nim jako przywódca o mocnych 

nerwach, silnej woli oraz widocznej charyzmie a w „Drodze” pisano o „odczarowywaniu 

KPN”. Redaktorce wysłano w podziękowaniu kwiaty. Na przeszkodzie nie stanęło 

przyrównywanie w tekście Moczulskiego do „nieszkodliwego wariata”, pastora James Warrena 

(Jima Jonesa), twórcy sekty Świątynia Ludu, której członkowie popełnili zbiorowe 

samobójstwo. W obronie atakowanego (i w konsekwencji aresztowanego) Moczulskiego 

stanęli jego dotychczasowi krytycy. Po tekście Wesołowskiej protest skierowany do redaktora 

naczelnego „Polityki” wystosowali: Stanisław Barańczak, Mieczysław Książczak, Jacek 

Kuroń, Adam Michnik i Jan Walc. Było to o tyle symboliczne, że każdy z nich wcześniej 

publicznie atakował lidera KPN523. 

Wydane po atakach medialnych oświadczenie KAB KPN wymieniało nie tylko reżimowe 

media. W dokumencie pojawiły się także audycje RWE, które miały powtarzać tezy 

komunistycznej propagandy. Konfederaci widzieli w tym wspólny front środowisk 

opowiadających się za zachowaniem tzw. zasad jałtańskich. Dodawali jednak iż są przekonani 

o tym, że niektórzy z atakujących KPN prędzej czy później do niej dołączą „aby wspólnie 

budować Niepodległą”524. 

Liderzy partii usiłowali doprowadzić do sytuacji w której będą mieli wpływ na 

dynamicznie rozwijające się struktury związkowe. Rozmawiano o tym w gronie kierownictwa 

obszarów 11 września 1980 r. Podczas spotkania zaakceptowano decyzję o stworzeniu w 

stolicy „Jedności” jako przeciwwagi dla korowskich inicjatyw związkowych. Z kolei SB wśród 

                                                 
523 AIPN, 1176/3, Kaseta magnetowidowa z nagraniami wystąpień: Jacka Kuronia, Maryli Płońskiej i Leszka 
Moczulskiego; idem, Protokół przesłuchania Leszka Moczulskiego z 7 X 1980 r., k. 227; Idem, 2418/1, t. 11, SOR 
„Oszust”, Meldunek operacyjny, 22 IX 1980 r., k. 43; Polityka odczarowuje KPN, „Droga” X 1980 r., nr 10, s. 33; 
M. Wesołowska, Konfederata totalny, „Polityka” 21 IX 1980 r., s. 2-3. Podpisany pod listem do Mieczysława 
Rakowskiego działacze KOR nie odcinali się bynajmniej od wcześniejszych opinii. „Dystansowaliśmy się do stylu 
kolejnych pomysłów politycznych p. Moczulskiego uważając, że nie przynoszą one pożytku naszemu 
społeczeństwu, ale tekst p. Wesołowskiej, bezpośrednio poprzedzający prokuratorski nakaz aresztowania budzi w 
nas oburzenie” (List redaktorów „Zapisu”, „Robotnika”, „Krytyki” i „Biuletynu Informacyjnego” do redaktora 
naczelnego „Polityki”, 3 X 1980 r., kopia w posiadaniu autora). 
524 AIPN, 1357/70, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie KAB KPN z 20 IX 1980 r., k. 32. 
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najgroźniejszych konfederackich inicjatyw wymieniała: włączenie Tadeusza Jandziszaka do 

prezydium wrocławskich struktur związkowych, a także pomoc prawną udzieloną przez Marka 

Lachowicza związkowcom z Huty Katowice, chociaż drugi przypadek wydaje się raczej 

elementem szerszej kombinacji operacyjnej SB525. 

W okresie posierpniowym konfederaci stali się de facto jedynym realnie represjonowanym 

środowiskiem opozycji demokratycznej w kraju. O ile bowiem członkowie KSS „KOR” byli 

atakowani w oficjalnych mediach, pozostając nieustannie przedmiotem inwigilacji ze strony 

SB to członkowie KPN - a zwłaszcza jej liderzy - trafili do aresztów. Chaos spowodowany 

powstaniem „Solidarności” „w znacznym stopniu utrudnił pełną kontrolę operacyjną tego 

ugrupowania, udało się członkom KPN zrealizować prawie wszystkie założenia dotyczące 

spraw organizacyjnych”-stwierdzał jeden z esbeków. Dodawał iż - przynajmniej w Krakowie - 

przyczyną niezadowalających wyników była niewystarczającą ilość oficerów SB 

oddelegowanych do zwalczania KPN. Priorytetem w tym czasie była „Solidarność”. Miało się 

to „zemścić” po wprowadzeniu stanu wojennego, gdyż esbekom brakowało wiedzy o ludziach 

tworzących konspiracyjne struktury KPN526. 

23 września 1980 r. został aresztowany Leszek Moczulski. Powodem, czy raczej 

pretekstem, okazał się dla władz komunistycznych wywiad jakiego udzielił tygodnikowi „Der 

Spiegel”. Główna teza była eksponowana już w tytule: „Sowieci powinni się wycofać”. 

Aresztowanie lidera KPN i związane z tym implikacje omawiano w kierownictwie MSW 20 

września 1980 r. Obawiano się, że byłby to pierwszy proces polityczny w PRL od czasu procesu 

„Ruchu” z 1971 r. W MSW kalkulowano, że rządy krajów zachodnich ograniczą się jedynie do 

werbalnych protestów bez „nieprzyjemnych konsekwencji” dla PRL. Główne zagrożenie 

widziano w szumie medialnym (w kraju jak i za granicą) związanym z aresztowaniem 

Moczulskiego. W ocenie MSW lider KPN nie miał wpływów w środowiskach robotniczych, 

dla których przedstawione mu zarzuty „nie byłyby nośne”. Z kolei środowiska inteligenckie 

oraz Episkopat miały aresztowanie przyjąć „ze zrozumieniem”, „jako konieczność obrony 

sojuszu [z ZSRS]”527. Mocniejszej reakcji obawiano się jedynie w środowiskach studenckich i 

uczniowskich, zakładając jednocześnie milczenie korowców. Argumentem była „zadawniona 

                                                 
525 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc wrzesień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 15 X 1980 r., k. 141-144. 
526 AIPN, 001708/1774, W. Wiśniewski, Antysocjalistyczna i antypolska działalność Konfederacji Polski 
Niepodległej - obszar II Kraków do dnia 12 grudnia 1981 roku, WSO Legionowo 1983, k. 67, 152-153. 
527 Sugestie te były zgodne z poglądami wielu związkowców. Waldemar Kuczyński pisał wprost: „Moczulski był 
dla powstającego ruchu anonimowy, podczas gdy KOR-owcy byli tymi, którzy w wielkiej mierze przyłożyli się 
do jego powstania i to było wiadome. Siła możliwego protestu przeciwko uwięzieniu Moczulskiego i Kuronia oraz 
KOR-owców to były dwie nieporównywalne sprawy” (zob. W. Kuczyński, op.cit., s. 54). 
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wrogość do Moczulskiego”, która miała przysłonić obawy przed podobnym zagrożeniem dla 

KSS „KOR”. Podsumowując dyskusje nad aresztowaniem Moczulskiego gen. Adam 

Krzysztoporski stwierdzał, że decyzja ta spotka się z pozytywnym odzewem w bloku 

wschodnim a „w kraju aresztowanie byłoby ostrzeżeniem dla elementów opozycyjnych, 

jednocześnie część sympatyków zawahałaby się przed aktywnym włączeniem się do 

działalności antysocjalistycznej, w społeczeństwie areszt przypomniałby, że władza nie toleruje 

ekstremistycznych działań, aktyw przyjąłby ten fakt pozytywnie”528. 

W trakcie posiedzenia szefostwo MSW uzyskało do wglądu prawno-karną ocenę 

udzielonego „Spieglowi” wywiadu. Przed pochopnym aresztowaniem Moczulskiego 

przestrzegał płk. Władysław Pożoga, którego zdaniem zgromadzony materiał był słabej jakości. 

O znaczeniu jakie do KPN przykładano w MSW świadczył m.in. fakt, że był to podczas 

omawianego posiedzenia główny temat, ważniejszy od zbliżającej się wizyty Wałęsy w 

Warszawie i rejestracji związku529. 

Podczas kolejnego posiedzenia, w przeddzień aresztowania Moczulskiego, wcześniejsze 

obiekcje wycofał płk. Pożoga. Gen. Bogusław Stachura przekonywał o większej 

„szkodliwości” działaczy KSS „KOR” niż KPN i sugerował uderzenie także w tę grupę. Z kolei 

płk. Czesław Wiejak zauważał, że to KPN miała większą sympatię Kościoła, mimo 

negatywnych ocen formułowanych wobec jej lidera przez biskupów. Dyskusję zakończyła 

decyzja o aresztowaniu lidera KPN. Trzy dni później Pożoga wespół z Krzysztoporskim 

przekonywali, że „nie ma godnych uwagi odgłosów w sprawie Moczulskiego”530. 

Pecha miał Piotr Skwieciński, który 23 września postanowił odnowić kontakty z KPN. 

Jeszcze przed wakacjami planował ze szkolnymi kolegami wydawać konfederackie pismo 

skierowane do młodzieży. Po zatrzymaniu na Jaracza został przesłuchany. Zeznał, że jego 

kontakty z KPN sprowadzały się do znalezienia konfederackiej ulotki na Placu Inwalidów i 

wizyt w mieszkaniu Moczulskiego. Śledczy w kolejnych etapach brali pod uwagę wariant by 

m.in. Skwiecińskiego wykorzystać w procesie KPN jako przykład „zdeprawowanego” przez 

oskarżonych młodego, naiwnego chłopaka. Z pomysłu jednak zrezygnowano. Skwieciński nie 

przestraszył się aresztowań wśród członków KPN. Poprzez Marię Moczulską nawiązał kontakt 

z Grzegorzem Rossą, który dostarczył im matryce, farbę i ramki niezbędne do druku. Dzięki 

                                                 
528 AIPN, 1585/198, Notatka dot. spodziewanych implikacji w związku z aresztowaniem Leszka Moczulskiego, 
18 IX 1980 r., k. 21. 
529 AIPN, 1585/198, Protokół z posiedzenia kierownictwa MSW 20 IX 1980 r., k. 24 i nast.; Die Sowjets sollen 
abziehen, „Der Spiegel”, 15 IX 1980 r., nr 38, s. 148-150; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 143-144. 
530 AIPN, 1585/198, Protokół z posiedzenia kierownictwa MSW 22 IX 1980 r., k. 30-32; Idem, Protokół z 
posiedzenia kierownictwa MSW 26 IX 1980 r., k. 39. 



180 
 

temu wydawali pismo „Wprost” (podtytuł: „Niezależne pismo młodych Polaków”). Drukowali 

i rozrzucali także ulotki wzywające do uwolnienia więźniów politycznych. Kresem kontaktów 

tej grupy z KPN był moment, gdy dowiedzieli się o zarzutach kierowanych wobec 

Moczulskiego iż w okresie marcowej nagonki w 1968 r. był autorem artykułów wpisujących 

się w oficjalną propagandę władz531. 

Wracając natomiast do treści wywiadu Moczulskiego w „Der Spieglu”, przewodniczącego 

KPN określono jako polskiego nacjonalistę, 50-letni prawnika, historyka i publicystę. Wywiad 

był o tyle ciekawy, że była to pierwsza tak obszerna możliwość przedstawienia celów i 

programu KPN na Zachodzie. Moczulski rozmowę rozpoczął od sprzeciwu wobec określania 

KPN terminem innym niż partia polityczna. Tłumaczył, że głównym jej celem jest niezależna, 

suwerenna Polska, wolna od hegemonii sowieckiej i totalitarnej dyktatury ZSRS. Powielał tezy 

stawiane na łamach konfederackich wydawnictw. Dziennikarza bardziej interesowały jednak 

kwestie międzynarodowe. Pytał o sposób zakończenia „radzieckiej hegemonii” i plany wyjścia 

Polski z Układu Warszawskiego. Moczulski unikał jednoznacznych deklaracji, które mogłyby 

go obciążyć karnie. O stacjonowaniu obcych wojsk jego zdaniem powinny decydować polskie 

władze, dając tym samym do zrozumienia, że obecny stan rzeczy został narzucony z zewnątrz. 

Poza tym warunkował dalszą obecność Polski w Układzie Warszawskim zmianą jego 

charakteru na pakt obronny. Dociskany, że deklaracje wystąpienia - jak np. na Węgrzech w 

1956 r. - kończyły się zbrojną interwencją wojsk Układu Warszawskiego bronił się zmianą 

potencjału ZSRS. Jego zdaniem krystalizujące się porozumienie pomiędzy USA a Chinami i 

kłopoty wewnętrzne ZSRS, tego ostatniego nie stać było zbrojną interwencję w obronie 

„najważniejszego państwa imperium” (jak oceniał PRL niemiecki dziennikarz)532. 

Ciekawe były opinie Moczulskiego dotyczące oceny strajków sierpniowych. Mówił, że 

konfederaci od początku byli za koncepcją strajku generalnego i negatywnie odnosił się 

deklaracji o uszanowaniu kierowniczej roli PZPR przez rodzący się związek. Wyrażał obawę, 

że nowe związki „nie będą ani wolne ani niezależne”. Moczulski nie oszczędzał także 

komunistycznych władz, które według niego „trudno określić zarówno jako kierownictwo, jak 

i polskie”. Wywiad zakończył się przewrotnym nawiązaniem do słów hiszpańskiej komunistki 

Dolores Ibaruri twierdząc, że istniejąca przed Polską alternatywa to dyktatura w sowieckim 

                                                 
531 AIPN, 1357/63, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Piotra Skwiecińskiego, 23 IX 
1980 r., k. 328-330; mail Piotra Skwiecińskiego z 8 V 2018 r. Według Skwiecińskiego wydrukowano dwa lub trzy 
numery pisma korzystając z materiałów dostarczonych przez KPN a kolejny numer lub dwa dzięki wsparciu osób 
z kręgu KOR. Według Bazy Biblioteki Narodowej ukazało się jedynie dwa numery-w październiku (nr 1) i 
listopadzie (nr 2). (zob. http://mak.bn.org.pl [dostęp: 6 III 2019 r.]. 
532 Die Sowjets sollen abziehen, „Der Spiegel” 15 IX 1980 r., nr 38, s. 148-150. 
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interesie albo samostanowienie narodu polskiego. „Nie chcemy walczyć, nawet stojąc. Ale 

jeszcze bardziej nie chcemy - jako naród - zginąć na kolanach”533. 

Liderowi KPN przedstawiono zarzut publicznego poniżania naczelnych władz PRL. 

Podczas przesłuchań przewodniczący KPN utrzymywał, że treść wywiadu nie naruszała 

obowiązującego prawa. W dniu aresztowania przeszukano także mieszkanie przy ul. Jaracza, 

kwestionując 78 dokumentów, w tym prasę konfederacką, maszynopisy oświadczeń i 

dokumentów programowych oraz zagraniczne czasopisma. Przy Moczulskim znaleziono m.in. 

maszynopis listu adresowanego do prezesa KPA Alojzego Mazewskiego i prezydenta RP na 

uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Odnosił się w nim do utworzonego we wrześniu 1979 r. 

Funduszu Wolnego Słowa. W liście zawarto pretensję, że wszystkie środki z FWS trafiały się 

„tylko jednemu, arbitralnie wybranemu ugrupowaniu”. Nazwa KSS „KOR” nie padała ale 

oczywistym było, że to o ową organizację opozycyjną chodzi534. 

Moczulski chciał wysłać ów list do Mazewskiego i Raczyńskiego nie tylko w imieniu KPN 

ale także Ruchu Chrześcijańsko-Społecznego (RCh-S), Ośrodka Myśli Ludowej (OML) oraz 

Krajowego Komitetu Polskich Socjalistów (KKPS). Miało to na celu wywarcie wrażenia 

mnogości inicjatyw opozycyjnych, które wsparcia z FWS nie otrzymują. Poza KPN i OMP 

inicjatywy te były opozycyjnymi efemerydami. Niedługo później Moczulski kreślił przed 

Franciszkiem Wilkiem wizję dynamicznie rozwijających się konfederackich kadr oraz 

zwiększającego się zasięgu regionalnego. Narzekał jednak na brak funduszy by tak rozrastające 

się struktury właściwie zagospodarować535. Zupełny brak wsparcia finansowego dla 

środowiska KPN nie był zgodny z prawdą. Z uzyskanych przez SB w czerwcu 1980 r. 

informacji wynikało, że z londyńskiego funduszu Konfederacji przyznano 500 funtów. Tyle 

samo otrzymała redakcja „Głosu” i lubelskie „Spotkania”, dwa razy mniej przyznano „Opinii”. 

Najhojniej - 2 tys funtów - obdarowano NOWą, największą oficynę drugoobiegową536. 

Wśród zarekwirowanych Moczulskiemu dokumentów znalazło się także - niepodpisane 

ostatecznie - „Oświadczenie”, które w zamyśle przewodniczącego KPN miało być sygnowane 

przez jego partię, RMP, OML, Komitetu Obrony Życia Rodziny i Narodu a także przez 

efemerydy opozycyjne w rodzaju RCh-S, KKPS czy wchodzącego w skład KPN RPPS-u. Jest 

                                                 
533 Ibidem, s. 150. 
534 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie wszczęcia śledztwa przeciwko 
Leszkowi Moczulskiemu, 23 IX 1980 r., k. 7 i nast.; idem, Protokoły przesłuchania Leszka Moczulskiego z 25 i 
29 IX 1980 r., k. 120-124; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 398. 
535 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Projekt listu dotyczącego Funduszu Wolnego Słowa, 
[IX 1980 r.], k. 11/1; idem, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu zarekwirowanego 10 XI 
1980 r. w mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego, k. 61. 
536 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 16 VI 1980 r., k. 69. 
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to o tyle ciekawy dokument, iż pokazuje po raz kolejny styl działania lidera KPN. Usiłował on 

w początkach września powołać Tymczasową Komisję Porozumiewawczej Ugrupowań 

Opozycyjnych w Polsce. Treść „Oświadczenia” opracowano gdy niejasna jeszcze była droga 

przekształcenia się MKSów w NSZZ „Solidarność”537. 

Przytaczany dokument pokazuje, że Moczulski chciał wówczas powtórzyć zabieg z 1 

września 1979 r., gdy usiłował mnożyć inicjatywy związane z członkami-założycielami KPN, 

budując w ten sposób wrażenie mnogości środowisk wchodzących w skład partii. Odwoływał 

się do historycznych analogii z Radą Jedności Narodowej a Stanisławowi Januszewskiemu, 

tłumaczył że widzi to ciało bez Andrzeja Czumy i przedstawicieli KSS „KOR”. SB 

informowała, że w pierwszych dniach września Moczulski operował także nazwą Narodowa 

Rada Jedności, mającej być zaczątkiem niepodległościowego parlamentu. Członkowie 

TKPUOwP mieli zapraszać pozostałe grupy opozycyjne do jego współtworzenia. Musiały one 

wcześniej zadeklarować zgodę na dążenie do pluralizmu politycznego; demokratyczny 

parlamentaryzm oparty na „rzetelnych” wyborach; przestrzeganie praw człowieka; 

„zabezpieczenie podstaw ustroju socjalistycznego jako ustroju sprawiedliwości społecznej i 

uniemożliwienie restauracji kapitalizmu w Polsce”; partnerskich stosunków z ZSRS. Z 

wymienionych punktów najbardziej dziwi czwarty, wykluczający „restaurację kapitalizmu”. 

Wydaje się, że Moczulski pracując nad dokumentem chciał poprzez ten punkt zwiększyć 

poparcie robotników wstępujących masowo do MKSów. Postulat wytrącał jednocześnie 

władzy argument o chęci przywrócenia dawnego ustroju. Funkcjonariusze SB w połowie 

września informowali, że Moczulski poprzez stworzenie ciała spełniającego funkcję Rady 

Jedności Narodowej chciał mieć wpływ także na funkcjonowanie emigracji politycznej i rządu 

na uchodźstwie538. 

Regulamin TKPUOwP zapewniał przewagę środowisku KPN. W skład Komisji wchodzić 

mogło maksymalnie trzech przedstawicieli każdej z organizacji. W teorii więc tyle samo 

przedstawicieli w TKPUOwP mógł posiadać KSS „KOR” i np. efemeryda w postaci RCh-S. Z 

drugiej strony podział miejsc był równoważony zapisem o jednomyślności podejmowanych 

                                                 
537 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie o powołaniu TKPUOwP, [IX 1980 r.], 
k. 65-66; T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 90-94; J. Kuisz, Charakter prawny porozumień sierpniowych 
1980-1981, Warszawa 2009, s. 257. 
538 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie o powołaniu TKPUOwP, [IX 1980 r.], 
k. 65-66; AIPN, 01322/2586, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna ze źródła TW „St. Kazimierczak”, 28 VIII 
1980 r., k. 3301; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 6 IX 1980 r., k. 117 i nast. 



183 
 

decyzji i przechodnią (w porządku alfabetycznym) funkcja przewodniczącego Rady kierującej 

TKPUOwP. Inicjatywa nie wyszła ze sfery planów539. 

Z informacji uzyskanych przez SB wynika, że w Archikonfraterni Literackiej 18 września 

1980 r. doszło spotkania przedstawicieli różnych środowisk opozycyjnych którego celem było 

ustalenie zasad funkcjonowania wspólnego forum. Uczestniczyli w nim przedstawiciele KPN, 

RChS, RMP, Komitetu Obrony Życia, Towarzystwa Liberałów oraz niesprecyzowanych 

„socjalistów” (być może chodziło o grupę związaną z Juliuszem Wilczur-Garzteckim). Na 

kolejnym etapie planowano zaś włączyć do tej grupy przedstawicieli OMP. Esbecy 

informowali, że Moczulski przestał być zwolennikiem szybkiego powołania nowej struktury w 

momencie gdy zorientował się iż nie ma na nią decydującego wpływu. Z drugiej strony 

notowali, że lider KPN był wówczas przekonany iż władze zezwolą na legalizację stronnictw 

politycznych w postaci chadeckiego Stronnictwa Pracy lub zezwolą na koncesjonowaną 

działalność polityczną np. Januszowi Zabłockiemu czy Tadeuszowi Mazowieckiemu540. 

W tym samym czasie w środowisku RMP pojawił się pomysł przekształcenia tej grupy z 

luźnej struktury w partię polityczną o profilu narodowo-katolickim. W toku wewnętrznych 

dyskusji zwolennikami takiego rozwiązania byli głównie młodopolacy ze środowiska 

gorzowsko-poznańskiego. Ostatecznie pomysł budowy partii upadł i nie stał się - jak pisał 

Tomasz Sikorski – „narodowo-katolicką alternatywą wobec maksymalistycznej, pod względem  

KPN”. Wydaje się, że istotnym aspektem nieudanej inicjatywy środowiska RMP była niechęć 

do posługiwania się wyrażeniem „partia”. Młodopolacy wybrali drogę wytyczoną przez 

Aleksandra Halla, tj. szukania enklaw do zwiększenia obecności politycznej w oficjalnie 

działających organizacjach. Stąd tak liczne zaangażowanie w NSZZ „Solidarność”541. 

Aresztowanie Moczulskiego wywołało protesty wśród członków MKS-ów. Martwił się o 

to podczas zebrania Biura Politycznego KC PZPR Stefan Olszowski. Przestrzegał pozostałych 

towarzyszy, że żądanie uwolnienia Moczulskiego jest jednym z trzech głównych postulatów 

obradujących w Gdańsku MKS-ów. Sprawa była poważna, bowiem MKSy planowały 

zorganizować 3 października 1980 r. strajk ostrzegawczy, będący wyrazem sprzeciwu wobec 

niewykonywania przez władze porozumień i stawianie przeszkód w rejestracji związku. 

Domagano się także uwolnienia Moczulskiego. Powołano wówczas „komisję prawników” 

która miała zająć się tą sprawą. W związku zaczęły pojawiać się głosy mówiące o braku 

                                                 
539 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Regulamin TKPUOwP, [IX 1980 r.], k. 70; A. Dudek, 
M. Gawlikowski, op.cit., s. 140-143; T. Sikorski, op.cit., s. 168-179. 
540 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 24 IX 1980 r., k. 133-135. 
541 T. Sikorski, op.cit., s. 176-177. 
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wystarczająco ostrej reakcji na aresztowanie lidera KPN542. O tym, że dla kierownictwa partii 

komunistycznej różnice wewnątrz opozycji były mało klarowne i drugorzędne świadczył fakt, 

że Stefan Olszowski postulował - jako odpowiedź na nawoływania do uwolnienia 

Moczulskiego - przygotować materiały propagandowe dotyczące…KOR-u. Niecały miesiąc 

później, podczas zebrania Biura Politycznego KC PZPR, Henryk Jabłoński mówił, że zarzuty 

stawiane liderowi Konfederacji zostały „niedostatecznie uzasadnione”543. 

Dwa dni po aresztowaniu lidera KPN w jego obronie stanęli także korowcy. Jednak treść 

oficjalnego oświadczenia była dwuznaczna: „KSS «KOR» broni zasady wolności głoszenia 

wszelkich poglądów, niezależnie od ich treści, naszej o nich opinii oraz bez względu na osobę, 

która je głosi […] Czujemy się w obowiązku zaprotestować przeciwko jego [tj. Moczulskiego] 

uwięzieniu i postawieniu mu przez prokuraturę zarzutów”544. Treść oświadczenia wywołała 

spory wewnątrz samego KORu a głównymi przeciwnikami takiego kształtu dokumentu byli 

Antoni Macierewicz i Piotr Naimski545. 

W podobnym duchu formułowali list otwarty redaktorzy łódzkiego „Aspektu”, pisząc 

wprost, że nie podzielają poglądów Moczulskiego czemu dali już wielokrotnie wyraz, jednak 

nie godzili się na aresztowanie ludzi za głoszone poglądy. W obronie lidera KPN napisali do 

Prokuratury Generalnej także dziennikarze z czasopism w których dawniej pracował546. 

Sytuacji KPN po aresztowaniu przewodniczącego partii poświęcono spotkanie KAB 30 

września 1980 r. Zatwierdzono na nim decyzję o powierzeniu tymczasowo funkcji 

                                                 
542 Ostro nt. uwolnienia Moczulskiego wypowiadał się Andrzej Kołodziej: „Po aresztowaniu Moczulskiego 
kierownictwo «Solidarności» nie zareagowało i nie odpowiadało na apele wielu poważnych ludzi w jego obronie. 
Wtedy rozpoczęły się wewnątrz związku ostre spory na temat obrony więźniów politycznych. Bo jak mieliśmy to 
zrozumieć? Jesteśmy organizacją niezależną i sami byliśmy ludźmi, których komuna prześladowała jeszcze kilka 
miesięcy temu, a teraz nie chcemy bronić jednego z takich ludzi? Nieważne czy ja lub ktoś inny zgadza się z 
programem Moczulskiego, czy też nie - można się nie zgadzać - ale są pewne reguły. Jest on niezależnym 
działaczem politycznym i w momencie kiedy władza go represjonuje naszym obowiązkiem jest go bronić! Tym 
bardziej, że «Solidarność» mogła go wybronić jednym słowem. Wałęsa jednak twardo stał przy swoim i nie 
dopuścił do żadnej akcji na rzecz Moczulskiego. Olek Hall, który znał przebieg rozmów Wałęsy z Kanią, 
godzinami przesiadywał u Wałęsy, starając się go namówić na akcję w obronie Moczulskiego. Mówiłem mu 
nieraz, że z Wałęsą nie da się nic zrobić i trzeba będzie próbować inaczej. Sytuacja była paradoksalna. Kilka 
miesięcy temu mogliśmy siedzieć, za parę miesięcy być może znów będziemy siedzieć, a teraz nie bronimy 
więźniów politycznych”. Nic nie wiadomo na temat blokowania przez Wałęsę inicjatyw zmierzających do 
uwolnienia więźniów politycznych ale faktem jest, że lider związku nie zaangażował się w akcje na rzecz ich 
uwolnienia (A. Znamierowski, Zaciskanie pięści. Rzecz o Solidarności Walczącej, Paryż 1988, s. 60-61). 
543AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 147; Protokół nr 34 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 29 września 1980 
r. [w:] PZPR a „Solidarność”…, s. 192; Protokół nr 39 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 21 
października 1980 r. [w:] Idem, s. 220. 
544 Oświadczenie z dnia 25 września 1980 r. [w:] Dokumenty Komitetu Obrony Robotników…, s. 585. 
545 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc wrzesień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 15 X 1980 r., k. 146-147. 
546 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/34, List otwarty Andrzeja Mazura i Andrzeja Ostoi-Owsianego w 
obronie Leszka Moczulskiego, 30 IX 1980 r., k. 30-31 i nast. 
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przewodniczącego Romualdowi Szeremietiewowi. Sprawami organizacyjnymi miał nadal 

zarządzać Tadeusz Stański. Liderzy ugrupowania liczyli się z możliwością kolejnych 

aresztowań i mieli co do tego rację. 13 listopada zatrzymano Stańskiego a 6 grudnia 1980 r. 

Tadeusza Jandziszaka547. 5 grudnia 1980 r., podczas spotkania przywódców państw Układu 

Warszawskiego Stanisław Kania bronił się przed zarzutami o miękkość wobec 

„kontrrewolucji” m.in. argumentem o aresztowaniach konfederatów548. 

 

2.5.Komitety Obrony Więzionych za Przekonania 

 

Aresztowanie Moczulskiego i rozpoczęcie akcji represyjnej wymierzonej w środowisko 

KPN rozpoczęły akcję solidarnościową innych środowisk opozycyjnych. Szczególnie istotną 

rolę odegrali w niej działacze trójmiejskiego ROPCiO i RMP. Działania zmierzające do 

sformalizowania działalności mającej na celu uwolnienie więźniów politycznych rozpoczęto w 

grudniu 1980 r. Jak zauważył Ryszard Mozgol nie było to łatwe zadanie bowiem część 

doradców Lecha Wałęsy aktywniejsze działania na rzeczy uwolnienia konfederatów łączyła z 

posądzeniem „Solidarności” o nadmierny ekstremizm, antykomunizm i odrzucanie 

porozumienia z władzą549. 

Tuż po aresztowaniu Moczulskiego, na terenie kraju, rozpoczęto oddolną akcję 

propagandową mającą na celu wymuszenie na władzach zwolnienie Moczulskiego. Aktywni 

na tym polu byli nie tylko członkowie KPN ale także przedstawiciele środowisk opozycyjnych 

wobec Konfederacji neutralnych czy wręcz krytycznych. Co charakterystyczne w wielu 

dokumentach wydanym wówczas przez opozycję odcinano się od sympatii wobec programu 

politycznego reprezentowanego przez Moczulskiego, główny akcent kładąc na wolność słowa. 

Przykładowo członkowie RWD pisali m.in. „czujemy się moralnie zobowiązani wystąpić 

przeciwko naruszaniu reguł politycznych przez czynnik, który sprawuje władzę państwową i 

używa organów tej władzy dla własnych interesów politycznych”. Do MSW docierały zaś 

informacje iż Jacek Kuroń, a także środowisko korowskie, akcję obrony Moczulskiego 

                                                 
547 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc wrzesień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 15 X 1980 r., k. 148; Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 116. 
548 Stenogram ze spotkania przywódców państw członkowskich Układu Warszawskiego [w:] Przed i po 13 grudnia. 
Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980-1982, t. 1, sierpień 1980-marzec 1981, wstęp i oprac. Ł. 
Kamiński, Warszawa 2006, s. 239-240. 
549 R. Mozgol, Głodem weźmiemy komunę, „Biuletyn IPN” 2007, nr 5-6, s. 67-68. 
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traktowało z niezbyt dużym zaangażowaniem wychodząc z założenia, że jest to marginalny 

problem przy kwestiach związanych z rejestracją „Solidarności”550. 

Aresztowania konfederatów w kolejnych tygodniach i miesiącach wywołały także protesty 

międzynarodowej opinii publicznej. Do Ministerstwa Sprawiedliwości zaczęły napływać 

prośby i żądania uwolnienia liderów KPN. Wysyłali je m.in. aktywiści Amnesty International 

a także osoby prywatne. Osobny apel wystosowała także emigracyjna Rada Narodowa551. 

Niechęć wobec Moczulskiego jaka panowała w KSS „KOR” oraz Radzie Sygnatariuszy 

ROPCiO klarownie wyjaśnili, znający środowiskowe niuanse, członkowie RMP. Broniąc lidera 

Konfederacji pisali: „sądzimy, że kalkulacja władz była dosyć prosta. Opierała się ona na 

założeniu, że w obronie Leszka Moczulskiego nie wystąpią, a w każdym razie nie wystąpią z 

dostateczną energią, jego antagoniści z KSS «KOR» i Rady sygnatariuszy ROPCiO. Opierała 

się również na przeświadczeniu, że w obronie Moczulskiego nie wystąpią postępowi 

intelektualiści Zachodu, liberalne i lewicowe środki masowego przekazu. Ważnym 

czynnikiem, uwzględnianym z pewnością przez władze, jest niechęć do Leszka Moczulskiego 

Rozgłośni Radia Wolna Europa, wciąż głównego źródła informacji dla milionów Polaków”552. 

Relacjonując rozmowy z Lechem Wałęsą Aleksander Hall zauważał, że przywódca 

stoczniowego strajku wypowiadał się niepochlebnie o liderze KPN jednak „czuł się 

zobowiązany do występowania w jego obronie”. Interweniował w tej sprawie m.in. u Tadeusza 

Fiszbacha i deklarował szeroko zakrojone działania, ze strajkiem włącznie, mające wymusić na 

władzach zwolnienie Moczulskiego co stoi w sprzeczności z przytoczoną wcześniej opinią 

Andrzeja Kołodzieja553. 

                                                 
550 G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 398-399; AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 
r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 190; List uczestników RWD dotyczący 
aresztowania Leszka Moczulskiego, skierowany do ministra spraw wewnętrznych, Łódź, 5 X 1980 r. [w:] Ruch 
Wolnych Demokratów..., s. 137; Oświadczenie Rady Sygnatariuszy ROPCiO w sprawie aresztowania Leszka 
Moczulskiego, Warszawa, 27 IX 1980 r. [w:] Dokumenty uczestników..., s.  380; Oświadczenie lubelskiego 
środowiska ROPCiO w sprawie aresztowania Leszka Moczulskiego, Lublin, 27 IX 1980 r. [w:] ibidem, s. 381; 
Oświadczenie Mariana Skuzy w związku z aresztowaniem Leszka Moczulskiego, Warszawa, 1 X 1980 r. [w:] 
ibidem, s. 385-386; Oświadczenie Rady Sygnatariuszy ROPCiO w sprawie represji, Warszawa, XI 1980 r. [w:] 
ibidem, s. 393-394; Oświadczenie Rady Sygnatariuszy ROPCiO w sprawie represji, 29 XI 1980 r. [w:] ibidem, s. 
396; Oświadczenie Edwarda Staniewskiego w obronie aresztowanego Leszka Moczulskiego, 26 IX 1980 r. [w:] 
ibidem, s. 379-380; Oświadczenie Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu, „Rzeczpospolita” 
1980, nr 11/12, s. 17-18; Oświadczenie Ruchu Młodej Polski, 26 IX 1980 r., „Bratniak” 1980, nr 25, s. 4; 
Oświadczenie KSS „KOR”, 25 IX 1980 r. [w:] Dokumenty Komitetu Obrony…, s. 585; AIPN, 2418/1, t. 12, SOR 
„Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 3 X 1980 r., k. 54. 
551 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/733, Wystąpienia członków sekcji Amnesty International w 
sprawach więźniów politycznych 1980-1981; IPMS, sygn. A5/262, Wniosek nagły Rady Narodowej RP, 13 XII 
1980 r., bp. 
552 [Komentarz do oświadczenia Ruchu Młodej Polski], „Bratniak” 1980, nr 25, s. 4; T. Sikorski, op.cit., s. 183. 
553 AIPN, 00191/713, t. 2, Teczka Pracy TW „Andrzej”, Informacja operacyjna TW „Andrzej”, 2 X 1980 r., k. 
110. 
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Mimo dość dużej mobilizacji akcja w obronie lidera KPN przedsięwzięta w opozycyjnych 

środowiskach nie wykroczyła poza tworzenie listów otwartych i oświadczeń protestacyjnych. 

Pewnym zaskoczeniem dla znających opozycyjne niuanse mogło być bezpośrednie 

zaangażowanie się Antoniego Macierewicza w akcję zbierania podpisów. Zatrzymanie 

Moczulskiego spowodowało konieczność zmian w kierownictwie partii. Podczas spotkania w 

mieszkaniu Moczulskiego podjęto decyzję o powierzeniu Romualdowi Szeremietiewowi 

czasowego kierownictwa nad partią, jego zastępcami zostali Tadeusz Stański i Marek 

Lachowicz. Nowe kierownictwo podjęło decyzję by nie podejmować akcji, które komuniści 

mogliby potraktować jako pretekst do dalszych represji wobec członków Konfederacji554. 

Aktywny był także Zbigniew Wołyński, który uruchomił amerykańskie kontakty by 

sprawę nagłośnić w USA. Sprzyjał temu fakt, że rozpoczynająca się tam kampania prezydencka 

została zdominowana przez tematykę zimnowojenną. Wołyński starał się by aresztowaniem 

Moczulskiego zainteresować któregoś z kandydatów na urząd prezydencki, ale nic nie wiadomo 

o efekcie tych starań555. 

W tym samym czasie władze, a zwłaszcza kierownictwo MSW, rozważało koncepcję 

zaostrzenia polityki wobec „Solidarności”. Narastający kryzys rejestracyjny łączył się z 

wystąpieniami „twardogłowych” żądających zwiększenia represji wobec opozycji. Za 

aresztowaniem kolejnych działaczy KPN i izolowaniem korowców opowiadał się szef MSW, 

gen. Mirosław Milewski. Z kolei wiceminister Adam Krzysztoporski - omawiając plany 

wprowadzenia stanu wojennego - postulował przygotowanie 30-40 tysięcy miejsc w zakładach 

karnych (a docelowo nawet 2-3 razy więcej) dla opozycji i kierownictwa „Solidarności”. 

Pomysły padały podczas posiedzenia kierownictwa MSW z 8 listopada 1980 r. Milewski był 

wówczas zdania, że „uderzenie w KPN nie bardzo wychodzi”. Jednak koncepcje dotyczące 

zwalczania opozycji nie zapadały wówczas w gabinetach MSW a w KC PZPR i zwolennicy 

ostrego kursu z Rakowieckiej niewiele mogli w tej materii uczynić556. 

Przeciągający się kryzys rejestracyjny skutecznie przysłaniał problem uwięzienia 

Moczulskiego. Rejestracją „Solidarności” żyła opinia publiczna, władze związkowe oraz 

komuniści. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości z 11 listopada, naturalnie będące 

                                                 
554 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie Obszaru Południe KPN z 11 X 1980 r., 
k. 198; Ibidem, 1357//77, Protokół przesłuchania Tadeusza Jandziszaka z 14 II 1981 r., k. 132; Ibidem, 00334/289, 
t. 9, Informacja operacyjna TW „Tarnowski”, 19 XI 1980 r., k. 150; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 398-399. 
555 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Kopia listu Zbigniewa Wołyńskiego do Douglasa z 8 
X 1980 r., k. 158. 
556 AIPN, 1585/198, Protokół z posiedzenia kierownictwa MSW 8 XI 1980 r., k. 75-81; A. Friszke, Korowcy, 
eksperci i reszta. Spory o kształt Solidarności jesienią 1980, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji 
wobec komunizmu i dyktatury” 2012, nr 3, s. 60-64. Por. A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i 
taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002, s. 78-85. 
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okazją do zamanifestowania swej bytności przez opozycję niepodległościową, odbyły się 

nazajutrz po zawarciu porozumienia rejestracyjnego pomiędzy władzą i „Solidarnością”. 

Zgromadziły w całym kraju blisko 40 tysięcy uczestników, dziesięciokrotnie więcej niż rok 

wcześniej. Na tak znaczny wzrost zainteresowania ważną dla środowiska konfederackiego 

rocznicą sama Konfederacja miała ograniczony wpływ, chociaż jej członkowie odgrywali 

wiodące role w organizacji uroczystości (za co zresztą byli przez aparat MSW represjonowani). 

W Krakowie do 6 tysięcy osób przemawiał Stanisław Palczewski. W Lublinie manifestację 

zorganizowali studenci wśród których był członek KPN, Piotr Opozda557. 

W tym samym czasie na kierownictwo MSW naciskali towarzysze sowieccy. Gdy 17 

listopada 1980 r. Milewski spotkał się z szefem KGB Jurijem Andropowem, ten snując analogię 

z sytuacją Węgier w 1956 r. straszył, iż wówczas w Moskwie zakładano, że węgierska armia 

oraz aparat bezpieczeństwa będą w stanie sobie poradzić a tak się nie stało. Sugestia interwencji 

była aż nadto widoczna558. Rozmowa z Andropowem zachęciła Milewskiego do ostrzejszego 

kursu. W gronie najbliższych współpracowników zalecał „rozwijać i pogłębiać uderzenia w 

KPN, jako w najsłabsze ogniwo grup antysocjalistycznych. Jak dotąd uderzenia te są 

enigmatyczne, mało aktywne, nie uwzględniające powagi chwili i grozy sytuacji. Brak jest w 

naszym działaniu pełnego zrozumienia, jak poważne zawisło nad krajem niebezpieczeństwo 

oraz jakie mogą być tego konsekwencje”559. Szef MSW zalecał natychmiastowe uderzenie i 

aresztowanie członków KPN, nawet tajnych współpracowników „którym się później to 

odpowiednio wynagrodzi”560. Milewski zachęcał podwładnych do dynamicznego działania 

argumentem, że istnieją plany by funkcjonariuszy wieszać a czas nie pracuje na korzyść władz. 

W trakcie narady stwierdzono, że brak jest dowodów na przestępczą działalność KPN, pomimo 

to jeszcze tego samego dnia gen. Krzysztoporski poinformował zastępcę prokuratora 

generalnego Józefa Żytę o planowanych w najbliższym czasie aresztowaniach konfederatów a 

także poinstruował go o treści komunikatu który miał zostać opublikowany w mediach561. 

                                                 
557 A. Friszke, Korowcy…, s. 64; T. Kozłowski, Anatomia rewolucji…, s. 157; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 
399. 
558 O tej samej rozmowie wspomina Wasilij Mitrochin, według którego „twardogłowy” Milewski był 
przekonywany, że dla stanu wojennego nie ma żadnej alternatywy. Szef MSW przedstawił Andropowowi także 
listę 1200 członków „Solidarności” i opozycji przeznaczonych w pierwszej chwili do internowania a po 
wystąpieniu szefa KGB miał stwierdzić: „Przekonaliście mnie, ale powiedzcie, jak ja mam teraz przekonać 
towarzyszy w Warszawie?”. Odpowiedź Andropowa nie została odnotowana (zob. Ch. Andrew, W. Mitrochin, 
Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001, s. 906-907). 
559 AIPN, 1585/198, Protokół z roboczego spotkania u ministra MSW, 21 XI 1980 r., k. 114-115. 
560 Ibidem, k. 115. 
561 Mimo świadomości nikłej wartości dowodowej materiału jeszcze w styczniu 1981 r. przedstawiciele MSW 
przekonywali przedstawicieli „bratnich” służb o tym, że proces niedługo ruszy a zgromadzone dowody są na tyle 
mocne iż „wykaże się na ich podstawie, czym są siły antysocjalistyczne i kto je wspiera” (zob. Notatka płk. Albina 



189 
 

Obradujące 26 listopada 1980 r. Biuro Polityczne KC PZPR poświęcono w głównej mierze 

sprawie więźniów politycznych. Chodziło o aresztowanych za dostarczenie mazowieckiej 

„Solidarności” tajnej instrukcji prokuratora generalnego PRL Lucjana Czubińskiego z 

zaleceniami jak kwalifikować karnie i represjonować osoby działające w opozycji. Gdy 20 

listopada 1980 r. do siedziby Regionu Mazowsze wkroczyli funkcjonariusze MO i SB w 

towarzystwie prokurator Wiesławy Bardonowej jasne stało się, że wybuchnie ogromny 

skandal. Przy powielaniu instrukcji Czubińskiego złapany został Jana Narożniak, drukarz 

związkowy związany z NOWą. Następnego dnia ogłoszono gotowość strajkową w jego 

obronie. 22 listopada 1980 r. prezydium regionu wydało kolejne oświadczenie w którym sprawę 

Narożniaka połączono z uwięzieniem Moczulskiego oraz zatrzymaniem organizatorów 

manifestacji opozycyjnych z 11 listopada 1980 r., głównie członków KPN. Rozszerzenie 

oświadczenia o nazwiska konfederatów spotkało się z wstrzemięźliwą reakcją działaczy KSS 

„KOR”. Ewa Kulik wstrzymała się z przekazaniem oświadczenia Eugeniuszowi Smolarowi, 

czekając na decyzję przebywającego poza Warszawą Jacka Kuronia562. 

Mieczysławowi Jagielskiemu w trakcie prowadzonych z przedstawicielami Mazowsza 

rozmów udało się rozdzielić sprawę uwięzienia Narożniaka od „politycznej” sprawy 

Moczulskiego. Taki obrót sprawy nie spotkał się ze zrozumieniem strajkujących głównie w 

Hucie Warszawa. Żądali oni prowadzenia strajku celem zwolnienia pozostałych więźniów 

politycznych. Za zakończeniem strajku po uwolnieniu Narożniaka i Sapeły optowali związkowi 

eksperci, m.in. Bronisław Geremek. Z kolei Jacek Kuroń okazywał wstrzemięźliwość. Do 

strajkujących przybył m.in. Lech Wałęsa, który nawoływał do zachowania umiaru („jeżeli 

pójdziemy za daleko, możemy stracić to co zyskaliśmy”). Optował on za powołaniem komisji 

sejmowej do spraw praworządności. Duże znaczenie w zakończeniu strajku odegrał Jacek 

Kuroń, który przekonał robotników iż władze komunistyczne zadeklarowały chęć prowadzenia 

rozmów na temat niespełnionych postulatów563. 

Andrzej Friszke, powołując się na protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR oraz 

kierownictwa MSW twierdzi, że uwolnienie Narożniaka i Sapeły było granicą możliwych ze 

strony władzy ustępstw. Na ostry kurs wobec KPN naciskali podczas październikowego 

plenum KC PZPR „twardogłowi” towarzysze. Władysław Kruczek wprost wpisywał 

działalność Moczulskiego w kontekst międzynarodowy i walki „między siłami socjalizmu i 

                                                 
Kožucha z narady przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych krajów socjalistycznych w Warszawie, 11 I 
1981 r. [w:] Przed i po 13 grudnia…, t. 1, s. 335. 
562 Protokół nr 51 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 26 listopada 1980 r. [w:] PZPR a „Solidarność”…, 
s. 299-305; A. Friszke, Rewolucja Solidarności…, s. 161-175. 
563 Ibidem. 
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pokoju, a siłami imperializmu i wojny”. Dalej zaś stwierdzał, że „ogniwa tych zmagań opasują 

całą kulę ziemską od Kampuczy aż po Chile. Moczulski to nie luzem spacerujący po Polsce 

osobnik, jak nie luzem działający i sympatyzujący mu w Bawarii Strauss. Istnieje nić wspólnoty 

między takimi ludźmi ciągnąca się poprzez kontynenty. Nić nienawiści do komunizmu, 

nienawiści do socjalizmu”564. Presja ze strony aparatu partyjnego z pewnością była czynnikiem 

z którym liczono się we władzach „Solidarności”, jednak na obecnym stanie badań trudno 

wyrokować czy decydujący w tonowaniu protestów. 

Wstępne rozmowy przedstawicieli związku z władzami na temat praworządności odbyły 

się 10 grudnia 1980 r. Ze strony „Solidarności” uczestniczyli w nich Jan Olszewski, Wiktor 

Kulerski oraz Jarosław Kaczyński. Władze komunistyczne reprezentowali zaś szef Kancelarii 

Rady Państwa Edmund Boratyński, wiceminister sprawiedliwości Tadeusz Skóra oraz zastępca 

prokuratora generalnego Józef Żyta565. 

Głównie z inicjatywy działaczy RMP (m.in. Aleksandra Halla, Dariusza Kobzdeja), 

Tadeusza Szczudłowskiego i mecenasa Jacka Taylora Krajowa Komisja Porozumiewawcza 

NSZZ „Solidarność” przyjęła podczas posiedzenia 10 grudnia 1980 r. uchwałę powołująca do 

życia Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Nazwa nawiązywała bezpośrednio do 

punktu 4 porozumień gdańskich w którym była mowa o „zaniechaniu represji za wyznawane i 

głoszone publicznie poglądy polityczne”. Podczas obrad KKP odrzucono pomysł użycia w 

nazwie tworzonej organizacji terminu „więźniowie polityczni”, jako mogący niepotrzebnie 

drażnić władze566. Według Ryszarda Mozgola przeforsowano w ten sposób koncepcję 

lansowaną przez Jacka Kuronia. W zamyśle Komitet miał być ciałem elitarnym skupiającym 

ważnych działaczy związkowych oraz intelektualistów będących autorytetami moralnymi. 

KKP oddelegowała do KOWzP dziewięciu przedstawicieli. W kolejnych dniach włączono w 

jego skład intelektualistów sprzyjających „Solidarności”. Być może to właśnie powołanie 

Komitetu było przyczyną nacisków wywieranych przez gen. Krzysztoporskiego na Biuro 

Śledcze MSW by jak najszybciej zakończyć śledztwo w sprawie KPN567. 

W jednym z grypsów adresowanych do Marii Moczulskiej jej mąż nalegał by weszła wraz 

Jerzym Borucem do kierownictwa KOWzP. Zalecał by domagała się wejścia przedstawicieli 

                                                 
564 AAN, KC PZPR, sygn. III/130, Stenogram VI Plenarnego posiedzenia KC PZPR, 4-6 X 1980 r., k. 638-639. 
565 O poszanowanie praw, „Niezależność”, 31 XII 1980, nr 11/12, s. 4; A. Friszke, Rewolucja Solidarności…, s. 
175-176. 
566 Stenogram posiedzenia KKP z 10 XII 1980 r. nie zachował się w żadnych znanych kolekcjach archiwalnych 
(zob. Przewodnik po zbiorach Archiwum Solidarności w Warszawie. Suplement, oprac. G. Majchrzak i J. M. 
Owsiński, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, Warszawa 2001, mps). 
567 AIPN, 1585/198, Protokół z posiedzenia kierownictwa MSW 13 XII 1980 r., k. 162; Idem, 1510/5914, J. 
Kamiński, KPN. Założenia…, s. 118-119; Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, „Niezależność”, 31 XII 
1980, nr 11-12, s. 4; R. Mozgol, op.cit., s. 68; T. Sikorski, op.cit., s. 182-183. 
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KOWzP do delegacji „Solidarności”, która miała rozmawiać z władzami w sprawie więźniów 

politycznych. Chciał także by to „Solidarność” finansowała działalność Komitetów (także 

regionalnych) oraz by powołano rzecznika KOWzP (wykluczał by została nim Moczulska). 

Lider KPN nakazywał by nie ograniczać się jedynie do więzionych konfederatów ale tworzyć 

jak najszerszy front obrony prześladowanych za przekonania568. 

Co ciekawe, kierownictwo SB oceniało, że w składzie KKP zasiadało aż siedmiu członków 

KPN, czego nie potwierdzają badania prozopograficzne. Podobnie trudna do weryfikacji jest 

liczba 75 konfederatów w gronie delegatów I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ 

„Solidarność” odbywającego się we wrześniu i październiku 1981 r. W trakcie pierwszej tury 

KZD sowiecka agencja prasowa TASS podawała, że 90 delegatów miało być zwolennikami 

KPN (a 120 KSS „KOR”). Dane te dementował Janusz Onyszkiewicz, rzecznik prasowy 

zjazdu. Z kolei Waldemar Kuczyński spisując na gorąco wrażenia z KZD zanotował: „sama 

sala nie składa się z ponad ośmiuset jednostek, lecz jest bogato ustrukturalizowana. Poza 

formalnymi podziałami regionalnymi (każdy region zajmuje odrębny sektor), które czasem 

określają stanowisko (np. w sprawach struktury regionalnej »Solidarności«), salę przebiega 

wiele innych podziałów wewnątrz regionów, a także w poprzek […] W poprzek regionów idą 

»partie« - grupy delegatów sympatyzujące z KOR, KPN, ROPCiO, Polską Partią Pracy 

(zakładaną z inicjatywy działacza »Sieci«, Jerzego Milewskiego) itd. KPN jest silny w 

katowickim, KOR w »Mazowszu«, PPP na Wybrzeżu. Dokładna geografia i liczebność tych 

frakcji politycznych jest trudna do ustalenia. Lityński - jeden z głównych, jak się wydaje, 

organizatorów grupy KOR-owskiej - opowiada mi na przykład, że liczy ona ponad dwustu 

delegatów”569. Zagadnienie wpływu konfederatów na różne ogniwa związkowe wymaga 

przeprowadzenia dalszych badań. W świetle opracowań MSW (często bazujących na 

zniszczonych w kolejnych latach aktach operacyjnych) działalność konfederatów wewnątrz 

władz statutowych „Solidarności” była przedmiotem analizy funkcjonariuszy SB. Wśród 

regionów najbardziej „konfederackich” wymieniano przede wszystkim Śląsko-Dąbrowski na 

którego czele stał niezwiązany z KPN Andrzej Rozpłochowski. Duże znaczenie miał także 

znaczny wzrost sympatii dla Konfederacji wśród śląskich robotników. Tamtejsze struktury 

KPN zaczęły się rozwijać dopiero od jesieni 1980 r. W gronie kierowniczym Śląsko-

Dąbrowskiej „Solidarności” z KPN związani byli m.in. Teresa Baranowska i Józef Zajkowski 

a Henryk Strzódka pełnił nawet funkcję wiceprzewodniczącego regionu. Duże znaczenie miał 

fakt, że także na poziomie lokalnych i zakładowych struktur związkowych w tym regionie 

                                                 
568 AKK, Gryps Leszka Moczulskiego do Marii Moczulskiej, [1981], bp. 
569 W. Kuczyński, op.cit., s. 170. 
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zauważalną rolę odgrywali sympatycy lub członkowie KPN. Np. MKZ w Tarnowskich Górach 

przez samych związkowców nazywany był „KPNowskim”570. 

Wśród pozostałych regionów w których konfederaci zaistnieli na szczeblu kierowniczym 

wymienić należy Region Podbeskidzie. Poza faktycznymi członkami KPN w MSW łączono z 

ta partią także przewodniczącego regionu, Patrycjusza Kosmowskiego. Pod wpływem 

Konfederacji miały pozostawać także władze związkowe w Radomiu, Płocku i Częstochowie. 

Konfederatą był także Bogusław Bardon, przewodniczący MKZ w Opolu571. 

Wracając do KOWzP, w jego skład weszli: Władysław Bartoszewski, Bogusław Bardon, 

Marian Brandys, Zbigniew Bujak, Kazimierz Dejmek, Kazimierz Dziewanowski, Aleksander 

Hall, Zbigniew Janas, Ryszard Kalinowski, Tadeusz Konwicki, Edward Lipiński, Halina 

Mikołajska, Adam Niezgoda, Longin Osiński, Zbigniew Romaszewski, Zofia Romaszewska, 

Andrzej Rozpłochowski, Władysław Siła-Nowicki, Aniela Steinsbergowa, Bogusław Śliwa, 

Kazimierz Świtoń, Klemens Szaniawski, Jacek Taylor, Andrzej Wajda, Lech Wałęsa, Stanisław 

Wądołowski, Wanda Wiłkomirska oraz Halina Winiarska. 20 grudnia 1980 r., podczas 

spotkania inaugurującego działalność Komitetu Zofia Romaszewska została upoważniona do 

kierowania pracami Sekretariatu. Informując o powstaniu Komitetu jego członkowie zwracali 

uwagę, że procesy polityczne zagrażają „procesowi odnowy i demokratyzacji”. Ich zdaniem 

karygodne było posługiwanie się kodeksem karnym jako narzędziem walki politycznej. 

Odcinając się od poglądów więzionych pisali wprost iż niedopuszczalne jest zrównywanie 

krytyki sprawujących władzę z – penalizowanym w kodeksie karnym - znieważeniem narodu, 

PRL i jej ustroju. Wejście w skład KOWzP Wałęsy i kilku członków Krajowej Komisji 

Porozumiewawczej pokazywało, że „Solidarność” problem więźniów politycznych traktuje 

                                                 
570 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 20; Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 
124-126; J. Kossecki, Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1981, Warszawa 1983, s. 146; K. 
Łojan, op.cit., s. 242-245; P. Osęka, Elita „Solidarności”. Prozopografia Komisji Krajowej [w:] Solidarność od 
wewnątrz 1980-1981, red. A. Friszke, K. Persak, P. Sowiński, Warszawa 2013, s. 186-201; G. Wołk, Liderzy 
regionalni „Solidarności”. Komunikat z badań, mps; K. Wilczok, Radykałowie „Solidarności”. Kierownictwo 
MKZ Katowice w sporze o program i taktykę działania NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981, Warszawa 2019, 
s. 92-94; T. Kurpierz, J. Neja, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-
1989, t. 6, Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 214-215; I Krajowy Zjazd 
Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 1-I tura, oprac. i red. G. Majchrzak, J. M. Owsiński, Warszawa 
2011, s. 642. 
571 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 125-126; Z. Bereszyński, op.cit., s. 189-194. Budowa 
struktur KPN na terenie Śląska Opolskiego była nadzorowana przez Zbigniewa Makush-Woronicza 
mieszkającego w pod opolskim Rzędowie. Prowadzono ją w konspiracji, ujawniając jedynie nazwiska 
pojedynczych działaczy (nawet w okresie solidarnościowym). Według Zbigniewa Bereszyńskiego jesienią 1981 
r. środowisko to liczyło kilkadziesiąt osób, w tym ważnych lokalnie działaczy „Solidarności” takich jak Janusz 
Sanocki czy Jerzy Gnieciak. 
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poważnie. Także koincydencja czasowa pomiędzy powołaniem KOWzP a prowadzeniem 

rozmów na temat praworządności nie była przypadkowa572. 

Efektem pierwszego spotkania KOWzP było wystosowanie apelu do przewodniczącego 

Rady Państwa w sprawie uwolnienia z więzień i przerwania postępowań karnych wobec: 

Leszka Moczulskiego, Wojciecha Ziembińskiego, Tadeusza Stańskiego, Zygmunta 

Goławskiego, Jerzego Sychuta, Krzysztofa Bzdyla i Tadeusza Jandziszaka. „Ani Komitet 

Obrony Więzionych za Przekonania ani poszczególni jego uczestnicy nie identyfikują się z 

poglądami politycznymi osób represjonowanych. Uważamy jednak za sprawę wielkiej wagi 

uwolnienie osób uwięzionych”-stwierdzano w dokumencie573. 

Środowisko KPN odebrało jednak te zabiegi jako pozorujące działania. Jerzy Łojek 

stwierdzał wprost, że „grupa KPN jest obiektem napaści nie tylko ze strony władz, ale i 

opozycji wraz z władzami «Solidarności». Obrona tych ludzi przez «Solidarność» jest żadna, 

wręcz faryzejska. Rodziny uwięzionych są zdruzgotane psychicznie faktem braku 

zainteresowania losem tych jedynych teraz w Polsce więźniów politycznych”574. Według 

Moczulskiego włączenie się w prace KOWzP ludzi ze środowiska KOR spowodowało, że jego 

działalność utknęła na niekończących się rozmowach a najważniejszą decyzją było uchwalenie 

kilkuetapowego konkursu plastycznego na plakat poruszający tematykę więźniów 

politycznych. Aktywnie w działalność KOWzP włączyła się Maria Moczulska. Starając się 

doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia męża uczestniczyła nieformalnie w spotkaniach 

nowopowstałego Komitetu. Wychodząc z założenia, że jego członkowie nie byli skorzy do 

aktywnych działań często ich ostro krytykowała („Byłam wobec nich bardzo niegrzeczna, 

niemiła” - wspominała po latach)575. 

W podobnym duchu formułowane były wiadomości wysyłane przez kierownictwo KPN 

do rządu na uchodźstwie: „Ruch KOWzP obejmuje wszystkie Regiony «Solidarności» i jest 

całkowicie zdominowany przez nasze wpływy. Stanowi kapitalne źródło propagandy i naboru 

członków do KPN. Działalność KOWzP nie należy utożsamiać z powołanym przez KSS 

«KOR» Komitetem z udziałem licznych intelektualistów pozostających w zasięgu wpływów 

KORu. Komitet ten ma znaczenie jedynie prestiżowe a jego aktywność jest żadna, gdyż 

                                                 
572 Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, „Niezależność”, 31 XII 1980, nr 11/12, s. 4; G. Waligóra, G. 
Wołk, op.cit., s. 399-400; K. Wilczok, Radykałowie „Solidarności”…, s. 92-94; T. Sikorski, op.cit., s. 182-183. 
573 IPMS, sygn. A.66/39, Komunikat Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, 20 XII 1980 r., bp. 
574 IPMS, sygn. A.66/39, List Jerzego Łojka do Franciszka Wilka, 10 II 1981 r., bp. 
575 G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 399-400; K. Wilczok, Radykałowie „Solidarności”…, s. 92-94; T. Sikorski, 
op.cit., s. 182-183; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 145-148; Nie cierpię fanatyzmu. Z Marią Moczulską 
rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 294. 
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przebywanie w areszcie członków Kierownictwa KPN jest ze względów konkurencyjnych na 

rękę KOR-owi”576. 

Była to ocena zbyt surowa. Skalę niezależnych akcji nagłaśniania represji i nawoływania 

do uwolnienia przywódców KPN obrazują szacunki SB. Według esbeków do końca 1980 r. w 

całym kraju wydrukowano i rozkolportowano ok. 63 tysięcy ulotek wzywających do 

uwolnienia więzionych konfederatów. W ocenie analityków MSW stanowiło to aż 73% całej 

produkcji ulotkowej opozycji w tym czasie. Z niepokojem zauważano, że coraz częściej 

drukowane były na związkowym sprzęcie. Przypadki takie miały miejsce m.in. w Gdańsku, 

Krakowie czy Katowicach. Końcem stycznia 1981 r. KOWzP informował Marszałka Sejmu iż 

listy w obronie więźniów sumienia podpisało ponad 82 tysiące osób577. 

Po aresztowaniu Moczulskiego wzrosła rola Marii Moczulskiej. Mimo że formalnie nie 

była członkiem Konfederacji, realnie zastąpiła więzionych liderów partii. To do niej zgłaszały 

się osoby zainteresowane akcesem do KPN. Od początku 1981 r. zaczęła intensywnie 

podróżować po kraju, nagłaśniając sprawę więźniów politycznych. Po latach wspominała: 

„jeżdżąc z miasta do miasta, od jednego zakładu do drugiego. Była to mordercza wędrówka. 

Od marca do maja przejechałam 55 tysięcy kilometrów. Nocowałam w samochodzie, a wożący 

mnie kierowca spał w czasie zebrań, wieców i prelekcji, które dla mnie organizowano. Później 

SB przedstawiła mi nagrania z sześćdziesięciu kilku spotkań publicznych z moim udziałem. 

Szybko musiałam nauczyć się przemawiać, wyjaśniać ludziom prostym językiem, o co mi 

chodzi, odpowiadać na rozmaite pytania w tym również dotyczące programu i działalności 

KPN”578. Uczestnicząc w działaniach lokalnych Komitetów Obrony Więzionych za 

Przekonania Moczulska odwiedziła m.in. w maju i czerwcu 1981 r. Poznań. Na miejscowej 

politechnice i Akademii Ekonomicznej wygłosiła przemówienia przybliżające sylwetki 

więzionych konfederatów oraz apelowała o wsparcie w próbach ich uwolnienia. Odgrywała 

aktywny udział w tworzeniu nowych struktur w ośrodkach takich jak Poznań, gdzie komórek 

KPN wcześniej nie było579. 

Żona przewodniczącego KPN często występowała przed licznym gronem słuchaczy. W 

kwietniu 1981 r. przemawiała przed blisko 400 osobami na auli Uniwersytetu Łódzkiego. 

                                                 
576 IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 IX 1981 r., bp. 
577 AIPN, 0222/747, t. 1, Analiza działalności propagandowej grup antysocjalistycznych na przykładzie ROPCiO, 
KPN, RMP, RWD, KPSN i innych, IV 1981 r., k. 16-18; AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/71, List KOWzP 
do Marszałka Sejmu PRL, 30 I 1981 r., k. 81. 
578 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 147. 
579 G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci 
Narodowej” 2019, nr 11, s. 167-180; P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska [w:] NSZZ 
„Solidarność” 1980-1989, t. 4, Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 48. 



195 
 

Spotkania te miały identyczną formułę. Moczulska pokrótce charakteryzowała program, cele i 

symbole KPN a także opowiadała o aktualnych represjach władz względem jej członków. 

Pytana o stosunki na linii KPN-KOR odrzucała tezę o wzajemnej wrogości tych organizacji 

uwypuklając jednocześnie różnice programowe pomiędzy nimi. Podczas łódzkiego spotkania 

stwierdziła, że nie jest w stanie podać pełnej liczby członków KPN, jednak szacowała, że 

wynosi minimum 10 tysięcy osób580. 

W trakcie innych spotkań nie zawsze wypowiadała się tak koncyliacyjnie na temat sporów 

KPN i KOR. Gdy 7 maja 1981 r. odwiedziła siedlecki Zakład Przemysłu Dziewiarskiego 

„Karo” stwierdziła, że zarówno Jacek Kuroń jak i Adam Michnik nie są zwolennikami 

wypuszczenia z więzienia jej męża. Zdaniem obserwujących spotkanie esbeków „sposób 

przekazywania oraz swoboda w formułowaniu myśli, zjednało jej [tj. Moczulskiej] słuchaczy. 

Przybyłe tam osoby wręcz zachwycały się, stwierdzając, że Michnik robi wysiadkę przy 

Moczulskiej”581. Faktycznie, w świetle zachowanych relacji żona przewodniczącego KPN 

miała dar zjednywania robotników a jej wystąpienia przyjmowane były pozytywnie, stanowiąc 

skuteczne podglebie dla zwiększenia liczby sympatyków KPN. Z drugiej strony, Kuroń jak i 

Michnik wypowiadali się wówczas bardzo wstrzemięźliwie o Moczulskim. Gdy Kuroń pod 

koniec stycznia 1981 r. spotkał się w stołecznej Rivierze z blisko 500 studentami pytany m.in. 

o KPN odpowiadał, że nie może krytykować osoby przebywającej w więzieniu. Po czym to 

robił mówiąc iż uważa działalność KPN za nieodpowiedzialną. Zarzucał jej liderowi, że ten nie 

sformułował programu politycznego a mówienie przez Moczulskiego o niepodległości nie 

niosło za sobą żadnego przesłania, jak ona ma wyglądać. Wspomniał także, że liderowi KPN 

zdarzało się atakować inne organizacje opozycyjne582. 

Z kolei Adam Michnik zapytany z lutym 1981 r. o KPN odpowiadał: „Jako KOR żeśmy 

się nigdy merytorycznie nie wypowiadali na ten temat. Od siebie mogę powiedzieć, co 

następuje, że ja miałem stosunek krytyczny do KPN-u i do ich publikacji. W momencie kiedy 

ich zamknięto do więzienia, na ten temat nie będę się wypowiadał, jedyne co mogę powiedzieć: 

że uważam za skandal, że oni siedzą nadal w więzieniu; że trzeba zrobić wszystko, żeby oni z 

więzienia wyszli; że jak długo oni w więzieniu siedzą, jest zagrożona wolność każdego z nas. 

Z Moczulskim chętnie porozmawiam, jak on tu koło mnie będzie siedział, a kopanie leżących 

                                                 
580 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III KWMO w Łodzi płk. Czesława Chojaka 
do naczelnika Wydziału III-2 KSMO ppłk Kazimierza Dzieni, 6 V 1981 r., k. 52. 
581 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III KWMO w Siedlcach ppłk. Bolesława 
Kościuka do naczelnika Wydziału III-2 KSMO ppłk Kazimierza Dzieni, 11 V 1981 r., k. 53. 
582 AIPN, 2418/1, t. 14, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 26 I 1981 r., k. 172. 
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i uwięzionych uważam za proceder nieprzyzwoity”583. Michnik miał rację. KOR nigdy KPN 

nie oceniał ani tym bardziej nie atakował. Czynili to „prywatnie” niektórzy z jego członków, 

co z zewnątrz, nie tylko dla konfederatów, było jednoznacznie odbierane jako ataki całego 

KOR. Nie zawsze niuansowano czy to opinia Michnika, Kuronia czy np. Józefa Rybickiego. 

Gdy tymczasowym przewodniczącym KPN został Krzysztof Gąsiorowski krytyczna ocena 

wobec działaczy KSS „KOR” nie ustała. „Obserwując od lat wypowiedzi i działania czołowych 

przywódców KOR można stwierdzić, że podstawowy ich trzon reprezentuje ideologię 

komunistyczną w wydaniu Trockiego. Są to komuniści-trockiści i stąd tak wielką mają trudność 

z powołaniem partii politycznej. Komunizm w Polsce nie uzyska bowiem popularności bez 

względu na to czy jest to komunizm w wydaniu Lenina czy Trockiego […] Aktualnie KPN nie 

prowadzi otwartej walki z KSS «KOR» Dotyczy to także wydawnictw KPN. Walka toczy się 

po cichu i będzie przybierała na sile. Chodzi tu bowiem o wpływy o rząd dusz w Narodzie. 

Konfederacja wygra tę rywalizację ponieważ działa w polskim tylko interesie i jest 

zdecydowanie niepodatna na żadna zewnętrzne inspiracje” - stwierdzał CKAB KPN584. 

Z kolei Maria Moczulska wciąż występowała podczas spotkań z przedstawicielami 

KOWzP, m.in. w auli SGGW i podczas konferencji prasowej zwołanej końcem kwietnia 1981 

r. w stołecznej zajezdni MZK przy ul. Młynarskiej. Nawet w gronie działaczy i doradców 

„Solidarności” nie cofała się przed stawianiem związkowi zarzutu niedostatecznej aktywności 

na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. We wspominanej zajezdni towarzyszyli jej m.in. 

Seweryn Jaworski (prowadził konferencję), Jan Olszewski i Lech Sokołowski585. 

Niezależnie od Moczulskiej, półkonspiracyjną działalność w ramach KPN usiłował 

prowadzić Andrzej Szomański, który w porozumieniu ze Stefanem Melakiem oraz Tadeuszem 

Stachnikiem (a w tajemnicy przed Marią Moczulską) usiłowali zorganizować niejawny 

werbunek nowych członków KPN. Stworzony wówczas „trójkąt” miał zastąpić Radę 

                                                 
583 A. Michnik, Polskie myszki i radziecki kot, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec 
komunizmu i dyktatury” 2012, nr 3, s. 163. Słowa Michnika są o tyle istotne, że według Waldemara Kuczyńskiego 
to właśnie Michnik 10 października 1980 r. przekonywał, że uwolnienie lidera KPN byłoby działaniem „moralnie 
zasadnym, a władzy dawałoby okazję do zrobienia gestu” (zob. W. Kuczyński, op.cit., s. 90). Podobne opinie 
wyrażał także Jan Józef Lipski, który podczas jednego z otwartych spotkań stwierdzał wprost: „nie będę niczego 
mówił, co by było polemiką z panem Moczulskim. Bo pan Moczulski siedzi w tej chwili w areszcie, paru ludzi z 
KPN siedzi w areszcie śledczym. Oskarżeni są z artykułu b[ardzo] poważnie sformułowanego o b[ardzo] dużym 
zagrożeniu karnym i nigdy nie było moim zwyczajem, ani zwyczajem moich przyjaciół, polemizować z ludźmi, 
którzy nie mogą odpowiedzieć z tego powodu, że znajdują się w areszcie” (cyt. za: Ł. Garbal, op.cit., t. 2, s. 384). 
584 IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 IX 1981 r., bp. 
585 AIPN, 2418/1, t. 15, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny TW, 23 IV 1981 r., k. 44-46; Ibidem, 00334/289, t. 
10, Informacja operacyjna TW „Tarcza”, 24 IV 1981 r., k. 89-97. W trakcie konferencji wśród więźniów 
politycznych wymieniono także Alicję Wesołowską, pracownicę ONZ aresztowaną w sierpniu 1979 r. i skazano 
ją na 7 lat więzienia za szpiegostwo. Upomnienie się o Wesołowską było najpewniej skutkiem międzynarodowego 
lobbingu m.in. Amnesty International oraz ONZ i amerykańskich dyplomatów. Wesołowska nie była jednak w 
późniejszym okresie wymieniana w gronie więzionych za przekonania. Zwolniono ją dopiero w 1984 r. 
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Polityczną KPN i w koncepcji Szomańskiego stanowić główny ośrodek decyzyjny KPN. Jego 

celem miało być kontynuowanie akcji ulotkowej zmierzającej do uwolnienia liderów partii, 

śledzenie sytuacji w kraju oraz prowadzeniu - niesprecyzowanej przez Stachnika - „akcji 

antykorowskiej”. Utworzenie w kwietniu 1981 r. „trójkąta” nie wpłynęło jednak w znaczący 

sposób na sytuację KPN i ciało to nie odegrało znaczącej roli w kolejnych tygodniach i 

miesiącach, chociaż wśród omawianych pomysłów pojawiały się np. działania zastraszające 

biorących udział w procesie KPN prokuratorów, sędziów czy ławników586. 

Cztery dni po zawiązaniu „trójkąta” o więźniach politycznych rozmawiano na posiedzeniu 

KKP. Stanowisko przyjęte 10 kwietnia 1981 r. przez władze „Solidarności” odwoływało się do 

punktu 4 Porozumienia Gdańskiego a także nawoływało władze do zaniechania postępowań 

karnych wobec przeciwników politycznych. Wprost zażądano uwolnienia liderów KPN oraz 

braci Kowalczyków587. 

Oddolnie tworzone KOWzP często były zdominowane przez działaczy, lub sympatyków 

KPN. Nawet gdy nie przeważali liczbowo w składzie to nadawali ton działalności. Było tak 

chociażby na Mazowszu, gdzie z jednej strony to działacze KSS „KOR” mieli duży wpływ na 

„Solidarność” ale już w KOWzP zauważalna była rola konfederatów. W składzie wyłonionego 

18 maja 1981 r. Regionalnego KOWzP znaleźli się m.in. Waldemar Dziumak, Zygmunt 

Goławski, Marek Lachowicz, Maria Moczulska i Grzegorz Rossa588. Nie inaczej było w innym 

ważnym regionie, tj. Małopolsce. O ile konfederaci nie stanowili poważnej siły w lokalnych 

władzach związkowych to już w prezydium KOWzP znalazło się ich kilku (Zygmunt Łenyk, 

Ryszard Majdzik, Emilia Afenda-Dadał i Adam Macedoński)589. 

Lokalne KOWzP okazały się doskonałą bazą dla KPN także w ośrodkach, gdzie wcześniej 

budowa struktur partyjnych przychodziła z dużą trudnością lub w ogóle nie znajdowano 

chętnych. Dobrym przykładem była Łódź, w której dopiero utworzenie 29 kwietnia 1981 r. 

KOWzP zdynamizowało konfederacką aktywność w mieście. Komitet stał się nie tylko 

miejscem skupiającym sympatyków programu niepodległościowego ale także bazą 

werbunkową dla KPN. Zbigniew Kubiak, wybrany pierwszym przewodniczącym KOWzP i 

jego zastępca Ryszard Kostrzewa wstąpili do KPN. W Komitecie aktywność opozycyjną 

rozpoczynał Zbigniew Rybarkiewicz, późniejszy członek Rady Politycznej KPN. Napływ 

                                                 
586 AIPN, 2418/1, t. 15, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny TW „Tarcza”, 6 IV 1981 r., k. 154-158. 
587 KKP o więźniach politycznych, „Wiadomości Dnia” 14 IV 1981 r., nr 83, s. 2. 
588 AIPN, 00334/289, t. 10, Teczka pracy TW „Tarcza”, Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli KOWzP 18 
maja 1981 r., 19 V 1981 r., k. 139-146 i nast.; Ibidem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 120-121. 
589 Ibidem, s. 120. 
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chętnych pozwolił na utworzenie w okolicach listopada 1981 r. okręgu łódzkiego Konfederacji, 

który pokrywał się personalnie z tutejszym KOWzP590. 

Z kolei działalność KPN w Jeleniej Górze opierała się o Chrystofora Tulasza, który 

członkiem KPN został w marcu 1981 r. Wcześniej angażował się w tworzenie struktur lokalnej 

„Solidarności” i nawiązywał kontakty z przedstawicielami KOR-u (zaprosił do Jeleniej Góry 

m.in. Adama Michnika i Jacka Kuronia). Tadeusz Jandziszak, odpowiedzialny za organizację 

struktur KPN na Dolnym Śląsku, mianował go szefem Kierownictwa Akcji Bieżącej Podobszar 

Jeleniogórski, co de facto czyniło go szefem i organizatorem lokalnej struktury KPN. W swoim 

mieszkaniu przy ul. Jasnej zorganizował biuro KPN. Udało mu się przed stanem wojennym 

przygotować i wydać numer pisma „Rzeczpospolita”, które docelowo miało być organem 

prasowym podobszaru591. 

W Chełmie Okręgowy KOWzP powstał 28 lutego 1981 r. a czynnikiem decydującym było 

pismo MKZ Mazowsze w którym zalecano tworzenie regionalnych komitetów. Wybór 

członków Komitetu odbył się poprzez ich oddelegowanie przez MKZ. W uchwale chełmskiego 

MKZ stwierdzano, że jest to odpowiedź na nie przestrzeganie punktu czwartego Porozumienia 

Gdańskiego a ocena poglądów politycznych prezentowanych przez więzionych nie ma żadnego 

znaczenia. Członkami KOWzP zostały osoby piastujące ważne funkcje w lokalnej 

„Solidarności”, co wymuszało na władzach liczenie się z jego opinią. Z drugiej strony nie 

przeszkadzało to Komendantowi Wojewódzkiemu MO płk. Henrykowi Kamińskiemu zlecać 

działania represyjne wobec jego członków i naciskać w tym celu Prokuraturę Wojewódzką oraz 

Wydział Administracyjno-Prawny Urzędu Wojewódzkiego592. 

Przy tworzeniu Komitetów działał efekt kuli śniegowej, gdy pojedyncze osoby wciągały 

kolejne i w ten sposób powstawały struktury najpierw KOWzP, następnie KPN. W Chełmie 

proces zainicjował ściągnięty z Lublina student Jerzy Adamczuk. Trafił tam w wyniku starań 

Eugeniusza Wilkowskiego, jednego z aktywniejszych w regionie działaczy związkowych. 

Adamczuk, podczas zajęć Wszechnicy Robotniczej propagował program KPN. W mieście 

pojawiły się wówczas plakaty KPN, kolportowano prasę oraz znaczki organizacji. Informatorzy 

SB donosili o noszeniu tychże znaczków przez liderów lokalnej „Solidarności” i ich udziale w 

spotkaniach z Marią Moczulską w nieodległym Lublinie. Informowali także o „spotkaniu 

                                                 
590 K. Chylak, Konfederacja Polski Niepodległej…, s. 22-24; A. Czyżewski, op.cit., s. 165-167. 
591 Ł. Sołtysik, NSZZ „Solidarność” Region Jelenia Góra, t. 6, Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, 
Warszawa 2010, s. 514-515; AIPN, 001708/2664, J. Łotarewicz, W. Szewczyk, Zwalczanie wrogiej działalności 
Konfederacji Polski Niepodległej na terenie województwa jeleniogórskiego, WSO Legionowo 1986, k. 9-17. 
592 E. Wilkowski, Konfederacja Polski Niepodległej w Chełmie w latach 1981-1984, „Rocznik Chełmski”, t. 14, 
2014, s. 261-263. 
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założycielskim” KPN w Chełmie, które odbyło się 28 listopada 1981 r. Wzięło w nim udział 

kilka osób a za lidera SB uznała Janusza Sobańskiego, który współpracował z lubelskimi 

konfederatami także po 13 grudnia 1981 r. Chełmski KPN aż do wprowadzenia stanu 

wojennego przejawiał skromne formy działalności. Nie wydawał własnego pisma i nie 

prowadził akcji malowania napisów na murach itp.593. 

Aktywniejsza działalność miała miejsce w Białymstoku. Studenckie komitety w maju 1981 

r. utworzyły tam Międzyuczelniany KOWzP a w lipcu 1981 r. powstał Białostocki KOWzP z 

Zygmuntem Ciniewiczem jako przewodniczącym i Longinem Kierculem jako zastępcą. 

Zgrupowane w ten osób osoby podejmowały w regionie różnorodne akcje zmierzające do 

uwolnienia liderów KPN. Kiercul od czerwca 1981 r. pełnił funkcję pełnomocnika KPN na 

Białystok. Przed stanem wojennym udało mu się w oparciu działaczy KOWzP (m.in. 

Krzysztofa Bondaryka, Zenona Biendera, Jerzego Korolkiewicza) sformować konfederacką 

grupę. W listopadzie 1981 r. w mieście pojawiły się ulotki sygnowane przez KPN Białystok. 

Według Emilii Świętochowskiej-Bobowik Okręg ten liczył wówczas ok. 40 osób, wydawano 

także własne pismo „Czyn” a pierwszym przewodniczącym KAB został Bondaryk594. 

Podobne były początki KPN w Płocku. 2 czerwca 1981 r. zawiązany został przy Zarządzie 

Regionu siedmioosobowy KOWzP. Niemal z miejsca Komitet ogłosił protest głodowy w celu 

uwolnienia więźniów politycznych. Wzięło w nim udział trzech członków Zarządu Regionu z 

czego dwóch należało do KOWzP. Drugim kanałem docierania do Płocka konfederackiego 

programu okazali się studenci przywożący ze stolicy do płockiej filii Politechniki Warszawskiej 

konfederackie ulotki oraz pisma. Kolejnym etapem powstawania komórki KPN okazało się 

zaproszenie tam świeżo zwolnionego z więzienia Tadeusza Stańskiego. Podczas nieoficjalnej 

części wizyty Stański odpowiedzialnym za budowę miejscowych struktur uczynił Jana 

Chmielewskiego. Formalnie płocki oddział KPN utworzono 31 sierpnia 1981 r. z Janem 

Chmielewskim na czele i Ireneuszem Chmielewskim jako zastępcą. Ponadto w jego skład 

weszli: Andrzej Zajączkowski (TW „Jerzy/Michał”)595, Jarosław Kozanecki (sekretarz) oraz 

Edward Widuta (rzecznik prasowy). W kolejnych tygodniach zorganizowano tzw. 

                                                 
593 Ibidem, s. 264-265. 
594 E. Świętochowska-Bobowik, op.cit., s. 156-158. 
595 W świetle zachowanych źródeł Zajączkowski został zwerbowany przez SB 10 września 1980 r. w celu 
dostarczania informacji ze Szpitala Zespolonego w Płocku. W późniejszym okresie wszedł do KOWzP oraz KPN. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Zwolniony w styczniu 1982 r. zaangażował się w 
powstające w Płocku podziemne struktury konspiracyjne informując o nich SB. Końcem lutego 1982 r. został 
zdekonspirowany. W marcu 1982 r. jego akta przekazano do Wydziału XI Departamentu I MSW co sugeruje, że 
jego późniejsza emigracja uzgodniona była z wywiadem PRL (zob. J. Pawłowicz, Konfederacja Polski 
Niepodległej-Okręg Płock…, s. 135-141; G. Wołk, Paszport w jedną stronę? Emigracja internowanych po 
wprowadzeniu stanu wojennego [w:] Internowani i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, 
Katowice-Warszawa 2018, s. 65-68). 
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młodzieżówkę, której wiodącą postacią był Jacek Pawłowicz. Płocki oddział liczył ok. 40-tu 

członków596. 

Niekiedy u podstaw tworzenia komórek KPN stały także przypadkowe kontakty 

nawiązywane z działaczami opozycji. W ten sposób powstawały grupy, które czuły ideowy 

związek z programem KPN co przeradzało się niekiedy w próby nawiązywania kontaktów z 

działaczami tej partii i budowanie w rodzinnym mieście nowych struktur. Tutaj także działała 

zasada kuli śniegowej. Jedna osoba namawiała kolejne a ta znowu kolejne i liczba osób 

wciągniętych w działalność opozycyjną rosła. Dobrze pokazuje to przypadek Skonfederowanej 

Grupy Młodzieży „Orzeł” z Zamościa, której twórca Radosław Sarnicki powołał ją po 

zetknięciu się z krakowskimi konfederatami, namawiając do stworzenia podobnej grupy innego 

ucznia, Dariusza Cymbałę z Tomaszowa Lubelskiego597. 

W tym czasie coraz bardziej zauważalny stawał się konflikt między częścią kierownictwa 

KPN a Marią Moczulską. Spór najpewniej miał podłoże ambicjonalne. Szeremietiew i Stański 

nie akceptowali, że Moczulska nie będąc członkiem Konfederacji chce mieć wpływ na proces 

decyzyjny. Z kolei żona przewodniczącego poczuwała się do zwiększenia własnej aktywności 

w obliczu aresztowania męża. Spór ten wywierał negatywny efekt na koordynację działań 

zmierzających do uwolnienia Moczulskiego i otwierał nowe pola do tworzenia przez SB 

kombinacji operacyjnych osłabiających KPN. Zwłaszcza, że adres domowy Moczulskich przy 

ul. Jaracza był podstawowym punktem kontaktowym dla osób chcących się włączyć w 

działalność KPN. W późniejszym okresie dawało się także zauważyć, że skonfliktowane strony 

tworzyły niezależne od siebie sieci kontaktów z regionalnymi strukturami. Było to o tyle 

istotne, że od aresztowania Moczulskiego konfederaci organizowali na terenie całego kraju 

akcje ulotkowe w jego obronie598. 

12 października 1980 r. w mieszkaniu przy ul. Jaracza, a więc pod okiem SB, odbyło się 

kolejne posiedzenie Rady Politycznej KPN. Wzięli w nim udział: Romuald Szeremietiew, 

Tadeusz Stański, Marek Lachowicz, Krzysztof Gąsiorowski, Tadeusz Jandziszak, Stanisław 

Krajski i Teresa Koprowska. Głównym tematem było omówienie efektów akcji 

                                                 
596 AIPN, 001708/1902, G. Żukowski, Antysocjalistyczne i antypolskie aspekty działalności Konfederacji Polski 
Niepodległej na terenie województwa płockiego, WSO Legionowo 1984, k. 26-57; J. Pawłowicz, Konfederacja 
Polski Niepodległej-Okręg Płock…, s. 134-140. 
597 AIPN, 001708/2104, H. Flis, Wpływ ideologii Konfederacji Polski Niepodległej na postawy młodzieży szkół 
średnich na przykładzie województwa zamojskiego w latach 1981-1983, WSO Legionowo 1985, k. 32-42. Według 
TW „Marek Walicki” zadanie utworzenia rejonu zamojskiego wydał Tomaszowi Kowalczykowi przebywający 
czasowo na wolności Tadeusz Stański. W źródłach brak jednak informacji o wprowadzeniu tej decyzji w życie 
(zob. AIPN, 00328/664, t. 4, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 11 VI 1981 r., k. 132). 
598 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 190-193; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 399. 
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nagłaśniających aresztowanie Moczulskiego. Zastanawiano się także nad wejściem 

przedstawicieli KPN do powstających organizacji studenckich oraz chłopskich. Pojawił się 

wówczas pomysł, ostatecznie niezrealizowany, utworzenia przez Stanisława Krajskiego i 

Teresę Koprowską - na bazie studentów ATK - Polskiej Unii Studentów Katolickich. Doszło 

do spotkania na którym omawiano kwestie statutowe i treść deklaracji ideowej PUSK. Wzięło 

w nim udział kilkanaście młodych osób, które już wcześniej należały do KPN. Sam PUSK miał 

stronić od działalności politycznej i być organizacją o charakterze społeczno-religijnym599. 

Wobec aresztowania Moczulskiego, Szeremietiew i Stański zaczęli przygotowywać tzw. 

II strukturę, niejawną i opartą o działaczy nieznanych SB. Szeremietiew minimalizując ryzyko 

aresztowania zaczął się ukrywać600. Według doniesień napływających do SB niejawne 

struktury budowano nieskutecznie, co wywoływało irytację niektórych członków partii. W 

środowisku pojawiły się także plotki na temat prób powrotu do PAXu Szeremietiewa i 

Stańskiego. Negatywnie oceniająca aktywność tymczasowego przewodniczącego Maria 

Moczulska twierdziła, że po wypuszczeniu męża z więzienia wyciągnie on konsekwencje 

wobec „paxowców”. Wspierał ją w tym - na polecenie SB - Tadeusz Stachnik)601. 

16 listopada 1980 r. w Warszawie planowano przeprowadzić spotkanie Rady Politycznej. 

W stolicy pojawiło się kilkanaście osób z Krakowa (m.in. Zygmunt Łenyk, Stanisław 

Palczewski, Stefan Dropiowski, Bogdan Długogórski, Waldemar Wypasek i Piotr 

Chmielarski), Warszawy (Tadeusz Stachnik) i Wrocławia (Tadeusz Jandziszak). Rozmowy 

miały dotyczyć głównie sytuacji KPN związanej z aresztowaniem jej liderów. Wobec 

nieobecności ukrywającego się Szeremietiewa i zauważenia esbeckiej obserwacji lokalu, gdzie 

miano obradować zdecydowano się przenieść posiedzenie do Krakowa602. 

Odbyło się ono niedługo później w mieszkaniu Krzysztofa Gąsiorowskiego. 22 listopada 

1980 r. - poza gospodarzem - spotkało się 11 osób z Krakowa, Warszawy, Łodzi i Wrocławia 

(m.in. Bożena i Radosław Huget, Wojciech Szostak, Stanisław Palczewski, Krzysztof Bzdyl, 

Bogdan Długogórski, Zygmunt Łenyk. Tadeusz Stachnik i Tadeusz Jandziszak). Podjęto 

wówczas decyzję by poszczególne ośrodki KPN nie podejmowały żadnych działań bez 

                                                 
599 AIPN, 2418/1, t. 12, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 13 X 1980 r., k. 96-97; 
Ibidem, 00328/664, t. 3, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 6 XI 1980 r., k. 131. 
600 Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Szeremietiewa wydano 18 XII 1980 r. (zob. AIPN, 1357/67, Akta 
śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romualda Szeremietiewa, 18 XII 
1980 r., k. 265 i nast.). 
601 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 192. 
602 AIPN, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Zygmunta Łenyka z 29 XI 
1980 r., k. 244; Idem, Protokół przesłuchania Stanisława Palczewskiego z 28 XI 1980 r., k. 275; Idem, Protokół 
przesłuchania Piotra Chmielarskiego z 6 XII 1980 r., k. 331. 
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uzgodnienia ich z centralą. Pojawiły się także głosy by nie podejmować działalności niejawnej 

oraz czasowo zawiesić drukowanie artykułów lub ulotek atakujących PZPR czy ZSRS. 

Wszystkie te pociągnięcia miały na celu pozbawienie władz pretekstu do dalszych aresztowań. 

Ostateczny głos w sprawie wyboru taktyki miał należeć do ukrywającego się Szeremietiewa. 

W mieszkaniu Moczulskiego postanowiono utrzymać „sztab”, do którego mogli się zgłaszać 

członkowie i sympatycy KPN. Jego trzon tworzyli Tadeusz Stachnik, Marek Lachowicz i 

Tadeusz Jandziszak. Postanowiono także, że w przypadku rozpoczęcia akcji zatrzymań 

członków KPN partia zawiesi działalność. Miało to na celu uchronienie przed represjami bazy 

członkowskiej. Postanowiono także kontynuować akcję ulotkową na rzecz więźniów 

politycznych. Kilka dni wcześniej, 11 listopada 1980 r., Moczulski złożył na ręce prokuratury 

oświadczenie o odmowie składania dalszych zeznań. Krok ten uzasadniał bezprawnym, 7-mio 

tygodniowym uwięzieniem. Cztery dni później prokuratur Tadeusz Gonciarz uzupełnił zarzuty 

stawiane Tadeuszowi Stańskiemu o udział w działalności KPN, której „celem jest działalność 

przestępcza polegająca między innymi na drukowaniu i rozpowszechnianiu ulotek oraz pism 

szkalujących ustrój PRL”, przedłużając jednocześnie jego aresztowanie do 3 lutego 1981 r.603. 

W obronie uwięzionych liderów KPN głos zabrali także studenci. Podczas obradującego 

22-23 listopada 1980 r. ogólnopolskiego Zjazdu Delegatów NZS protestowano m.in. przeciwko 

zatrzymaniu studentów KUL i jednocześnie członków KPN - Piotra Opozdy oraz Piotra 

Szczudłowskiego. Pochylono się także nad losem więzionych liderów KPN: Leszka 

Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego i Zygmunta Goławskiego a także przebywającymi w 

areszcie Janem Narożniakiem i Wojciechem Ziembińskim604. 

Opozdę i Szczudłowskiego zatrzymano po manifestacji rocznicowej na Placu Litewskim 

w Lublinie z 11 listopada 1980 r. Opozda podczas wystąpienia podkreślał niepodległościowy 

program KPN. Trzy dni później funkcjonariusze SB wkroczyli bez zgody władz uczelni do 

Domu Akademickiego KUL przy ul. Sławińskiego zatrzymując obu studentów. Zwolniono ich 

następnego dnia, jednak śledztwo w ich sprawie toczyło się nadal. W ich obronie stanęły oba 

lubelskie uniwersytety. NZS na KUL podjął w tej sprawie także 12-godzinny strajk 

                                                 
603 Ibidem, k. 244-245; AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. 
„Hazardziści” i „Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 192-194; Idem, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Oświadczenie Leszka Moczulskiego z 11 XI 1980 r., k. 84; Idem, 1357/66, Postanowienie o uzupełnieniu zarzutów 
Tadeuszowi Stańskiemu, 15 XI 1980 r., k. 237-240 i nast.; Idem, 2418/1, t. 13, SOR „Oszust”, Meldunek 
operacyjny, 24 XI 1980 r., k. 11; Meldunek operacyjny wraz ze słownym uzasadnieniem zagrożenia, dotyczący 
ROPCiO oraz KPN w Krakowie (SOR „Gniazdo”) [w:] Opozycja małopolska..., s. 1002-1003. 
604 Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981. Wybór dokumentów, wybór i oprac. K. Dworaczek, Warszawa 
2012, s. 66. 
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ostrzegawczy. W sprawie lubelskich reperkusji niepodległościowej manifestacji interweniował 

u Lecha Wałęsy Aleksander Hall, który otrzymał zapewnienie pomocy ze strony związku605. 

Konfederaci w - nieobchodzone oficjalnie - uroczystszości odzyskania niepodległości 

zaangażowali się na terenie całego kraju. Funkcjonariusze SB odnotowali m.in. ich czynny 

działania w Krakowie oraz fakt, że w Warszawie grupa konfederackiej młodzieży niosła dwa 

transparenty oraz kolportowała ulotki nawołujące do uwolnienia z więzień liderów KPN. SB z 

niepokojem odnotowała, że obchody 11 listopada w 1980 r. uzyskały duży rozgłos i wsparcie 

czynników oficjalnych. Chodziło m.in. o fakt, że Stefan Dropiowski uzyskał zgodę na 

manifestację wydaną przez władze miasta a oficjalne media szeroko informowały o ich 

przebiegu. Skala uczestnictwa mieszkańców także była niebagatelna. Przykładowo, w 

Krakowie SB szacowała, że pod Grobem Nieznanego Żołnierza pojawiło się ok. 10 tysięcy 

warszawiaków, w Krakowie zaś 6 tysięcy mieszkańców606. 

Niedługo później w drugim obiegu pojawił się druk ulotny podpisany przez Romualda 

Szeremietiewa, jako pełniącego obowiązki przewodniczącego KPN. Przedstawiał w nim 10-

cio punktowy plan wyjścia z kryzysu. Dokument rozpoczynał się od utrzymanego w 

dramatycznym tonie oskarżenia względem członków PZPR, którzy doprowadzili kraj „o krok 

od tragedii narodowej”. Nawoływał do zachowania przez przedstawicieli władzy 

komunistycznej spokoju i rozwagi a także zaprzestania prowadzenia polityki konfrontacji. 

Według Szeremietiewa należało przede wszystkim skończyć z propagandą władz skierowaną 

wobec opozycji jako „sił wrogich Polsce” oraz wypuścić więźniów politycznych. Następnie 

proponował powołanie Komisji Legislacyjnej mającej dostosować przepisy prawa PRL do 

postanowień Międzynarodowych Paktów Praw Obywatelskich i Politycznych. Wśród 

postulatów znalazły się także: nawoływanie do uregulowania statusu prawnego Kościoła; 

udostępnienie niezależnym związkom zawodowym niezbędnych do działania środków; 

utworzenie komisji mającej na celu zbadanie działalności sądów, prokuratury, milicji i SB; 

opracowanie raportu o stanie gospodarki wraz z postulatami czasowego obniżenia stopy 

życiowej w celu jej reformy; zaprzestać zaciągania kredytów zagranicznych; zlikwidowanie 

PGR-ów (wprowadzając w ich miejsce rodzinne gospodarstwa); dokonanie korekty gospodarki 

w stronę potrzeb rynku wewnętrznego i budownictwa mieszkaniowego, poprzez wstrzymanie 

                                                 
605 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 190-191; M. Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni [w:] NSZZ 
„Solidarność” 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2018, s. 
515. 
606 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 191-192; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 399. 
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m.in. rozbudowy Huty „Katowice”. Wykonanie postulatów miało być krokiem ku 

„sprawiedliwemu i wolnemu państwu wszystkich Polaków”607. 

Końcem listopada 1980 r. Maria Moczulska udzieliła telefonicznego wywiadu Ryszardowi 

Frydze i Aleksandrowi Pruszyńskiemu. Rysowała dramatyczną sytuację na rynku i rosnące z 

tego powodu zniecierpliwienie społeczne. Skupiła się jednak na przedstawieniu sytuacji 

więźniów politycznych. Informowała, że poza jej mężem aresztowany został Tadeusz Stański 

i Zygmunt Goławski oraz - niezwiązany z KPN - Wojciech Ziembiński. Deklarowała, że wobec 

aresztowań kierownictwa partii wysiłki jej członków zostały skierowane w akcje mające 

przyczynić się do ich uwolnienia i zawiesili działalność polityczną. Opisując zaś sytuację w 

„Solidarności” przyznała, że aktywiści KSS „KOR” wnikają w struktury związku „aby 

wytworzyć sytuację, że atakowanie ich jest równoznaczne z atakowaniem »Solidarności«”. W 

kontrze do takiej postawy stawiała przykład KPN, który „stara się nie przenikać do 

»Solidarności«, aby nie obciążać ich naszą działalnością polityczną. Po prostu dlatego, aby nie 

hamować rozwoju [związku]”608. 

Wyrazem solidarności opozycyjnej wobec aresztowanego lidera KPN był październikowy 

numer „Biuletynu Dolnośląskiego”. Zamieszczono w nim przedruk wywiadu z „Der 

Spiegel”609 a także utrzymany w ostrym tonie tekst poświęcony sprawie Moczulskiego. 

Redakcja stwierdzała wprost, iż należy się bezwzględnie domagać uwolnienia 

przewodniczącego KPN. „Bez względu na to czy zgadzamy się z jego poglądami i linią 

polityczną jego partii. Musimy bronić wszystkich prześladowanych za głoszenie przekonań. 

Bez tego nasze przekonania będą diabła warte”610. W tym samym numerze wydrukowano apel 

wrocławskich opozycjonistów z 10 października 1980 r. Reprezentowali oni szerokie spektrum 

ideowe, które domagało się niezwłocznego uwolnienia Moczulskiego611. W następnym 

numerze zamieszczono kolejny apel domagający się uwolnienia Zygmunta Goławskiego oraz 

Tadeusza Stańskiego612. 

Akcje solidarnościowe z więzionymi liderami KPN miały miejsce w całym kraju, nawet w 

ośrodkach gdzie opozycja przed sierpniem 1980 r. nie istniała. Co ważne, niektórzy aktywiści 

KOWzP-ów nie tyle zachowywali dystans wobec programu politycznego KPN, co wręcz 

postrzegali go jako mało poważny. Określano go niekiedy „dziecięcą zabawą w podchody”. 

                                                 
607 AIPN, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Warunki przezwyciężenia kryzysu, 21 XI 1980 r., k. 
282-283. 
608 Kolejna prowokacja bezpieki. Sfałszowano listy M. Moczulskiej, „Czas” 13 XII 1980 r., s. 1. 
609 Zob. Rosjanie muszą odejść. Wywiad z L. Moczulskim, „Biuletyn Dolnośląski” X 1980 r., nr 10/17, s. 4-6. 
610 Sprawa aresztowania Leszka Moczulskiego, „Biuletyn Dolnośląski” X 1980 r., nr 10/17, s. 4. 
611 „Biuletyn Dolnośląski” X 1980 r., nr 10/17, s. 6. 
612 „Biuletyn Dolnośląski” XI 1980 r., nr 11/18, s. 1. 
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Nie przeszkadzało im to w angażowaniu się we wszelkie możliwe akcje mające na celu 

zwolnienie z więzień konfederatów. Mianem „nieszczęsnej i pozbawionej dojrzałości” 

określiła KPN, skonfliktowała z konfederackim środowiskiem, Wanda Chylicka613. 

Komórki KPN wciąż powstawały spontanicznie w wielu ośrodkach, w których przed 

strajkami sierpniowymi nie funkcjonowały żadne struktury opozycyjne. Tak było m.in. w 

opisywanym już Chełmie. Pomimo, że było to miasto leżące w pobliżu Lublina (silnego 

ośrodka ROPCiO a następnie KPN) to o liderach i samej Konfederacji mieszkańcy Chełma 

zaczęli się dowiadywać dopiero z lokalnego biuletynu informacyjnego „Solidarności”, gdzie 

kilkukrotnie pisano o więźniach politycznych. Akurat w Chełmie wzbudzało to skojarzenia z 

latami powojennymi i działającym w tym regionie silnym podziemiem antykomunistycznym. 

Według Eugeniusza Wilkowskiego tworzyło to społeczne poczucie solidarności z więzionymi 

liderami KPN614. 

Dużym zaskoczeniem - zarówno dla więzionych liderów, jak i dla szeregowych członków 

- okazało się sygnowane na 27 listopada 1980 r. oświadczenie dotyczące zawieszenia 

działalności przez II Obszar Południowy KPN. Dzień przed tą datą w mieszkaniu Romany 

Kahl-Stachniewicz spotkali się członkowie krakowskiego KAB-u: K. Gąsiorowski, Z. Łenyk, 

R. Kahl-Stachniewicz i S. Palczewski. W toku dyskusji, chcąc wyprzedzić zakładane 

aresztowania, opracowali dokument zawieszający działalność obszaru. Jego treść została 

zatwierdzona jednogłośnie. Każdy z sygnatariuszy miał poinformować znane im niejawne 

grupy o podjętej decyzji. Kopię dokumentu przesłano do Rady Państwa PRL, Prokuratury 

Generalnej oraz Prezydenta Krakowa. List w tej sprawie wysłano także na domowy adres 

Leszka Moczulskiego. Wezwany dzień później do KW MO w Krakowie Krzysztof 

Gąsiorowski zeznał iż podjął decyzję wspólnie z pozostałymi członkami kierownictwa Obszaru 

Południowego chcąc uniknąć zepchnięcia działalności KPN do konspiracji i w związku z 

zarzutami wobec ogólnopolskiego kierownictwa partii. Nie wszyscy konfederaci taką decyzję 

zaakceptowali. Protestował głównie Krzysztof Bzdyl, którego udało się nakłonić do 

zaprzestania organizacji kolportażu konfederackich ulotek dopiero 3 grudnia 1980 r. SB 

odnotowywała, że ulotki KPN pojawiały się w mieście jeszcze w początkach lutego 1981 r.615. 

                                                 
613 W. Chylicka, List otwarty do Jacka Kuronia, „Interpelacje”, X 1980 r., s. 1-2; E. Wilkowski, Konfederacja 
Polski Niepodległej w Chełmie w latach 1981-1984, „Rocznik Chełmski”, t. 14, 2014, s. 262. 
614 E. Wilkowski, op.cit., s. 260. 
615 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 193; Idem, 1357/71, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania 
Krzysztofa Gąsiorowskiego z 28 XI 1980 r., k. 213-216; Idem, 001708/1774, W. Wiśniewski, Antysocjalistyczna 
i antypolska działalność Konfederacji Polski Niepodległej - obszar II Kraków do dnia 12 grudnia 1981 roku, WSO 
Legionowo 1983, k. 104; Idem, 001708/3754, Stalmach Ryszard. Niektóre problemy związane ze zwalczaniem 
antypaństwowej działalności tzw. obszaru krakowskiego Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1985, 
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Krok był podyktowany dalszymi aresztowaniami konfederatów. W listopadzie krakowska 

SB zatrzymała Krzysztofa Bzdyla. Po manifestacji rocznicowej 11 listopada 1980 r. 

zatrzymano Zygmunta Goławskiego oraz Tadeusza Stańskiego. 8 grudnia 1980 r. we 

Wrocławiu zatrzymano także Tadeusza Jandziszaka. Wobec spodziewanych dalszych represji 

Gąsiorowski przebywający w Warszawie przekonał Marię Moczulską i Andrzeja 

Szomańskiego do wydania dokumentu o ogólnopolskim charakterze, który mówiłby o 

zawieszeniu przez KPN działalności. Po uzyskaniu, poprzez więzienne grypsy, akceptacji takiej 

decyzji przez przewodniczącego KPN 7 grudnia 1980 r. wydano stosowny dokument. 

Sygnowany nazwiskiem Romualda Szeremietiewa ogłaszał decyzję o zawieszenia działalności 

przez cały KPN. Decyzja docierała z pewnym opóźnieniem do szeregowych aktywistów, często 

była odbierana z niedowierzaniem. Z drugiej strony w kręgach luźno związanych z opozycją 

plotkowano iż jest to jedynie wybieg taktyczny który ma na celu pozbawienie władz pretekstu 

do dalszych represji. Nie uchroniło to członków partii od dalszych zatrzymań. W grudniu do 

aresztu trafił Jerzy Sychut616. Decyzja o zawieszeniu działalności zapadła „aby nie stać się 

koniem trojańskim dla zagrażającej interwencji z zewnątrz a także instrumentem reżimowej 

prowokacji”- jak informował emigracyjny rząd Krzysztof Gąsiorowski617. 

Akcje represyjne pozwoliły SB na „wypromowanie” w wewnętrznej strukturze KPN 

aktywnych tajnych współpracowników. Usiłujący koordynować ogólnopolskie działania 

Andrzej Szomański, pod koniec listopada 1980 r., szefem warszawskich struktur uczynił 

Tadeusza Stachnika. TW „Tarnowski” tak charakteryzował swoją rolę po awansie: „w związku 

z przejęciem funkcji kierowniczej w całym tego słowa znaczeniu - poprzez osobiste kontakty 

w tzw. obszarach - w grę wchodzą możliwości rozgrywania ich w skali krajowej i docierania 

«z urzędu» do różnych osób, w tym osób tzw. «utajonych». Mogę już samodzielne podejmować 

wiążące decyzje szczególnie na tzw. obszarze centralnym i Warszawie. Nie ulega wątpliwości, 

                                                 
WSO Legionowo 1989, k. 20-21; Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 116; Meldunek operacyjny 
wraz ze słownym uzasadnieniem zagrożenia, dotyczący ROPCiO oraz KPN w Krakowie (SOR „Gniazdo”) [w:] 
Opozycja małopolska..., s. 1002-1003; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 183-191. 
616 AIPN, 001708/1774, W. Wiśniewski, Antysocjalistyczna i antypolska działalność Konfederacji Polski 
Niepodległej - obszar II Kraków do dnia 12 grudnia 1981 roku, WSO Legionowo 1983, k. 104; Idem, 0449/6, t. 
3, Informacja agenturalna ze źródła „OFT”, 23 XII 1980 r., k. 570; Oświadczenie, „Wiadomości Polskie” 1981, nr 
2, s. 5; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 286; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 399. Po latach Romuald 
Szeremietiew twierdził, że decyzję o zawieszeniu działalności KPN podjęła samowolnie Maria Moczulska, 
publikując przytaczane oświadczenie bez uzyskania jego zgody. Z kolei w wydanej w styczniu 1981 r. tajnej 
instrukcji dla członków KPN pisał, że aktualne represje wymagają przedłużenia stanu zawieszenia działalności 
zewnętrznej KPN. Informując o powołaniu niejawnego KAB KPN Szeremietiew zaznaczał: „Zawieszenie 
działalności nie może oznaczać rozwiązania struktur organizacyjnych. Kierownictwa Obszarów, w ostateczności 
szefowie obszarów, muszą zachować kontakt z podstawowymi ogniwami organizacji w rejonie swego działania” 
(zob. HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Instrukcja nr 1/81/org, 13 I 1981 r., k. 5; R. Szeremietiew, List do 
redakcji, „Opinia” 2018, nr 21, s. 53-54). 
617 IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 IX 1981 r., bp. 
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że obecnie mam pełne prawo występować w imieniu KPN (w sprawach organizacyjnych, 

informacyjnych itp.) za wyjątkiem tzw. spraw politycznych - choć nie zupełnie - prowadzić 

Se[kretariat]-KAB, zwoływać KAB z innych obszarów do Warszawy oraz utrzymywać 

kontakty z ośrodkami kapeenowskimi za granicą”618. TW „Tarnowski” podając w tym samym 

meldunku konkretne działania jakie prowadził na nowym stanowisku wymieniał m.in. 

deprecjonowanie podczas krakowskiego spotkania Rady Politycznej wcześniejszej działalności 

Szeremietiewa i Stańskiego oraz krytykowanie polityki finansowej partii. Z drugiej strony 

zaprezentował się wówczas Tadeuszowi Jandziszakowi jako jedyny łącznik z ukrywającym się 

Szeremietiewem, odpowiedzialny za niejawne struktury KPN. „Tarnowskiemu” nie udało się 

jednak wypełnić instrukcji SB, które zmierzały do usunięcia Stańskiego i Szeremietiewa z Rady 

Politycznej. Po powrocie z Krakowa zapewniał iż „starał się indywidualnie w rozmowach 

puszczać delikatnie «małe ziarenka» które zapewne «zakiełkują»”619. 

Faktycznie Stachnikowi udało się zamrozić aktywność obszaru centralnego. W kwietniu 

1981 r. dotarł do Londynu list Ryszarda Zielińskiego, którego zdaniem działalność KPNu 

zamarła, a ośrodkiem który najlepiej odnajdywał się w sytuacji był Kraków. „Po zawieszeniu 

oficjalnej działalności (przecież KPN podpisywał wydawnictwa, podawał adresy itd.) tzn. po 

opublikowaniu odpowiedniej deklaracji, trzeba było opracować receptę zatrudnienia ludzi, tak 

aby nie przeszli do działań na własną rękę, a organizacja aby mogła w każdej chwili wrócić do 

życia w uprzedniej formie. Recepta ta wyglądała następująco: a) nieco ludzi pracuje w 

komitetach zakładowych Solidarności, nieliczni w komitetach regionalnych, zachowując 

łączność z organizacyjną «po linii» KPN, (nie mówię o tych, którzy wtopili się całkowicie w 

Solidarność, w nowych warunkach zapominając o KPNie); b) Nieco ludzi robi wydawnictwa 

(«Opinia krakowska», broszury incydentalne, ulotki, które firmuje się różnymi nazwami, byle 

nie KPN. Ośrodki wydawnicze istnieją w Krakowie i Gdańsku, w oparciu o mała poligrafię, 

przeważnie studencką; c) Inna grupa tworzy krakowski RPPS - jest to organizacja odrębna od 

warszawskich grup socjalistycznych i Garzteckiego […] d) Gros ludzi zatrudnionych jest w 

akcjach klubowych, mających na celu jakieś zajęcie KPNowskiej młodzieży. Jest to po prostu 

kształcenie młodych w zakresie dziejów najnowszych drogą prelekcji inicjujących dyskusje. 

Rzecz ma powodzenie bo jest potrzebna, ma smak owocu zakazanego i dostarcza zajęcia”620. 

Szeremietiew przed zatrzymaniem zdążył opracować komunikat KAB KPN w którym 

przestrzegał przed włączaniem się młodzieży konfederackich grup o charakterze bojówkarskim 

                                                 
618 AIPN, 2418/1, t. 13, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Tarnowski”, 23 XI 1980 r., k. 205. 
619 Ibidem, k. 209. 
620 IPMS, sygn. A.66/38, List Ryszarda Zielińskiego do Jerzego Zaleskiego, 1 IV 1981 r., bp. 
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lub terrorystycznym. Była to odpowiedź na pojawiające się plotki o inspirowaniu tego typu 

działalności przez nieznanych prowokatorów. Informacje o tym starano się rozsyłać wszelkimi 

dostępnymi kanałami a Szeremietiew przypominał iż od grudnia 1980 r. działalność KPN 

została zawieszona. Akcentował także polityczny, a nie bojówkarski, charakter działalności 

prowadzonej przez KPN. Zbieżne w tonie oświadczenie Tadeusza Stańskiego odczytano pod 

koniec stycznia na antenie RWE621. 

Szeremietiew wystosował także list otwarty do Henryka Jabłońskiego, piastującego 

funkcję przewodniczącego Rady Państwa. Uznawał w nim Jabłońskiego „głównym sprawcą 

bezprawia spotykającego obywateli PRL”. Przedstawiając zaś cele KPN zapewniał, że PZPR 

można w świetle obowiązującego prawa odsunąć od władzy w sposób legalny. Przypominał 

także przebieg niedemokratycznych wyborów z 1980 r. „Czego i kogo się Pan boi? Ma Pan do 

dyspozycji wojsko i milicję, pieniądze i aparat państwowy, PZPR i «bratnią pomoc». Czym 

wobec takiej potęgi jest Konfederacja. Jest nas mało. Nie stosowaliśmy przemocy i nie mamy 

żadnych krwiożerczych planów […] Niezależnie od tego ilu jeszcze agentów SB potrafi pan 

wysłać i ilu z nas trafi do pańskich więzień. Jedynym argumentem przemawiającym za rządami 

Pańskiej partii jest dziś krata więzienna i radziecki czołg”622. List nie doczekał się odpowiedzi. 

Nie był także kolportowany w ramach niezależnego obiegu wydawniczego. 

„Komuniści przystąpili do rozprawy z KPN-em […] Staliśmy się hydrą, której należy łeb 

ukręcić. Czekają więc nas, a przede wszystkim kolegów w Kraju, ciężkie dni. Romek 

Szeremietiew ukrywa się gdzieś na wsi. Przeszliśmy więc prawie do konspiracji, ale jeśli 

przetrwamy obecną sytuację, w co nie wątpię, to wyjdziemy bardzo wzmocnieni” - oceniał 

Maciej Pstrąg-Bieleński623. 

                                                 
621 AIPN, 2418/1, t. 14, SOR „Oszust”, Komunikat KAB KPN, I 1981 r., k. 24; Idem, Serwis nasłuchu RWE, 23 
I 1981 r., k. 149. W jednej z esbeckich prac dyplomowych zachowały się informacje o utworzeniu w Bieszczadach 
Grup Działania KPN o kryptonimach „San” i „Połoniny”, które miały posiadać charakter terrorystyczny. Nie 
można wykluczyć, że był to element planowanych wobec Konfederacji działań prowokacyjnych. Wiadomo 
bowiem, że o istnieniu magazynów broni zlokalizowanych w Bieszczadach informował Leslie Sternberg, sekretarz 
ambasady USA w Warszawie, funkcjonariusz SB podający się za członka KPN. Być może w MSW przygotowano 
plan skompromitowania KPN i ambasady USA. Ostatecznie zastosowano prowokację podczas której Sternberg 
„przypadkowo” została zatrzymana do kontroli drogowej. W bagażniku milicjanci (a faktycznie funkcjonariusze 
kontrwywiadu) znaleźli materiały KPN drukowane na papierze firmowym ambasady. Sternberg opuściła PRL a 
w stanie wojennym stała się bohaterką propagandowego programu „Who is who”, mającego przekonać opinię 
publiczną do tezy o finansowaniu opozycji przez CIA (zob. AIPN, 001708/1653, K. Zarychta, Taktyka i metody 
walki politycznej Konfederacji Polski Niepodległej, WSO Legionowo 1983, k. 18-19; Informacja operacyjna TW 
„Winiarski” na temat pobytu u Krzysztofa Gąsiorowskiego Marii Moczulskiej, 20 VII 1981 r. [w:] Konfederacja 
Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 97-99; M. Lewandowski, Prześladowani…, s. 279-280; G. Wołk, 
Amerykanka w kleszczach SB, „Historia Do Rzeczy”, nr 5(27)/2015, s. 28-31; H. Trimborn, Poland Accuses U.S. 
of Wide Subversion Effort, „New York Times” 29 I 1982 r.). 
622 AIPN, 2418/1, t. 14, SOR „Oszust”, List otwarty Romualda Szeremietiewa do Henryka Jabłońskiego, I 1980 
r., k. 108-109. 
623 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do Jarosława 
Szeptyckiego, 10 XII 1980 r., k. 45. 
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W połowie stycznia ukrywający się Szeremietiew opracował instrukcję dla członków KPN 

która zalecała dalsze zawieszenie aktywności zewnętrznej. Miano nie podejmować żadnych 

akcji, które ściągnęłyby uwagę SB. Jednak konfederaci mieli w dalszym ciągu utrzymywać 

kanały łączności, zachęcać potencjalnych kandydatów do wstępowania w szeregi KPN a także 

kontynuować aktywność wydawniczą. Szeremietiew informował o powołaniu niejawnego 

KAB (z Tadeuszem Stachnikem ukrywającym się pod pseudonimem „Kazimierz Kowalski”624) 

mającego koordynować działalność KPN. Instrukcja zalecała opracowanie szczegółowego 

raportu o potencjale poszczególnych komórek (stanie ilościowym, możliwościach drukarskich 

itp.) i nastrojach społecznych w danym regionie. Były to działania podejmowane w sytuacji, 

która już po wprowadzeniu stanu wojennego stała się konspiracyjną normą. Zalecano 

wiadomości przesyłać przez łączników, nie będących do tej pory rozpoznanymi przez SB a 

samą instrukcję spalić po przeczytaniu. Sytuację w jakiej znaleźli się działacze KPN na 

przełomie 1980 i 1981 r. charakteryzowało przyjęte wówczas oświadczenie KAB KPN. 

Tradycyjnie już podnoszono argument o legalności działań KPN oraz pisano o stosowanych 

przez władze represjach, jako środku mającym odwrócić uwagę od sprowadzonego przez rządy 

PZPR kryzysu. Polemizując z atakami prasy reżimowej KAB KPN stwierdzał, że uważa rząd 

na uchodźstwie za depozytariusza legalizmu państwowego Rzeczypospolitej. Jednak 

„rezerwowano sobie prawo do krytycznego opiniowania polityki ośrodka londyńskiego”. 

Wyraźnie starano się osłabić propagandowe zarzuty o finansowanie działalności KPN ze źródeł 

zagranicznych, przyjmowanie nieletnich czy ujawnione przez komunistyczną prasę instrukcje 

szwedzkich ośrodków, które nazwano „sfingowanymi”. Co istotne, w oświadczeniu padła 

liczba 1472 członków KPN, których ujęto w ewidencji na początku października 1980 r. Dane 

te wydają się wiarygodne. SB szacowała liczebność Konfederacji w 1981 r. na ok. 2000 

członków i aktywnych sympatyków oraz niewiele więcej osób sympatyzujących z jej 

programem co w sumie dawało niewiele ponad 4 tysiące osób. W gronie tym zdecydowaną 

większość stanowiła młodzież. Zauważalny był także udział robotników625. 

O tym, że oszacowanie ilości członków KPN było trudne jeszcze przed wprowadzeniem 

stanu wojennego przekonywał m.in. Tadeusz Stański: „w momencie powoływania do życia 

naszej partii nie przewidywaliśmy, że będzie aż taki napływ członków. Mieliśmy 

                                                 
624 Szeremietiew po aresztowaniu 13 listopada 1980 r. Tadeusza Stańskiego wydał komunikat w którym powierzył 
„Kazimierzowi Kowalskiemu” nadzorowanie pracy organizacyjnej w KPN (zob. ZHRL, PSL na uchodźstwie, 
sygn. 602, Komunikat p.o. przewodniczącego RP KPN Romualda Szeremietiewa, 24 XI 1980 r.). 
625 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Raport 1/81 KAB Obszaru Centralnego, 25 I 1981 r., k. 6; AIPN, 
1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Instrukcja nr 1/81, 13 I 1981 r., k. 285; Idem, Oświadczenie 
KAB KPN z 13 I 1981 r., k. 287-288; Idem, 001708/1644, L. Wicherkiewicz, Program i działalność polityczna 
Konfederacji Polski Niepodległej, WSO Legionowo 1983, k. 73-74. 
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doświadczenia w tym zakresie innych grup opozycyjnych, które rozrastały się np. z grupy 3-

osobowej, w 7-osobową. Grupy te cały czas twierdziły, że idą na kadrowość, a nie na 

masowość. Myśmy chcieli od razu zbudować organizację masową. KPN była nośna społecznie 

bo nasze tezy wyprzedziły wydarzenia lata 1980 r. Do KPN wstępowało wielu młodych ludzi, 

w tym robotników. Mamy w swoich szeregach górali, górników […] Wtedy gdy zaczął się 

rozwój KPN uważałem, że w pierwszym roku powinniśmy osiągnąć ilość 2000 członków, czyli 

tyle ile liczy ChSS, w drugim roku tyle co PAX, czyli 20000 członków, w trzecim roku 100000 

członków czyli tyle ile liczy SD, w czwartym roku 1% Narodu Polskiego czyli tyle ile liczy 

ZSL. Ten mój «szaleńczy» program wyprzedzamy o rok. Nikt tego nie przewidywał. Nikt 

również nie jest w stanie określić dokładnie ilości członków KPNu w chwili obecnej, bo nasza 

partia rozwija się w pewnym chaosie. Powstają struktury o których stosowne kierownictwa nic 

nie wiedzą, a powinny […] w każdym razie ilość członków KPN przekracza wszelkie 

wcześniejsze wyobrażenia. Myślę, że skutkuje tu nie tylko sfera ideologiczna (hasła 

niepodległościowe), nie tylko program KPNu, nie tylko to, że utworzyliśmy na rok przed 

wydarzeniami lata 1980 r. legalną partię polityczną, ale także to, że siedzimy w więzieniu. 

Wszystko to kumuluje się i powoduje olbrzymi wzrost naszych szeregów”626. Z kolei Romuald 

Szeremietiew twierdził iż przed wprowadzeniem stanu wojennego obliczał wpływy KPN na 

600-700 członków w kraju, natomiast Moczulski miał dojść w obliczeniach nawet do liczby 60 

tysięcy przy czym Szeremietiew dodawał, że jego zdaniem zwolenników KPN jest raczej 

więcej627. Tak ogromne dysproporcje w szacunkach wynikały z różnych definicji członka i 

zwolennika KPN. O ile aktywnie działających konfederatów przed 13 grudnia 1981 r. można 

liczyć maksymalnie w setkach to już liczba osób które nie tyle były odbiorcami prasy czy ulotek 

KPN a wymiernie, chociaż kilkukrotnie lub jednorazowo, wsparły KPN np. środkami 

finansowymi, udostępnieniem mieszkania czy podobnymi działaniami można liczyć zapewne 

w tysiącach. Wątpliwe jednak by były to dziesiątki tysięcy ludzi. 

W archiwach zachowało się sprawozdanie z wprowadzenia instrukcji nr 1/81 w życie 

jedynie na Obszarze Centralnym. Tadeusz Stachnik informował w nim, że posiadał dotarcie do 

kilku grup działania a także nawiązał kontakt z utajnionymi członkami tzw. II struktury. 

Uprzedzał, że jeżeli chodzi o pozawarszawskie komórki KPN miał dotarcie jedynie do 

Krakowa. Życząc Szeremietiewowi „wszystkiego najlepszego i dalszego pomyślnego życia «w 

                                                 
626 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 328. 
627 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 8 IV 1982 r., k. 356. 
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wolnym świecie» zwierzał się, że kontakty z rodzinami więzionych konfederatów usiłują 

podejmować działacze KSS „KOR” ale „spotykają się z należytą odprawą”628. 

Ukrywający się Szeremietiew poza Stachnikiem kontaktował się z Andrzejem 

Szomańskim. Uczynił go odpowiedzialnym za pilnowanie zawieszenia działalności 

zewnętrznej przez Konfederację a także ogłoszenie iż po aresztowaniu Tadeusza Stańskiego 

zastępcą ds. organizacyjnych KAB (a faktycznie najważniejszą poza Krzysztofem 

Gąsiorowskim osobą z władz KPN nie przebywającą w areszcie) został „Kazimierz Kowalski”, 

czyli Stachnik. Szeremietiew starał się także studzić nastroje: „Spokój i jeszcze raz spokój. 

Niech Stachnik wpływa na tych histeryków, jeżeli potrafi”629. 

Wśród osób, które nie zastosowały się do wytycznych o zawieszeniu działalności znalazła 

się m.in. Nina Milewska, która usiłowała prowadzić pod szyldem Konfederacji akcję ulotkową 

zmierzającą do uwolnienia więźniów politycznych. Końcem marca 1981 r. pisał do niej 

rozżalony Stachnik iż zdaniem obrońców szkodzi więzionym: „miast przyczyniać się dla ich 

dobra wyrządzasz im niepowetowaną szkodę. Dajesz broń do ręki naszym przeciwnikom […] 

Nino. Proszę Ciebie - zaniechaj tego co robisz”630. Podobny w tonie list wystosował także do 

Teresy Koprowskiej, wciąż wydającej w Lublinie „Słowo”, sygnowane jako pismo KPN. 

Nalegając by skończyła z tą partyzantką przestrzegał, że w przeciwnym razie opublikuje 

komunikat mówiący, że wszelkie ukazujące się aktualnie wydawnictwa sygnowane jako 

konfederackie są prowokacją i nie mają nic wspólnego z partią. O ile w przypadku Koprowskiej 

o wszczęciu wobec niej dalszych działań nie wiadomo, o tyle w przypadku Milewskiej sprawa 

miała ciąg dalszy i wszczęto wobec niej partyjne postępowanie dyscyplinarne631. 

23 stycznia 1981 r. SB ujęła pozostającego w ukryciu Szeremietiewa. Tymczasowego 

przewodniczącego Konfederacji zatrzymano podczas podróży z Krakowa na Śląsk. Akcja była 

z jednej strony efektem szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych. Z drugiej, 

Szeremietiew twierdzi, że świadomie dał się złapać pokazując się na dworcu. W świetle 

zachowanych materiałów SB do zatrzymania wykorzystano informacje uzyskane od OZI, 

stosowano również technikę operacyjną, wspierając się bardziej tradycyjnymi metodami, jak 

rozsyłanie zdjęcia Szeremietiewa do posterunków MO oraz punktów granicznych, obserwacji 

jego domu oraz najbliższych. Esbecy wpadli na trop najpewniej dzięki informacji TW 

                                                 
628 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Raport 1/81 KAB Obszaru Centralnego, 25 I 1981 r., k. 6. 
629 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Romualda Szeremietiewa do Andrzeja Szomańskiego, I 1981 r., 
k. 9. 
630 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Tadeusza Stachnika do Niny Milewskiej, 26 III 1981 r., k. 11. 
631 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Tadeusza Stachnika do Teresy Koprowskiej, 26 III 1981 r., k. 
12; Idem, List Krzysztofa Gąsiorowskiego do Niny Milewskiej, 26 IX [?] 1981 r., k. 14. 
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„Marcina” u którego Szeremietiew ukrywał się w Krakowie632. Aresztowanie Szeremietiewa 

osłabiło jeszcze mocniej KPN, dając SB kolejną możliwość windowania agentury na 

stanowiska decyzyjne w partii. 

W datowanym na 22 września 1981 r. liście, pełniący funkcję przewodniczącego KPN, 

Krzysztof Gąsiorowski informował rząd na uchodźstwie o aktualnym stanie posiadania partii. 

Twierdził, że istnieją kierownictwa obszarów I (Centralnego), II (Małopolsko-

Świętokrzyskiego), III (Dolnośląskiego), V (Śląsko-Dąbrowskiego), VII Wielkopolskiego a w 

trakcie organizacji znajdował się Obszar Warmińsko-Mazurski. Nad wyrost oceniał, że 

komórki KPN aktywnie działają w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Częstochowie, Katowicach, 

Kielcach, Krakowie, Koninie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Płocku, Przemyślu, Poznaniu, Radomiu, 

Siedlcach, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Toruniu. Kolejne tworzono w Gdańsku, 

Gorzowie Wielkopolskim, Elblągu, Kaliszu, Olsztynie, Sieradzu, Zielonej Górze i 

Białymstoku. Zapowiadał utworzenie do końca listopada jednolitej struktury kierowniczej. 

„Nie jest naszym zamiarem tworzenie partii masowej. Nadajemy jej charakter kadrowy. 

Chcemy w niej mieć tylko ludzi aktywnych. Przy naborze członków realizujemy 

konsekwentnie kryterium jakości a nie ilości. Do realizacji statutowych celów wystarczy nam 

kilkaset tysięcy aktywnych członków zorganizowanych w prężną strukturę i sprawnie 

kierowanych przy zapewnionym poparciu mas przychylnie nastawionych do idei Konfederacji” 

- twierdził Gąsiorowski633. 

Informował o zdecydowanie robotniczym składzie KPN. Następną pod względem 

liczebności grupą mieli stanowić chłopi. Gąsiorowski nad wyraz optymistycznie kreślił obraz 

konfederackiej poligrafii pisząc, że łączny nakład „Rewolucji bez rewolucji” sięgnął blisko pół 

miliona egzemplarzy. „Nośność ideowa Konfederacji w społeczeństwie polskim jest ogromna. 

Z powodzeniem ujmujemy ją w organizacyjne ramy. Naszym zamiarem, który w dużej mierze 

udało się już wdrożyć i który energicznie realizujemy w terenie jest tworzenie silnego, dobrze 

zorganizowanego, prężnego organizacyjnie, bezwzględnie zdyscyplinowanego, świadomego 

swych ideowych celów i gotowego do poświęceń organizmu”634. 

30 października 1980 r. prokurator Gonciarz uzupełnił zarzuty wobec Moczulskiego o 

„wejście w porozumienie z przedstawicielami obcych organizacji zagranicznych […] mające 

na celu poderwanie autorytetu PRL w opinii światowej oraz szkodzenie polskim interesom 

                                                 
632 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 23 I 1981 r., k. 181; R. Szeremietiew, Dostałem 
gryps z więzienia od Moczulskiego, że powinienem dać się złapać [w:] tygodnik.tvp.pl, dostęp: 2 XII 2019 r. 
633 IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 IX 1981 r., bp. 
634 Ibidem. 
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politycznym”. Chodziło głównie o założoną przez kontrowersyjnego Konstantego Zygfryda 

Hanffa na terenie USA Organizację Wolna Polska („Free Poland”). Organizacja ta nie 

wykluczała działań terrorystycznych w walce z polskimi komunistami i starała się wspierać w 

ostatniej dekadzie PRL wybrane organizacje opozycyjne. Początkowo była to KPN, natomiast 

w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego sympatie Hanffa przeniosły się na rzecz 

Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego635. 

Hanff od momentu utworzenia KPN starał się nawiązać kontakt z jej przedstawicielami, 

głównie z Maciejem Pstrąg-Bieleńskim. W pewnym momencie, nie mając zgody, zaczął się 

przedstawiać jako przedstawiciel KPN na terenie USA (mieszkał w Nowym Jorku). 

Występował także jako osoba prezentująca program KPN podczas listopadowego spotkania z 

kanadyjską Polonią w 1979 r. Towarzyszył mu wówczas Tomasz Strzyżewski. Zacieśnienie 

współpracy z Hanffem oraz „Wolną Polską” ze strony KPN jednak nie nastąpiło. Wydaje się, 

że głównym powodem była niejasna przeszłość Hanffa (służba w Wermachcie podczas II 

wojny światowej oraz zarzut współpracy z Gestapo nie były powszechnie znane, jednak 

wzbudzał on podejrzenia odnośnie prowadzonej działalności). Zwolennikiem współpracy z 

„Wolną Polską” był głównie Maciej Pstrąg-Bieleński i to za jego namową Moczulski skłaniał 

się ku cichej, niekonfliktującej z innymi organizacjami polonijnymi, kooperacji. Informacje o 

podejrzanej przeszłości Hanffa a także przypisywanie mu współpracy z CIA dotarły ze 

szwedzkiego biura KPN do kraju w czerwcu 1981 r. co spowodowało zerwanie z nim wszelkich 

kontaktów636. Polityczne, a nie siłowe, metody działania KPN, zwłaszcza po wprowadzeniu 

stanu wojennego zaczęły być odbierane przez Hanffa jako przejaw „harcerzykowatości”. 

Jednak jeszcze w 1986 r. w wydawanym przez siebie biuletynie pisał o popieraniu przez 

Konfederację tzw. rządu Sokolnickiego. Informacje te prostował Maciej Pstrąg-Bieleński 

informując Kazimierza Sabbata iż KPN popiera jedynie tzw. ośrodek legalistyczny637. 

Liderzy NSZZ „Solidarność” podejmowali w pierwszej połowie 1981 r. dość umiarkowane 

i mało skuteczne działania w obronie oskarżonych. Niepowodzeniem zakończyły się m.in. 

rozmowy związkowej grupy roboczej do spraw więźniów politycznych (m.in. Andrzej 

Gwiazda, Andrzej Rozpłochowski, Stanisław Wądołowski, Tadeusz Jedynak) z komisją 

                                                 
635 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Sprawozdanie z konferencji prasowych oraz wystąpień publicznych 
organizowanych w listopadzie 1979 r. w Kanadzie i USA, 28 XII 1979 r., k. 62; AIPN, 1357/63, Akta śledztwa 
przeciwko liderom KPN, Postanowienie o uzupełnieniu zarzutów Leszkowi Moczulskiemu, 30 X 1980 r., k. 331 
i nast.; N. Wójtowicz, Współpraca „Grupy Logistycznego Wsparcia Podziemia” w Stuttgarcie z opozycją 
niepodległościową w Polsce (1983-1989), „Przegląd Polsko-Polonijny” 2012, nr 4, z. 1, s. 293. 
636 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Raport nr Biura KPN w Sztokholmie, 10 VI 1981 r., k. 13. 
637 IPMS, sygn. A 11E/1694, List Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do prezydenta Kazimierza Sabbata, 7 V 1986 r., 
bp.; HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Leszka Moczulskiego do Władysława Gauzy, 14 X 1979 r., 
k.19; N. Wójtowicz, op.cit., s. 290-297; M. Reniak, KPN. Kulisy fakty dokumenty, Warszawa 1984, s. 67-79. 
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rządową złożoną z przedstawicieli prokuratury i PZPR. Przetrzymywanie w dalszym ciągu 

liderów Konfederacji w areszcie przyczyniało się do radykalizacji postaw, zwłaszcza 

szeregowych związkowców, i podejmowania działań oddolnych638. 

Poszukując skutecznego środka do wymuszenia na władzach zwolnienie więźniów 

politycznych, działacze regionalnych KOWzP zorganizowali się na Politechnice Warszawskiej 

spotkanie. 9 maja 1981 r. przyjechali do Warszawy przedstawiciele regionalnych oraz 

uczelnianych komitetów z całego kraju. Oficjalne hasło zjazdu oddawało emocje zebranych: 

„Solidarność pomniejszona o jakąkolwiek ilość skrzywdzonych nie jest Solidarnością”. Wśród 

obradujących pojawili się nie tylko członkowie i sympatycy KPN ale także działacze i doradcy 

„Solidarności”. Obradom przewodniczyli: Seweryn Jaworski, Dariusz Kobzdej oraz Bogdan 

Giermek. W skład Prezydium Zjazdu wybrano m.in. Marię Moczulską, Dariusza Kobzdeja, 

Seweryna Jaworskiego, Wojciecha Ziembińskiego, Lecha Sokołowskiego, Narcyza 

Kowalczyka (brata uwięzionych braci Kowalczyków), ks. Stanisława Małkowskiego oraz żonę 

Tadeusza Stańskiego. Nie wszyscy delegaci dotarli na miejsce obrad (m.in. żona Jandziszaka), 

co było efektem chaosu organizacyjnego a także działań SB639. 

Program spotkania podzielono na cztery części. W pierwszej historię więźniów 

politycznych PRL przybliżył były więzień skazany za działalność w konspiracyjnym Ruchu, 

Emil Morgiewicz. Był on także autorem raportu z 1975 r. o polskim więziennictwie i członkiem 

Amnesty International. Postulował wprowadzenie kontroli społecznej nad polityką 

penitencjarną, uchylenie obowiązującego regulaminu więziennego oraz wprowadzenie 

powszechnej amnestii. Uzupełnieniem historycznego tła było wystąpienie oddelegowanego 

przez NSZZ „Solidarność” do rozmów na temat więźniów politycznych Jana Olszewskiego. 

Mecenas oceniając rozmowy z delegacją rządową przyznawał, że do porozumienia nie doszło 

z winy przedstawicieli władz. Zasłaniali się bowiem brakiem kompetencji lub nieobecnością 

przedstawiciela resortu właściwego dla przyjęcia danych uzgodnień. W aktualnej sytuacji 

Olszewski nie widział sensu kontynuowania rozmów, bowiem ci nie byli skłonni do 

jakiegokolwiek kompromisu640. 

Dużo bardziej emocjonalne było wystąpienie Marii Moczulskiej, która mówiła, że 

członkowie KPN nie są przestępcami i żądała ich natychmiastowego zwolnienia lub wytoczenia 

                                                 
638 G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 400. 
639 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 13 V 1981 r., k. 203; Ibidem, 
2418/1, t. 15, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 9 V 1981 r., k. 51-52; Ibidem, 00334/289, t. 10, Teczka pracy 
TW „Tarcza”, Sprawozdanie z ogólnopolskiego Zjazdu Regionalnych i Uczelnianych KOWzP, 10 V 1981 r., k. 
120-128; Z obrad I Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalnych i Uczelnianych Komitetów Obrony Więźniów 
Politycznych, „Sumienie” V 1981 r., nr 1, s. 3. 
640 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 13 V 1981 r., k. 203-204. 
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jawnego procesu. Dodawała, że ich uwięzienie bulwersuje opinię publiczną. Kolejnym 

elementem Zjazdu było wystąpienie ks. Stanisława Małkowskiego przybliżającego represje za 

przekonania religijne. Domknięciem obrad była dyskusja nad powołaniem Patronatu, tj. 

instytucji mającej sprawować opiekę nad więźniami politycznymi. Apel ks. Jana Ziei w tej 

sprawie został odczytany przez Wojciecha Ziembińskiego i przyjęty jako uchwała zjazdowa641. 

Efektem ogólnopolskiego zjazdu KOWzP było także określenie listy żądań względem 

władz. jego przedstawiciele domagali się przede wszystkim rewizji wyroku braci 

Kowalczyków, jako niewspółmiernego do ich winy. Kolejnymi postulatami było uchylenie 

aresztu względem zatrzymanych liderów KPN oraz umorzenie spraw wytoczonych pozostałym 

konfederatom (m.in. Krzysztofowi Bzdylowi, Jerzemu Sychutowi). Domagano się także 

zaprzestania represji i dyskryminowania przedstawicieli opozycji. Pozostałe żądania miały 

mniej doraźny charakter. Nawoływano do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych represji 

z 1956 r., 1970 r. i 1976 r.; weryfikacji procesów politycznych wytaczanych po 1945 r. (z 

przyznaniem odszkodowań i rehabilitacją skazanych) a także reaktywowanie wspomnianego 

już Stowarzyszenia Pomocy Osobom Więzionym i ich rodzinom „Patronat”642. 

W trakcie obrad delegaci niejednokrotnie atakowali główny KOWzP uznając go za ciało 

apatyczne i nie wykonujące należycie powierzonych zadań. Głosy by zastąpić powołany w 

grudniu 1980 r. organ, na taki w którym nie będzie znanych nazwisk - jak Wajda czy Mikołajska 

- ale osoby gwarantujące solidną pracę, nie należały do rzadkości. To owocem tych opinii było 

powołanie Roboczej Ogólnopolskiej Komisji Koordynacyjnej i Biura Informacyjnego tejże 

Komisji z Emilem Morgiewiczem na czele. Z skład Grupy Roboczej wybrano Dariusza 

Kobzdeja (przewodniczący) a także Teresę Baranowską, Lecha Sokołowskiego z Huty 

Warszawa, Wojciecha Ziembińskiego, Waldemara Dziumaka oraz przedstawiciela NZS, 

Wojciecha Bogaczyka. Organ ten nie został zdominowany przez przedstawicieli KPN, z którą 

związani byli jedynie Baranowska i Dziumak643. 

Pierwsze posiedzenie Biura Informacyjnego odbyło się już 10 maja 1980 r. w mieszkaniu 

przy ul. Jaracza. Poza Moczulską wzięli w nim udział: Wojciech Ziembiński, Jadwiga 

Potapczuk, Teresa Baranowska, Dariusz Kobzdej, Waldemar Dziumak oraz Lech Sokołowski. 

Obradujący zgodzili się co do celowości powołania społecznej komisji lekarskiej, która miała 

ocenić stan zdrowia konfederatów. W przypadku niedopuszczenia lekarzy do więźniów 

                                                 
641 Ibidem, k. 204-205. 
642 Ibidem. 
643 Ibidem; Z obrad I Ogólnopolskiego Zjazdu Regionalnych i Uczelnianych Komitetów Obrony Więźniów 
Politycznych, „Sumienie” V 1981 r., nr 1, s. 4. 
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planowano zorganizować w różnych miastach strajk. Poza tym zgodzono się co do potrzeby 

kontynuowania akcji propagandowej mającej na celu nagłośnienie problemu więźniów 

politycznych644. 

W maju 1981 r. miały miejsce w całym kraju solidarnościowe inicjatywy z uwięzionymi. 

Naciskani głównie przez aktywistów KOWzP, ale również z własnej inicjatywy, lokalne 

władze związkowe występowały z poręczeniami za konfederatów. „Solidarność” z Jastrzębia-

Zdroju nie tylko poręczyła za Szeremietiewa ale oferowała zatrudnienie. Więzionych bronili 

także przedstawiciele świata nauki, m.in. rektor UW prof. Henryk Samsonowicz. W 

przedstawianych dokumentach znajdowały się jednak niezręczne sformułowania. Przykładem 

było poręczenie wystawione przez „Solidarność” z Leszna: „Naszym zdaniem głoszone przez 

KPN poglądy mają znikomą szkodliwość, ponieważ akceptowane są przez bardzo niewielu. 

Podobnie my nie jesteśmy zwolennikami tez głoszonych przez Konfederację Polski 

Niepodległej, ale uważamy, że gwarantowane wszystkim przez Konstytucję PRL prawa do 

wolności głoszenia swoich przekonań i poglądów należy przestrzegać”645. Taka argumentacja 

używana mogła być świadomie, w celu wymuszenia na władzach humanitarnego traktowania 

więźniów. Utrzymanie korespondencji w tonie - pozornie - odcinającym się od programu KPN 

nie musiało oznaczać jego deprecjacji646. 

Podejmowano także inicjatywy radykalniejsze, jakimi były głodówki. Według Ryszarda 

Mozgola na wybór tej formy protestu miała wpływ głośna wówczas sprawa lidera IRA 

Bobby’ego Sandsa. Zmarł on 5 maja 1981 r., po 66 dniach strajku głodowego prowadzonego 

w więzieniu w Maze, domagając się wprowadzenia dla bojowników IRA statusu więźniów 

politycznych647. Drastyczna historia (wraz z Sandsem zmarło jeszcze 9 więźniów) odbiła się 

wedle Mozgola szerokim echem w polskim społeczeństwie. W tym samym czasie skuteczny 

strajk głodowy przeprowadził jeden z konfederatów, Zygmunt Goławski. Władze zdecydowały 

się na jego zwolnienie m.in. z powodu przebytego zawału serca. Opuścił areszt 14 maja 1981 

r.648. 

                                                 
644 AIPN, 2418/1, t. 15, SOR „Oszust”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 13 V 1981 r., k. 53. 
645 AIPN, 1357/79, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Poręczenie MKZ NSZZ „Solidarność” w Lesznie, 5 
V 1981 r., k. 198. 
646 AIPN, 1357/79, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, k. 176 i nast. 
647 W październiku 1981 r. brytyjski rząd zapowiedział wprowadzenie odpowiednich przepisów wychodzących 
naprzeciwko żądaniom IRA. Zezwolono im m.in. na noszenie własnych ubrań (z zastrzeżeniem iż nie będą to 
mundury IRA), obniżenie kary o połowę w przypadku nienagannego zachowania, zwiększenie częstotliwości 
korespondencji oraz widzeń z rodzinami (zob. AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/549, Opracowanie dr 
Jacka Kubiaka z Instytutu Badania Prawa Sądowego pt. Przestępstwa polityczne (podstawowe problemy), X 1982, 
k. 46-47; P. Kenney, Dance in Chains. Imprisonment in the Modern World, New York 2017, s. 141-142, 200, 227-
229, 238, 263, 266). 
648 R. Mozgol, op.cit., s. 70. 
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20 maja 1981 r. w Sosnowcu pięciu pracowników Zakładu Produkcji Elementów 

Budowalnych (ZPEB) (Jacek Machura, Janusz Kuligowski, Zbigniew Rogacz, Janusz 

Kwiatkowski, Marian Łęgowski) rozpoczęło protest głodowy. Sześć dni później kolejne trzy 

osoby (Jerzy Adamczak, Ryszard Bider i Józef Bocian) podjęły głodówkę solidarnościową w 

Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Sosnowcu. 28 maja 1981 r. identyczną formę 

przyjęło dziewięć osób w gdańskiej Akademii Medycznej (Bogdan Żurek, Jan Samsonowicz, 

Andrzej Kołodziej, Zbigniew Brodowski, Ryszard Kłos, Zdzisław Krowicki, Robert 

Ozorowski, Marek Bober). Jednym z rzeczników głodujących została Teresa Baranowska, 

członek Zarządu Regionu śląskiej „Solidarności” i KPN. Naciski na rozładowanie konfliktu 

były czynione nie tylko przez związek ale również przez… komórki PZPR. Kierując się 

względami humanitarnymi o uwolnienie konfederatów apelowała POP PZPR nr 4 z 

sosnowieckiego ZPEB. W wyniku akcji zainicjowanej przez Adama Sandauera pod apelem o 

zwolnienie konfederatów zebrano blisko 1,5 miliona podpisów649. 

28 maja 1981 r. głodujących odwiedziła delegacja KKP z Antonim Kopaczewskim i 

Lechem Sobieszkiem oraz władze lokalnej „Solidarności”. Solidarność z głodującymi ogłosiło 

519 komisji zakładowych „Solidarności” z terenu województwa katowickiego. Domagano się 

natychmiastowego zwolnienia więzionych konfederatów oraz Jerzego i Ryszarda 

Kowalczyków. Na decyzję obradujących w Katowicach wpłynął pogarszający się stan zdrowia 

głodujących w Sosnowcu. Osłabiony Janusz Kuligowski znalazł się wówczas w szpitalu650. 

Tego samego dnia zmarł Stefan Wyszyński, który wedle Marii Moczulskiej był osobiście 

zaangażowany w sprawę uwolnienia Moczulskiego651. Śmierć odbieranego jako ostatnia deska 

ratunku prymasa spowodowała przyjazd Moczulskiej do Katowic i podjęcie przez nią protestu 

głodowego w Hucie Baildon. W prowadzonej „w związku z bezprawnym przetrzymywaniem 

polskich patriotów z Konfederacji Polski Niepodległej przez totalitarny reżim” 21-dniowej 

głodówce wzięli - poza Moczulską - Albin Białoń, Tadeusz Kicki i Krystian Roczniok. 2 

czerwca podobną akcję zainicjowali w Tarnowskich Górach Hubert Niglus, Włodzimierz 

                                                 
649 AIPN, 1357/79, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Telex z treścią rezolucji POP nr 4 ZPEB w Sosnowcu, 
27 V 1981 r., k. 232 i nast.; L. Biernacki, A. Kazański, NSZZ „Solidarność” Region Gdańsk [w:] NSZZ 
„Solidarność” 1980-1989, t. 3, Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 63-64; R. 
Mozgol, op.cit., s. 71-72; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 400-401; C. Kuta, Protesty głodowe w PRL…, s. 114-
116. 
650 AIPN, 1357/79, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Komunikat z 28 V 1981 r., k. 236; R. Mozgol, op.cit., 
s. 72-73; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 400-401. 
651 Według Adama Słomki to kardynał Wyszyński wymusił na członku Rady Państwa, Kazimierzu Barcikowskim 
obietnicę szybkiego zwolnienia liderów KPN. Barcikowski w swoich wspomnieniach w ogóle o tym nie wspomina 
(zob. A. Słomka, Marzenia i czyn…, s. 36; K. Barcikowski, U szczytów władzy, Warszawa 1998). 
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Jackowski i Jerzy Krzempek, a w Płocku Jan Chmielewski, Władysław Owczarski i Stanisław 

Radzio652. 

Sytuacja z każdym dniem zmierzała do dalszej eskalacji. Do szpitala trafił Jan 

Kwiatkowski, jeden z protestujących w Sosnowcu. Pojawiła się wówczas niepotwierdzona 

informacja, że chorujący na cukrzycę Tadeusz Jandziszak z braku dostępu do insuliny utracił 

w areszcie słuch a władze więzienne odmawiały mu lekarstw oraz dostępu do badań653. W 

atmosferze narastającego konfliktu, 4 czerwca 1981 r., regionalne KOWzP podjęły decyzję o 

rozpoczęciu 9 czerwca o godz. 9.00 ogólnopolskiego protestu. Tylko na terenie Sosnowca pod 

dokumentem solidaryzującym się z postulatami głodujących podpisali się przedstawiciele 48 

zakładów pracy a 18 następnego dnia ogłosiło pogotowie strajkowe. List do gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego wystosowali sosnowieccy duchowni, którzy obawiając się o zdrowie i życie 

głodujących, apelowali by rząd PRL rozważył postulaty głodujących. Dla duchowieństwa 

protest ten był problematyczny. Z jednej strony Kościół z postulatami strajkujących się zgadzał, 

z drugiej przyjęta forma - godząca w zdrowie i życie - była w świetle katolickiej doktryny 

niedopuszczalna654. 

Obawa przed eskalacją skłoniła władze do podjęcia działań zmierzających do wygaszenia 

protestów. 4 czerwca 1981 r. warszawski Sąd Wojewódzki w trybie ekspresowym uchylił areszt 

wobec liderów KPN. Wniosek rozpatrzono pozytywnie - przy proteście prokuratury - a sami 

aresztowani opuścili areszt dzień później. Tego samego dnia przyjęcie na część uwolnionych 

urządził Zbigniew Wołyński. Wzięli w nim udział, poza gospodarzami, liderzy KPN z 

małżonkami (brakowało głodującej Marii Moczulskiej) a także brat Tadeusza Jandziszaka, 

Józefa Czyż, Barbara Orszulak, Jadwiga Potapczuk, Dorota Gawrysiak, Waldemar Dziumak, 

Zygmunt Goławski z jednym z synów, Jan Karolkiewicz oraz Jerzy Boruc. „Atmosfera była 

kameralna, padały dowcipy, podkreślano rolę przemarszów protestacyjnych i akcji 

głodówkowych” - notował jeden z uczestników przyjęcia655. Wcześniej poręczenie za liderów 

KPN wystawił mazowiecki MKZ. Spowodowało to zakończenie protestów w Sosnowcu, 

Płocku, Gdańsku i Tarnowskich Górach. Głodówkę postanowiła kontynuować grupa 

przebywająca na terenie Przedsiębiorstwa Budowlano-Hutniczego w Katowicach z Moczulską 

                                                 
652 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Apel głodujących z 1 VI 1981 r., k. 26; A. Dudek, 
M. Gawlikowski, op.cit., s. 148; J. Pawłowicz, op.cit, s. 134-135; C. Kuta, Protesty głodowe w PRL…, s. 115-116. 
653 Tadeusz Jandziszak został przebadany przez więziennych lekarzy 14 IV 1981 r. Stwierdzili, że może przebywać 
w dalszym ciągu w areszcie. Stan zdrowia ocenili jako dobry, chociaż uskarżał się m.in. na bóle głowy i osłabienie 
słuchu w jednym uchu (zob. AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Orzeczenie Komisji 
Lekarskiej przy Szpitalu Więziennym, 14 IV 1981 r., k. 77-78). 
654 R. Mozgol, op.cit., s. 75-76; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 400-401. 
655 AIPN, 00334/289, t. 10, Informacja operacyjna TW „Tarcza”, 7 VI 1981 r., k. 185. 
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na czele. 9 czerwca 1981 r. wydali oni oświadczenie, że będą protestować do momentu 

ułaskawienia braci Kowalczyków. Sytuacja była dramatyczna a stan zdrowia protestujących 

stale się pogarszał. Dodatkowo Moczulska deklarowała, że w każdej chwili jest skłonna 

zrezygnować z przyjmowania płynów, co drastycznie pogorszyłoby stan jej zdrowia. Dopiero 

21 czerwca 1981 r. fizycznie i psychicznie osłabieni uczestnicy zakończyli strajk protest, 

Przewieziono ich do Szpitala Górniczego w Katowicach. Doprowadzili do tego przedstawiciele 

Kościoła, którzy zadeklarowali podjęcie działań na rzecz uwolnienia braci Kowalczyków. Tego 

samego dnia wycieńczoną żonę odwiedził w Katowicach przewodniczący KPN656. 

 

2.6.I proces przywódców 

 

Śledztwo, które okazało się jednym z najdłużej prowadzonych procesów politycznym w 

dziejach PRL, wszczęto 23 września 1980 r. Początkowo jedynie wobec Moczulskiego. W 

ocenie prokuratora Andrzeja Kępińskiego lider KPN złamał artykuł 270 kodeksu karnego, za 

co groziło od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Formalnie proces rozpoczął się 15 

czerwca 1981 r. a zwolnieni z powodu presji społecznej liderzy ugrupowania odpowiadali z 

wolnej stopy. Warto zauważyć, że wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości następował 

wyłom w podejściu do oskarżonych. Esbecy z niepokojem odnotowali m.in. osobiste 

dostarczenie do aresztu przez sędzię Halinę Grudzień decyzji o zwolnieniu liderów KPN. Od 

kwietnia 1981 r. pojawiły się plotki o możliwej amnestii. Zdaniem amerykańskiego ambasadora 

Francisa Meehana przesuwanie przez władze terminu rozpoczęcia procesu służyło łagodzeniu 

zadrażnień w zbliżających się negocjacjach władz z „Solidarnością”. Jego zdaniem objęcie 

amnestią konfederatów mogłoby zostać odebrane przez moskiewskich twardogłowych jako 

przejaw słabości PZPR. Ambasador na początku marca 1981 r. - gdy ważyła się kwestia 

wytoczenia procesu korowcom - oceniał iż rozprawa z KPN ma na celu uspokojenie Sowietów. 

Kosztem tego było zwiększenie niepokojów wewnętrznych657. 

                                                 
656 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, bp.; AIPN, 1357/79, Akta 
śledztwa przeciwko liderom KPN, Wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego, 4 VI 1981 r., k. 243 i nast.; 
Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 25 VI 1981 r., k. 218; Idem, 2418/1, 
t. 16, SOR „Oszust”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 8 VI 1981 r., k. 18; A. Dudek, M. Gawlikowski, 
op.cit., s. 148; R. Mozgol, op.cit., s. 75-76; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 400-401. 
657 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie wszczęcia śledztwa przeciwko 
Leszkowi Moczulskiemu, 23 IX 1980 r., k. 7; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku 
operacyjnego, 5 VI 1981 r., k. 215; Idem, 3057/19, SO „Atena-80”, Depesza ambasadora USA dot. przesunięcia 
terminu rozprawy przeciw Moczulskiemu, 22 IV 1981 r., k. 230-231; Idem, Depesza ambasadora USA dot. 
planowania procesu przeciwko L. Moczulskiemu, 5 III 1981 r., k. 236-237; Kodeks karny z 19 IV 1969 r., Dz.U. 
nr 13 z 1969 r., poz. 94; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 401. W innej z depesz Meehan pisał: „Większość ludzi 
w Polsce uważa Moczulskiego za nieszkodliwego romantyka politycznego, którego działalność nie przynosi 
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W toczonym procesie liderów KPN reprezentowali uznani prawnicy: Jerzy Biejat, Maciej 

Dubois, Witold Ferfet, Jadwiga Gorzkowska, Krzysztof Piesiewicz, Władysław Siła-Nowicki, 

Edward Wende, Zdzisław Węgliński, Jerzy Woźniak i Tadeusz de Virion. Do prowadzenia 

sprawy wyznaczono zaś: Czesława Szabłowskiego, Halinę Grudzień oraz Juliana Smagę658. 

„Sędzia główny - Jankowski659 - odnosił się do nas z rezerwą lub sympatią w zależności 

od sytuacji na zewnątrz. Stary partyjniak, sędzia Smaga bardzo nas nie lubił, ale nie wtrącał się. 

Z kolei pani sędzia Grudzieniowa darzyła nas nieskrywaną sympatią, za co na sali sądowej 

obiecałem jej w przyszłości Order Orła Białego” - wspominał Tadeusz Stański660. 

Zdecydowanie gorzej postrzegano prokuratorów. Zygmunt Goławski planował nawet 

przeprowadzić „rozmowę uświadamiającą” z Wiesławą Bardonową. Został od tego 

odwiedziony przez Andrzeja Szomańskiego, który zdawał sobie sprawę z konsekwencji 

politycznych wynikających z prób zastraszania przedstawiciela Prokuratury Generalnej661. W 

toku prowadzonych działań przesłuchano wiele osób z terenu całego kraju. Zeznawali zarówno 

członkowie KPN, jak i osoby przypadkowe. Proces był żywo komentowany na warszawskich 

salonach artystycznych bowiem do przesłuchań w toczonej sprawie wezwano m.in. aktorkę 

Kalinę Jędrusik, reżyserów Janusza Morgensterna i Jerzego Hoffmana. Jako części goście 

małżeństwa Wołyńskich, byli pytani o kontakty z bywającymi tam opozycjonistami. 

                                                 
nikomu zagrożenia” (zob. AIPN, 3057/19, SO „Atena-80”, Depesza ambasadora USA dot. prezentacji działalności 
KPN w telewizji, 12 III 1981, k. 234). 
658 AIPN, 00495/1961, Z. Pudysz, op.cit., s. 97; W. Borowiec, Pierwszy proces przywódców Konfederacji Polski 
Niepodległej, „Sowiniec” 2010, nr 36/37, s. 104. Zaangażowanie się w procesie KPN adwokatów o dużym 
autorytecie środowiskowym, zasiadających na odpowiedzialnych stanowiskach w samorządzie adwokackim 
(m.in. Witold Ferfet był prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ORA; Jerzy Biejat wiceprezesem NRA) nie 
umknęło uwadze funkcjonariuszy SB, którzy odbierali to za przejaw działalności „antysocjalistycznej” środowiska 
prawniczego (zob. AIPN, 001708/2542, D. Chmielewski, Wybrane problemy ochrony środowiska adwokatury na 
przykładzie SUSW w latach 1980-1985, WSO Legionowo 1986, k. 43-44). 
659 Janusz Jankowski, wiceprezes Sądu Wojewódzkiego, zastąpił w lipcu 1981 r. Szabłowskiego z powodów 
„zdrowotnych”. 
660 M. Strzeszewski, Sprawa Katynia we wspomnieniach Tadeusza Stańskiego, „Opinia” 2014, nr 2, s. 56. Sędzia 
Halina Grudzień także w stanie wojennym sprzyjała więźniom politycznym. Wydała wówczas trzy wyroki 
uniewinniające. Została później przeniesiona z Wydziału IV Karnego do Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego. 
Janusz Jankowski skazywał m.in. liderów strajku w Ursusie a w 1985 r. wszedł w skład komisji weryfikacyjnej w 
Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Czesław Szabłowski wydał jeden wyrok skazujący w procesie dotyczącym 
strajku po wprowadzeniu stanu wojennego. O działalności Juliana Smagi źródła milczą. Gdy sędzia Krzysztof 
Janiszewski wyłączył się z rozpoznania zażalenia Moczulskiego przewodniczący Wydziału VII Karnego Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie Piotr Aleksandrow przyznawał: „nie ma w Wydziale sędziego, który by wydał w 
tej sprawie postanowienie utrzymujące areszt tymczasowy w mocy” (zob. A. Strzembosz, M. Stanowska, 
Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988, Warszawa 2005, s. 73-74, 233, 244, Sprawy karne [w:] 
13grudnia81.pl, dostęp: 13 XII 2019 r.; T. Kozłowski, Polityczne sterowanie systemem wymiaru sprawiedliwości 
PRL po 1956 r. Casus funkcjonowania „zespołów” do spraw procesów politycznych w latach 1964-1982, „Dzieje 
Najnowsze” 2015, nr 4, s. 151; K. Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania 
„solidarnościowej” rewolucji, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Piotra Fiedorczyka, Białystok 
2016, s. 179-180). 
661 AIPN, 00328/664, t. 4, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 10 VII 1981 r., k. 72. 
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Z kolei żony uwięzionych starały się interweniować w ich sprawie m.in. u kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Prośbę o kardynalską interwencję wystosowały 3 stycznia 1981 r. 

Maria Moczulska z Alicją Stańską. Zaznaczyły, że reprezentują rodziny wszystkich 

uwięzionych662. 

Ważne z perspektywy władz było przełożenie wiedzy zebranej przez SB na dowody 

procesowe w taki sposób, by nie narazić na ujawnienie posiadanej wewnątrz KPN agentury. 

SB posiadała wiedzę płynącą o kontaktach Moczulskiego ze Zbigniewem Wołyńskim. Jednak 

by wykorzystać ją procesowo należało ją „zalegalizować”. 19 października 1980 r. do MSW 

zadzwonił nieznany mężczyzna. Powołując się na informacje prasowe o uwięzieniu 

Moczulskiego twierdził iż rozpoznał w Zbigniewie Wołyńskim człowieka utrzymującego 

kontakty z cudzoziemcami oraz Moczulskim. Stało się to podstawą decyzji przeszukaniu 

mieszkania Wołyńskich. Miało ono dramatyczny przebieg. Lee Wołyńska wzywała pomocy 

przez otwarte okno a deklaracja Zbigniewa Wołyńskiego, że nie zgadza się na rewizję bez 

obecności pracownika ambasady USA (posiadał amerykańskie obywatelstwo) nie została 

wysłuchana. Pozwolono mu jedynie zawiadomić telefonicznie ambasadę. Wołyńscy wyzywali 

esbeków jako „agentów Moskwy”, „pachołki” itp. W pewnym momencie zdesperowany 

Wołyński zamierzył się laską - podczas bitwy pod Monte Cassino stracił nogę - na esbeka 

usiłującego zamknąć okno przez które krzyczała jego żona. Pecha miał Stanisław Krajski, który 

wraz z koleżanką odwiedził w tym czasie Wołyńskich. Po zatrzymaniu przewieziono ich na 

komendę i przesłuchano. Sytuację w willi przy Zaułku zmieniło przybycie pracowników 

ambasady USA. Ostatnim akcentem całodniowego przeszukania było pojawienie się Marii 

Moczulskiej, która oświadczyła, że została wezwana w charakterze świadka. Po dwóch 

godzinach przewieziono ją do Komendy Stołecznej MO, gdyż rzekomo „usiłowała zakłócić 

czynność przeszukania poprzez wypowiadanie stwierdzeń w rodzaju, że wiele rzeczy może 

zaginąć”. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości prasy drugoobiegowej, ulotki 

a także korespondencję prowadzoną przez konfederatów z zagranicznymi instytucjami i 

osobami. W kolejnych miesiącach dokumenty wykorzystywano nie tylko w postępowaniu 

sądowym ale także jako materiał propagandowy mający skompromitować KPN663. 

Jednym z kuriozalnych elementów przygotowywanego procesu była wystawiona przez 

oficerów Wojskowej Akademii Politycznej opinia dotycząca działalności KPN. W zleconej 5 

                                                 
662 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, List Marii Moczulskiej i Alicji Stańskiej do kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 3 I 1981 r., k. 2. 
663 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Notatka służbowa oficera dyżurnego Biura Śledczego 
MSW ppor. Jerzego Gałęzi, 19 X 1980 r., k. 9; idem, Protokół przeszukania mieszkania Zbigniewa i Lee 
Wołyńskich, 24 X 1980 r., k. 14-24. 
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lutego 1981 r. analizie mieli scharakteryzować treść wydawnictw KPN, skupiając się na 

elementach wskazujących na zamiar zerwania sojuszu PRL z ZSRS, wzywania do 

nieposłuszeństwa wobec władz oraz opisać zagraniczne ośrodki i instytucje z którymi 

Konfederacja współpracowała. Biegłymi zostali: Julian Sokół oraz Janusz Michalczak. 

Pułkownik Sokół był oficerem doświadczonym w sferze propagandowej. W czerwcu 1971 r. 

powołano go do międzyresortowego zespołu, koordynującego zwalczanie „wrogiej 

propagandy”. Współpracował tam m.in. z gen. Mirosławem Milewskim664. 

Sporządzona przez ekspertów WAP ekspertyza miała przyczynić się do ich skazania. 

Ekspertyza treścią odbiegała od tego typu dokumentów, przesycono ją ocenami o 

propagandowym charakterze. Stwierdzano w niej m.in.: „ideologia przebijająca z różnych 

wypowiedzi kierowników Konfederacji jest mocno synkretyczna: od socjaldemokratycznej, 

poprzez personalistyczno-mounierowską aż do faszyzującej […] KPN prezentuje się sama jako 

męczenniczka reżimu komunistycznego, natomiast sama pragnie stosować represyjne metody 

wobec tych wszystkich, którzy ośmielą się wyrażać dezaprobatę wobec jej rządów”665. Tak 

skrajne oceny były oprotestowywane przez obrońców666. Wymiar „dowodowy” ekspertyzy był 

- nawet jak na peerelowskie realia - wątpliwy. Jeden z autorów powtórzył główne zarzuty w 

artykule opublikowanym w „Żołnierzu Wolności”. Tekst wywołał w środowiskach 

opozycyjnych duże poruszenie, a polemika - w formie listu otwartego - była szeroko 

kolportowana i przedrukowywana w drugim obiegu667. 

By zobrazować jak kuriozalna i odbiegająca od standardów sądowych była opinia 

biegłych, wystarczy przytoczyć kilka jej fragmentów. Odnosząc się do „Rewolucji bez 

rewolucji” biegli pisali: „jest typowym paszkwilem uniemożliwiającym racjonalną polityczną 

polemikę. Warto jedynie odnotować, co zjadliwsze zniewagi, poniżenia i szyderstwa tego 

paszkwilu […] Autor celowo dla potrzeb tego paszkwilu nie zadał sobie trudu oddzielania 

niektórych błędów od szlachetnych właściwości systemu, bowiem chodzi im o wprowadzenie 

w błąd czytelnika i dyskredytowanie partii”668. Biegli pozwalali sobie także na utrzymane 

wręcz w kpiarskim tonie oceny samej KPN („usiłowała przedstawić się jako bohaterska, lecz 

                                                 
664 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych, 5 II 
1981 r., k. 146-147; AAN, KC PZPR, MKF 3391, Protokół z posiedzenia Sekretariatu KC PZPR, 3 VI 1971 r., k. 
374-384. 
665 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Opinia biegłych z 18 II 1981 r., k. 179-180. 
666 Adwokaci oskarżonych zwracali uwagę, że cytowana opinia ma znamiona „przedsądu” i jej treść jest 
niedopuszczalna (zob. AIPN, 1357/78, Wniosek obrońców do Sądu Wojewódzkiego Wydział IV Karny w 
Warszawie, 17 III 1981 r., k. 164). 
667 J. Sokół. Konfederacja Politycznej Prowokacji, „Żołnierz Wolności”, 15 X 1980, s. 4; K. Kuźba, List otwarty 
do płk. Juliusza Sokoła, 16 X 1980 r. 
668 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Opinia biegłych z 18 II 1981 r., k. 152. 



223 
 

męczeńska i dyskryminowana grupa”). W innych częściach dokumentu stosowali wobec 

tekstów programowych KPN oceny w stylu: „fałszywe wizje”, „szkalowanie socjalizmu”, 

„szkalowanie instytucji państwa socjalistycznego” (opis mechanizmów gospodarczych w 

PRL), „szaleńczej reżyserii” (opis konfliktów wewnątrz PZPR), „szerzenie nienawiści” (opis 

stosunków PRL-ZSRS), zaś sam Moczulski miał „chwytać się moralnie zupełnie 

niedozwolonych metod”. Momentami opinia przypominała język procesów stalinowskich: 

„niepodległość przedwrześniowa, którą fascynuje się Moczulski nie przyniosła Polakom ani 

poszanowania godności ludzkiej, ani tolerancji, ani też dobrobytu. Ale to szczegół, który autor 

pragnie zignorować licząc na naiwnych lub tych, których pamięć nie sięga okresu faszyzującej 

sanacji”669. Jednak nawet tak stronniczy autorzy nie mogli pominąć konfederackich tekstów, 

które obciążały PZPR. Zarzuty o odpowiedzialność rządzących za zbrodnie stalinowskie i 

śmierć strajkujących w Poznaniu w 1956 r. oraz na Wybrzeżu w 1970 r. zbywali twierdzeniem 

iż „partia i władze państwowe rozliczały się dostatecznie jasno i uczciwie - nie ma więc 

potrzeby do tych spraw powracać, bo są one powszechnie znane”670. 

Kończąc obszerną, 56-cio stronnicową opinię Sokół z Michalczakiem, sformułowali 

cztery uwagi ogólne. Ich zdaniem działalność KPN, jak i innych organizacji opozycyjnych, 

była „realnie osadzona w koncepcji wojny psychologicznej i dywersji ideologicznej 

imperializmu”. Nie mieli wątpliwości iż KPN była inspirowana z zewnątrz a jej działalność 

zmierzała do obalenia władzy PZPR. Dowodzili, że istnienie obok jawnych, także tajnych 

struktur Konfederacji mogło prowadzić do przeistoczenia się jej w - zdolną do aktów 

terrorystycznych - grupę paramilitarną. Widoczna była w tym sugestia, że konfederaci w 

przypadku konfliktu światowego mogli tworzyć oddziały partyzanckie współpracujące z 

„przeciwnikiem”, którym w domyśle było USA671. 

Najbardziej uderzający fragment odnosił się do zbrodni katyńskiej. Zaznaczając iż w 

konfederackich publikacjach często poruszano ten temat, Sokół z Michalczakiem uznawali 

obarczanie winą za zbrodnię Sowietów za nieprawdziwe. Dowodzili, że oficerowie zostali 

zamordowani przez Einsatzgruppen po niemieckiej napaści na ZSRS. „Oskarżenie ZSRR o 

zbrodnię na oficerach polskich należy traktować jako jawne fałszerstwo, oczerniające władzę 

PRL, iż rzekomo nie dba o ustalenia winnych owej zbrodni, a więc prowadzi antynarodową 

                                                 
669 Ibidem, k. 159. 
670 Ibidem, k. 166. 
671 Ibidem, k. 202-203. 
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politykę, Związku Radzieckiego zaś o niepopełnione zbrodnie i co za tym idzie stanowi próbę 

poróżnienia sojuszniczych i zaprzyjaźnionych narodów”672. 

Więzieni działacze KPN starając się o zwolnienie - jeszcze przed majową falą protestów 

- otrzymywali poręczenia od działaczy „Solidarności”. Za Tadeusza Jandziszaka ręczyli m.in. 

wrocławscy działacze związkowi Jerzy Piórkowski i Władysław Frasyniuk. Przyjęta wówczas 

uchwała dolnośląskiego MKZ mówiła wprost, że Jandziszak „należy do osób wspomagających 

MKZ we Wrocławiu w okresie robotniczych strajków w sierpniu 1980 r. i na mocy postanowień 

zawartych w umowach społecznych z sierpnia i września ub[iegłego] roku podlega szczególnej 

ochronie prawnej”. Za Jandziszaka ręczyli także: Tadeusz Huskowski z Politechniki 

Wrocławskiej, Czesław Hernas z Uniwersytetu Wrocławskiego i rektor Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych Tadeusz Forowicz. Sugerowanie przez działaczy wrocławskiej „Solidarności” 

politycznych przyczyn uwięzienia Jandziszaka wywołało oburzenie prokuratora Gonciarza, 

który pisał o „niestosowności” nacisków wywieranych na rzecz uwolnienia Jandziszaka673. 

Akcja zmierzająca do uwolnienia ciężko chorego Jandziszaka nie przyniosła jednak 

spodziewanych efektów. Zarówno złożone przez niego wyczerpujące zeznania jak i nacisk 

działaczy wrocławskiej „Solidarności” nie skłoniły władz od ustępstw. Tadeusz Gonciarz 

odrzucił wniosek uzasadniając, iż deklaracja Jandziszaka o zaprzestaniu działalności to za mało 

i postawione mu zarzuty nie pozwalają uchylić aresztowania. Z kolei sam zainteresowany - gdy 

już dane mu było zapoznać się z materiałami śledztwa - doszedł do wniosku, iż tak wyraźne 

odcięcie się przez niego od aktywności w KPN było „zdradą ideową”674. 

Dwa miesiące później Sąd Najwyższy utrzymał w mocy decyzję warszawskiego Sądu 

Okręgowego o dalszym przetrzymywaniu liderów KPN. Decyzję argumentowano znacznym 

stopniem niebezpieczeństwa czynów zarzucanych konfederatom oraz możliwością matactwa. 

Podnoszono także argument ukrywania się Romualda Szeremietiewa, który miał przemawiać 

za utrzymaniem tymczasowego aresztowania. W przypadku Jandziszaka podważano jego, 

faktycznie zły, stan zdrowia675. 

Uwięzionym władze uniemożliwiały także obronę przed medialnymi atakami. W lutym 

1981 r. skonfiskowano dwa listy Romualda Szeremietiewa adresowane do mazowieckiej 

                                                 
672 Ibidem, k. 165-166. 
673 AIPN, 1357/68/2, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Poręczenie za Tadeusza Jandziszaka, 29 I 1981 r., 
k. 62 i nast. 
674 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie o pozostawieniu bez uwzględniania 
wniosku o uchylenie środka zapobiegawczego, 19 II 1981 r., k. 139-140; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, 
Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 17 III 1981 r., k. 185. 
675 AIPN, 1357/78, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie o utrzymaniu aresztu tymczasowego, 
17 IV 1981 r., k. 234-235. 
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„Solidarności”. W pierwszym prosił władze związku o przekazanie PAP komunikatu w którym 

polemizował z ogłoszoną przez agencję 7 lutego 1981 r. informacją na temat stanu śledztwa i 

zarzutów kierowanych wobec liderów KPN. Szeremietiew w 14 punktach zbijał zarzuty a list 

kończył konstatacją iż ma pełną świadomość, że nie zostanie on doręczony do adresata, 

pozostając jedynie „dowodem, że w PRL decydują nie prawda i argumenty stron, ale interesy 

kliki rządzących”676. Drugi skonfiskowany list adresowano do KOWzP i były w nim zawarte 

informacje na temat warunków uwięzienia Szeremietiewa, który prosił był wpisano go na listę 

prześladowanych za przekonania677. 

Przypadków blokowania korespondencji było więcej. W lutym 1981 r. skonfiskowano 

listy Moczulskiego do Studenckiego Komitetu Strajkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz do 

adwokata Tadeusza de Viriona. Przeprowadzano także tzw. kipisze w celach678. Przebywający 

na terenie osławionego Aresztu Śledczego przy ulicy Rakowieckiej Stański pisał: „to, że jestem 

w więzieniu nie zwalnia mnie w żadnym wypadku od obowiązków, których się podjąłem. Aby 

je zrealizować muszę wiele jeszcze pracować nad sobą”679. Stański, jak i pozostali liderzy 

partii, wyraźnie zachowywali dobre samopoczucie. Udało mu się nawet wynieść z 

przesłuchania legitymację KPN (włączoną do akt śledztwa) i usiłował założyć konfederacką 

grupę złożoną z osadzonych na Rakowieckiej. Z kolei Romuald Szeremietiew pisał w liście do 

matki: „Czuję się bardzo dobrze. Jestem zdrowy, wyspany, czysty i najedzony. Tak, że gdyby 

nie kraty w oknie nie byłoby powodu do zmartwień. Mimo to, a może właśnie dlatego jestem 

w dobrym humorze. Jak pewnie pamiętasz liczyłem się z aresztowaniem i więzieniem. W 

polityce jest to niestety normalna cena za głoszenie poglądów, które nie odpowiadają władzy 

[...] Kto inny powinien tu siedzieć a nie my. I będzie siedział”680. W skonfiskowanym 

Stańskiemu podczas kipiszu notatniku zapisał pod datą 17 lutego 1981 r. m.in. „Fajne było 

czytanie zeznań Wodza. Robił sobie wyraźne kpiny z prok[uratora] Gonciarza, wyraźnie 

panował nad przebiegiem śledztwa. Zachowuje się jak na przyszłego Prezydenta RP przystało 

[…] Grozi mi 7 dni kabaryny, tj. samotnego pobytu na dechach w zimnej celi. Niech tylko 

spróbują mi to zaaplikować to zaraz zrobię im taki raban, że szykanują więźniów politycznych, 

że im się odechce”681. Dzień później Stański ekscytował się lekturą akt prowadzonego 

                                                 
676 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenie dla PAP, 10 II 1981 r., k. 247. 
677 Ibidem, List Romualda Szeremietiewa do Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy NSZZ 
„Solidarność”, k. 251-252. 
678 Ibidem, k. 253 i nast. 
679 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Zapiski Tadeusza Stańskiego skonfiskowane w celi 
24 II 1981 r., k. 269. 
680 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Romualda Szeremietiewa do Ireny Szeremietiew 
z 7 II 1981 r., k. 379. 
681 Ibidem, k. 272. 
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przeciwko niemu śledztwa: „Czytanie tego co się zrobiło w ciągu istnienia KPN jest lekturą 

pasjonującą. Mam olbrzymią satysfakcję, że ostatni okres mojego życia nie został zmarnowany. 

Nawet bardzo realne konsekwencje tego działania będzie łatwiej znieść mając tego 

świadomość”682. 

Przebywając w Areszcie Śledczym liderzy KPN pożytkowali także czas m.in. na lekturę 

literatury pięknej i naukę języków obcych. Stański i Moczulski szlifowali francuski a 

Szeremietiew zgłębiał tajniki angielskiego. Jako absolwenci studiów prawniczych analizowali 

także PRLowskie prawodawstwo, szukając przepisów możliwych do wykorzystania w 

zbliżającym się procesie. Wiedzę o sytuacji w kraju i na świecie czerpali z dostępnej im 

„Trybuny Ludu”. Gdy w czerwcu 1981 r. zwolniono ich z aresztu Tadeusz Jandziszak na 

jednym z publicznych spotkań wyjawił żartobliwie, że „pokochał” wówczas oficjalny organ 

prasowy PZPR. Jednak pobyt na Rakowieckiej dla więzionych konfederatów naznaczony był 

także martyrologią tego miejsca. Opowiadał o tym podczas rozprawy m.in. Tadeusz Stański: 

„Piwnica na Rakowieckiej, gdzie mordowało się patriotów - nie jest na razie wykorzystywana, 

ale w każdej chwili może być. Naokoło budynku więzienia - po ul. Rakowieckiej - nie jeździ 

traktor, żeby zagłuszać jęki torturowanych - podobnie, jak działo się to w latach 

pięćdziesiątych. Są jednak pewne elementy - które przypominają przeszłość. W gabinecie kpt. 

Nowackiego [naczelnika AŚ-przyp. G.W.] stoi popielniczka z pocisku kaliber 106, mosiężna - 

z napisem Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Jest to być może tylko relikt, ale ona tam 

jest i nic dziwnego, że kpt. Nowacki i w stylu i w mentalności przypomina funkcjonariusza z 

lat 50-tych”683. Z kolei Romuald Szeremietiew dodawał: „Osadzeni jesteśmy w Pawilonie nr 3, 

dawniej nr 12. Kiedy wychodzę stamtąd i następnie wracam tam myślę sobie - jak wiele się 

zmieniło. 30 lat temu bowiem - 30 września 1951 r. w tym Pawilonie, został w śledztwie zabity 

gen. Wilk-Krzyżanowski684. Kiedy wychodzę na spacer do betonowego silosu, który nazywa 

się spacernikiem i chodzę w kółko - widzę małe roślinki, które wyrosły na grobach ludzkich. 

Jest to taka mała, chorowita roślinka, a ja zastanawiam się - chodząc w kółko, na czyim grobie 

                                                 
682 Ibidem, k. 273. 
683 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 23 IX 1981 r., k. 338. 
684 Aleksander Krzyżanowski ps. Wilk (1895-1951) - komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK, w lipcu 1944 r. 
dowodził oddziałami AK w operacji „Ostra Brama”, tj. wspólnej z Armią Czerwoną akcji zdobycia Wilna. Po 
akcji - wraz z innymi oficerami AK – został aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS. Po powrocie do 
kraju w 1948 r. aresztowany przez UB, następnie uwięziony i torturowany w więzieniu przy ul. Rakowieckiej. 
Zmarł najpewniej 29 IX 1951 r. w szpitalu więziennym. 
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taka roślinka rośnie”685. Świadomość iż władze więzienia mogą w każdym momencie użyć 

przemocy z pewnością nie ułatwiała pobytu za kratami686. 

Opowiadając w grudniu 1981 r. o warunkach zastanych w „Pawilonie III im. 

Różańskiego” aresztu przy ul. Rakowieckiej Stański opisywał stworzenie w areszcie 9-cio 

osobowej grupy KPN. Zaznaczał, że na Rakowieckiej nie siedzą tylko kryminaliści ale także 

osoby niewinne. Przechwalał się także, że znalazł sposób by drukować konfederackie ulotki 

KPN …w więziennej drukarni687. 

W liczącym 26 stron akcie oskarżenia wniesionym formalnie 3 marca 1981 r. prokurator 

Tadeusz Gonciarz oskarżał Moczulskiego, Szeremietiewa, Stańskiego i Jandziszaka, że „w 

Polsce i za granicą w celu osłabienia mocy obronnej, zerwania jedności sojuszniczej ze 

Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz obalenia przemocą określonego w 

Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 r. ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, działając 

wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami objętymi odrębnymi postępowaniami, podjęli 

czynności przygotowawcze tworząc nielegalny związek […] inspirowany przez wrogie 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagraniczne ośrodki dywersji politycznej”688. Zarzut ten 

formalnie wniesiono 21 lutego 1981 r. z tą jedynie różnicą, że pierwotnie objęto nim większą 

liczbę osób (m.in. Marka Lachowicza)689. Co ciekawe, jego treść została rozesłana 19 marca 

1981 r. do Komitetów Wojewódzkich PZPR z wyraźnym wskazaniem by ustnie przekazać 

funkcjonariuszom aparatu partyjnego, MO oraz SB prokuratorskie uzasadnienie oskarżenia690. 

Gdy w marcu 1981 r. Stanisław Kania rozmawiał w Budapeszcie z Jánosem Kadarem 

przekaz był optymistyczny. Zapewniał, że wobec KPN są stosowane „środki administracyjne”. 

Zakończone śledztwo w ocenie Kani przyniosło pozytywny skutek a zgromadzony „materiał 

dowodowy jest dobry i jasno z niego wynika, że Moczulski i jego zwolennicy aktywnie 

współpracowali z zachodnimi kręgami imperialistycznymi. Postępowanie to da również 

podstawę do kontynuowania śledztwa przeciw KOR, Kuroniowi i Michnikowi. Tu jednak 

                                                 
685 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 29 IX 1981 r., k. 59. 
686 AIPN, 1357/78, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, k. 205 i nast.; Idem, 1357/80/1, Akta śledztwa 
przeciwko liderom KPN, Notatka służbowa ppor. Jana Roskosza z 25 VI 1981 r., k. 126. 
687 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 327. 
688 Akta oskarżenia z 3 III 1981 r. [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 18 II 2019 r. 
689 AIPN, 1357/64, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Postanowienie o zmianie postanowienia o 
przedstawieniu zarzutów, 5 II 1981 r., k. 114. Leszek Moczulski tak wspominał okoliczności w jakich dowiedział 
się o zmianie zarzutów: „na III piętrze Pawilonu nr 3 im. Różańskiego - w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów 
pan Prokurator przedstawił mi zarzuty o które w tej sprawie chodzi, a przez 5 miesięcy nie chciano mi ich 
przedstawić” (zob. AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 7 VII 
1981 r., k. 225). 
690 Archiwum Państwowe w Koszalinie [dalej: APK], KW PZPR, sygn. 3999, Pismo kierownika Wydziału 
Ideowo-Wychowawczego KC PZPR Walerego Namiotkiewicza do I-szych sekretarzy KW PZPR, 19 III 1981 r., 
k. 248-262. Za wskazanie dokumentu dziękuję Przemysławowi Gasztoldowi. 
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sytuacja jest trudniejsza. Aresztowanie ich jest niebezpieczne, gdyż są związani z 

«Solidarnością», która rozpoczęłaby w ich obronie krajową akcję”691. 

Zbiegło się to w czasie z nadaniem audycji telewizyjnej dyskredytującej KPN. Audycja z 

11 marca 1981 r. była szeroko komentowana, zwłaszcza w konfederackim środowisku. 

Pojawiły się tam opinie, że nawet zmanipulowane audycje przysparzają popularności partii. Z 

kolei wśród korowców zauważano, że zaprezentowany materiał był zbyt słaby skazać liderów 

KPN. Opinię taką wyraził m.in. Jacek Kuroń a Jan Lityński publicznie twierdził, że 

prezentowane dowody zostały spreparowane. Marcowa audycja odniosła pozytywny dla władz 

skutek. MSW odnotowała bowiem sygnały wycofywania się niektórych ogniw „Solidarności” 

z akcji na rzecz uwolnienia konfederatów. Stało się tak w województwie słupskim a w 

Bydgoszczy usuwano z witryn sklepowych plakaty nawołujące do uwolnienia więźniów 

politycznych. Jednak były to pojedyncze przypadki a większość osób, które obejrzała audycję 

uznała ją za niewiarygodną692. 

Pierwsza rozprawa miała miejsce 15 czerwca 1981 r. i jak już wspomniano liderzy KPN 

odpowiadali z wolnej stopy. Następnego dnia sędzia Czesław Szabłowski ogłosił iż zabrania 

nagrywania przebiegu rozprawy co miało na celu ograniczyć medialny rezonans procesu. w 

kolejnych dniach zdarzały się próby nagrywania rozprawy a sędzia napominał osoby z 

publiczności by procederu zaniechali. Obrońcy konfederatów wykazywali, że zarzuty stawiane 

ich klientom były nieprecyzyjne i nie wykazywały konkretnych przestępstw. Zdaniem 

adwokatów uniemożliwiało to merytoryczne odniesienie się do zarzutów. Prowadzący proces 

sędzia pozytywnie zaopiniował ich prośbę i zarządził przerwę w rozprawie do 2 lipca 1981 r. 

Dał tym samym oskarżonym czas, wbrew wnioskom prokuratorów, na zapoznanie się ze 

zgromadzonym w śledztwie materiałami693. 

Niezadowolenie prokuratury spotęgował dodatkowo fakt, że zwolnieni nie mieli zamiaru 

stosować się do orzeczonego wobec nich dozoru milicyjnego. Przebywając na wolności 

podróżowali po kraju głosząc program KPN i pozyskiwali dla partii nowych zwolenników. 

Końcem czerwca 1981 r. prokuratora wnioskowała o ich ponowne aresztowanie, jednak 

                                                 
691 Sprawozdanie z wizyty Stanisława Kani w Budapeszcie opracowane dla Komitetu Politycznego KC WSPR, 20 
III 1981 r. [w:] Przed i po 13 grudnia…, t. 1, s. 420. W tym samym czasie o możliwości aresztowania liderów 
KSS „KOR” informowała także CIA. W tym samym raporcie podawano nieścisłą datę aresztowania liderów KPN 
(5 marca 1981 r.) (zob. Soyuz’81 - Backdrop for a declaration of national emergency and confrontation with 
Solidarity? [w:] cia.gov, dostęp: 31 XII 2019 r. 
692 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 3/367, Oceny, komentarze i reakcje w związku z audycją TVP o 
działalności KPN, 16 III 1981 r., k. 75-78; IPMS, sygn. A.66/38, Oświadczenie Krzysztofa Gąsiorowskiego, 
Romany Kahl-Stachniewicz i Stanisława Palczewskiego w sprawie audycji w TV na temat KPN, 16 III 1981 r., 
bp. 
693 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokoły z rozprawy głównej z 15-17 VI 1981 r., 
k. 57 i nast. 
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wniosek został przez Sąd Okręgowy zaopiniowany negatywnie 7 lipca 1981 r. Tego samego 

dnia prokurator wniósł zażalenie694. 

Faktycznie liderzy KPN przebywając na wolności nie tracili czasu. Spotykali się m.in. z 

przedstawicielami stołecznej Kurii Biskupiej, dziękując duchownym za działalność na rzecz 

ich uwolnienia. Większość spotkań miała publiczny charakter. 12 czerwca 1981 r. wzięli udział 

w spotkaniu zorganizowanym przez NZS SGGW w Warszawie. Pojawili się tam: Leszek 

Moczulski, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak i Zygmunt Goławski. Dziękując studentom 

za zaangażowanie w uwolnienie odpowiadali na pytania blisko 300 osób. Moczulski podnosił 

własny „rodowód niepodległościowy” sięgający końca lat 40-tych. Z drugiej strony przyznał 

się do krótkotrwałego członkostwa w partii komunistycznej695. 23 czerwca Zdzisław Jamrożek 

zorganizował w Lublinie spotkanie tamtejszych konfederatów z Moczulskim i Stańskim. 

Przewodniczący KPN tego samego dnia wystąpił także przed studentami UMCS. Twierdził na 

nim, że jego partia będzie zdolna do przejęcia - w sposób demokratyczny - władzy w kraju w 

przeciągu najbliższych 2-5 lat. Tego samego dnia wrocławskie Centrum Naukowo Produkcyjne 

Automatyki Energetycznej odwiedzili Romuald Szeremietiew i Tadeusz Jandziszak. Dzień 

później obaj wystąpili w jednej z sal Politechniki Wrocławskiej. 25 czerwca 1981 r. Moczulski 

i Szeremietiew brali udział w podobnym spotkaniu w łódzkim Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacji. Zaniepokojona prokuratura alarmowała: „Omówiona działalność oskarżonych 

[…] świadczy o znacznym natężeniu złej woli, lekceważeniu wyraźnego zakazu Sądu jak 

również cechuje ją wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa. W swej istocie stanowi to 

zarazem kontynuację przestępczej działalności będącej przedmiotem oskarżenia”696. 

Spotkania gromadziły tłumy ludzi, wywołując pozytywne reakcje słuchaczy co bez 

wątpienia nie mogło podobać się władzom. Relacje ze spotkań zaczęły pojawiać się w oficjalnej 

                                                 
694 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Wniosek o Prokuratora Wojewódzkiego o zmianę 
dozoru MO na tymczasowe aresztowanie, 26 VI 1981 r., k. 83-86, 240. 
695 Informacja o członkostwie Moczulskiego w PZPR nie była tajemnicą dla kierownictwa KPN co najmniej od 
października 1979 r., kiedy Moczulski z Szeremietiewem gościli w mieszkaniu Jacka Bartyzela. Wywiązała się 
wówczas dyskusja podczas której związany z grupą Andrzeja Czumy, Andrzej Woźnicki, zarzucił Moczulskiemu 
zatajanie członkostwa w PZPR. W jednym z doniesień Tadeusza Stachnika można przeczytać opis przebiegu 
jednej z narad KPN: „w czasie ogólnej rozmowy R[yszard] Nowak niespodziewanie zapytał się Moczulskiego czy 
to prawda, że był on w PZPR. Moczulski na jego pytanie lekko się zmieszał i powiedział, że tak. Ale jeszcze w 
1948 roku. Wstąpił do Partii w styczniu 1948 roku. Podkreślał, że miał wówczas 17 i pół roku. Ale już na początku 
1949 roku został z Partii wyrzucony. Wówczas Stański (z pewną nutą złośliwości) powiedział »Leszek, to ty byłeś 
w Partii? Naprawdę? Nie żartuj. To tak jak i Kuroń«. Widać było, że Moczulskiemu nie w smak było to co 
powiedział Stański. Zaczął się tłumaczyć, że już w tym czasie w 1949 roku, gdyby dostał powielacz zamierzał coś 
wydawać itp. Że został usunięty »za prawicowe odchylenie« - Stański dodał uszczypliwie »to jak Gomułka«. 
Moczulski nic nie odpowiedział” (zob. AIPN, 2418/1, t. 7, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Maciek”, 
12 X 1979 r., k. 225; Ibidem, 00334/289, t. 8, Informacja operacyjna TW „Tarnowski”, 26 V 1980 r., k. 94-95). 
696 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Wniosek o Prokuratora Wojewódzkiego o zmianę 
dozoru MO na tymczasowe aresztowanie, 26 VI 1981 r., k. 86. 
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prasie. Dla społeczeństwa świadomego istnienia cenzury sam fakt pisania o KPN był nową 

jakością informacyjną, chociaż teksty pisane były głównie w kpiarskim tonie697. 

Liderom KPN zdarzały się błyskotliwe sformułowania, które przysparzały partii 

zwolenników. Przykładowo, gdy podczas wykładu o poznańskim Czerwcu’56 Moczulski 

podzielił historię PRL na trzy etapy (terror fizyczny czasów stalinowskich, terror intelektualny 

czasów Gomułki i Gierka oraz terror moralny czasów współczesnych) to partyjni 

propagandziści pozostawali bezsilni. Nawet w oficjalnej prasie pojawiały się informacje, że 

słuchacze wystąpienia konfederatów przyjmowali z entuzjazmem698. 

Większość spotkań miała podobny przebieg. Liderzy Konfederacji dziękowali 

zgromadzonym za podejmowanie akcji zmierzających do ich uwolnienia a także przybliżali 

program KPN. Nie kryli, że ich celem jest przejęcie władzy. Spotkania przyciągały - poza 

osobami ciekawymi programu KPN lub sylwetek jej twórców - także innych opozycjonistów. 

Przeprowadzone 23 czerwca 1981 r. w budynku Politechniki Wrocławskiej spotkanie z 

Jandziszakiem i Szeremietiewem przyciągnęło organizatorów tamtejszego NZS ale także 

Kornela Morawieckiego. Konfederaci w trakcie tych wystąpień nie bali się formułować ocen 

za które trafili wcześniej do aresztu. We Wrocławiu Jandziszak mówił wprost, że Polska jest 

państwem wasalnym względem ZSRS. Nie przewidywał jednak zbrojnej interwencji Armii 

Czerwonej mającej zdusić „Solidarność”. Jedynym elementem zdolnym do zainicjowania 

interwencji w ocenie działaczy KPN była wizja rozpadu PZPR. Podczas wrocławskich spotkań 

pozytywnie oceniali działalność tzw. struktur poziomych, jako destabilizujących sytuację 

wewnątrz PZPR (a przez to pomagających KPN)699. 

Dzień po tym wystąpieniu w MSW opracowano plan działań operacyjnych skierowanych 

wobec Konfederacji. Ppor. Andrzej Anklewicz zauważał, że po aresztowaniach liderów KPN 

faktycznie zamarła działalność organizacji. Oczekując na decyzje procesowe (a raczej 

określenie przez PZPR ostatecznej strategii) Anklewicz postulował dalszą obserwację 

konfederackiego środowiska poprzez agenturę w nim ulokowaną (jego zdaniem, należało się 

skupić na młodzieży). Uczulał by rozpoznawać grupy ulotkowe, utajnionych członków oraz 

informować terenowe komórki SB o planowanych przez członków KPN inicjatywach. Widać 

z tego, że w MSW czekano na rozwój sytuacji i nie podejmowano ofensywnych działań. 

                                                 
697 Ibidem, k. 83-85; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 25 VI 1981 r., 
k. 218-219; Idem, 2418/1, t. 16, SOR „Oszust”, Wyciąg z informacji operacyjnej TW „Marek Walicki”, 13 VI 
1981 r., k. 143-145; M. Leszkowski, Lubelski występ „przywódcy”, „Sztandar Ludu”, 26 VI 1981 r., s. 2; L. Bąbol, 
„Bo wolność jest”, „Dziennik Łódzki”, 29 VI 1981 r., s. 4. 
698 M. Leszkowski, Lubelski występ „przywódcy”, „Sztandar Ludu”, 26 VI 1981 r., s. 2. 
699 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Notatka służbowa ppor. Jana Roskosza z 25 VI 1981 
r., k. 125-126. 
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Anklewicz pod koniec lipca 1981 r. pisał, że w pierwszym półroczu 1981 r. działania SB 

koncentrowały się na „maksymalnym ograniczaniu wszelkich działań protestacyjnych oraz 

maksymalnym rozpoznaniu tzw. drugiej, utajnionej do tej pory struktury KPN”. Chwalił się iż 

służbom udało się przejąć łącznie ok. 50 tysięcy ulotek i plakatów. Wśród sukcesów 

operacyjnych wymieniał zaś odstępowanie od akcji protestacyjnych niektórych członków KPN 

oraz skrócenie marszu protestacyjnego, który pierwotnie miał prowadzić pod Areszt Śledczy 

przy ul. Rakowieckiej (ostatecznie przeszedł pod Grób Nieznanego Żołnierza). Sukcesem 

miało być także skłócenie warszawskiego środowiska KPN poprzez zasianie braku zaufania do 

Marii Moczulskiej. „Uwypuklanie złych stron” żony przewodniczącego partii zlecono także 

agenturze działającej w środowisku NZS. Dla funkcjonariuszy SB agentura ulokowana w KPN 

była wówczas bezcenna. Informowała z wyprzedzeniem o wszelkich inicjatywach a także 

pozwalała im skutecznie przeciwdziałać. Anklewicz prognozował iż w przypadku skazania 

liderów KPN na kilkuletnie wyroki więzienia należało oczekiwać - nawet w skali roku - 

rozpadu partii. By do tego doprowadzić należało jego zdaniem koordynować działalność 

agentury w całym kraju. Dodatkowo zalecał otoczenie szczególną uwagą Marii Moczulskiej, 

która jako „żona męczennika” mogłaby skutecznie prowadzić działalność opozycyjną. Równie 

ciekawy scenariusz kreślił w przypadku skazania liderów KPN na niewielkie wyroki lub ich 

uniewinnienie. Prognoza była jednoznaczna: KPN urośnie wówczas w siłę. Łudził się, że w 

tym przypadku Rada Polityczna straci na znaczeniu i osłabnie także pozycja Moczulskiego, 

którego określał mianem dyktatora. O rozmachu w działaniach SB skierowanych wobec KPN 

świadczy fakt, że dokumentacja dotycząca jedynie warszawskich struktur partii liczyła w lipcu 

1981 aż 20 tomów akt operacyjnych, 15 tomów tzw. techniki operacyjnej (m.in. stenogramy 

podsłuchów, perlustracja korespondencji) i 2 tomy dokumentów „B” (zapisy z obserwacji)700. 

W lipcu esbecy skupiali się na zabezpieczeniu procesu. Rozumiano przez to nagrywanie 

wywiadów (głównie dla zagranicznych dziennikarzy) udzielanych na korytarzu przez 

sądzonych, obserwowanie widowni, wskazywanie wywiadowcom z Biura „B” lub milicjantom 

osób kolportujących ulotki. Usiłowano także przejąć jak największą liczbę ulotek i prasy. W 

tym celu wykorzystywano nie tylko zasoby techniczne (3 mini magnetofony, dwa radiowozy 

stale stojące przed budynkiem sądu) ale głównie zasoby osobowe. Do zabezpieczenia rozprawy 

wysyłano każdego dnia ponad 30-tu funkcjonariuszy SB. Należało do nich doliczyć 

przynajmniej kilku milicjantów oraz wywiadowców pionu „B”. Podczas kolejnych rozpraw na 

                                                 
700 AIPN, 2418/1, t. 16, SOR „Oszust”, Plan przedsięwzięć operacyjnych wobec czołowych działaczy KPN, 24 VI 
1981 r., k. 206-207; Idem, t. 17, Informacja dotycząca aktualnej sytuacji w KPN, 26 VII 1981 r., k. 95-99. 
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sali rozpraw przebywało przynajmniej kilkunastu esbeków a kilku kolejnych miało za zadanie 

obserwować sądowe korytarze701. 

W kolejnych tygodniach sędziowie zwrócili się z pytaniami do organizatorów spotkań 

otwartych z czerwca. Główni organizatorzy - tacy jak lokalne KOWzP, NZS itp. - zgodnie 

odpowiedzieli iż konfederatów zapraszano bez pytania o zgodę administratorów pomieszczeń 

gdzie się odbywały. W tym duchu odpisali: prof. Benon Miśkiewicz, rektor Uniwersytetu 

Poznańskiego; Zbigniew Walter, dyrektor Centrum Naukowo Produkcyjnego Automatyki 

Energetycznej. Z kolei prof. Tomasz Woźnicki, rektor SGGW AR w Warszawie wprost 

stwierdził, że nie wydał zgody na przeprowadzenie spotkania. Wyjątkiem w tym gronie okazał 

się Lucjan Grzelakowski, który potwierdził zgodę kierownictwo MPK na łódzkie spotkanie702. 

Zbyt liberalne podejście sędziego Czesława Szabłowskiego, który zgodził się na 

uwolnienie konfederatów, spowodowało początkiem lipca 1981 r. spowodowało jego 

odsunięcie od sprawy. Oficjalnie z powodów „zdrowotnych”. Gen. Kiszczak informował 

prokuratora generalnego Lucjana Czubińskiego iż Szabłowski „nie dawał gwarancji 

prawidłowego rozpoznania sprawy”. Biuro Śledcze MSW uskarżało się m.in. na wydawane 

przez niego decyzje o uchyleniu aresztu i bliskie relacje łączące go z Tadeuszem de Virionem. 

W miejsce Szabłowskiego powołano wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, Janusza 

Jankowskiego. Jednak i on nie spełniał oczekiwań, pozwalając oskarżonym atakować 

prokuraturę oraz organy ścigania. Już pod przewodnictwem Jankowskiego 2 lipca 1981 r. 

odbyła się kolejna rozprawa na której Moczulski nie przyznał się do winy. Odnosząc się do 

nieścisłych na gruncie prawnym zarzutów mówił: „nas oskarża się publicznie i w środkach 

masowego przekazu, że mamy marzenia, że śni nam się wielka Polska. Akt oskarżenia usiłuje 

te zarzuty skonkretyzować, znaleźć przepisy prawne - które zabraniają śnić o wielkiej Polsce, 

a działania zmierzające w tym kierunku - surowo karzą”703. Trzy tygodnie później Romuald 

Szeremietiew bezskutecznie domagał się zamieszczenia w mediach programu o takiej samej 

długości jaką dysponowali przedstawiciele MSW atakujący KPN. W dalszej części wypowiedzi 

Moczulski zapewniał, że nie chce robić z procesu trybuny politycznej. Jednak późniejszy jego 

przebieg tym zapewnieniom przeczył. Oskarżeni opisując działalność KPN uczynili z sali 

sądowej miejsce w którym mogli swobodnie formułować zarzuty przeciwko komunistycznemu 

                                                 
701 AIPN, 2418/1, t. 16, SOR „Oszust”, Złącznik do operacyjnego zabezpieczenia rozprawy sądowej przeciwko 
przywódcom KPN, 1 VII 1981 r., k. 211-212; Idem, 2418/1, t. 17, Plan zabezpieczenia rozprawy sądowej 
przeciwko kierownictwu KPN, 21 VII 1981 r., k. 56-58. 
702 AIPN, 1357/81, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Oświadczenia organizatorów spotkań z liderami KPN, 
VII-VIII 1981, k. 158-162, 200-209. 
703 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 2 VII 1981 r., k. 156. 
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reżimowi. Moczulski kolejno obalał zarzuty. Dowodził iż konstytucja PRL gwarantuje prawo 

do zrzeszania się a w prawodawstwie PRL nie ma przepisów normujących ani zabraniających 

tworzenia partii politycznych i KPN działała zgodnie z prawem704. 

Drugiego dnia rozprawy wyjaśnienia dotyczące powstania KPN zostały przerwane 

wnioskiem jednego z obrońców, Jerzego Woźniaka, prośbą o sprawdzenie pomieszczenia 

przylegającego do sali rozpraw. Obrońca sugerował, że przebywający tam esbecy nagrywali 

rozprawę. W odpowiedzi prokuratorzy zarzucili synowi Zygmunta Goławskiego, że robi to 

samo. Powstało zamieszanie, sędzia zarządził przerwę celem sprawdzenia sąsiadującej sali ale 

zarzuty Woźniaka się nie potwierdziły. Adwokatom udało się natomiast usunąć z sali 

tajemniczego mężczyznę (najpewniej funkcjonariusza SB), faktycznie nagrywającego przebieg 

rozprawy. Deklarował on, że jest pracownikiem RSW Prasa-Książka-Ruch i nie wiedział nic o 

zakazie nagrywania. Po kilkunastominutowym zamieszaniu Moczulski powrócił do składania 

wyjaśnień705. 

Linia obrony liderów KPN polegała na przyjęciu pełnej transparentności jeżeli idzie o 

program i cele KPN. Nie podawano jedynie personaliów członków (by nie narazić ich na 

represje) a także unikano informacji mogących wpłynąć na utajnioną lub - karaną jak zwykłe 

przestępstwa - działalność konspiracyjną. Chodziło głównie o sprawy związane z poligrafią i 

akcjami pisania haseł na murach lub elewacjach budynków. Sam Moczulski był w dobrej 

formie i jego wystąpienie pełne było przykładów niezgodnych z prawem działań prokuratury 

oraz SB skierowanych wobec członków jego partii. Niecodzienne były wywody mające 

świadczyć o prawie do legalnej działalności KPN. Powoływał się np. na utworzony w Łodzi 

Związek Młodzieży Komunistycznej706. Zdaniem lidera KPN członkowie tej organizacji mieli 

pełne prawo do zrzeszania się i wyrażania własnych opinii707. 

9 lipca 1981 r. oskarżeni - z wyjątkiem Jandziszaka - ponownie trafili do aresztu. 

Przeciwko wzrostowi napięć społecznych spowodowanych aresztowaniem zaprotestowały 

m.in. władze NZS. Przypominały iż blisko 2 miliony obywateli podpisało petycję domagającą 

się umorzenia sprawy przeciwko konfederatom. W tym samym czasie wciąż ukrywali się (za 

                                                 
704 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Zarządzenie IV K 53/81, 1 VII 1981 r., 94; Idem, 
Protokół rozprawy głównej, 2 VII 1981 r., k. 152 i nast.; Idem, 1357/81, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Protokół rozprawy głównej, 27 VII 1981 r., k. 11; T. Kozłowski, Polityczne sterowanie…, s. 151-152; AAN, 
Prokuratura Generalna, sygn. 3/367, Notatka zawierająca uwagi na tle procesu przeciwko R. L. Moczulskiemu i 
innym członkom KPN, 25 VIII 1981 r., k. 102-108. 
705 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 3 VII 1981 r., k. 194-
195. 
706 Moczulski miał na myśli - zarejestrowany 10 VI 1981 r. w Łodzi - Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej. 
KZMP został oficjalnie rozwiązany w 1982 r. (zob. P. Gasztold, Towarzysze z betonu. Dogmatyzm w PZPR 1980-
1990, Warszawa 2019, s. 185-190). 
707 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 7 VII 1981 r., k. 218. 
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cichą zgodą SB) Marek Lachowicz oraz Ryszard Nowak. Końcem lipca wśród członków KPN 

zaczął krążyć komunikat z narady regionalnych KAB-ów, w którym informowano iż do 

momentu uwolnienia liderów partii władzę w KPN pełni Centralne Kierownictwo Akcji 

Bieżącej. Jego skład nie został ujawniony opinii publicznej. Funkcję kierownika CKAB pełnił 

Krzysztof Gąsiorowski. Jego zastępcą został Stanisław Palczewski. W skład CKAB weszli 

ponadto: Marian Moczek (członek ds. organizacyjnych), Michał Żurek (członek ds. 

organizacyjnych), Teresa Baranowska (członek ds. KOWzP). Konsultantem kierownictwa 

mianowano Ryszarda Żywieckiego a rosnącą pozycję Marii Moczulskiej sformalizowano 

zapisem iż współpracuje z CKAB w zakresie obrony uwięzionych działaczy. Tego samego dnia 

powstał V Obszar Śląsko-Dąbrowski708. 

Wedle instrukcji przygotowanej przez Gąsiorowskiego liderów i organizatorów lokalnych 

struktur KPN uczulano na przestrzeganie statutowych zapisów oraz zorganizowanie sprawnej i 

zakonspirowanej sieci łączności i kolportażu. „Ludzi, którzy nie sprawdzą się w działaniu 

należy bezwzględnie ale taktownie wymieniać na lepszych” - zalecał kierownik CKAB. W 

kwestii tworzonych publikacji uczulał zaś by uwzględniać w nich nastroje społeczne, unikać 

akcentów antyradzieckich i awanturniczych. „Chcemy być poważną partią polityczną a to 

zobowiązuje do odpowiedzialności za słowa i czyny” - pisał709. 

Na naradzie tej zapewne nie omawiano jednej z najbardziej spektakularnych akcji 

przeprowadzonych w tym czasie przez członków KPN. Z inicjatywy powołanego w maju 1981 

r. Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego 31 lipca 1981 r. w tzw. dolince 

katyńskiej stanął ponad czterometrowy krzyż i płyta z napisem „Katyń 1940”. Akcję 

przeprowadzili członkowie konspiracyjnego Komitetu Katyńskiego związani ze Stefanem 

Melakiem. Akcja została zaplanowana w taki sposób by uczestnicy uroczystości rocznicowych 

dotyczących Powstania Warszawskiego mogli zobaczyć także krzyż katyński. Skutecznie 

zadziałały w tym przypadku służby i w nocy monument został usunięty. Jednak działania 

zmierzające do budowy pomnika katyńskiego (nie zawsze firmowane przez KPN) trwały nadal 

i doprowadziły do wmurowania 6 grudnia 1981 r. aktu erekcyjnego pod jego budowę710. Warto 

                                                 
708 OK, AO IV/13.01, Rezolucja Rady Politycznej KPN z 9 VII 1981 r.; HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 
1, Informacja i zalecenia na narady przedstawicieli terenowych KAB KPN, 23 VII 1981 r., k. 20; Komunikat z 
narady przedstawicieli Kierownictw Akcji Bieżącej KPN, 23 VII 1981 r., „Komunikaty kierownictwa Akcji 
Bieżącej Konfederacji Polski Niepodległej” VIII 1981, s. 2-3; Idem, Oświadczenie Prezydium KKK NZS w 
sprawie ponownego aresztowania działaczy KPN, 13 VII 1981 r., k. 94; K. Łojan, op.cit., s. 250. 
709 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Informacja i zalecenia na narady przedstawicieli terenowych KAB 
KPN, 23 VII 1981 r., k. 20. 
710 IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 IX 1981 r., bp.; 
W. Wasilewski, Pamięć Katynia. Działania opozycji, „Biuletyn IPN” V-VI 2009, nr 5-6 (100-101), s. 66; Ł. 
Kudlicki, Stefan Melak. Strażnik pamięci Katynia, [Warszawa] 2016, s. 162-177. 
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w tym kontekście wspomnieć o nieznanej w literaturze przedmiotu akcji wzniesienia kolejnego 

pomnika katyńskiego. Miał to być granitowy głaz z wystającym z niego brązowym krzyżem. 

Na głazie planowano umieścić napis „żołnierzom polskim, ofiarom Katynia 1940 Naród”. O 

ściśle zakonspirowanej akcji informował Londyn Ryszard Zieliński. Z treści jego listu 

wynikało, że w akcję zaangażowano kilkanaście osób. Brak jest jednak potwierdzenia tej 

inicjatywy w innych relacjach i dokumentach. Możliwe, że Zieliński nie znał szczegółów akcji 

i pomylił akcję z wcześniejszą inicjatywą Melaków711. 

Opisane akcje toczyły niejako z boku procesu liderów KPN. na ponowne aresztowanie 

konfederatów naciskał m.in. Leonid Breżniew. W rozmowie ze Stanisławem Kanią przywódca 

ZSRS wyrażał obawy o wzrost antysowietyzmu w Polsce. Broniący się Kania przyznawał, że 

KPN jest organizacją nacjonalistyczną i antyradziecką a zwolnienie liderów KPN było 

samowolą sądu, którą naprawiono wymieniając ministra sprawiedliwości i komplet sędziowski. 

Nie było to zgodne z prawdą, gdyż nie odwołano wówczas żadnego ministra (ani jego zastępcy) 

a w składzie sędziowskim wymieniono jedynie przewodniczącego. Kolejna interwencja 

Breżniewa w sprawie sądzonych konfederatów miała miejsce w sierpniu 1981 r., gdy gościł na 

Krymie Kanię i Jaruzelskiego. Obaj przepraszali za zwolnienie konfederatów, zapewniając 

jednocześnie o szybkim wznowieniu procesu712. Wcześniej nad przebiegiem procesu pochylili 

się także posłowie na Sejm PRL713. 

Otoczka sprawy była jak na realia PRL niezwykła. Dzięki „Solidarności” środowiska 

opozycyjne mogły nagłaśniać przypadki łamania praw człowieka. Powodowały to mniejszą 

represyjność władzy. Nie oznacza to, że do takich przypadków nie dochodziło wcale. 

Notorycznie funkcjonariusze MO i SB utrudniali oskarżonym kontakty z rodzinami. Podczas 

lipcowych rozpraw esbecy starali się wyłapywać w budynku sądu konfederackich aktywistów. 

Niekiedy przewożono ich do siedziby SB celem przesłuchania. Przed jedną z rozpraw 

Moczulskiemu pilnujący go milicjanci zabrali „Tygodnik Solidarność”. W ręce esbeków trafił 

także blisko 4-metrowy transparent o treści: „Procesy polityczne hańbą dla narodu polskiego”, 

który został znaleziony 1981 r. przy Dariuszu Piórkowskim, jednym z młodych aktywistów 

KPN. Z kolei w sierpniu, gdy sądzeni wpięli sobie w ubrania znaczki KPN, dowodzący 

                                                 
711 IPMS, sygn. A.66/38, List Ryszarda Zielińskiego do Jerzego Zaleskiego, 22 V 1981 r. 
712 Protokół nr 102 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 7 lipca 1981 r. [w:] PZPR a „Solidarność” 1980-
1981. Tajne dokumenty Biura Politycznego, wstęp T. Kozłowski, Warszawa 2013, s. 629; Protokół nr 3 z 
posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 18 sierpnia 1981 r. [w:] ibidem, s. 654; Ch. Andrew, W. Mitrochin, 
op.cit, s. 919-920; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na 
dzień 28 II 1991, Warszawa 1991; s. 141; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 401. 
713 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/579, Informacja na posiedzenie Sejmu w dniach 30-31 VII 1981 
r., k. 5-7. 
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konwojem por. Michał Kotowski skarżył się, że zawierają one szpilki którymi mogą się 

okaleczyć714. 

W trakcie rozpraw dochodziło do scysji pomiędzy oskarżonymi a konwojentami, którzy 

wbrew zgodzie sądu, starali się uniemożliwić kontakty z rodzinami. W porównaniu do rozpraw 

z lipca i sierpnia nastąpiło pogorszenie sytuacji. Moczulski zestawiał poprawne zachowanie 

milicjantów z esbeckimi szykanami mającymi miejsce podczas śledztwa. Konfederaci 

szczególnie uskarżali się na stałego uczestnika rozpraw, ppor. Andrzeja Zalewskiego. Usiłujący 

określić faktyczny stan rzeczy sędziowie ustalili, że funkcje konwojujące nie są wykonywane 

przez Batalion Konwojowo-Ochronny KSMO a ppor. Zalewski w tejże jednostce nie pełni 

żadnych funkcji715. 

Przed każdą rozprawą na terenie sądu zbierali się zwolennicy KPN. Niejednokrotnie 

rozwijali transparenty wyrażające solidarność z sądzonymi oraz kolportowali własną prasę. Na 

sali rozpraw zasiadali w charakterze obserwatorów nie tylko zwolennicy KPN, ale także 

aktywiści innych organizacji opozycyjnych. Pojawiali się także przedstawiciele „Solidarności”, 

m.in. Zbigniew Bujak i Seweryn Jaworski oraz studenci z NZS716. 

Kolejna rozprawa miała miejsce 23 lipca 1981 r., już po ponownym aresztowaniu 

konfederatów. Przemawiający na jej początku Leszek Moczulski przepraszał za strój, 

tłumacząc się iż to ten sam w którym go dwa tygodnie wcześniej zatrzymano. Polemizując z 

decyzją Sądu Najwyższego, powodującą ponowne uwięzienie konfederatów, stwierdził iż 

wydali ją „ludzie z ich słabościami, błędami i tchórzostwem - bo tacy jesteśmy, po prostu tacy 

jesteśmy. Wielu ludzi, którym winniśmy oficjalnie szacunek - okazuje się nie dość 

odważnymi”717. W dalszej części wystąpienia zestawiał swoja sytuację z działaniami podjętymi 

wobec Edwarda Gierka i jego współpracownikami718. 

Ważnym elementem wystąpienia Moczulskiego była prośba skierowana do sędziów by w 

areszcie konfederaci przebywali w jednej celi, z dala od więźniów kryminalnych. Używał przy 

tym argumentów sugerujących, że w PRL gorzej traktuje się więźniów politycznych niż robiły 

to władze II Rzeczpospolitej czy nawet carskiej Rosji. Opisując sposób traktowania więźniów 

                                                 
714 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 7 VII 1981 r., k. 212; 
Idem, 1357/81, Protokół rozprawy głównej, 24 VII 1981 r., k. 322; Idem, Notatka urzędowa por. M. Kotowskiego 
z 18 VIII 1981 r., k. 244; Idem, 2418/1, t. 16, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 15 VI 1981 r., k. 22. 
715 AIPN, 1357/81, Pismo ppłk. J. Bieniasza do przewodniczącego Wydziału IV Karnego Sądu Wojewódzkiego 
w Warszawie, 22 VII 1981 r., k. 322. 
716 AIPN, 01322/2586, SOR „Oszust”, Notatka służbowa z rozprawy sądowej przeciwko Leszkowi Moczulskiemu 
i innym członkom kierownictwa KPN, 3 VII 1981 r., k. 4722; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 401. 
717 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 23 VII 1981 r., k. 286-
2 
87. 
718 Ibidem, k. 286-288; zob. J. Szumski, Rozliczenia z ekipą Gierka 1980-1984, Warszawa 2018. 
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politycznych w tych dwóch krajach opisywał separowanie ich od kryminalistów, możliwość 

tworzenia przez nich samorządu, dostęp do biblioteki. Przewrotnie brzmiał opis 

samokształcenia komunistycznych konspiratorów, legalnie czytających w carskim więzieniu 

broszurę Lenina „Co robić?”. Jednak władze PRL konsekwentnie odmawiały wprowadzenia do 

prawodawstwa pojęcia „więźnia politycznego”. Nie inaczej było w przypadku sądzonych 

konfederatów. Moczulski nie wahał się formułować mocnych oskarżeń względem władz. 

Mówił m.in. o brutalności władz jedynie wobec własnych obywateli, podczas gdy nie 

stosowano tego wobec własnego aparatu. W innym miejscu stwierdzał: „nasza walka z tą 

nieprawą, haniebną władzą była potrzebna i słuszna oraz konieczna. Za tę walkę właśnie 

jesteśmy na ławie oskarżonych”719. 

Proces wzbudzał duże zainteresowanie. Przetrzymywani w areszcie konfederaci mieli 

jednak ograniczone możliwości informowania o swoim położeniu i popularyzowaniu programu 

KPN. Starania o udzielenie im głosu pojawiały się z różnych stron. 3 sierpnia 1981 r. do sądu 

wpłynęła prośba o wywiad z Romualdem Szeremietiewem. Chcieli go przeprowadzić 

dziennikarze „Wiadomości Dnia”, Henryka Drogowska i Krzysztof Fabisiak. Samo pismo było 

wydawane przez Biuro Informacyjne i Ośrodek Badań Społecznych przy Regionie Mazowsze. 

Prośba - odrzucona ostatecznie przez sąd - mogła się wydawać samemu Szeremietiewowi o tyle 

zaskakująca, że redakcję „Wiadomości Dnia” tworzyły osoby wywodzące się z KSS „KOR”720. 

W połowie sierpnia 1981 r. z podobną prośbą zwróciła się do sądu redakcja BIPS. Miała go 

przeprowadzić wspomniana Henryka Drogowska. Jedną z ostatnich próśb o wywiad, tym razem 

telewizyjny (ewentualnie nagranie fragmentu rozprawy) zwrócił się końcem listopada 1981 r. 

Marian Terlecki, kierownik Agencji Radiowo-Telewizyjnej BIPSu. Artykuł o procesie 

zamieściła szczecińska „Jedność”. Funkcjonariusze SB rozważali czy jej autora, Zdzisława 

Uniszewskiego, „ze względu na tendencyjność tego opracowania oraz ataki na organa MO, SB 

i Prokuratury (cytaty wystąpień oskarżonych)” poddać inwigilacji721. Byłby to niecodzienny 

przypadek inwigilacji dziennikarza spowodowany opublikowaniem artykułu zatwierdzonego 

                                                 
719 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 23 VII 1981 r., k. 302-
303; Idem, Protokół rozprawy głównej, 24 VII 1981 r., k. 326; Idem, 1357/82, Protokół rozprawy głównej z 24 
VIII 1981 r., k. 27. 
720 AIPN, 1357/81, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Pismo Antoniego Macierewicza do Sądu 
Wojewódzkiego w Warszawie z 3 VIII 1981 r., k. 194; J. Olaszek, „Wiadomości Dnia”, encysol.pl [dostęp: 6 VI 
2019 r.] 
721 AIPN, 2418/1, t. 17, SOR „Oszust”, Pismo naczelnika Wydziału V Departamentu III MSW płk. W. 
Komorowskiego do naczelnika Wydziału III-2 KSMO w Warszawie, 28 VIII 1981 r., k. 241. 
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przez cenzurę. Wcześniej w „Jedności” ukazało się sprawozdanie z procesu z białymi plamami 

w miejsce usuniętych przez cenzurę fragmentów722. 

Mimo tych trudności konfederatom udawało się niekiedy zabrać głos w mediach. SB 

odnotowała m.in. udzielony 3 lipca 1981 r. wywiadu Szeremietiewa dla telewizji 

amerykańskiej. Kilka dni później Moczulski wygłosił przemówienie do zgromadzonych przed 

salą rozpraw. Proces obserwowali zachodni dyplomaci. Amerykańscy dziwili się iż medialny 

odzew procesu był bardzo nikły. W jednej z depesz - mający doświadczenie pracy m.in. w 

Moskwie - ambasador Francis Meehan informował Departament Stanu: „jest rzeczą uderzającą, 

że nad prawie wszystkimi sprawami związanymi z tym procesem rozwieszona została zasłona 

milczenia”. Meehan pisał głównie o mediach solidarnościowych723. 

Popularyzacji programu KPN w środowiskach robotniczych miało służyć powołanie 6 

sierpnia 1981 r. Robotniczego Ruchu Narodowego (RRN). Tworzyli go przede wszystkim 

pracownicy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych „Młynarska” w Warszawie. Pod deklaracją 

ideową RRN podpisali się: Andrzej Budziak, Waldemar Dziumak, Aleksander Kowalski, 

Marian Parchowski oraz Ryszard Zaremba. Koncepcję stworzenia nurtu endeckiego wewnątrz 

KPN przypisywano Marii Moczulskiej. Istnienie nurtu narodowego było zapewne kłopotliwe 

dla zadeklarowanego piłsudczyka, jakim był Moczulski. Nic jednak nie wiadomo o blokowaniu 

przez niego tej struktury, widzianej jako szansa rozbudowania bazy członkowskiej724. 

Deklaracja ideowa RRN z 6 sierpnia 1981 r. rozpoczynała się od słów: „Świadomi swej 

siły i znaczenia w społeczeństwie, my, robotnicy polscy, dobrze znamy swe narodowe 

obowiązki. Nawiązując do tradycji walki o wolność, niepodległość i demokrację, jaką 

prowadzili nasi dziadowie z ojcami podczas Rewolucji 1905 r., w latach I i II Wojny Światowej 

                                                 
722 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Pismo kierownika oddziału warszawskiego BIPS 
Tomasza Wołka do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 18 VIII 1981 r. k. 130; Idem, 1357/85, Pismo Mariana 
Terleckiego do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 27 XI 1981 r., k. 258; Z. Uniszewski, Proces trwa, „Jedność” 
14 VIII 1981, nr. 32 (50), s. 3-5; W. Kuczyński, op.cit., s. 157. Artykuł Uniszewskiego był drugą częścią reportażu. 
Pierwszy tekst nie pozostawiał złudzeń po której stronie jest sympatia redakcji. „Wielkie procesy polityczne mają 
to do siebie, że władza wykańcza swych przeciwników w pełnym majestacie prawa. Zazwyczaj czyni to dwojako: 
bez dbania o pozory - i wówczas wyroki zapadają natychmiast (Stalin, Chomeini) lub też celebrując w czasie 
ekwilibrystykę prawną przy z góry przesądzonym wyniku […] Rozpoczął się w sądzie taniec prawa z polityką 
przypominający „Tango” Sławomira Mrożka” (zob. J. Piwar, W oparach majestatu, „Jedność” 31 VII 1981, nr 30 
(48), s. 1, 4-5). 
723 AIPN, 01322/2586, SOR „Oszust”, KPN - pierwszy dzień procesu kierownictwa przed Sądem Wojewódzkim, 
15 VI 1981 r., k. 4640; Idem, Informacja operacyjna, 16 V 1981 r., k. 4644; Idem, Notatka służbowa sporządzona 
z taśmy magnetofonowej z zapisem wywiadu udzielonego przez Romualda Szeremietiewa w przerwie rozprawy 
KPN, 3 VII 1981 r., k. 4727-4733; Idem, 3057/19, SO „Atena-80”, Depesza ambasadora USA dot. procesu KPN, 
28 VIII 1981 r., k. 226; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 401. 
724 AIPN, 1596/1176, Deklaracja ideowa Robotniczego Ruchu Narodowego, k. 34; Idem, 001708/2447, M. 
Strzelczak, Wykorzystanie związków zawodowych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie jako 
bazy dla działalności sił antysocjalistycznych w latach 1980–1984”, praca dyplomowa, WSO, Legionowo 1986; 
Idem, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 123-124; W. Domagalski, Konfederacja…, s. 148; G. 
Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 402-403; G. Wołk, Powstanie i działalność Obszaru I…, s. 57-58. 
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a także podczas robotniczych zrywów poznańskiego czerwca 1956, grudnia 1970, czerwca 

1976 i strajkowego lata 1980 - pragniemy kontynuować ich niezłomny czyn”725. 

W przytaczanym wstępie dziwiło pominięcie w wśród zrywów narodowowyzwoleńczych 

walk powojennego podziemia niepodległościowego. Dalsza część dokumentu nie pozostawiała 

jednak wątpliwości co do celów, dla jakich powołano RRN. Miał on działać „dla przywrócenia 

pełnej niepodległości Polsce” oraz „wprowadzenia rzeczywistej sprawiedliwości społecznej”. 

W przywołanym dokumencie padał także postulat tworzenia samorządów pracowniczych726. 

Andrzej Budziak tak zapamiętał powoływanie RRN: „6 sierpnia br. zebraliśmy się w sali 

konferencyjnej Zakładu R-1 przy ulicy Młynarskiej  […] Nikogo nie informowaliśmy o 

zamiarach powołania organizacji - nie wiedział o tym nikt z dyrekcji ani też nie 

informowaliśmy o tym władz miasta. Wiedzieliśmy, że powołamy do życia legalną partię 

polityczną, a nie stowarzyszenie, i dlatego niepotrzebna jest zgoda władz administracji. Podczas 

naszego zebrania wspólnie ustaliliśmy nazwę naszej partii «Robotniczy Ruch Narodowy» oraz 

kierownictwo grupy przekazaliśmy Marianowi Parchowskiemu […] Celem naszej partii RRN 

jest stworzenie partii opozycyjnej wobec PZPR i zobligowanie w ten sposób PZPR do działania. 

Uważam, że w Polsce nie ma pełnej demokracji - wybory do Sejmu i rad narodowych nie są 

demokratyczne, powinny brać w nich udział przedstawiciele innych partii politycznych, m.in. 

i naszej oraz KPN”727. 

Członkowie RRN przed wprowadzeniem stanu wojennego zdążyli wydać broszurę z 

dokumentami programowymi oraz pismo „Robotnik Polski”, które okazało się efemerydą. W 

jedynym numerze umieszczono w stopce redakcyjnej adres Zajezdni Tramwajowej R-1 przy 

ul. Młynarskiej 2 oraz nazwisko Mariana Parchowskiego. Treść numeru sprowadzała się do 

kilku artykułów historycznych, przedrukowanych oświadczeń KPN oraz tekstu podpisanego 

przez „Radę Programową RRN”, w którym charakteryzowano „Plan Stabilizacji Gospodarki” 

oraz sugerowano, że właśnie ów plan stał się główną przyczyną aresztowania kierownictwa 

KPN. Ambicją RRN było zwiększenie wpływu Konfederacji w środowiskach robotniczych, a 

także dotarcie do kierownictwa Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Działania te 

zakończyły się porażką zarówno RRN, jak i KPN. Wedle szacunków SB, RRN obejmował 

                                                 
725 AIPN, 1596/1176, Deklaracja ideowa Robotniczego Ruchu Narodowego, k. 34. 
726 Ibidem. 
727 AIPN, 01255/1036, Protokół przesłuchania świadka Andrzeja Budziaka, 29 X 1981 r., k. 392-396. 
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swym wpływem do stu osób. Dla porównania, cała KPN w skali kraju miała liczyć w tym czasie 

około tysiąca członków oraz 3 tys. sympatyków728. 

Jednym z miast, w których podjęto próby utworzenia komórki RRN był Poznań. Działo się 

to relatywnie późno. Od października 1981 r. w siedzibie Komisji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego można było się zaopatrzyć 

w broszury z programem i statutem RRN. Tworzeniem poznańskich struktur RRN zajmował 

się motorniczy WPK Andrzej Janicki. Na początku grudnia 1981 r. pojawił się tam lider 

stołecznego RRN, Marian Parchowski. Wiadomo, że wskutek działań Janickiego blisko 10-ciu 

pracowników zakładu wypełniło deklaracje członkowskie. Organizacja nie zdążyła jednak 

rozwinąć aktywności. Nie przeprowadzono żadnego zebrania. Próby tworzenia komórki RRN 

podejmował także pracownik Elektrowni „Konin” Jarosław Krzywiak729. 

Obradująca w sierpniu 1981 r. KKP wśród poruszanych problemów zauważała problem 

więźniów politycznych. Rozpatrywano go z perspektywy nieuchronnej konfrontacji z rządem. 

W gronie działaczy związkowych problem ten był postrzegany w szerszym kontekście. 

Zapewne niejeden z nich postrzegał wzrost radykalizmu „Solidarności” w sposób zbliżony do 

Jana Lityńskiego. W udzielonym rok po powstaniu związku wywiadzie Lityński przestrzegał 

przed „radykalizmem typu KPN-owskiego - wysuwaniem haseł niepodległościowych bez 

pokrycia w dzisiejszej rzeczywistości. Sytuację przy tym pogarsza zupełnie nieodpowiedzialne 

aresztowanie przywódców KPN i przez to rozpowszechnianie ich programu jako realnego. 

Zresztą jest on znacznie bardziej realistyczny niż 10 miesięcy temu”730. Jak widać po tej 

wypowiedzi dystans do konfederackiego programu w środowisku korowskim nie osłabł, był 

jedynie tonowany z powodu aresztowań. 

Ważny w kontekście związkowego radykalizmu był tzw. marsz gwiaździsty, w którego 

organizacji uczestniczyło wielu związkowców. Ideę wspierał m.in. związany z KPN 

przewodniczący regionu radomskiego Andrzej Sobieraj. Jednak większość władz wiązkowych 

była mu przeciwna. W maju 1981 r. odwodził od tego pomysłu spotykających się w Warszawie 

działaczy Seweryn Jaworski. Najpełniej stanowisko opisywanej grupy działaczy wyraził 

podczas spotkania z przedstawicielami NZS Wiktor Kulerski. Przekonywał, że w sytuacji gdy 

w kraju panowała coraz większa niechęć wobec MO i SB (podawał przykład zajść w Otwocku), 

a sami funkcjonariusze celowo nie przeciwdziałali wzrostowi wydarzeń chuligańskich (by 

                                                 
728 AIPN, 0365/109, t. 2, Bilans sił antysocjalistycznych, k. 182; Idem, 1510/1632, Z. Kozłowski, 
Antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej na Mazowszu 1976-1981”, praca magisterska, 
ASW, Warszawa 1986, k. 64; „Robotnik Polski. Pismo Robotniczego Ruchu Narodowego” 1981, nr 1. 
729 G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce…, s. 179-180. 
730 W rok po sierpniu-co dalej?, „Robotnik” 27 VIII 1981 r., nr 78, s. 1. 
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potęgować chaos), manifestacja mogła przynieść nieobliczalne konsekwencje. Z kolei Lech 

Wałęsa, podczas spotkania KKP, przekonywał iż KOWzP stały się zbyt samodzielne. W 

gorącej dyskusji w imieniu obrońców oskarżonych głos zabrał mecenas Władysław Siła-

Nowicki, który przekazując stanowisko Moczulskiego zachęcał by postępować zgodnie z 

prawem i unikać konfrontacji. Optował za pomysłem Jana Olszewskiego, tj. przyjęciem 

uchwały zobowiązującej związek do działań na rzecz uwolnienia więźniów politycznych, w 

zamian za czasowe zawieszenie marszu731. 

Moczulski komentując na sali rozpraw trwające w sierpniu 1981 r. w kraju strajki 

solidarnościowe z więźniami sumienia opisywał je patetycznymi słowami: „Ci ludzie bronią 

własnej wolności i bronią wolności całego społeczeństwa! […] Dziękujemy im za to, bo 

czujemy się silniejsi i łatwiej spełnimy nasz obowiązek, nie jesteśmy bowiem samotni w tym 

marszu gwiaździstym. Dziękujemy za to, że coraz większa część społeczeństwa chce walczyć 

za wolność każdego człowieka i całego narodu”732. 

Planowane przez KOWzP marsze miały startować z siedmiu różnych miast, by finalnie 

spotkać się w Warszawie. W stolicy planowano przeprowadzić ogromną mszę na Placu 

Zamkowym a następnie przemaszerować pod budynek Sejmu, gdzie marsz miał zostać 

rozwiązany. Perspektywa wielotysięcznego tłumu, nad którym kontrola ze strony 

organizatorów byłaby znacznie utrudniona, wywoływał niepokój we władzach „Solidarności” 

oraz wśród członków Episkopatu. Z drugiej strony oddolna presja wypływająca od działaczy 

KPN, KOWzP a także NZS oraz wielu komisji zakładowych wiązał ręce kierownictwu 

związku. Jego zachowawcza postawa powodowała wzrost postaw radykalnych i kierowanie 

związkowych sympatii m.in. w stronę antykomunistycznej i niepodległościowej KPN. 

Obawiając się konsekwencji marszu i ewentualnych prowokacji władz zarówno Episkopat 

Polski jak i KKP (w tym Zarząd Regionu Mazowsze) wymusili na organizatorach jego 

odwołanie. Szacunki mówiły nawet o 300 tysiącach uczestników. Decyzja ta została 

zaakceptowana przez Moczulskiego, który obawiał się, że pokojowa demonstracja może 

wymknąć się spod kontroli i doprowadzić nawet do rozlewu krwi. Natomiast Tadeusz Stański 

wraz z Romualdem Szeremietiewem uznali ją za błędną. Według Włodzimierza 

                                                 
731 AIPN, 00334/289, t. 10, Teczka pracy TW „Tarcza”, Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli KOWzP 18 
maja 1981 r., 19 V 1981 r., k. 143; Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność. Posiedzenie 10-12 
sierpnia 1981, wstęp i oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010-2011, s. 66, 140-141, 150-151, 196. 
732 AIPN, 1357/81, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 17 VIII 1981 r., k. 213-
214. 
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Domagalskiego był to jeden z pierwszych poważniejszych konfliktów w kierownictwie 

KPN733. 

Z kolei podczas spotkania obrad przedstawicieli regionalnych KOWzP, 22 sierpnia 1981 

r., wyłoniono 7-osobową grupę odpowiedzialną za kontakty KOWzP z KKP. Weszli do niej: 

Marian Moczek (Katowice), Ryszard Kostrzewa (Łódź), Dariusz Kobzdej (Gdańsk), Waldemar 

Dziumak (Warszawa), Zdzisław Podkowiński (Radom), A. Piotrowicz (Bydgoszcz) i Jerzy 

Boruc (Warszawa). Zespół ten miał opracować zakres i formy współpracy z KKP w sprawie 

realizacji przez władze punktu 4 porozumienia gdańskiego a także uzgodnić z Lechem Wałęsą 

odpowiadający mu termin zjazdu KOWzP. Z kolei do działającej w ramach KKP Grupy 

Roboczej ds. więźniów politycznej należeli: Andrzej Gwiazda, Andrzej Rozpłochowski i Adam 

Niezgoda734. 

19 sierpnia 1981 r. stawił się w prokuraturze poszukiwany od 7 stycznia 1981 r. Marek 

Lachowicz735. Przesłuchano go przez trzy dni w charakterze podejrzanego, ale po złożeniu 

zeznań został wypuszczony. Wartość dowodową zeznań oceniono w prokuraturze wysoko. 

Lachowicz przyznał się do członkostwa w KPN, uzasadniając je w następujący sposób: „nie 

pozostawała w sprzeczności ani z Konstytucją, ani z przepisami Kodeksu Karnego, zważywszy 

na fakt, że okres mojej przynależności przypadał na czasy powszechnie przyznawanych 

nieprawidłowości w życiu politycznym i społecznym Polski. Zmiany, których jesteśmy obecnie 

świadkami, a do których ja dążyłem nie mogą być traktowane jako popełnienie przestępstwa. 

Dla tych zmian, które obecnie nastąpiły dążyłem i taki był cel mojej przynależności do 

KPN”736. Wysoka ocena zeznań Lachowicza wynikała z opisu procesów decyzyjnych 

wewnątrz KPN. Zeznawał on bowiem, że kierownictwo partii skupiało się w rękach trzech 

osób: Moczulskiego, Stańskiego i Szeremietiewa a pozostali byli pomijani. Mówił m.in. że 

wspomniana trójka pretensje do takiego stanu rzeczy zbywała twierdzeniami iż pozostali nie o 

                                                 
733 ANKoT, KW PZPR, sygn. 789, Informacja KC PZPR nr III/295/81 dot. stosunku niektórych ogniw 
„Solidarności” do zlotu gwiaździstego, 13 VIII 1981 r.; AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie 
meldunku operacyjnego, 26 VIII 1981 r., k. 260; W. Domagalski, op.cit., s. 148-149, G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., 
s. 403. 
734 W obronie więzionych za przekonania, „AS. Biuletyn pism związkowych i zakładowych” 20-23 VIII 1981, nr. 
32, s. 205; AIPN, 0236/275, SO „Jocker”, Opis schematu organizacyjnego KKP, [IV 1981 r.], k. 203. 
735 Lachowicz ukrywał się od grudnia 1980 r. za cichą zgodą SB. Spotykał się w tym czasie m.in. z 
funkcjonariuszami Wydziału III KWMO w Szczecinie. (zob. AIPN Sz, 0052/781, Teczka personalna TW, Notatka 
służbowa ppor. Zbigniewa Linkowskiego, 10 XII 1980 r., k. 92-93). 
736 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Marka Lachowicza z 19 VIII 
1981 r., k. 201. 
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wszystkim muszą wiedzieć albo wnieśliby do ogłaszanych dokumentów mało istotne poprawki. 

Lachowicz przyznawał, że na tym polu dochodziło do ostrych sporów737. 

W trakcie rozprawy odbywającej się 24 sierpnia 1981 r. powrócono m.in. do sprawy ppor. 

Zalewskiego. Oskarżeni zwracali uwagę, że przebywał na sali rozpraw wbrew zaleceniom sądu. 

Esbeka bronić prokurator Goncarz, twierdząc, że wykonuje on zadania służbowe. Z kolei 

Tadeusz Stański zwracał uwagę, na stosowanie w śledztwie przez Zalewskiego 

niedopuszczalnych metod na co zgodę miała wyrazić prokuratura738. 

W tym samym dniu w obiegu pojawił się komunikat KAB KPN informujący o wznowieniu 

działalności przez partię. Przypomniano w nim, iż od stycznia 1981 r. funkcje p.o. 

przewodniczącego partii pełnił Krzysztof Gąsiorowski  i mocno akcentowano polityczne środki 

działalności stosowane przez Konfederacja. Przypominano po raz kolejny, że jej działalność 

jest zgodna z obowiązującym w PRL prawem 739. 

Z kolei przebywającym w areszcie konfederatom wyraźnie pogorszyły się warunki pobytu. 

Końcem sierpnia Romuald Szeremietiew został ukarany miesięcznym zakazem prowadzenia 

korespondencji. Powodem było dostarczanie przez niego innym osadzonym „Rewolucji bez 

rewolucji” oraz kilku egzemplarzy gazet na których lekturę miał pozwolenie sądu. Naczelnik 

Aresztu Śledczego na Mokotowie protestował także przeciwko decyzji sądu zezwalającej 

konfederatom na posiadanie w celi radioodbiorników. Jego zdaniem był to precedens, który 

mógł wywołać lawinę próśb innych osadzonych umożliwiający słuchanie „audycji wrogich 

ośrodków propagandowych”. W odpowiedzi na ograniczenie dostępu do radioodbiornika a 

także odmowę osadzenia go z innymi więźniami politycznymi Tadeusz Stański rozpoczął 2 

września 1981 r. pięciodniowy protest głodowy740. O zakończeniu przez Stańskiego protestu 

nie wiedzieli uczestnicy narady CKAB KPN z 8 września 1981 r. W wydanym po spotkaniu 

komunikacie podkreślano, że trwa intensywna kampania partyjno-rządowa której celem było 

zwalczanie za pomocą zmonopolizowanych mediów legalnie działającej partii741. 

Gdy Stański kończył protest w Gdańsku odbywała się pierwsza tura I Krajowego Zjazdu 

Delegatów NSZZ „Solidarność”. W hali Oliwia wybierano władze ogólnopolskie 

                                                 
737 Ibidem, Protokoły przesłuchań Marka Lachowicza z 19, 20 i 21 VIII 1981 r., k. 199-229; AIPN, 960/375, Akta 
podręczne śledztwa, Wniosek dowodowy, 1 VII 1982 r., k. 82; Idem, 1357/86, Postanowienie o tymczasowym 
aresztowaniu Marka Lachowicza, 7 I 1981 r., k. 191-192. 
738 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 24 VIII 1981 r., k. 31-
34. 
739 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Komunikat KAB KPN, 24 VIII 1981 r., k. 20. 
740 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Pismo zastępcy naczelnika Aresztu Śledczego 
Warszawa-Mokotów kpt. Jerzego Rybarczyka do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 25 VIII 1981 r., k. 124; 
Idem, Pismo naczelnika AŚ Warszawa-Mokotów kpt. Andrzeja Nowackiego do Sądu Wojewódzkiego w 
Warszawie, 3 IX 1981 r., k. 132 i nast. 
741 OK, AO IV/13.04, Komunikat z narady CKAB KPN, 8 IV 1980 r. 



244 
 

„Solidarności” oraz debatowano nad określeniem programu związku. Pojawili się na nim także 

członkowie oraz sympatycy KPN. Wedle obliczeń MSW w gronie 896 delegatów znalazło się 

75 konfederatów. Do najważniejszych decyzji - dotyczących KPN - które podjęto podczas 

zjazdu należało uznanie istniejących KOWzP za oficjalne agendy związkowe. Drugim, szeroko 

komentowanym wydarzeniem było zaprezentowanie przez Jacka Jerza, członka KPN i 

wiceprzewodniczącego regionu radomskiego „Solidarności”, „Planu Stabilizacji Gospodarki”. 

Dokument opracował „Zespół Ekonomiczny KPN” (głównie Leszek Moczulski). Zawierał on 

koncepcję zwalczenia kryzysu ekonomicznego. Plan zaprezentowany przez Jerza zakładał 

wyjście z niego do końca 1982 r., i to nawet w przypadku utrzymania rządów PZPR. Plan 

przyjęto przez salę aplauzem. Broszura z tekstem była kolportowana i publikowana nie tylko 

w wydawnictwach KPN, ale m.in. w emigracyjnych „Wiadomościach Polskich”742. 

Powyższy plan przedstawiany był przez KPN jako alternatywa dla rządowych pomysłów, 

mającym przynieść następujące korzyści: ochronić społeczeństwo przed poniesieniem kosztów 

kryzysu i obciążyć nimi „środowiska politycznie uprzywilejowane”; przynieść szybką 

aktywizację wszystkich dziedzin gospodarki, która miała doprowadzić do powstrzymania 

inflacji; reforma miała zapewnić „należyte wykorzystanie gospodarki narodowej oraz oddanie 

jej w ręce społeczeństwa”; zapoczątkować reformy polityczne oraz „poprawę moralnych i 

materialnych warunków bytowania społeczeństwa”743. 

„Plan Stabilizacji Gospodarki” zakładał wyjście z kryzysu w oparciu o własne środki, bez 

zagranicznych kredytów. Moczulski populistycznie stwierdzał, iż uzdrowić krajową ekonomię 

można „przy wykorzystaniu nowych impulsów produkcyjnych uzyskanych przez dalsze 

radykalne ograniczenie inwestycji, ograniczanie wytwórczości społecznie jałowej oraz 

maksymalne wykorzystanie zasobów, inicjatywności i aktywności gospodarczej całego 

społeczeństwa”744. Postulował przy tym zwiększenie nakładów finansowych na rolnictwo, co 

miało przynieść wzrost produktywności. W wydawanych już po gdańskim wystąpieniu Jerza 

broszurach zamieszczano komunikat KAB KPN podnoszący kwestię aresztowań liderów KPN, 

jako czynnik opóźniający wprowadzenie reform745. 

                                                 
742 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 125-126; J. Kossecki, op.cit., s. 146; G. Waligóra, G. 
Wołk, op.cit., s. 403-404; I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 2-II tura, oprac. i red. 
G. Majchrzak, J. M. Owsiński, Warszawa 2013, s. 43-46; A. Wolski, Stabilizacja gospodarki w koncepcjach 
Leszka Moczulskiego z 1981 r. Przyczynek do analizy poglądów na gospodarkę w myśli politycznej Konfederacji 
Polski Niepodległej, „Polityka i Bezpieczeństwo”, t. 2, Piotrków Trybunalski 2011, s. 98-111. 
743 L. Moczulski, Plan Stabilizacji Gospodarki, Wydawnictwo Polskie Łódź 1981, s. 1; T. Terteka, Propozycje 
pomocy socjalnej dla bezrobotnych w programach opozycji demokratycznej w latach 1979-1989, „Białostockie 
Teki Historyczne” 2008, t. 6, s. 221-222. 
744 L. Moczulski, Plan Stabilizacji…. 
745 Ibidem, s. 1-2; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 403-404; A. Wolski, .op.cit., s. 98-102. 



245 
 

Lider KPN proponował także działania oszczędnościowe prowadzące do zatrzymania 

inflacji. Oskarżał władze, że chcą przenieść ciężar reform na społeczeństwo. Jako alternatywę 

proponował obciążenie nimi nomenklaturę. Przede wszystkim domagano się drastycznego, 

blisko 50%, ograniczenia wydatków jednostek administracyjnych (z wyłączeniem resortów 

zdrowia, opieki społecznej, oświaty, nauki i kultury oraz obrony narodowej). W ramach 

oszczędności domagano się likwidacji radiostacji zagłuszających zachodnie rozgłośnie radiowe 

oraz ORMO a także drastycznego zmniejszenia finansowania nomenklatury partyjnej. 

Proponowano również rewindykację zawłaszczonego majątku. Nie chodziło jednak o 

prywatyzację majątku państwowego ale zwrot na rzecz skarbu państwa nieruchomości i 

przedsiębiorstw działających na rzecz partii politycznych, stowarzyszeń czy związków co było 

skierowane wprost w system nomenklatury PZPR. Kolejnym żądaniem tego typu był postulat 

zablokowania części rent, emerytur i pensji „osobom ponoszącym polityczną 

współodpowiedzialność za doprowadzenie kraju do katastrofy”. Inną metodą pozyskiwania 

środków była sprzedaż niezakończonych po rządach Edwarda Gierka inwestycji a także 

wprowadzenie dodatkowego podatku od dóbr luksusowych. Plan KPN proponował także 

reorganizację gospodarki poprzez rozdzielenie jej z aparatem państwowym i wprowadzenie 

samorządu robotniczego746. 

Oprócz rozwiązań natury ekonomicznej i gospodarczej kluczem dla udanych reform, 

zdaniem KPN, była demokratyzacja systemu politycznego. Pod tym terminem rozumiano 

przywrócenie praworządności (ograniczenie działalności MSW, nowelizację prawa karnego, 

zagwarantowanie niezawisłości sądów), przeprowadzenie amnestii (z wyłączeniem m.in. 

członków PZPR i jej satelitów) a także rozliczenie prominentów którzy doprowadzili do 

kryzysu. Jeszcze bardziej rewolucyjna była propozycja zmian w ordynacji wyborczej, której 

celem miały być demokratyczne, „częściowe wybory”. Domagano się pozbawienia mandatu 

posłów, „którzy nie posiadają zaufania wyborców” oraz powtórzenia wyborów w okręgach w 

których w marcu 1980 r. Konfederacja bezskutecznie usiłowała zgłosić własnych kandydatów. 

Inną propozycją rozmontowującą system polityczny było wprowadzenie samorządu 

terytorialnego a także nowelizacja przepisów odnoszących się działalności związków i 

stowarzyszeń. Ponownie pojawiła się kwestia samorządów pracowniczych, obecna już w 

„Platformie wyborczej”. Powołując się na projekt ustawy o samorządach przygotowany przez 

                                                 
746 L. Moczulski, Plan Stabilizacji Gospodarki…, s. 2-10. 



246 
 

tzw. Sieć proponowano utworzenie „przedsiębiorstw narodowych”, w których decydujący głos 

miał należeć do załogi, która mogła powoływać dyrektora i decydować o podziale dochodu747. 

„Plan Stabilizacji Gospodarki” zawierał pomysłów nie odnoszących się bezpośrednio do 

sytuacji gospodarczej. Pojawiły się w nim postulaty dotyczące wprowadzenia wolności słowa 

i dostępu do środków masowego przekazu dla przedstawicieli opozycji. Żądano zniesienia 

monopolu państwa na druk i kolportaż a pomysłem na walkę z niedostatkiem papieru miała być 

jego ścisła reglamentacja (z priorytetowym przyznawaniem go na potrzeby oświaty i kultury). 

W oświacie domagano się gwarancji swobody badań naukowych oraz wprowadzenia 

pluralizmu światopoglądowego w nauczaniu szkolnym. W szkołach, za zgodą rodziców, miały 

być wprowadzone lekcje religii. Jednym z ostatnich elementów opisywanego programu były 

postulaty natury ekologicznej. KPN zachęcała do większej dbałości o środowisko i 

wprowadzenie systemu norm produkowanej żywności. Proponowano powołanie Państwowej 

Inspekcji Ochrony Środowiska, jako odpowiedzialnej za kontrolowanie owych norm. Miała to 

być instytucja obdarzona sporymi kompetencjami, włącznie z prawem do natychmiastowego 

zamknięcia danego zakładu748. 

Głównym polemistą planu w środowisku solidarnościowym został Ryszard Bugaj. 

Krytykując, wskazywał jego populistyczne elementy. „Koledzy z KPN mówią, że przede 

wszystkim mają zapłacić działacze partyjni, to ja się z tym zgadzam, tyle że główny sposób 

działania działaczy partyjnych, główny, podkreślam to, nie polegał na tym, że oni kradli. 

Główny sposób polegał na tym, że oni marnotrawili, a tego się odebrać nie da. I to oczywiście 

nie wystarczy. W żadnym wypadku nie wystarczy. Jest więc pytanie: kto w pierwszej 

kolejności ma płacić koszty kryzysu? Nasza odpowiedź jest jednoznaczna - w pierwszej 

kolejności ci, których sytuacja materialna jest dużo lepsza od przeciętnej”749. Pomimo zarzutów 

o demagogiczny i nierealny charakter „Plan Stabilizacji Gospodarki” odegrał rolę polityczną. 

Pokazywał KPN jako partię posiadającą wizję zmiany sytuacji w kraju. Działo się to pomimo 

uwięzienia liderów ugrupowania i trwającego procesu. Plan wpisywał się w dyskusję na temat 

trwającego kryzysu gospodarczego i przyciągał do KPN osoby, które winą obarczały 

kierownictwo PZPR750. Ze strony władz oraz analityków MSW spotykał się wyłącznie z 

krytyką. „«Ekonomistom» z KPN nie tyle chodziło o uzyskanie rzeczywistej poprawy sytuacji 

                                                 
747 Ibidem, s. 11-16; AIPN, 1510/5915, J. Kamiński, Konfederacja Polski Niepodległej. Myśl polityczna, 
Legionowo 1990, s. 48-50. 
748 Ibidem, s. 15-18. 
749 I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Stenogramy, t. 2-II tura, oprac. i red. G. Majchrzak, J. M. 
Owsiński, Warszawa 2013, s. 56-57. 
750 L. Moczulski, Plan Stabilizacji Gospodarki…,, s. 3-18; AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia…, s. 
126-128; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 403-404. 
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gospodarczej, lecz o osiągnięcie własnych celów politycznych, destrukcję socjalistycznego 

państwa” - pisał Jacek Kamiński751. Zdaniem Artura Wolskiego KPN nadawała kwestiom 

gospodarczym niewielkie znaczenie a najważniejsze była działalność stricte polityczna. 

Dlatego też omawiany dokument został zdaniem Wolskiego „upolityczniony”752. 

Podczas kolejnej rozprawy, przeprowadzonej dzień po zakończonej w Gdańsku I turze 

KZD, tematem wiodącym okazał się sposób traktowania więzionych konfederatów. O ile oni 

sami oceniali, że strażnicy zachowują się wobec nich przyzwoicie o tyle problemem było 

traktowanie ich przez władze. Odmawiano im statusu więźnia politycznego oraz ograniczano 

dostępu do radioodbiorników. Na początku rozprawy Leszek Moczulski odnosząc się do 

cytowanej przez oficjalną prasę wypowiedzi premiera Mieczysława Rakowskiego, wnosił o 

możliwość zwołania konferencji prasowej na terenie…Aresztu Śledczego. Z kolei Tadeusz 

Stański zwracając uwagę na dużą liczbę funkcjonariuszy SB obecnych podczas rozpraw mówił, 

że nie jest przeciwnikiem całej SB. Jego zdaniem organizacja ta nie była monolitem i nawet na 

sali zauważył funkcjonariuszy których określił mianem „sympatyków KPN”. Powołując się na 

informacje płynące z MSW twierdził, że nie wszystkie piony SB opowiadały się za ich 

aresztowaniem. Zdaniem Stańskiego w MSW ścierały się trzy stanowiska: aresztowanie 

działaczy KSS „KOR”, aresztowanie działaczy KPN, nie aresztowanie nikogo (gdyż nic to 

władzy nie da). Toczący się proces pokazywał, iż ostatecznie wygrała opcja numer dwa753. 

Moczulski opracował także instrukcję dalszego działania dla Krzysztofa Gąsiorowskiego, 

któremu z końcem sierpnia powierzono czasowo obowiązki przewodniczącego partii. 

Gąsiorowski miał organizować w całym kraju wystąpienia, tym większe im bardziej 

zaostrzałby się konflikt pomiędzy władzą a „Solidarnością”. Przewodniczący KPN przyznawał, 

że decydujący głos w sprawach finansowych należał do Tadeusza Jandziszaka, któremu 

Gąsiorowski nie chciał udostępnić partyjnych pieniędzy. Moczulski w przesłanej instrukcji 

zastrzegał przesyłanie dalszych wytycznych przez Stańskiego lub Szeremietiewa754. 

Inne instrukcje tymczasowy przewodniczący otrzymał od płk. Tadeusza Zawadzkiego z 

Departamentu III MSW, który końcem września 1981 r. przybył do Krakowa. Pułkownik 

zalecił Gąsiorowskiemu radykalne ograniczenie działalności. Jego zdaniem przejawiał on 

                                                 
751 AIPN, 1510/5915, J. Kamiński, Konfederacja Polski Niepodległej. Myśl polityczna, Legionowo 1990, s. 58. 
752 A. Wolski, .op.cit., s. 98-99. 
753 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 11 IX 1981 r., k. 145-
146, 149-157. 
754 Instrukcja sporządzona przez Leszka Moczulskiego, Przewodniczącego Rady Politycznej KPN, zawierająca 
wytyczne dla pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Politycznej KPN, Krzysztofa Gąsiorowskiego, 27 VIII 
1981 r. [w:] Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 97-99; M. Lewandowski, 
Prześladowani…, s. 215-217. 
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zbytnią aktywność na rzecz KPN. Zakazano mu organizowania spotkań w większym gronie, 

miał także zacząć zaniedbywać wyznaczone przez Moczulskiego zadania. W przypadku 

niezastosowania się do zaleceń grożono mu konsekwencjami prawnymi, czyli aresztowaniem. 

Mimo kilkukrotnych ostrzeżeń ze strony funkcjonariuszy Gąsiorowski wciąż inicjował pewne 

działania na rzecz KPN, co było główną przyczyną jego internowania po 13 grudnia 1981 r.755. 

Korzystając z faktu odpowiadania z wolnej stopy 12 września 1981 r., w trakcie przerwy 

w rozprawie, Tadeusz Jandziszak spotkał się z kierownictwem Obszaru Centralnego. Poza nim 

w spotkaniu uczestniczyli Andrzej Szomański, Tadeusz Stachnik, Andrzej Kot oraz Jerzy 

Boruc. Dysponując pełnomocnictwami Moczulskiego poinformował iż od tej pory będzie 

odpowiadał za sprawy finansowe (chodziło głównie o wsparcie rodzin uwięzionych). 

Szomański miał odpowiadać za sprawy ideologiczno-propagandowe a technicznymi 

(organizacją druku konfederackich pism) obarczono Bernarda Koleśnika. Jedynie „Gazetę 

Polską” Jandziszak pozostawił sobie. Planowano uczynić z niej pismo ukazujące się oficjalnie 

a przynajmniej podjęto decyzję o przedstawianiu jej treści cenzurze. Moczulski zapewne 

zdawał sobie sprawę z nierealności tych planów, niemniej jednak było to kolejne 

przedsięwzięcie wymuszające na władzach uznanie istnienia KPN. Podczas spotkania 

rozmawiano także o prowadzeniu działalności w ramach NZS, stołecznego Komitetu Budowy 

Pomnika Katyńskiego i KOWZP-ów. Zdecydowano się wówczas na utworzenie Samoobrony 

Wewnętrznej, co było o tyle ryzykowne, że mogło być wykorzystane w procesie jako dowód 

działalności terrorystycznej. Testem dla tych grup miały być planowane na 17 września 

uroczystości w Częstochowie756. 

We wrześniu 1981 r. doszło w Krakowie do spotkania kierowników okręgów. Przybyli na 

nie m.in. przedstawiciele Kielc, którzy otrzymane legitymacje wciąż podpisywali 

pseudonimami: Antoni Kwapisiewicz jako „Jasieńczuk”, Onufry Śmiałkowski jako „Chrobry”. 

Świadczyło to o strachu przed możliwymi represjami ze strony władz. Po wprowadzeniu stanu 

wojennego obu działaczy internowano. Wcześniej kolportowali prasę solidarnościową, rzadziej 

konfederacką. Doprowadzili także do utworzenia w lipcu 1981 r. konfederackiej grupy 

działającej w oparciu o pracowników Huty im. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Konfederatów, nawet szeregowych, wciąż zastraszano. Esbecy odbywali z nimi tzw. rozmowy 

                                                 
755 Raport ze spotkania kontrolnego z TW „M[ikołaj]A[taman]”, zawierający jego najbliższe plany działania jako 
p.o. przewodniczącego CKAB KPN, 28 IX 1981 r. [w:] Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-
1990…, s. 287-288; Analiza materiałów operacyjnych dotyczących TW „Mikołaj Ataman”, zawierająca 
streszczenie jego współpracy z SB [w:] Ibidem, s. 341. 
756 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Komunikat KAB KPN, 12 IX 1981 r., k. 20, AIPN, 00334/289, t. 
11, k. 145. 
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profilaktyczno-ostrzegawcze. 19 września 1981 r. oficjalny protest w tej sprawie złożył w 

Prokuraturze Wojewódzkiej Stanisław Palczewski757. 

14 września 1981 r. sędziowie prowadzący rozprawę nieoczekiwanie wydali decyzję o 

uchyleniu aresztu wobec trójki oskarżonych. Zwracając uwagę na możliwość - podobnego jak 

w czerwcu - podróżowania przez konfederatów po kraju z wystąpieniami publicznymi  

stwierdzali iż „«demonstracyjne lekceważenie przez nich [tj. liderów KPN] obowiązujących 

norm i zasad postępowania» nie ma charakteru przestępczego”. Było to o tyle niecodzienne, że 

sędziowie podważali w ten sposób postanowienie Sądu Najwyższego, które umożliwiło 

ponowne aresztowanie konfederatów mające miejsce w początkach lipca 1981 r. Jeszcze tego 

samego dnia decyzja Sądu Wojewódzkiego została tradycyjnie oprotestowana przez 

prokuraturę a następnie uchylona decyzją Sądu Najwyższego758. 

Taki obrót spraw spowodował protesty obrońców. Następnego dnia Tadeusz de Virion 

zwrócił uwagę iż decyzja Sądu Najwyższego zapadła wbrew obowiązującym przepisom. 

Obrońcom uniemożliwiono m.in. zapoznanie się z zażaleniem prokuratury. De Virion 

oświadczył, że tryb podjęcia decyzji wskazywał na pozaprocesowe i polityczne motywacje 

sędziów. Z pewnością dla przebywających, z niewielkimi przerwami, blisko rok w areszcie 

(Moczulski od końca września 1980 r., Stański od listopada 1980 r. a Szeremietiew od stycznia 

1981 r.) sytuacje gdy ważyło się wypuszczenie na wolność ciążyły psychicznie. Tadeusz 

Stański, zwracając się o kilkudniową przepustkę, mówił, że przynajmniej siedmiokrotnie 

więziona trójka była „na skraju wyjścia z więzienia”. Dodawał, że „normalny człowiek - 

siedząc w więzieniu wie jak długo będzie tam przebywał i za co. Nasza sytuacja natomiast 

potrafi zmieniać się diametralnie w ciągu godziny i takie przeżycia są szokujące nerwowo”. 

Gdy kilka dni później Stański kontynuował zeznania. Zaatakował wówczas prokuratora 

Goncarza, którego zachowanie zastawiał z prokuratorem Kępińskim. Stański twierdził, że gdy 

ten drugi wystawiał we wrześniu 1980 r. nakaz aresztowania Moczulskiego zachował godną 

postawę i może sobie spojrzeć w twarz. Kępiński odsunięcie od śledztwa przyjął z nieskrywaną 

radością. Wart odnotowania jest postrzeganie przez więzionych Stanisława Kani i Wojciecha 

Jaruzelskiego jako jednego z dwóch istniejących ośrodków władzy. Drugim, miał być „ośrodek 

                                                 
757 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 3/369, Pismo Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie do Prokuratury 
Generalnej, 29 IV 1982 r., k. 219v; AIPN, 001708/3644, S. Orliński, Powstanie i działalność Konfederacji Polski 
Niepodległej na terenie województwa kieleckiego w latach 1979-1983, WSO Legionowo 1989, k. 65-74. Por. M. 
Grosicka, R. Śmietanka-Kruszelnicki, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-
1989, t. 6, Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 759. Przytoczeni autorzy nie 
podają nazwiska Kwapisiewicza, zamiast niego pojawia się Marian Jas. 
758 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 14 IX 1981 r., k. 181 i 
nast. 
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dyspozycyjny i to tak silny, że mamy najszybszy sąd na świecie” - co było oczywista dygresją 

do ekspresowej decyzji o uchyleniu zwolnienia z aresztu759. 

W trakcie trwającej rozprawy funkcjonariusze SB uzyskali informacje o planowanym w 

połowie września zjeździe ogólnopolskim członków KPN. Wedle źródeł SB miał on się odbyć 

17 września 1981 r. w Częstochowie lub Radomiu. Ostatecznie padło na Częstochowę, gdzie 

faktycznie w rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Polski spotkało się ok. 400 

konfederatów a funkcjonariuszom SB nie udało się tego zakłócić. Spotkanie okazało się 

manifestacją siły KPN, elementem scalającym i podbudowującym zwłaszcza mniejsze, 

niejednokrotnie kilkuosobowe grupy. Wybór miejsca nie był przypadkowy a uroczystości 

zdominowane zostały przez elementy religijne. Na Jasnej Górze poświęcono sztandar KPN oraz 

odczytano akt oddania się partii w opiekę Matki Boskiej760. Podczas mszy - na którą zapraszano 

rozlepiając w mieście ulotki informacyjne - ślubowano „walczyć do końca o niepodległą 

Rzeczypospolitą”. W uroczystościach wzięła udział grupa miejscowych działaczy RMP. 

Według Wojciecha Rotarskiego częstochowscy sympatycy KPN liczyli wówczas ok. 200 osób, 

chociaż początki istnienia partii w Częstochowie datowały się na 27 sierpnia 1981 r. 

Pokazywało to dynamikę rozrostu Konfederacji w okresie solidarnościowym761. 

Uroczystości toczyły się w cieniu rocznicy napaści sowieckiej. Podczas sprawowanej w 

intencji konfederatów mszy o. Jerzy Tomziński wygłosił odważne kazanie. Zalecał modlitwę 

w intencji „zdradziecko pomordowanych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny i wiary” oraz 

modlitwę w intencji więźniów politycznych, szczególnie konfederatów. Esbecy szacowali, że 

w mszy uczestniczyło ok. 4 tysięcy wiernych, którzy siłą rzeczy przyglądali się ślubowaniu 

konfederatów. Po mszy pochód sięgający ok. 800 osób skierował się pod Grób Nieznanego 

Żołnierza, gdzie złożono wiązanki. Pod samym grobem w imieniu organizatorów przemawiał 

Marian Moczek. SB nie interweniowała ale do zabezpieczenia uroczystości zaangażowano 

znaczne siły. Esbecy zdołali ustalić m.in. dane 80-ciu właścicieli aut którymi konfederaci z 

różnych zakątków kraju dotarli na Jasną Górę. Przejęto również niewielkie ilości ulotek a także 

udokumentowano fotograficznie przebieg zlotu762. 

                                                 
759 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 15 IX 1981 r., k. 228; 
Idem, Protokół rozprawy głównej z 16 IX 1981 r., k. 243-244; Idem, Protokół rozprawy głównej z 23 IX 1981 r., 
k. 334-335. 
760 Nie był to jednostkowy przypadek przenikania się działalności opozycyjnej i związkowej ze sferą religijną. 28 
grudnia 1980 r. analogicznego ślubowania dokonali przedstawiciele MKZ Katowice: Andrzej Rozpłochowski i 
Kazimierz Świtoń (zob. K. Wilczok, op.cit., s. 83-84). 
761 Relacja Lecha Kuroczyckiego, 4 II 2013 r.; AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku 
operacyjnego, 9 IX 1981 r., k. 276; AIPN Ka, 027/449, SOS „Zlot”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 19 IX 
1981 r., k. 19v; A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 18; W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa [w:] 
NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 6, Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2018, s. 852. 
762 AIPN Ka, 027/449, SOS „Zlot”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 17 IX 1981 r., k. 15-16. 
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Tego samego dnia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie osoby związane z 

Obywatelskim Komitetem Budowy Pomnika Ofiar Katynia zorganizowały blisko stu osobowy 

pochód. Maszerowali m.in. harcerze wyposażeni w werble. Na terenie dolinki katyńskiej 

złożono wieńce po czym głos zabrał Andrzej Szomański. Następnie Tadeusz Stachnik odczytał 

apel poległych. Przemawiał także kapelan zgrupowania AK „Chrobry II”, ks. Antoni 

Czajkowski. SB szacowała, że w uroczystościach brało udział ok. 300 osób. Dwieście więcej 

uczestniczyło w odprawionej później mszy763. 

22 września 1981 r. Leszek Moczulski rozpoczął składanie wyjaśnień od oprotestowania 

mających miejsce dzień wcześniej aresztowań konfederatów, którzy rozlepiali plakaty z 

symbolami Konfederacji764. Mający miejsce podczas rewolucji „Solidarności” wysyp inicjatyw 

politycznych nie uszedł uwadze sądzonych konfederatów. We wrześniu 1981 r. Tadeusz 

Stański atakował prokuraturę a de facto władze PRL za oskarżenie jedynie Konfederacji o 

działalność polityczną. Pytał dlaczego władze nie wszczęły analogicznego postępowania 

względem Kazimierza Mijala i Komunistycznej Partii Polski. Wymieniał także szereg innych 

inicjatyw politycznych, chociażby utworzoną w Gdańsku Polska Partię Pracy. Zachęcał 

prowokacyjnie prokuratora do zajęcia się Katowickim Forum Partyjnym765. 

Rozpoczynający składanie wyjaśnień 24 września 1981 r. Romuald Szeremietiew skupił 

się na wykazywaniu, że represje spotykające członków KPN są tak naprawdę dziełem 

konkurencyjnej partii tj. PZPR. Podawał przykład esbeków twierdzących, że nie dopuszczą do 

powstania komórek KPN w Gorzowie Wielkopolskim właśnie z tego powodu iż są członkami 

PZPR. Podobne zarzuty formułowano wobec członków Kolegiów ds. Wykroczeń766 oraz 

prokuratorów i kierownictwa Aresztu Śledczego. Mieli oni, jak wykazywał Szeremietiew, 

dopuszczać się represji wobec liderów KPN właśnie z powodu własnego członkostwa w PZPR. 

W trakcie wystąpienia Wiesławę Bardonową określił mianem „pokazowego modelu członka 

PZPR i to bardzo zaangażowanego”. „KC PZPR wsadziło nas do więzienia. Ja przecież o tym 

wiem. Czytam przecież prasę, którą dzięki łaskawości administracji aresztu - dostaję do celi. 

Na wszystkich szczeblach my - działacze KPN - spotykamy się z represjami ze strony partii 

rządzącej, które podejmują wobec nas przedstawiciele, członkowie PZPR. Ja rozumiem, że oni 

                                                 
763 AIPN, 2418/1, t. 18, SOR „Oszust”, Wyciąg z meldunku operacyjnego z 17 IX 1981 r., k. 107- 
764 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 22 IX 1981 r., k. 303. 
765 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 23 IX 1981 r., k. 336-
338. 
766 W trakcie posiedzenia jednego z Kolegiów, które ukarało członków KPN za noszenie znaczków z symbolem 
partii, jego przewodniczący Bolesław Jurczak zbijał zarzut stronniczości orzekających twierdząc iż „członkowie 
PZPR nadal jeszcze mają prawo pełnić w Polsce funkcje społeczne, administracyjne i państwowe i nie mogą być 
dyskryminowani” (zob. HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Komunikat Sekretariatu KAB KPN, 22 XI 1979 
r., k. 44). 
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bronią pozycji swojej partii i boją się, żeby nie stracić przywilejów […] nikt nie ma 

wątpliwości, że stosują bezprawne represje strzegąc monopolu PZPR na władzę w tym 

państwie. Tak być nie może! Twierdzę, że wyrok w naszej sprawie zapadł już, nie - nie na tej 

sali - a poza nią” - mówił Szeremietiew767. 

Przytomnie zauważał, że w obronie konfederatów miały miejsce masowe manifestacje a 

komórki „Solidarności” udzieliły licznych poświadczeń gdy w czerwcu 1981 r. zwolniono ich 

z aresztu. Zbijał przy tym argument podnoszony w prasie reżimowej, by KPN działała na 

zlecenie imperialistów amerykańskich i niemieckich ziomkostw. Pytał czy do sądu wpłynęło 

poświadczenie od CIA lub od Herberta Czai. W innym momencie pytał prokuratura o dowody 

iż kierownictwo KPN zostało zrzucone z amerykańskiego samolotu i działało wzorem grupy 

inicjatywnej PPR na rzecz obcego mocarstwa. Całe - rozłożone na kilka dni - wystąpienie 

utrzymano w atakującym PZPR tonie. Szeremietiew głośno zastanawiał się czy Wojsko Polskie 

jest rzeczywiście polskie, czy może jednak PZPRowskie? Opowiadał także o opozycyjnym 

rodowodzie i specyfice funkcjonowania wewnątrz Stowarzyszenia PAX768. 

Wyjaśnienia Szeremietiewa były także atakiem na kręgi intelektualne i rewizjonistów. 

Kreślił on obraz polskich chłopów i robotników przywiązanych do wartości patriotycznych i 

religii, na kontrze stawiając „złych” intelektualistów, kolaborujących z władzą komunistyczną. 

Pytał prowokacyjnie: „Czy dziś sztandary «Solidarności» są czerwone i może jest na nich 

«sierp i młot»? Nie. Bóg, Naród i Ojczyzna. Tak napisali stoczniowcy […] polskie masy 

pracujące (jak to konstytucja mówi: ludzie pracy miast i wsi) są katolickie i przywiązane do 

tradycji patriotycznych. Kręgi intelektualne, które powinny być solą tej ziemi, nie dorastają do 

tej roli, którą powinny odgrywać”769. Tak ostre wystąpienie miało na celu pokazanie, że istnieje 

alternatywa dla opozycji wywodzącej się z KSS „KOR” i jest nią właśnie KPN. 

W trakcie kolejnych wyjaśnień zaznaczał, że KPN jest za tym by „Solidarność” pozostała 

związkiem zawodowym. Zauważał jednak, że nie jest to możliwe: „w tym kraju wszyscy 

«robią» politykę, bo…muszą w sytuacji, gdy politycy są wsadzani do więzień. Wtedy związek 

zawodowy nie będzie «robił» polityki, jeżeli będziemy mieli normalne życie polityczne, a 

ludzie którzy chcą działać nie będą musieli działać w związku zawodowym, który obecnie jest 

jedyną, niezależną siłą”770. Następnie wprost nawiązywał do z lat stalinowskich: „takiego 

procesu nie było w ostatnich 37 latach, to nie jest przy tym żadna nasza zasługa. Ci ludzie, 

                                                 
767 AIPN, 1357/82, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 24 IX 1981 r., k. 369-
370. 
768 Ibidem, k. 368-385; Idem, 1357/83, Protokół rozprawy głównej z 12 X 1981 r., k. 293. 
769 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 29 IX 1981 r., k. 67. 
770 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 1 X 1981 r., k. 101. 
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których kiedyś mordowano, bito, nie mogli bronić się tak jak my, bo zamykano im usta, bo 

często przed wyrokiem strzelano im w głowę. Nie jest to więc nasza zasługa, że ten proces jest 

wyjątkowy, a proces pułkownika Wacława Lipińskiego był inny, że proces kierownictwa WiNu 

był inny. To jest zasługa zmieniającego się czasu, to jest zasługa tych Polaków, którzy wstają 

z kolan”771. Wystąpienie Szeremietiewa wywoływało ożywione reakcje widowni. Gdy mówił, 

że musi przemówić polska sprawiedliwość przerwano mu oklaskami. 

Gdy Szeremietiew rozpoczynał składanie wyjaśnień w mieszkaniu Waldemara Dziumaka 

odbyło się zebranie KAB Obszaru I. Uczestniczyli w nim przedstawiciele KPN z Warszawy, 

Radomia, Płocka oraz Łodzi a także pojedynczy delegaci z Lublina i Zamościa. Wybrano 

podczas niego kierownictwo KAB-u obszaru ze Stefanem Melakiem na czele. Przedstawiciele 

Radomia, Płocka oraz Łodzi zostali jego zastępcami. Spotkanie zdominowały dyskusje 

dotyczące zjazdu „Solidarności” w Hali Olivii, w których część rozmówców brała udział772. 

Z kolei uwięzieni konfederaci, mający ogólną wiedzę o wydarzeniach rozgrywających się 

w kraju, starali się włączyć do nich chociażby poprzez publicystykę. Tak było, gdy na wieść o 

utworzeniu końcem września 1981 r. Klubów Służby Niepodległości Moczulski powitał to jako 

pożyteczną inicjatywę. W tekście pt. Non possumus zgadzał się z tezami Antoniego 

Macierewicza nt. warunków odzyskania niepodległości. Proponował także jasne zarysowanie 

warunków brzegowych, jakich zwolennicy niepodległości nie powinni przekraczać. Zdaniem 

lidera KPN „kanonem niepodległościowym” powinna być renegocjacja traktatów polsko-

sowieckich, tak by Polska została pełnoprawnym i niepodległym podmiotem. Drugim 

warunkiem było wycofanie wojsk sowieckich z kraju773. 

W trakcie trwających w pierwszych dniach października wyjaśnień do sądu wpłynęło 

kolejne poręczenie. Tym razem wystawione przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Był 

to efekt uchwały podjętej podczas ostatniego dnia drugiej tury obrad I KZD NSZZ 

„Solidarność”. Wskutek m.in. nacisków czynionych przez osoby niekoniecznie związane z 

Konfederacją sformułowano Apel o uwolnienie więźniów politycznych774. 

Delegaci odwołując się do uchwały KKP stwierdzali, że dalsze przetrzymywanie w 

więzieniu liderów KPN jest niezgodne z punktem czwartym porozumień gdańskich i apelowali 

o ich natychmiastowe uwolnienie. Obradująca 12 października 1981 r. KKP jednogłośnie 

                                                 
771 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 X 1981 r., k. 227. 
772 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 25 IX 1981 r., k. 283-284. 
773 L. Moczulski, Polskie non possumus, „Gazeta Polska” 20 X 1981 r., nr 19, s. 3, 5. 
774 AKK, Apel do delegatów na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”, 9 IX 1981 r., bp. Wśród zachowanych kopii 
niniejszego apelu zachował się egzemplarz sygnowany m.in. przez Lecha Kaczyńskiego i Jana Lityńskiego, którzy 
zastrzegali, że popierają jedynie część dotyczącą zwolnienia więźniów politycznych. 



254 
 

opowiedziała się za wystawieniem stosownego poręczenia. Podczas rozprawy mającej miejsce 

dzień później adwokaci konfederatów po raz kolejny zwrócili się do sądu o uchylenie 

tymczasowego aresztowania. Wniosek nie zyskał akceptacji i trzej liderzy KPN w dalszym 

ciągu przebywali w areszcie przy ul. Rakowieckiej775. 

Podczas obrad drugiej tury KZD w Gdańsku pojawiła się Maria Moczulska, dla której 

priorytetem było uznanie przez obradujących lokalnych KOWzP-ów za agendy związkowe. 

Według Marka Lachowicza Moczulska była namawiana przez Mieczysława Wachowskiego (w 

imieniu Lecha Wałęsy) do poparcia Bogdana Lisa w trakcie wyborów do KKP. Wedle tego 

samego agenta prym wśród konfederatów wiodła w Gdańsku jednak Teresa Baranowska. Coraz 

bardziej rozpoznawalna i kokietowana przez członków KSS „KOR” spychała w cień innych 

członków partii. Natomiast Moczulska, opierając się na instrukcjach męża, nakłaniała do 

głosowania na Wałęsę, chociaż w prywatnych rozmowach nazywała go „Bokassą”. Na poparcie 

Wałęsy zapewne wpływ miał rosnący konflikt pomiędzy Wałęsą i Jackiem Kuroniem776. 

Z kolei w toczącej się sprawie Romuald Szeremietiew konsekwentnie odmawiał 

odpowiedzi na pytania prokuratora. Mówił, że Tadeusz Gonciarz jest członkiem PZPR, a zatem 

konkurencyjnej względem KPN partii politycznej777. Cała trójka oskarżonych - Moczulski, 

Szeremietiew i składający zeznania na końcu Tadeusz Stański - zachowywała się na sali 

rozpraw buńczucznie. Często dochodziło do scysji z Gonciarzem778 a liderzy KPN kpili z 

zarzutów. Tadeusz Stański - podając propagandowy przykład zakupionego w 1943 r. ze składek 

członkowskich Związku Patriotów Polskich czołgu T-34 - oświadczył, że konfederacki czołg 

został ukryty przy ul. Jaracza (mieszkanie Moczulskiego) i dla zmylenia „bezpieki” 

przerobiono go na „malucha”. Twierdził także iż posiadający przeszkolenie wojskowe 

Szeremietiew został zobligowany do budowy bomby neutronowej zdolnej do likwidacji 

pracowników tzw. Domu Partii779. Zapewne na taki przebieg rozprawy wpływ miała nie tylko 

                                                 
775 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Poręczenie KK NSZZ „Solidarność”, 12 X 1981 r., k. 
339; Idem, Protokół rozprawy głównej z 13 X 1981 r., k. 342-355 i nast.; Idem, 1357/84, Protokół rozprawy 
głównej z 26 X 1981 r., k. 7. Po raz drugi zdanie odrębne na temat zwolnienia konfederatów wniosła wówczas 
sędzia Halina Grudzień. Zwracała uwagę, że tymczasowe aresztowanie w tym przypadku zaczęło być środkiem 
represyjnym, nie zapobiegawczym a liderzy KPN stawią się na wezwanie sądu (zob. AIPN, 1357/84, Zdanie 
odrębne do postanowienia z 26 X 1981 r., k. 10-11). 
776 AIPN, 2418/1, t. 18, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny TW „Piotrowski”, [7 X 1981 r.], k. 205-210. 
777 AIPN, 1357/84, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 29 X 1981 r., k. 95 i 
nast. 
778 Przed rozpoczęciem procesu wśród rodzin oskarżonych pojawiły się plotki mówiące o Gonciarzu, jako 
człowieku będącym „«sercem» z oskarżonymi”. On sam zapewniał, iż w przypadku nacisków na wysokie wyroki 
wycofa się ze sprawy, nawet kosztem utraty stanowiska. Naciskać miała mityczna „Moskwa”. Źródłem plotek 
były osoby zatrudnione w warszawskim sądzie lub osobiście znające Gonciarza. Kontakt z nimi miała zatrudniona 
w Ministerstwie Sprawiedliwości żona Tadeusza Stańskiego (zob. AIPN, 2418/1, t. 15, SOR „Oszust”, Meldunek 
operacyjny TW „Tarcza”, 17 III 1981 r., k. 119, 124.). 
779 AIPN, 1357/84, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 3 XI 1981 r., k. 163-165. 
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możliwość relacjonowania jej przebiegu przez prasę, ale także postawa sędziów, którzy 

przychylali się niejednokrotnie do próśb oskarżonych, wykazując neutralność podczas procesu. 

6 listopada 1981 r. sąd uchylił areszt oskarżonym, wobec czego zaprotestował prokurator. Tego 

samego dnia decyzja została wstrzymana przez sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego780. 

Sędziowie reagowali dopiero w momentach, gdy liderzy KPN pozwalali sobie na bezpośrednie 

złośliwości wobec prokuratury. Stało się tak, gdy Szeremietiew komentując starania 

prokuratora Gonciarza o przedłużenie konfederatom pobytu w areszcie przytoczył jeden z 

cytatów z Gogola („Wysoki Sądzie! Nie chcę komentować tej postawy, bowiem nie chciałbym, 

aby ktokolwiek podejrzewał mnie, iż chcę ubliżać jakimkolwiek urzędom, a na usta cisną się 

słowa ogólnie przyjęte za obraźliwe. Nie będę ich więc używał. Pamiętając natomiast, że 

rozpoczęliśmy w Katowicach Festiwal Sztuk Rosyjskich i Radzieckich - mogę zacytować tylko 

jedno zdanie z Mikołaja Gogola: «w naszym mieście jedynym porządnym człowiekiem jest 

prokurator, ale prawdę powiedziawszy to też świnia»”781. 

Gdy w sądzie trwały kolejne słowne przepychanki w siedzibie mazowieckiej 

„Solidarności” odbyło się spotkanie działaczy tamtejszego KOWzP. Z inicjatywy Seweryna 

Jaworskiego wzięli w nim udział: Zofia Romaszewska, Antoni Macierewicz, Dariusz Kobzdej 

i Maria Moczulska. Omawiano plan dużej manifestacji mającej wymusić zwolnienie 

konfederatów. Poza akcją plakatowo-ulotkową 17 listopada ulicami Warszawy przejść miała 

manifestacja, której celem był budynek Sądu Wojewódzkiego, gdzie Moczulska miała wręczyć 

prezesowi sądu petycję żądającą zwolnienia konfederatów. Plany te spotkały się z 

przeciwdziałaniem SB. Za pomocą środków administracyjnych zablokowano pomysł a na ulice 

wysłano dodatkowe patrole mające wyłapywać kolporterów ulotek. W ostateczności SB była 

skłonna siłowo rozpędzić pochód782. 

O tym jak wymusić na władzach respektowanie punktu czwartego porozumienia 

gdańskiego rozmawiano 20 i 21 listopada 1981 r. w Radomiu. Miał tam wówczas miejsce 

ogólnopolski zjazd KOWzP. Wzięło w nim udział blisko 150 delegatów i zaproszonych gości. 

Wybrano wówczas tzw. siódemkę, tj. Ogólnokrajową Radę Koordynacyjną KOWzP, której 

członkowie mieli odpowiadać za działy składające się na działalność Komitetu. Podział ten 

wyglądał następująco: Jacek Jerz (sekretariat Rady), Marek Lachowicz (rozwój sieci 

kontaktów), Michał Lubomirski (sprawy informacyjne), Maria Moczulska (propaganda, 

                                                 
780 AIPN, 1357/84, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 6 XI 1981 r., k. 212 i nast. 
781 Ibidem, Protokół rozprawy głównej, 9 XI 1981 r., k. 244. 
782 AIPN, 2418/1, t. 19, SOR „Oszust”, Plan przeciwdziałań akcji protestacyjnej w obronie aresztowanych 
działaczy KPN, 14 XI 1981 r., k. 69-70. 
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rzecznik prasowy), Zdzisław Podkowiński (sprawy finansowe), Tadeusz Wielgolawski (sprawy 

informacyjne) i Józef Zajkowski (przewodniczący Rady)783. 

Tadeusz Stański, zeznający jako trzeci nie odbiegał od współoskarżonych w poetyce 

swoich wyjaśnień. Często odwoływał się do przykładów z historii Polski (przywołując m.in. 

postać Witolda Pileckiego), tłumaczył dlaczego KPN uważa iż PRL jest państwem 

uzależnionym od ZSRS, opowiadał o genezie KPN. Atakując PZPR dodawał, że byłby skłonny 

do porozumienia z częścią komunistów. „Wewnątrz PZPR są reprezentowane te 3 generacje: 

pierwsza niedobra [stalinowska], druga ZMP-owska (liczna) i trzecia, która jest sympatyczna. 

Sądzę, że z trzecią generacją w wielu sprawach - jako działacz KPNu - dogadałbym się, a takiej 

możliwości nie mam ani z pierwszą, ani z drugą”784. Nie oznaczało to, że ocena PZPR 

formułowana przez Stańskiego odbiegała od oceny pozostałych liderów KPN. PZPR jego 

zdaniem nie miała poparcia społecznego niezbędnego do rządzenia, nie potrafiła rozwiązać 

problemów gospodarczych. Oskarżał ją o doprowadzenie do zapaści gospodarczej. 

Ciekawym wątkiem wyjaśnień Stańskiego była ocena działań SB. Przekonywał, że SB nie 

jest monolitem i wielu funkcjonariuszy wykonujących np. rewizje lub zatrzymania 

opozycjonistów wyraźnie się tych zadań boi. Zaznaczał, że część znanych mu esbeków darzy 

szacunkiem ale wymieniał także tych, którymi gardził. Przestrzegał przed możliwością 

powstawania wewnątrz SB czegoś na kształt południowoamerykańskich szwadronów śmierci, 

zdolnych do morderstw politycznych na lokalnych liderach „Solidarności”. Samą SB określał 

jako jedną z ostatnich kart władzy, zauważając jednocześnie: „prawdą jest, że SB będzie broniła 

systemu politycznego istniejącego w naszym kraju. Nie jest prawdą, że będzie to robić cała 

Służba Bezpieczeństwa. Prawdą jest, że wśród SB wielu ludzi jest porządnych. Prawdą jest 

również, że jest tam wielu ludzi «nieporządnych». Ważne jest, że o ile SB najdłużej będzie 

bronić systemu - o tyle pierwsza zgłosi się do dyspozycji nowej władzy. Jest to istota policji”785. 

Brak kontroli nad przebiegiem procesu wymusił na władzach powołanie zespołu 

składającego się z przedstawicieli KC PZPR, Prokuratury Generalnej, MSW i Ministerstwa 

Sprawiedliwości. Powoływanie takich „zespołów” w głośnych procesach politycznych nie było 

czymś nowym. Zaskakiwało, że w przypadku KPN pierwsze posiedzenie zespołu odbyło się 

dopiero 24 listopada 1981 r. a więc ponad rok od aresztowania Moczulskiego. Zebraniu 

                                                 
783 AIPN, 00334/289, t. 11, Informacja operacyjna TW „Tarcza”, 21 XI 1981 r., k. 243-246 i nast.; M. Wierzbicki, 
NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Radomska [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, Polska środkowo-
wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 467. 
784 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 13 XI 1981 r., k. 29. 
785 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 19 XI 1981 r., k. 107-
109. 



257 
 

przewodniczył były szef MSW, gen. Mirosław Milewski. Poza nim aparat KC PZPR 

reprezentowali Kazimierz Cypryniak, Michał Atłas, J. Grzelak i J. Wilk. Pojawili się także: 

prokurator generalny Franciszek Rusek z zastępcą Józefem Żytą oraz wiceminister spraw 

wewnętrznych Władysław Ciastoń oraz zastępca dyrektora Departamentu III MSW 

Mieczysław Kowalski a także wiceminister sprawiedliwości Tadeusz Skóra. Przebieg 

jedynego, znanego posiedzenia pokazywał bezradność aparatu państwowego wobec coraz 

niezawisłości sędziowskiej. Podczas zebrania podjęto decyzję o usprawnieniu i przyśpieszeniu 

pracy sądu, by jak najszybciej zakończyć proces. Zaplanowano także kolejne sprawy 

wymierzone w KPN. Miała to być sprawa priorytetowa dla prokuratury oraz organów MSW. 

Elementem nacisku na sędziów miało być wymienienie prezesa Sądu Wojewódzkiego i 

kompletu sędziów. Jednak na przewlekłość postępowania skarżono się w Ministerstwie 

Sprawiedliwości jeszcze 8 grudnia 1981 r. Zwracano wówczas uwagę, że pomimo 62 odbytych 

posiedzeń jedynie dwóch oskarżonych zakończyło składanie wyjaśnień a trzeci był dopiero w 

ich trakcie. Zdaniem ministerstwa oskarżeni nadużywali prawa do obrony i „szkalowali” 

organy administracji państwowej oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe a 

sędziowie im to ułatwiali786. 

Kamil Niewiński wprost określił ów proces najbardziej jaskrawym przykładem utraty 

przez PZPR zdolności kierowniczych nad wymiarem sprawiedliwości, jaki miał miejsce po 

sierpniu 1980 r. Z kolei Tomasz Kozłowski zauważył, iż „odpowiednie ukierunkowanie” udało 

się osiągnąć dopiero po wprowadzeniu stanu wojennego i przy wyraźnym wsparciu 

przedstawicieli Sądu Najwyższego. W przypadku tego procesu widać wyraźnie, że ius 

telefonicum, tj. sterowanie za pomocą bezpośrednich nacisków, nie zdawało egzaminu a 

zwolenników niezależności sędziowskiej spotykano nawet w Sądzie Najwyższym787. 

Na początku grudnia 1981 r. przebywający w areszcie konfederaci stanęli w obronie 

zeznającego z wolnej stopy Tadeusza Jandziszaka. Protestowali przeciwko stosowanej wobec 

niego stałej i manifestacyjnej inwigilacji wrocławskiej SB. Zwracano uwagę iż dwukrotnie 

podczas zwolnienia z aresztu został przez tamtejszych funkcjonariuszy zatrzymany. Zdaniem 

Moczulskiego takie zachowanie SB było ostentacyjnym pokazywaniem, że ciągle rządzą w 

PRL i mogą wobec opozycjonistów stosować dowolne metody788. Kontynuujący wyjaśnienia 

                                                 
786 AAN, KC PZPR, LI/39, Notatka w sprawie zintensyfikowania działań przeciwko KPN, 25 XI 1981 r.; K. 
Niewiński, op.cit., s. 188-193; T. Kozłowski, Polityczne sterowanie…, s. 151-152. 
787 K. Niewiński, op.cit., s. 188; T. Kozłowski, Polityczne sterowanie…, s. 152; T. Kozłowski, NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości [w:] Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ 
„Solidarność” 1980-1989, red. Ł. Sołtysik, G. Waligóra, Wrocław-Warszawa 2018, s. 253-273. 
788 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 2 XII 1981 r., k. 162-
163. 
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Stański poruszył także kwestię sytuacji politycznej w kraju. Najciekawszym jej elementem była 

ocena PRLowskiego wojska. Dwa tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego 

przekonywał, że „Wojsko jest z narodem i jedyne, co teraz może robić - to zastępować 

zdezorganizowaną i rozbitą strukturę partyjną, a także skorumpowaną i niedrożną strukturę 

administracyjną”789. 

Polemizując z marksistowską teorią walki klas przyznawał iż miała ona sens w XIX wieku, 

obecnie już nie. Jego zdaniem w Polsce liczył się jedynie naród jako całość. Odwoływał się do 

narady KAB KPN z drugiej połowy lipca 1980 r., podczas której referował sytuację w kraju. 

Główną tezą tamtego wystąpienia było twierdzenie o zbliżającej się radykalizacji nastrojów 

społecznych. Stański uzasadniał to rosnącą liczbą młodych ludzi, którzy w PRL mieli coraz 

mniejsze perspektywy rozwoju zawodowego. Odwoływał się także do roli Kościoła 

katolickiego w polskiej rzeczywstości politycznej. Wspominał o zaangażowaniu duchownych 

w uwolnienie więźniów politycznych. Również na tym tle starał się wykazać wyjątkowość 

KPN na tle pozostałych organizacji opozycyjnych. Komentując przyjęcie na sali sądowej 

komunii przez oskarżonych twierdził iż nie była to prowokacja polityczna ale działania 

wynikające z odmowy udzielenia komunii w areszcie („Ja sam trzykrotnie zwracałem się o 

umożliwienie mi przyjęcia komunii na «Rakowieckiej», ale bez skutku. Pan Prokurator nie 

raczył mi nawet odpowiedzieć pomimo, że sam co tydzień chodzi do kościoła niedaleko stąd”). 

Mający miejsce w czasach „Solidarności” wybuch religijności był zdaniem Stańskiego reakcją 

na ateizm komunistyczny i tworzenie hierarchii wartości nie mającej nic wspólnego z polską 

kulturą. Wyodrębniał także trzy ośrodki władzu w kraju. Pierwszy reprezentowany przez gen. 

Wojciecha Jaruzelskiego, drugi przez Lecha Wałęsę oraz trzeci przez prymasa Józefa Glempa. 

Temu ostatniemu było, zdaniem Stańskiego, bliżej do „Solidarności” niż PZPR. „We wrześniu 

1979 r. było nas mało, a KPN była słaba materialnie. Dziś nie wiem, czy jest silna ale na pewno 

mogę powiedzieć, że słaba nie jest. Jest to zasadnicza różnica! […] Jesteśmy elementem 

politycznym dlatego, że stanowimy grupę (jedną z niewielu), która ze względu na stopień 

zorganizowania, na program polityczny - zaproponowała konstruktywne rozwiązania. Mimo to 

- nie możemy uczestniczyć w żaden sposób w politycznym życiu kraju no bo jak - z 

więzienia?!”790. 

O tym, że pomimo przebywania w areszcie i ograniczaniu przez konwojentów kontaktów, 

konfederaci byli doskonale zorientowani w bieżącej sytuacji politycznej. Gdy 2 grudnia 1981 

r. ok. godz. 10 rozpoczęła się pacyfikacja Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w 

                                                 
789 Ibidem, k. 170. 
790 Ibidem, k. 170-185. 
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Warszawie, od 30 minut trwała rozprawa przeciwko liderom KPN. Tuż po przerwie 

zakończonej o 12.45 Leszek Moczulski przemówił w dramatycznym tonie: „Jeżli kraj zapłonie, 

to spali tych - którzy naród zdradzili, sprzedali i od chwili - kiedy odeszli stąd zbrodniarze 

hitlerowscy - naród ten eksploatowali. Jeśli kraj zapłonie, nie będzie to winą narodu, nie będzie 

to winą niezależnie działających sił w społeczeństwie. Będzie to winą podpalaczy. Nasze 

możliwości w tym miejscu są bardzo ograniczone. Oskarżeni, którzy są w istocie 

oskarżycielami w imieniu Narodu Polskiego mówimy: nigdy nie zgodzimy się, aby obcy palili 

naszą Ojczyznę!”791. 

Po wystąpieniu Moczulskiego sędziowie nakazali powrócić do składania wyjaśnień 

Tadeuszowi Stańskiemu, który opowiadał o zaagażowaniu w sprawy młodzieżowe, zarówno 

podczas pracy w PAX jak i KPN. Najciekawszym wątkiem tej części wystąpienia była jego 

ocena wydarzeń marcowych: „Nasz «marzec» zrodził się zarówno z negacji politycznej, jak i 

moralnej. Krzyczeliśmy wtedy hasła, o których już tu mówiłem - a które czasem do dziś są 

aktualne, np. «prasa kłamie». Już wtedy powstały pewne niebezpieczne nurty. Otóż my - w 

1968 r. - studenci, biorący świadomie, czy nieświadomie udział w wydarzeniach - stawialiśmy 

także akcenty na elementy narodowe. Wtedy już! Dziwne, że część ludzi poszła za nurtem 

narodowym, polskim - a część poszła drogą negowania tego nurtu. Część ludzi poszła za tzw. 

jałowym intelektualizmem, zamknęła się w pewnym getcie, które źle patrzyło na wartości 

narodowe, coraz bardziej już wtedy znaczące. Elementy narodowe w 1968 r. w sposób 

zasadniczy odróżniały naszą sytuację od sytuacji zachodu”792. 

Zdaniem Stańskiego legalnie działająca KPN przyciągała patriotycznie nastawioną 

młodzież, dając jej możliwości spełniania się w działalności publicznej. „Ci młodzi ludzie mogą 

zacząć palić, obalać, strzelać! Grozi nam to wszystko i w rękach Wysokiego Sądu jest m.in. 

decyzja w tej sprawie. Młode pokolenie zostało wychowane w sposób «antypezetpeerowski» i 

antykomunistyczny, w domach i na podwórkach. PZPR nie ma tu żadnych szans, bo nie 

reprezentuje żadnych wartości atrakcyjnych dla młodego pokolenia. Brak możliwości 

działania, brak normalnej drogi rozwoju - dla tych młodych ludzi robi tragiczną pożywkę, która 

nie dziś, to później może zaskutkować”793. Przyznawał, że przebywanie w więzieniu stworzyło 

mit bojowników o niepodległość do którego coraz częściej zwracali się młodzi konspiratorzy. 

Stański zwracał uwagę, że członkowie Rady Politycznej nie mają kontroli nad młodziezowymi 

grupami. Uznawał to za wysoce niebezpieczne, gdyż mogła nastąpić ich radykalizacja. 

                                                 
791 Ibidem, k. 185. 
792 Ibidem, k. 187. 
793 Ibidem, k. 192. 
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W wyjaśnieniach Stańskiego pojawił się także element genderowy: „Być może funkcjonuje 

teza pana Dmowskiego, iż szkoda polityki dla kobiet, a kobiet dla polityki. Ja - w swojej 

działalności KPNowskiej - nie miałem takich urazów. Uważam, że współpraca z kobietami w 

działalności politycznej jest bardziej konkretna. Kobiety nie mają takich wahań psychicznych 

jak mężczyźni. Mówię to dlatego, że właśnie teraz kobiety są najbardziej doświadczane: to one 

stoją w kolejkach. Jeżeli z jakiejś cholernej kolejki przed świętami 500 kobiet z powodu 

niemożności dostania czegoś dla swoich bliskich wpadnie w desperację to czy system, czy 

PZPR wyśle na nie czołgi?”794. 

Wypowiadający się następnego dnia Moczulski skupił się na krytyce omaówionej już 

opinii biegłych z WAP oraz opartym na niej artykule płk. Sokoła. Przekonywał, że na wolności 

znajduje się większość członków Rady Politycznej, istnieje także KAB i to osoby wchodzące 

w skład tychże struktur podejmują decyzje dotyczące funkcjonowania partii. „My z wielkim 

żalem nie możemy ani na bieżąco ingerować w te sprawy, ani brać na siebie za nie 

odpowiedzialności”795. 

O tym, że sądzeni spodziewali się wprowadzenia stanu wyjątkowego świadczyło 

odczytane przez Tadeusza Stańskiego 7 grudnia 1981 r. stanowisko wobec aktualnej sytuacji w 

kraju. Konfederaci stawiali tezę o trwającej kontrofensywie PZPR. Widoczne ich zdaniem były 

przygotowania do konfrontacji siłowej a społeczeństwo było świadomie osłabiane konfliktami 

zastępczymi (np. sprawą odwołania rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej). Zwracano uwagę 

na działające w zakładach pracy wojskowe grupy. W dokumencie datowanym na 2 grudnia 

1981 r. pisano wprost, że „niedługo powstaną wszystkie warunki skutecznego zaprowadzenia 

stanu wyjątkowego […] Rozpad struktur PZPR-owsko-państwowych budzi przerażenie wśród 

właścicieli PRL pcha ich ku działaniom desperackim. Powodzenie kontrofensywy prowadzonej 

w sposób wojskowy budzi nadzieję, że nie wszystko jest stracone, bo stanowcze i brutalne 

działania przynoszą powodzenie”796. Jednocześnie szanse na powstrzymanie konfrontacji 

widziano w bezkrwawej rewolucji. Na sali rozpraw odczytano scenariusz optymalnych 

zdaniem KPN działań. Postulowano przeprowadzenie w pierwszej kolejności powszechnego 

strajku okupacyjnego, następnie usunięcie z terenu zakładów pracy komórek PZPR. Po tym 

strajkujący powinni przejść do strajku czynnego, wybrać samorządy a w miarę normalizacji 

                                                 
794 Ibidem, k. 202. W podobnym duchu wypowiadał się po latach gen. Czesław Kiszczak. Pytany o najgorszy 
wariant stanu wojennego twierdził: „Najbardziej obawialiśmy się jednej rzeczy - że na ulicę wyjdą kobiety z 
dziećmi. Jak wówczas zareagować? No bo co, pałkami bić, wodą polewać, strzelać nie daj Boże?” (W. Bereś, J. 
Skoczylas, Generał Kiszczak mówi…prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 131). 
795 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 3 XII 1981 r., k. 223-
225. 
796 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 323. 
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produkcji tworzyć alternatywne struktury władzy lokalnej. Następnym etapem miałoby być 

przeprowadzenie demokratycznych wyborów lub powoływanie przez istniejące już samorządy 

przedstawicieli władz terytorialnych. Wizja prezentowana przez Stańskiego nie była niczym 

innym, jak opisaniem jednej z ostatnich faz „Rewolucji bez rewolucji”. Co ciekawe, 

przewidywano możliwość wycofania się z tego procesu na każdym jego etapie. Stawiano 

jednak trzy warunki: gwarancję władz iż nie rozpocznie konfrontacji siłowej; gwarancje iż 

wprowadzi w życie postulaty „Solidarności” dotyczące praworządności i umożliwi opozycji 

dostęp do środków masowego przekazu; gwarancji zawarcia porozumienia dotyczącego 

przywrócenia swobód obywatelskich i równości wobec prawa797. 

Dramatycznie brzmiał ostatni punkt dokumentu: „Nie wolno bać się ofiar, bo to jest droga 

- która albo wiedzie do całkowitej kapitulacji, albo zmusza w pewnym momencie do 

dramatycznej próby przeciwstawienia się prowadzącej do znacznie większych ofiar. Nie należy 

się dziś bać ani ryzyka, ani ofiar materialnych, bo jutro one już nie wystarczą i grozi, że trzeba 

będzie zapłacić krwią. Im wcześniej odważnie i stanowczo przeciwstawimy się, tym większa 

szansa, że uda się uniknąć krwi. Dla oszczędzenia polskiej substancji nie wolno cofać się przed 

gotowością do poniesienia ofiary. Silni są ci, którzy gotowi są siebie ofiarować”798. 

Kierownictwo KPN dawało w ten sposób wyraźnie do zrozumienia, że gotowe jest do podjęcia 

walki zbrojnej. Wydaje się jednak, że był to polityczny bluff, bowiem partia nie miała 

zgromadzonej broni a przez cały okres istnienia akcentowała pokojowy charakter działalności. 

Tego samego dnia w lokalu PTTK przy ul. Mołdawskiej w Warszawie odbyło się 

konspiracyjne zebranie kierownictwa Obszaru Centralnego. Obecni na nim byli także działacze 

z Krakowa, Siedlec, Łodzi i Lubleszczyzny. Ogólną sytuację omówił Krzysztof Gąsiorowski, 

który zwracał uwagę, że poza Katowicami, Łodzią i Warszawą brakuje widocznych efektów 

działalnosci Wydawnictwa Polskiego. Powołując się na informacje od Moczulskiego 

sugerował potrzebę szybkiego zorgnizowania tzw. służb porządkowych KPN i systemu 

łączności. Wszystko to było przewidziane jako przeciwdziałanie wobec zbliżającej się 

                                                 
797 Ibidem, k. 324-325. Pod koniec września 1981 r. do Londynu dotarł 8-stronnicowy dokument sygnowany przez 
Krzysztofa Gąsiorowskiego. Kreślono w nim m.in. cztery warianty rozwoju sytuacji w Polsce. Pierwszy zakładał 
rozwiązanie przez PZPR sytuacji środkami pokojowymi (wzorując się na scenariuszu z lat 1945-1947), gdy 
komuniści doszli do władzy na drodze sfałszowanych wyborów. Drugi zakładał zbrojną interwencję z zewnątrz, 
która miała zakończyć się rozlewem krwi a masowy opór i sankcje zachodu finalnie miały doprowadzić do 
przejęcia władzy przez rząd cieszący się zaufaniem społecznym. Trzeci wariant przewidywał wprowadzenie stanu 
wyjątkowego i masowe aresztowanie działaczy związkowych i opozycyjnych. Miał on w ocenie CKAB KPN 
przynieść wojnę domową, w wyniku której obalona zostanie władza komunistów. Ostatni, czwarty, scenariusz 
mówił o aresztowaniu liderów opozycji bez pełnej konfrontacji ze społeczeństwem. Ten wariant również miał 
doprowadzić do wojny domowej i obalenia władzy komunistów (zob. IPMS, sygn. A.66/39, List CKAB KPN do 
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, 22 IX 1981 r., bp.). 
798 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 325. 
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konfrontacji. Osoby kierujące lokalnymi strukturami partii otrzymały zadanie usunięcia z 

szeregów KPN „elementów prowokatorskich”, tj. osób podejrzewanych o wewnętrzne 

rozbijanie partii a także współpracę z SB. Zalecano także, na poziomie lokalnym, zacieśnianie 

związków z „Solidarnością”. Polecenie to było mało realne. Potencjał 10-cio milionowego 

związku był nieporównywalny. Gąsiorowski optymistycznie szacował iż KPN w przeddzień 

wprowadzenia stanu wojennego dysponowała 5 tysiacami członków. Ważnym elmentem 

zebrania było negatywne ocenienie działalności Marii Moczulskiej i decyzja o zamrożeniu 

kontaktów z nią799. 

7 grudnia 1981 r. Leszek Moczulski poprosił o udzielenie 5-dniowej przepustki z aresztu. 

Dzień później miała się odbyć w Katowicach operacja jego żony. Operacja została 

przeprowadzona 11 grudnia 1981 r. a po przesłaniu do Warszawy informacji iż stan jej zdrowia 

jest poważny władze zdecydowały się na zwolnienie Moczulskiego jeszcze tego samego dnia. 

W źródłach brak informacji na jakim szczeblu zapadła decyzja. Zarządzenie podpisał jeden z 

sędziów Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Warszawie, ale była to formalność. 

Wydaje się zaskakujące, że podjęto ją w takim momencie. Władze musiały mieć obawy- a po 

odczytaniu przez Stańskiego podczas rozprawy z 7 grudnia 1981 r. może nawet pewność - że 

Moczulski mógł organizować opór i brać udział w akcjach strajkowych800. 

Do Katowic lider KPN dotarł w nocy 12 grudnia 1981 r. i wraz z kierowcą Waldemarem 

Dziumakiem skierował się do mieszkania - jak się później okazało internowanej - Teresy 

Baranowskiej. Widząc na osiedlu podejrzane osoby oraz ustalając, że drzwi do mieszaknia są 

wyłamane obaj udali się pod awaryjny adres, należącego do nieznanego z nazwiska lekarza801. 

 

2.7.Biura Zagraniczne KPN 

 

Liderzy KPN przywiązywali dużą wagę do działalności zagranicznych agend partii. 

Chodziło przede wszystkim o pozyskanie środowisk polonijnych oraz władz emigracyjnych. 

Miało się to przekładać na wsparcie finansowe. Opracowane przez Komisję Zagraniczną Rady 

Politycznej KPN wytyczne mówiły, że biura zagraniczne mają osiągać maksimum poparcia dla 

działań Konfederacji, przy minimum angażowania w spory wewnątrz emigracyjne. Wyraźnie 

zaznaczano, że osoba prowadząca takie biuro ma być delegatem KPN a nie przedstawicielem 

                                                 
799 AIPN, 00328/664, t. 6, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 7 XII 1981 r., k. 37-38. 
800 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 330-
331, 401; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 152-153. 
801 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 152-153. 
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emigracji. Od samej emigracji oczekiwano dwóch rzeczy: pomocy materialnej w walce z PZPR 

oraz nagłaśniania poczynań PRLowskiej opozycji. Szczególnie drugi aspekt wymagał 

prowadzenia subtelnej gry, gdyż w konfederackim środowisku powszechne było przekonanie 

o „prokorowskiej” linii RWE, będącego głównym przekaźnikiem opozycyjnych inicjatyw. 

Innym problemem były niedrożne kanały informacyjne a także niezrozumienie dla KPN ze 

strony przebywających w PRL korespondentów mediów zachodnich802. 

Wśród zadań stawianych przed Biurami Zagranicznymi było wydawanie biuletynu 

(najlepiej obok wersji polskiej także w wersji anglojęzycznej lub języku danego kraju); 

monitowanie i reagowanie na wypowiedzi medialne wrogie KPN. Opcjonalnie zastanawiano 

się nad stworzeniem pisma wzorowanego - edytorsko, nie merytorycznie - na paryskiej 

„Kulturze”. Pomysł nie wszedł jednak w fazę realizacji. Kreśląc końcem listopada 1979 r. 

zadania dla zagranicznych agend Moczulski widział je w prowadzeniu ataków na lewicę laicką 

przy jednoczesnym unikaniu ciosów w odłamy emigracji skłonne do zachowania neutralności, 

a w dalszej perspektywie udzielenia poparcia KPN. Instruował wówczas Władysława Gauzę 

by nie eksponował współpracy z „Wolną Polską”. „Chodzi o to, aby uniknąć takiego 

wmieszania KPN w układy i rozgrywki emigracyjne, że namnożymy sobie przeciwników” - 

konstatował Moczulski803. 

O braku realizmu kierownictwa KPN świadczyło wyznaczenie dla Biur Zagranicznych 

zadań natury finansowej. W myśl wytycznych biura miały zorganizować comiesięczny dopływ 

do kraju ok. 500-700 dolarów a także zakupić co najmniej pięć samochodów (Fiat 125p lub 

Fiat 126p). Były to oczekiwania nierealne, aczkolwiek do MSW dotarły informacje o 

dostarczeniu Moczulskiemu używanego Fiata 1300 w listopadzie 1979 r. Utworzony przez 

Jerzego Klebana w Szwecji Fundusz Ruchu Oporu przez osiem miesięcy zgromadził zaledwie 

tysiąc dolarów, co zdaniem Klebana nie wyglądało i tak źle. „Tylko, że ile to kosztowało pracy, 

ile biegania po ludziach, przekonywania, tłumaczenia” - pisał w jednym z listów. Prowadzący 

biura mieli także odpowiadać za zakup i przerzucanie do kraju materiałów poligraficznych. 

Ambitne plany związane z rozwinięciem działalności zagranicznej nie wyszły poza sferę 

koncepcyjną. Realistyczne podejście wobec spraw finansowych wykazywał wspomniany 

Kleban. Fundusze nie wysyłane do kraju planował lokować m.in. w szwedzkich obligacjach 

państwowych. Mając świadomość, że KPN „finansowo jest zerem” konieczne było zbudowanie 

                                                 
802 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Ogólne wytyczne Komisji Zagranicznej Rady Politycznej KPN dla pracy 
zagranicznej, b.d., k. 37. 
803 Ibidem, k. 37-38; Idem, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, k. 221; idem, 1357/69, List Leszka 
Moczulskiego do Władysława Gauzy z 30 XI 1979 r., k. 301. 
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dla niej solidnej podstawy. Kleban, w przeciwieństwie do krajowych działaczy, był sceptyczny 

wobec możliwości uzyskania finansowania np. z amerykańskich źródeł (zapowiadanych m.in. 

w trakcie kampanii wyborczej w 1980 r. przez Ronalda Reagana). Proponował zebrane 

fundusze przeznaczać na działalność gospodarczą, która powinna być prowadzona w PRL. Jako 

pozytywny przykład podawał prywatne szklarnie804. 

Opracowana przez KAB KPN październikowa instrukcja miała ująć w ramy organizacyjne 

różne formy aktywności oraz inicjatywy wspierające działalność krajową KPN. Nawiązując do 

tymczasowego statutu partii wyraźnie stwierdzano, że podstawową formą przynależności do 

KPN osób żyjących za granicą jest status członka wspierającego. Zobowiązani oni byli do 

płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej przez nich samych. Do partii 

zobowiązani byli przyjmować ich - w miarę możliwości nadając wydarzeniu uroczysty 

charakter - pełnomocnicy zagraniczni. Zastrzegano, że do KPN nie mogą wstępować in gremio 

emigracyjne ugrupowania polityczne. Jednak nie zamykało to drogi indywidualnego 

członkostwa przed pojedynczymi osobami. Działalność zagraniczna miała się skupiać w 

Biurach Informacyjnych, których kierownicy mieli występować także w charakterze 

zagranicznych korespondentów „Gazety Polskiej”. Newralgiczne dla każdej organizacji sprawy 

finansowe miały spocząć w rękach wyznaczonego przez Radę Polityczną KPN pełnomocnika, 

do którego kompetencji należały wszelkie decyzje związane z zarządzaniem środkami 

zebranymi za granicą. Pierwszym pełnomocnikiem został Władysław Gauza, którego co 

prawda instrukcja personalnie nie wymieniała, jednak w dokumencie była mowa o 

prowadzonym przez niego biurze w Oslo. Instrukcja wyraźnie zaznaczała wyjątkowość 

działalności prowadzonej przez KPN na terenie Wielkiej Brytanii. Wszelkie inicjatywy tam 

podejmowane miały być konsultowane bezpośrednio z KAB KPN. Podział formalny na mocy 

którego Gauza został głównym przedstawicielem KPN za granicą a Maciej Pstrąg-Bieleński 

reprezentował interesy partii na terenie RFN - i musiał swoje działania konsultować z Gauzą - 

doprowadziła do konfliktu pomiędzy oboma działaczami. Trwał on przez kolejne miesiące i 

doprowadził m.in. do wydania w maju 1981 r. przez Radę Polityczną KPN oświadczenia 

podtrzymującego pełnomocnictwa Pstrąg-Bieleńskiego do reprezentowania za granicą 

Konfederacji. Jednocześnie stwierdzano, że Gauza i Strzyżewski „od dawna już utracili prawo 

reprezentowania KPN i zabierania głosu w jej imieniu w jakichkolwiek kwestiach”. Dokument 

                                                 
804 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Ogólne wytyczne Komisji Zagranicznej Rady Politycznej KPN dla pracy 
zagranicznej, b.d., k. 37-38; Idem, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Jerzego Klebana do 
Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, 14 VIII 1980 r., k. 216; Idem, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna 
TW „St. Kazimierczak”, 19 XI 1979 r., k. 154. 
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nie okazał się jednak wiążący i chociaż konflikt nie został zażegnany to wszyscy zainteresowani 

wciąż działali na rzecz KPN805. 

Kluczową rolę w utrzymaniu łączności z krajami zachodnimi odgrywali kurierzy. Musiały 

być to osoby nieznane SB, które w jawnej aktywności KPN nie brały udziału. Miały pozostać 

w cieniu, by skutecznie dostarczać informacje a także tranzytować środki finansowe przez 

granicę. Ustalenie osób, które wykonywały tę pracę nastręcza wiele trudności. Problemu nie 

stanowią osoby, które pełniąc funkcje kurierskie działały jednocześnie jako tajni 

współpracownicy SB. Ślady ich podwójnej aktywności zachowały się w dostępnym materiale 

źródłowym. Trudniej natomiast ustalić personalia osób, które podjęły taką aktywność 

sporadycznie, niekiedy jednorazowo i nie zostały przez SB namierzone. Takim kurierem był - 

działający na zlecenie Jerzego Zaleskiego - Jerzy Gruca806. 

Jednym z mocniej obsadzonych przez sympatyków KPN terenem była Skandynawia. W 

Norwegii działali na rzecz KPN Władysław Gauza i Andrzej Jachowicz. Tamtejsze inicjatywy 

w trakcie toczącego się do października 1982 r. procesu uznane zostały za najaktywniejsze i 

ważne z perspektywy krajowych działaczy. Chodziło o biuro działające w Oslo oraz 

prowadzone przez Tomasza Strzyżewskiego biuro w szwedzkim Lund. W przypadku tego 

ostatniego na zwiększenie informacji o jego roli w opozycji naciskała, w pierwszych 

miesiącach konfederackiej aktywności, szwedzką rezydenturę wywiadu centrala MSW. W 

przypadku „Cenzora” tj. Strzyżewskiego (a także kilku innych osób, m.in. Józefa 

Dajczgewanda i Jakuba Święcickiego) sztokholmska rezydentura do połowy sierpnia 1980 r. 

nie przesłała żadnych informacji807. 

Jeżeli chodzi o inicjatywę z Oslo to tworzyli ją wspomniani Gauza i Jachowicz. Pierwszy 

wyjechał do Norwegii w czerwcu 1974 r., drugi kilkukrotnie wyjeżdżał do państw 

skandynawskich aż w końcu 29 sierpnia 1972 r. - udając się przez Norwegię do ZSRS - zszedł 

w Oslo ze statku „Ciechocinek” i nie powrócił już na pokład. Wraz z Józefem Mościckim 

założył w grudniu 1976 r. Norweski Komitet Pomocy dla Kraju w Oslo. W momencie 

powstania ROPCiO obaj czynnie wspierali organizację finansowo, propagując także jej cele w 

                                                 
805 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Pełnomocnictwo dla Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, 10 X 1979 r., k. 
17; Idem, Pełnomocnictwo dla Władysława Gauzy, 10 X 1979 r., k. 16; AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko 
liderom KPN, Instrukcja nr 3/Z/79 dot. działalności zagranicznej KPN, 10 X 1979 r., k. 175-176; Idem, List Leszka 
Moczulskiego do Władysława Gauzy z 30 XI 1979 r., k. 301; ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, 
Oświadczenie Rady Politycznej KPN, 15 V 1981 r. 
806 IPMS, sygn. A.66/38, List Jerzego Zaleskiego do Stefana Grucy, 1 VIII 1981 r., bp. 
807 Wyrok skazujący z 8 X 1982 r. [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 18 II 2019 r.; AIPN, 0716/150, t. 2, SOR 
„Oszuści”, Informacja nt. powołania KPN, 25 IX 1979 r., k. 43-44; Idem, 003171/118, t. 3, Teczka Rezydentury 
w Sztokholmie krypt. Viking, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału XI Departamentu I MSW płk. Tadeusza 
Fiećko do naczelnika Wydziału XVI Departamentu I MSW płk. Tadeusza Piwińskiego, 19 VIII 1980 r., k. 118. 
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Norwegii a w chwili utworzenia KPN zaangażowali się na rzecz nowej partii. 23 października 

1978 r. Ambasada PRL w Oslo wystąpiła o wpisanie Gauzy do rejestru osób niepożądanych w 

PRL. Powodem była prowadzona przez niego „antypolska” działalność, którą wedle 

tamtejszych dyplomatów był udział w manifestacjach upamiętniających 10 rocznicę agresji 

wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, współpracę z emigracyjną prasą oraz 

agitowanie na rzecz opozycji w kraju. Zwłaszcza nawoływania do przekazywania opozycji 

matryc i papieru spotkały się z negatywnym odbiorem władz PRL. Dodatkowo wywiad PRL 

uzyskał informacje o przekazywaniu środków finansowych zbieranych m.in. przez Gauzę i 

Jachowicza na fundusz wydawniczy „Opinii”. W styczniu 1978 r. przesłano na ten cel dwa 

tysiące koron norweskich (przeznaczonych po połowie dla Andrzeja Czumy i Leszka 

Moczulskiego). Gauza pełnił także rolę pośrednika pomiędzy krajowymi opozycjonistami z 

kręgu ROPCiO (a później KPN) i Jerzym Giedroyciem oraz środowiskiem paryskiej „Kultury”. 

To m.in. tą drogą do Maisons Laffitte trafiła pierwsza część „Zarysu historii Polski” Natalii 

Naruszewicz (pseudonim Leszka Moczulskiego), którą opublikowano w „Zeszytach 

Historycznych”808. 

Władysław Gauza przed ucieczką z PRL był ślusarzem zatrudnionym we Wrocławskim 

Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Wyjechał jako młody, 28-letni robotnik i 

szybko zaczął aktywnie działać w środowisku polonijnym Oslo. W międzyczasie czynił 

starania o ściągnięcie pozostawionej w kraju żony oraz dziecka. Został m.in. członkiem zarządu 

Klubu Polskiego zlokalizowanego przy Fagerborggata 37 w Oslo. O antykomunistycznym 

profilu toczonych tam dyskusji świadczą m.in. rozsyłane wśród Polonii powiadomienia o 

kolejnych spotkaniach. W jednym z nich można było przeczytać: „przypominamy tym 

Rodakom, którzy mają ograniczony dostęp do niezależnej prasy polskiej, że istnieje organizacja 

mająca zadanie kanalizować społeczność polską poza granicami kraju. Organizacją tą jest 

Towarzystwo POLONIA809, którego filia znajduje się także w Norwegii, przy ambasadzie 

                                                 
808 AIPN, 1368/7376, Akta osobowe cudzoziemca, Notatka służbowa dot. Władysława Gauzy, 11 VI 1975 r., k. 
12; Pismo ambasadora PRL w Norwegii Jerzego Roszaka do dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ 
Henryka Wendrowskiego, 23 X 1978 r., k. 24; AIPN, 02014/24, SMW, Notatka służbowa dot. Andrzeja 
Jachowicza, 17 II 1978 r., k. 7; Idem, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IX Departamentu III MSW ppłk. 
Leszka Budzikowskiego do naczelnika Wydziału VIII Departamentu I MSW płk. Sławomira Lipowskiego, 15 II 
1978 r., k. 8-10; N. Naruszewicz [L. Moczulski], Zarys Historii Polski. Zeszyt I. Geneza PRL, „Zeszyty 
Historyczne” 1977, nr 42; www.earchiwumkpn.pl, dostęp: 20 II 2018 r.; G. Waligóra, Ruch…, s. 105-106, 224, 
285. 
809 Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” - organizacja istniejąca w latach 1955-1989, której 
oficjalnym celem było kultywowanie polskiej kultury wśród rodaków mieszkających poza PRL. W rzeczywistości 
odgrywało rolę reprezentanta interesów politycznych władz PRL w środowiskach zachodniej emigracji (zob. S. 
Cenckiewicz, Geneza Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 
2002, nr 1, s. 161-168; B. Nitschke, Działalność Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” wobec 
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PRL-u w Oslo. Celem Klubu Polskiego jest skupianie tych Rodaków, którzy nie zostali jeszcze 

»wrzuceni w kanał«810 […] Klub Polski […] przyjął zasadę niemilczenia. Dlatego mówi się na 

spotkaniach o wszystkim, przynosi się prasę niezależną i książki nieocenzurowane. Wszystko 

- aby zapobiec unicestwieniu tych wartości tkwiących w każdym Polaku, który spowodowały, 

że nie jesteśmy w położeniu Litwy czy innych republik radzieckich i że mamy polską literaturę 

i język”811. Jak przyznawał po latach Gauza jego działalność oraz pomoc niesiona środowisku 

ROPCiO „miała charakter moralny, polityczny i materialny, w tym finansowy. Pomoc 

polityczna polegała na ukazywaniu reżymu PRL-owskiego w negatywnym świetle na emigracji 

i w mediach oraz innych środowiskach obcojęzycznych, a więc kompromitowanie dyktatury 

PZPR-owskiej poprzez demonstracje przed placówkami dyplomatycznymi PRL-u i inne 

działania”812. 

Z kolei drugi zamieszkały w Oslo i aktywny we wspieraniu opozycji emigrant, Andrzej 

Jachowicz, był starszy do Gauzy. Urodził się 3 maja 1938 r. w Wilnie a po studiach związał się 

z Politechniką Warszawską. W drugiej połowie lat 70-tych został współzałożycielem 

Norweskiego Komitetu Pomocy dla Kraju w Oslo. Podejmując aktywność publiczną od 

początku działał z Gauzą. Wspólnie, za pomocą prywatnych środków finansowych, urządzili i 

wyposażyli w niezbędny sprzęt Biuro Informacyjne NKPK813. 

Według Tomasza Strzyżewskiego w Biurze Informacyjnym KPN prowadzonym przez 

Gauzę aktywną rolę odgrywali także: były żołnierz AK z Małopolski Benedykt Szostak oraz 

pełniący funkcję kuriera pomiędzy Biurem a krajową opozycją Jerzy Brzeziński. Benedykt 

Szostak ps. Fundament, był wówczas starszym człowiekiem (rocznik 1905), dowódcą oddziału 

partyzantki niepodległościowej z okolic Miechowa, któremu udało się zbiec z kraju. Z kolei 

Brzeziński przewoził m.in. korespondencję przewodniczącego KPN oraz dostarczył 

legitymacje członkowskie KPN dla Gauzy i Strzyżewskiego. Według Strzyżewskiego w BI 

KPN nie udzielał się za to wspomniany Jachowicz, czemu przeczą inne źródła. Przykładowo 

18 stycznia 1980 r. Edward Staniewski przekazał właśnie Jachowiczowi dwa oświadczenia 

KPN dotyczące obchodów rocznicy odzyskania niepodległości, które miały miejsce dwa 

miesiące wcześniej. Sam Staniewski chociaż nie był członkiem KPN, gdy miał możliwość 

                                                 
polskiej emigracji w latach 1955-1970, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K Politologia, 
vol. XIX, 1, 2012, s. 159-186). 
810 Zob. A. Lipiec, Kanał, „Głos” 1978, nr 1, s. 59-61. 
811 AIPN, 1368/7376, Akta osobowe cudzoziemca, Powiadomienie o działalności Klubu Polskiego w Oslo, k. 35. 
812 www.earchiwumkpn.pl/wspomnienia/strzyzewski.html, dostęp: 20 II 2018 r. 
813 Ibidem, AIPN, 02014/24, SMW, Notatka służbowa dot. Andrzeja Jachowicza, 17 II 1978 r., k. 7. 
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przekazywał za granicę dokumenty opozycji. Czynił to bez względu na afiliację. Przekazał na 

Zachód m.in. dokumenty obu skonfliktowanych grup ROPCiO czy KPSN814. 

Skandynawska aktywność KPN nie umknęła uwadze komunistycznego wywiadu. Do 

prowadzonej już sprawy o kryptonimie „Korniki”, która odnosiła się do wspierania przez 

skandynawską Polonię KOR-u doszła nowa o kryptonimie „Wyznawcy”. Objęto nią osoby 

wspierające działalność KPN. Jednak głównym polem działalności wciąż pozostawały osoby 

wspierające KOR, oceniane przez oficerów wywiadu jako priorytetowe815. 

Na początku 1980 r. Maciej Pstrąg-Bieleński reprezentował KPN na konferencji 

dotyczącej praw człowieka w Europie Wschodniej odbywającej się w Wesseling niedaleko 

Bonn. W trakcie wystąpienia skupił się na krytyce działalność KSS „KOR”. Twierdził, iż 

działają w nim marksiści, trockiści oraz byli komuniści. Wywołało to reakcję paryskiej 

„Kultury” na łamach której w obronę korowców wziął Andrzej Chilecki. Zarzucił on Pstrąg-

Bieleńskiemu wchodzenie w układy z nastawionymi antypolsko niemieckimi środowiskami 

wypędzonych, m.in. z Herbertem Czają. Z kolei zachodnioniemieckiego przedstawiciela KPN 

broniło PSLowskie „Jutro Polski”, za czym stał Franciszek Wilk816. 

W pierwszym okresie działalności KPN jednym z najważniejszych kurierów 

wykorzystywanych przez Moczulskiego był Jarosław Szeptycki. Niestety dla niego, Szeptycki 

okazał się tajnym współpracownikiem SB817. Z uwagi na pracę zawodową często wyjeżdżał za 

                                                 
814 www.earchiwumkpn.pl/wspomnienia/strzyzewski.html, dostęp: 20 II 2018 r.; AIPN, 0222/243, SOR 
„Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 II 1980 r., k. 123. 
815 AIPN, 003171/118, t. 3, Plan pracy rezydentury wywiadu w Sztokholmie krypt. Viking na lata 1980-1982, 14 
X 1980 r., k. 141-146 i nast. 
816 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Maciej Pstrąg-Bieleński, Poglądy polityczne i 
działalność, k. 139-142; ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 828, List Franciszka Wilka do Macieja Pstrąg-
Bieleńskiego, 21 V 1981 r.; J. A. Chilecki, Kronika niemiecka, „Kultura”, 1980, nr 5; Dezinformacja czy 
denuncjacja, „Jutro Polski” 10 VIII 1980 r., nr 6-7. 
817 Jarosław Szeptycki, ur. 5 I 1951 r. w Otwocku. W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego 
SGPiS, od 1975 r. pracował w Towarzystwie Handlu Międzynarodowego „DAL”. We wrześniu 1977 r. 
funkcjonariusze Wydziału III A KSMO ustalili, że Szeptycki - poprzez krewnego, Jana Dworaka - posiada 
kontakty z działaczami ROPCiO i postanowili go pozyskać do współpracy. Przez kolejne tygodnie gromadzono 
informacje na jego temat. Rozmowa werbunkowa została przeprowadzona 1 kwietnia 1978 r. i Szeptycki wyraził 
- z pewnymi oporami - zgodę na informowanie SB o „nieprawidłowościach” występujących w miejscu jego pracy. 
Podczas kolejnego spotkania, odbytego 11 października 1978 r. w kawiarni „Nowy Świat”, kpt. Stanisław 
Stykowski zdradził mu, że wie o jego kontaktach z Leszkiem Moczulskim i Andrzejem Czumą. Zawarto wówczas 
umowę: Szeptycki zgodził się na informowanie nt. ROPCiO, natomiast oficer SB zobowiązał się do udzielenia 
pomocy w pracy. Podczas jednego z kolejnych spotkań Szeptycki przyjął pseudonim „Wyszyński” (w kartotekach 
rejestracyjnych wpisano początkowo pseudonim „Jarek”), jednak w dokumentacji SB informacje od niego 
sygnowano pseudonimem „Rzewuski”. Po rozpadzie ROPCiO SB zaleciła „Rzewuskiemu” by „wyrażał 
ubolewanie” z tego powodu i utrzymywał kontakt z obiema frakcjami. W październiku 1979 r. Moczulski 
zaproponował Szeptyckiemu członkostwo w KPN, na co ten przystał (pod warunkiem utrzymania tego faktu w 
tajemnicy). W dalszym ciągu pełnił także rolę kuriera, dostarczając jednocześnie SB informacji na temat 
przewożonej korespondencji i nawiązywanych kontaktów. W marcu 1980 r. w Wydziale III A KSMO uznano, że 
„rozstanie «Rzewuskiego» z Moczulskim nastąpi w sposób płynny ale kategoryczny”. Jeszcze w kwietniu 1980 r. 
zatrzymano go podczas uroczystości katyńskich na Cmentarzu Powązkowskim, nie pojawił się jednak tam na 
polecenie oficera SB. Współpraca „Rzewuskiego” - zwłaszcza jego działalność za granicą - była ściśle 
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granicę. W trakcie jednego z takich wyjazdów, w listopadzie 1978 r., na prośbę Moczulskiego 

nawiązał kontakt z Franciszkiem Wilkiem. Przekazał mu wówczas m.in. negatywy z 

dokumentami ROPCiO, w tym wyniki prac końcowych tzw. Komisji Pięciu badającej zarzuty 

o defraudację środków finansowych przez jednego z rzeczników ROPCiO. Szeptycki spotkał 

się wówczas także z Kazimierzem Sabbatem oraz Jerzy Zaleskim, którzy obiecali pomoc w 

rozwinięciu poligrafii ROPCiO. Z kolei w styczniu 1980 r. Szeptycki, przebywając w 

Hiszpanii, przesłał kolejne listy do Wilka oraz skontaktował się telefonicznie z Jerzym 

Giedroyciem, któremu przekazał informacje o działalności opozycji w kraju oraz ustalił drogę 

dostarczania Moczulskiemu paryskiej „Kultury”818. 

Po powstaniu KPN Szeptycki był w dalszym ciągu wykorzystywany przez Moczulskiego 

jako kurier. W listopadzie 1979 r. wyjechał służbowo do RFN skąd przesłał listy Franciszkowi 

Wilkowi oraz Kazimierzowi Sabbatowi a także skontaktował się telefonicznie z Władysławem 

Gauzą. Przekazał mu wówczas informacje o wystawieniu pełnomocnictw do reprezentowania 

KPN za granicą przez Gauzę, Tomasza Strzyżewskiego, Macieja Pstrąg-Bieleńskiego oraz 

Franciszka Wilka. Przekazał także hasło kontaktowe dla innego kuriera. Był nim nieznany 

marynarz, który miał informował Gauzę o działalności KPN. We Frankfurcie n. Menem 

Szeptycki spotkał się z kolei z Maciejem Pstrąg-Bieleńskim. W drodze powrotnej zabrał zaś ze 

sobą listy dla Leszka Moczulskiego819. 

W lutym 1980 r. nastąpiła jedna z wielu odsłon otwartego sporu pomiędzy Tomaszem 

Strzyżewskim a dyrektorem RWE Zygmuntem Michałowskim. Zarzewiem był list otwarty 

wystosowany przez Edwarda Staniewskiego do kierownictwa RWE. Zarzucał stacji pomijanie 

informacji dotyczących represji skierowanych wobec uczestników ROPCiO820. Strzyżewski 

                                                 
koordynowana z oficerami Wydziału XI Departamentu I MSW. Nadano mu w tej jednostce pseudonim „Caro”. 
Od kwietnia 1980 r. kontakty z Szeptyckim przejął Wydział X Departamentu I MSW, co było spowodowane 
zbliżającym się wyjazdem do Brazylii. Objął tam funkcję dyrektora spółki Poltex w Sao Paulo. Wykorzystanie 
zeznań Szeptyckiego w procesie liderów KPN było sytuacją niecodzienną. Dowodziło słabości zgromadzonych w 
śledztwie materiałów, bowiem w MSW zdecydowano się na dekonspirację TW, by ten obciążył oskarżonych. 
Podobną taktykę rozważano już w okresie stanu wojennego przy okazji procesu tzw. jedenastki. Andrzej Friszke 
zwrócił uwagę, że „palenie” agentów dla uzyskania obciążających zeznań było niezwykłe i świadczyło o braku 
innych dowodów. Takich posunięć jednostki MSW nie stosowały nawet w procesach pomarcowych czy sprawie 
Kuronia i Modzelewskiego (zob. AIPN, Kartoteka ogólnoinformacyjna SUSW: zapisy dot. Jarosława 
Szeptyckiego; Ibidem, 01911/108, t. 1-2, Teczki pracy TW „Rzewuski”; Ibidem, 00191/575, t. 1-2, Teczki pracy 
TW „Rzewuski”; Ibidem, 01789/228, Teczka Kontaktu Operacyjnego „Rzew”; A. Friszke, Sprawa jedenastu. 
Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984, Warszawa-Gdańsk 2017, s. 154-155). 
818 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania Jarosława Szeptyckiego z 21 
I 1981 r., k. 13-19. 
819 Ibidem, k. 20-24. 
820 List Staniewskiego doczekał się szybkiej odpowiedzi byłego dyrektora Rozgłośni Polskiej RWE Jana Nowaka-
Jeziorańskiego oraz członków KSS KOR, w których w sposób koncyliacyjny polemizowali z jego twierdzeniami 
(zob. List otwarty Edwarda Staniewskiego do dyrekcji Rozgłośni Radia Wolna Europa, 22 II 1980 r. [w:] 
Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977-1981, wstęp i oprac. G. Waligóra, 
Kraków 2005, s. 354-356; J. Nowak-Jeziorański, List otwarty do Edwarda Staniewskiego w Warszawie , „Na 



270 
 

sformułował podobny zarzut, tyle, że dotyczący działaczy KPN. W świetle informacji 

uzyskanych przez MSW Michałowski odpowiedział impertynencko, poddając w wątpliwość 

czy KPN jest partią polityczną, skoro zrzesza grupy o różnych programach. Stwierdzić miał 

także, że RWE nie informuje o wszystkim. Pomijano m.in. informacje dotyczące defraudacji 

popełnionych przez Moczulskiego, jego „dawnych wybryków antysemickich”, podrabianiu 

podpisów pod deklaracjami oraz „współpracy z pewnymi elementami w partii”821. 

Poczucie pomijania przez RWE działalności KPN towarzyszyło jej aktywistom niemal bez 

przerwy. Poza protestami i akcjami skierowanymi bezpośrednio do kierownictwa i 

pracowników RWE starano się zmienić sytuację poprzez presję wywieraną np. przez 

republikańskich kongresmenów Jacka Kempa i Paula Laxalta. Efekty tych działań nie są 

znane822. 

W lipcu i sierpniu 1980 r. SB donosiła o narastającym konflikcie pomiędzy Władysławem 

Gauzą a Tomaszem Strzyżewskim. Podłoże miały stanowić sprawy ambicjonalne, które 

zagrażały dalszemu istnieniu szwedzkiego biura. Pozostawało ono jednym z najważniejszych 

punktów kontaktowych z polską emigracją polityczną, paryską „Kulturą”, RWE i innymi 

zachodnimi ośrodkami politycznymi. Od początków KPN Władysław Gauza uważał się za 

pełnomocnika Rady Politycznej KPN, reprezentującego jej interesy w krajach Zachodnich a nie 

tylko w Skandynawii. To on zaproponował Strzyżewskiemu działalność wspierającą 

Konfederację. Obaj koordynowali prowadzone działania, jednak faktycznie Strzyżewski był 

podwładnym Gauzy. W pewnym momencie Strzyżewski przejął kontakty z RWE i rozmowy z 

Moczulskim oraz Stańskim (najczęściej były to komunikaty KPN przekazywane w celu ich 

rozpropagowania za granicą). 30 listopada 1979 r. został pełnomocnikiem KPN na Szwecję. 

Tylko w lipcu 1980 r. SB ustaliła 16 prób kontaktów przewodniczącego KPN z zagranicznymi 

przedstawicielami, w tym głównie z Gauzą i Strzyżewskim a także z Jerzym Klebanem i 

Maciejem Pstrąg-Bieleńskim. Podczas rozmów przekazywano głównie oficjalne komunikaty 

KPN oraz wymieniano informacje na temat represji władz za działalność opozycyjną823. 

                                                 
antenie. Audycje Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa”, 1980, nr 204, s. 19-20; AIPN, 0222/243, SOR 
„Hazardziści”, Informacja za miesiąc marzec 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, [IV] 1980 r., k. 
138). 
821 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 11 III 1980 r., k. 132-133. 
822 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc czerwiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 
7 VII 1980 r., k. 162. 
823 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec 1980 r. w sprawie „Hazardziści” i „Oszuści”, 
9 VIII 1980 r., k. 166, 172; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w 
sprawie krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 124; Pełnomocnictwo wystawione Tomaszowi 
Strzyżewskiemu przez Władysława Gauzę, 30 XI 1979 r. [w:] earchiwumkpn.pl/obrazki/zagranica/23.jpg, dostęp: 
23 IV 2018 r.; earchiwumkpn.pl/wspomnienia/strzyzewski, dostęp: 23 IV 2018 r. 
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Wspominany Kleban, który w Szwecji znalazł się w 1978 r., był cennym nabytkiem dla 

KPN. Będąc redaktorem polonijnego pisma „Wiadomości Polskie” mógł na ich łamach 

zachęcać do wspierania KPN. Miał świadomość skomplikowanej sytuacji w jakiej się znalazł. 

Jako redaktor naczelny gazety bywał zmuszony np. do odmawiania publikacji artykułów 

zwolenników KPN, co wywoływało niekiedy ich złość. Odczuwalnym problemem zaczynał 

być także konfliktowy charakter Władysława Gauzy. Zdaniem Klebana ciążył on coraz bardziej 

ku endecji. Jednak większym kłopotem były zarzuty Gauzy wobec innych działaczy 

emigracyjnych, które mogły go doprowadzić nawet na ławę sądową. W kolejnych miesiącach 

faktycznie współpraca między Pstrąg-Bieleńskim a Gauzą zaczęła się psuć. W jednym z listów 

ten pierwszy tak opisywał stosunki dwóch przedstawicieli zagranicznych KPN: „moje kontakty 

z nim [tj. Gauzą-przyp. G.W.] są b[ardzo] chłodne. Nie podoba mi się jego tajemniczość i 

intrygi na terenie Szwecji i USA. W związku z tym odseparowałem go od działalności poza 

Norwegią. Do tego nie do przyjęcia dla KPN są kontakty Gauzy z podejrzanymi grupkami 

maoistowskimi lub lewackimi na terenie Norwegii - z jednej strony, oraz konszachty z endecją 

- z drugiej. Ostatnio Gauza wydał pismo «Uzupełnienia» w którym aż roi się od przedruków z 

«Myśli Polskiej»”824. Z kolei Kleban tuż przed wybuchem strajków sierpniowych w Polsce 

przejawiał sporo inicjatywy. Stworzył fundusz mający zbierać środki na działalność KPN, 

przedstawiał ciekawe pomysły obracania zebranymi sumami a także miał sugerował podjęcie 

działań dezinformacyjnych wobec SB825. 

21 lipca 1980 r. Moczulski uzyskał od Macieja Pstrąg-Bieleńskiego informację o 

przygotowywaniu do otwarcia paryskiego biura KPN. Zdecydował się na jego prowadzenie we 

własnym mieszkaniu Tadeusz Brzostek, polski emigrant prowadzący w Paryżu restaurację. 

Rozmowy na temat uruchomienia placówki trwały przez kolejne tygodnie. Do aktywności w 

KPN nie zniechęciła Brzostka nawet krytyczna opinia Tadeusza Podgórskiego. Paryskie biuro 

rozpoczęło działalność od 1 sierpnia 1980 r.826. 

Biuro KPN w Kanadzie otworzył pochodzący ze Szczecina Ryszard Fryga. Wyemigrował 

on w czerwcu 1979 r. z kraju i ostatecznie zamieszkał w Edmonton. Mieszkając jeszcze w PRL 

angażował się w działalność szczecińskiego ROPCiO, a w momencie rozłamu w organizacji 

                                                 
824 AIPN, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do Jarosława 
Szeptyckiego, 10 XII 1980 r., k. 46. 
825 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Jerzego Klebana do Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, 
14 VIII 1980 r., k. 215-216. 
826 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec 1980 r. w sprawie „Hazardziści” i „Oszuści”, 
9 VIII 1980 r., k. 171; idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie 
krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 123; idem, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Postanowienie Macieja Pstrąg-Bieleńskiego w sprawie utworzenia Biura Zagranicznego KPN w Paryżu, 25 VII 
1980 r., k. 207. 
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opowiedział się po stronie Leszka Moczulskiego. Po wyjeździe nadal utrzymywał kontakt z 

Moczulskim i - przebywając wówczas w Wiedniu - zgodził się na umieszczenie swojego 

nazwiska wśród członków-założycieli KPN. W stolicy Austrii rozklejał w tym czasie plakaty 

informujące o „pierwszej opozycyjnej partii za żelazną kurtyną”. Mieszkając w Kanadzie, 

prowadził w mieszkaniu Biuro Zagraniczne KPN. Jego aktywność koncentrowała się głównie 

wokół pozyskiwania i przekazywania do kraju funduszy na działalność KPN, które to przesyłał 

do Warszawy i Szczecina. Jego działania wspierał także były pracownik Stoczni Gdańskiej, 

Marian Orłowski, który organizował także zbiórki funduszy. W MSW odnotowano istnienie 

„ośrodków informacyjnych” KPN nie tylko w Edmonton ale także w Toronto oraz Winnipeg. 

W tym czasie działalność na rzecz KPN prowadziło w USA także małżeństwo Ewy i Józefa 

Pióro827. 

W sierpniu 1980 r. do Moczulskiego odezwał się Jerzy Greń vel Henryk Ziółkowski, który 

wyjechał z kraju zaledwie miesiąc wcześniej i zaproponował utworzenie kolejnego biura za 

granicą. Osiedlił się w Wiedniu i tam też podjął działania mające na celu większe 

rozpropagowanie działalności KPN. Źródła jednak milczą o efektach działalności 

wiedeńskiego biura828. 

SB powszechnie przypisywała prowadzenie londyńskiego biura KPN prezesowi 

emigracyjnego PSLu Franciszkowi Wilkowi, co wydaje się nadużyciem. Faktycznie 

sympatyzował on z Konfederacją i udzielił jej znacznej pomocy, jednak formalnie członkiem 

KPN nie został. Z zeznań Jarosława Szeptyckiego wynikało iż był oficjalnie mianowanym 

przedstawicielem KPN w Londynie. W marcu 1980 r. SB uzyskała informacje, że Wilk w 

imieniu KPN nawiązał kontakt z przedstawicielami ziomkostw niemieckich w RFN, co miało 

być przez komunistyczne służby wykorzystane propagandowo w odpowiednim czasie829. 

                                                 
827 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 10 V 1980 r., k. 145; AIPN, 0716/150, 
t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, 8 IX 
1980 r., k. 123; Idem, 001708/2983, Piotr Budziszewski, Analiza myśli programowej Konfederacji Polski 
Niepodległej, WSO Legionowo 1987, k. 28; P. Muszyński, op.cit., s. 31, 33, 36; Ryszard Fryga [w:] 
www.earchiwumkpn.pl, [dostęp: 21 II 2018 r.]. Marian Orłowski oraz Ewa i Józefa Pióro zostali wykluczeni przez 
Pstrąg-Bieleńskiego z KPN w marcu 1981 r. Powodem było wydawanie przez nich bez uzyskania zgody 
kierownictwa partii pisma „Przegląd Informacyjny” oraz zamieszczenie w nim sfałszowanego wywiadu z Marią 
Moczulską (zob. ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Oświadczenie Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, 17 IV 1981 
r.). 
828 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 123; idem, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Konstantego 
Zygfryda Hanffa do Macieja Pstrąg-Bieleńskiego z 13 VIII 1980 r., k. 316. 
829 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc marzec 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, [IV] 1980 r., k. 136; Idem, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół przesłuchania 
Jarosława Szeptyckiego z 21 I 1981 r., k. 13-24. 
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Propagandowo, ale także procesowo, starano się wykorzystać prowokację zorganizowaną 

najpewniej przez funkcjonariuszy SB końcem listopada 1980 r. Zgłosił się wówczas do 

konsulatu PRL w Sztokholmie tajemniczy mężczyzna, który przekazał Andrzejowi Sudzie, 

ówczesnemu wicekonsulowi kopertę z dokumentami. W liście sygnowanym przez „Patriotę”830 

przekazał fotokopie dokumentów przesłanych w sierpniu 1980 r. Moczulskiemu rzekomo przez 

Jerzego Klebana. W dołączonym liście zarzucał kierownictwu KPN chęć podjęcia walki 

zbrojnej i terroryzm. Wydaje się nieprzypadkowe iż listy te miały zostać przesłane w sierpniu, 

miesiącu w którym wybuchły w kraju strajki zakończone powstaniem „Solidarności”. Zarzut 

podjęcia działalności terrorystycznej był o tyle absurdalny, że w przekazanych przez „Patriotę” 

fotokopiach były podane informacje na temat utrzymywania konspiracyjnej łączności z 

zagranicą oraz informacje na temat organizowania drukarni i kolportażu materiałów. Wcześniej 

te same dokumenty usiłowano dostarczyć Marii Moczulskiej, która obawiając się prowokacji 

pozbyła się ich zanim znaleźli je esbecy831. 

Skalę kontaktów zagranicznych liderów KPN starała się oszacować SB. W październiku 

1980 r., a więc w gorącym okresie tworzenia solidarnościowych struktur i akcji zmierzających 

do uwolnienia z więzień liderów KPN, SB odkryła 23 takie próby. Odnotowano kontakty m.in. 

z Tomaszem Strzyżewskim, Maciejem Pstrąg-Bieleńskim, Władysławem Gauzą, Marianem 

Orłowskim, Jerzym Klebanem, Franciszkiem Wilkiem i Aleksandrem Pruszyńskim. 

Planowano otworzyć nowe biura. Pstrąg-Bieleński, który cieszył się w tym czasie statusem 

uchodźcy, zaangażował w konfederacką aktywność mieszkającego w Buenos Aires Aleksandra 

Rawę-Jasińskiego. Był to aktywny działacz polonijny, m.in. prezes Koła Katolików-Polaków 

w Argentynie i redaktor pisma „Honor i Ojczyzna”. Podczas II wojny światowej był zaś 

żołnierzem II Korpusu, a także powojennym kurierem WiN. Przewidywano, że prowadzone 

przez niego biuro swym zasięgiem będzie rezonować na Argentynę, Chile, Peru, Boliwię, 

Urugwaj i Paragwaj. Z góry zakładano, że będzie miało znaczenie prestiżowe i propagandowe. 

Z planów tych niewiele jednak wynikło832. 

                                                 
830 Nie udało się ustalić jednoznacznie kto był faktycznym autorem listu. Podczas toczącej się przeciwko liderom 
KPN rozprawy Tadeusz Stański wyznał iż podejrzewał o to Wita Wójtowicza, „wielkiego działacza PZPR-
owskiego na terenie Nowego Targu i Szwecji” (zob. AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Protokół rozprawy głównej z 4 XII 1981 r., k. 277-278). 
831 AIPN, 1357/74, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List „Patrioty”, k. 355 i nast.; Nie cierpię fanatyzmu. 
Z Marią Moczulską rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s. 299. W znanych dokumentach brak 
bezpośredniego potwierdzenia by „Patriota” działał na polecenie SB (zob. AIPN, 003171/118, t. 3, Ocena pracy 
rezydentury wywiadu w Sztokholmie krypt. Viking za okres 1 VIII 1980- 30 IX 1981, 3 VI 1981 r., k. 268-271). 
832 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc październik 1980 r. w sprawach „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 7 XI 1980 r., k. 184-185; ibidem, 01208/2393, Sprawa operacyjna „Roch”, Pismo zastępcy naczelnika 
Wydziału III Biura Paszportów płk. Jerzego Piątkowskiego do naczelnika Wydziału VII Departamentu II MSW, 
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Dynamiczniejszemu rozwojowi zagranicznych ośrodków KPN z pewnością nie pomagały 

narastające od samego początku tarcia pomiędzy dwoma najprężniej funkcjonującymi 

ośrodkami. Pierwszym był przebywający wciąż w RFN Maciej Pstrąg-Bieleński a drugim 

skandynawski ośrodek kierowany przez Władysława Gauzę i Tomasza Strzyżewskiego. Spory 

wynikające z podziału kompetencyjnego a zapewne także z osobistych ambicji wymienionych 

działaczy doprowadziły do publicznego konfliktu, który zaowocował między innymi 

opublikowaniem w paryskiej „Kulturze” ostrego oświadczenia sygnowanego przez Gauzę i 

Strzyżewskiego. Obaj - podpisując się jako pełnomocnik Rady Politycznej KPN Oddział 

Zagraniczny oraz jego zastępca - zarzucali Pstrąg-Bieleńskiemu „działalność wymierzoną w 

opozycję demokratyczną w Polsce i jej sympatyków na emigracji, nie wyłączając Konfederacji 

Polski Niepodległej. Przebywający w Szwecji konfederaci zarzucali mu ponadto nawiązanie w 

imieniu KPN - bez uzyskania zgody Rady Politycznej - kontaktów z „Wolną Polską” Hanffa 

oraz przedstawicielami rosyjskiej emigracji z Narodowego Związku Pracujących (NTS). 

Dokument niemal wprost zarzucał mu agenturalność lub nie w pełni świadomą działalność na 

rzecz PRLowskiego reżimu. Pomimo zaistniałej sytuacji Pstrąg-Bieleński wciąż utrzymywał 

kontakty z Marią Moczulską. Nie zerwano także współpracy ze skandynawskimi działaczami, 

chociaż Moczulska obiecała Pstrąg-Bieleńskiemu wydanie przez Radę Polityczną 

oświadczenia, w którym jasno zostanie zadeklarowane iż jedynie on jest przedstawicielem KPN 

za granicą. Po opuszczeniu aresztu w czerwcu 1981 r. Moczulski, konsultując wcześniej ten 

krok z Radą Polityczną, nakazał obu zwaśnionym stronom dojść do porozumienia, co było ze 

strony kierownictwa partii racjonalnym krokiem. Chętnych i kompetentnych do prowadzenia 

tego typu działalności na emigracji nie było wielu i liczył się w zasadzie każdy kto był gotów 

poświęcić czas i środki na wsparcie Konfederacji. Z drugiej strony był to także przejaw braku 

wiary wobec zarzutów o agenturalność kierowanych wobec Pstrąg-Bieleńskiego. Spór 

pomiędzy dwoma najaktywniejszymi ośrodkami zagranicznymi KPN nie został jednak 

zażegnany i niespełna miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego SB informowała iż 

Pstrąg-Bieleński zastosował wobec kierownictwa KPN ultimatum w którym domagał się 

ponownego udzielenia pełnomocnictw na prowadzoną w RFN działalność. Miała być ona 

całkowicie niezależna od Gauzy. W przeciwnym razie groził całkowitym wycofaniem się z 

zaangażowania na rzecz KPN833. 

                                                 
28 IV 1975 r., k. 7; Idem, 1357/77, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do 
Jarosława Szeptyckiego, 10 XII 1980 r., k. 46. 
833 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 21 V 1981 r., k. 207-208 i nast.; 
Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 7 VII 1981 r., k. 233-234; Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 10 XI 
1981 r., k. 292 i nast.; Oświadczenie KPN Oddział Zagraniczny z 9 IV 1981 r., „Kultura” 1981, nr 5/404, s. 33-34. 
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Pstrąg-Bieleński tuż po osiedleniu się na terenie RFN podejmował próby nawiązania 

stosunków z tamtejszymi środowiskami politycznymi. Nie ograniczał się tylko do polskiej 

emigracji. Kontaktował się m.in. z przedstawicielami ziomkostw niemieckich oraz emigracji 

ukraińskiej, m.in. Wołodymyrem Janiwem oraz zachodnioniemieckimi chadekami. Janiw był 

w tym czasie rektorem Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Monachium i działaczem 

nacjonalistycznym. To on namawiał Pstrąg-Bieleńskiego do pisania pracy doktorskiej na 

zarządzanym przez niego uniwersytecie. Funkcjonariusze SB w jednym z raportów pisali, że 

Pstrąg-Bieleński po 3 listopada 1981 r. zreorganizował działalność KPN za granicą. Widać 

było, że kontakty z ukraińską diasporą polityczną były dla niego ważne. Dzięki temu od 

września 1982 r. KPN została reprezentantem Polski w Antybolszewickim Bloku Narodów 

(ABN). Była to organizacja założona w Monachium już po II wojnie światowej. Stworzyli ją 

ukraińscy nacjonaliści z kręgu OUN, którym liderował Jarosław Stećko a później jego żona 

Sława Stećko834. 

Przemawiając podczas uroczystości 40-lecia istnienia ABN Pstrąg-Bieleński stwierdzał, że 

organizacja ta „jest znakomitą płaszczyzną współdziałania wszystkich narodów walczących 

przeciw okupacji bolszewickiej. Łączą nas bowiem nie tylko wspólne cele, a więc rozsadzenie 

imperium sowieckiego i odzyskanie niepodległości, ale także pewnego rodzaju wspólnota 

ideowa. Otóż wspólne jest nam przekonanie, że narody nasze odzyskać mogą niepodległość 

tylko przez bezkompromisową walkę z bolszewizmem. Konfederacja Polski Niepodległej 

przeciwstawia się tym przekonaniom, które głoszą, że z komunistami można dojść do 

porozumienia, gdyż bolszewicy nie oddadzą ani skrawka swej władzy, tym bardziej nie 

przyznają niepodległości narodom włączonym do imperium. W ABN łączy nas więc 

przekonanie, że jakakolwiek forma komunizmu - «eurokomunizmu» czy «socjalizmu o 

ludzkim obliczu» nie przybliża naszej niepodległości. Wiemy przecież z historii, że 

bolszewizm, jak każdy totalitaryzm, szydzi z każdego dialogu ze społeczeństwem, a respektuje 

tylko argumenty siły, którą sam się posługuje”835. 

W sprawozdaniu z prowadzonej za granicą działalności Pstrąg-Bieleński informował 

kierownictwo KPN głównie o problemach z jakimi się spotykał. Na plan pierwszy wysuwał 

sprawę braku akceptacji dla zagranicznej działalności płynącej z „polskiego Londynu”. 

                                                 
834 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 10 V 1980 r., k. 145; idem, 0716/150, 
t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez SB przedsięwzięcia 
organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 70; Idem, 2418/1, t. 9, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 8 IV 
1980 r., k. 61; W. Poliszczuk, Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, t. 1, Toronto 1998, s. 139. 
835 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Przemówienie Macieja Pstrąg-Bieleńskiego wygłoszone 5 listopada 
1983 r. podczas akademii z okazji 40-lecia ABN. 



276 
 

Goszcząc tam uzyskał - od krytycznie ustosunkowanego wobec KPN Kazimierza Sabbata - 

zapewnienie o udzieleniu pomocy finansowej w toczącym się procesie liderów ugrupowania. 

Jednak Sabbat zastrzegł, że to jedyne środki na jakie KPN może liczyć. Realnym wsparciem w 

Londynie służył za to Franciszek Wilk i kierowany przez niego odłam PSL. Nie miał on jednak 

dużego przełożenia na decyzje podejmowane przez emigrację. Nie mniej istotnym fragmentem 

raportu Pstrąg-Bieleńskiego była relacja z jego wizyty w Paryżu i spotkania z Jerzym 

Giedroyciem, którego postrzegał krytycznie, jako „zaciekłego wroga KPN” i masona, który 

przyczynił się do powstania w PRL lewicy laickiej. Obok tego dodawał, że otrzymał podczas 

spotkania środki finansowe zebrane przez „Kulturę” na działalność KPN836. 

Działalność polskiej emigracji wspierającej Konfederację była nieustannie naznaczona 

licznymi konfliktami personalnymi. Problemy te znacząco wpływały na funkcjonowanie biur 

zagranicznych co z kolei wywoływało niezadowolenie kierownictwa partii. Jednak z uwagi na 

niewielką liczbę osób chcących się zaangażować we wspieranie KPN za granicą Moczulski nie 

mógł sobie pozwolić na radykalne kroki i np. usuwać wybranych działaczy. Wyrazem prób 

pogodzenia skłóconych reprezentantów interesów Konfederacji była opracowana w listopadzie 

1981 r. instrukcja, która z jednej strony cofała wcześniej wystawione pełnomocnictwa a z 

drugiej informowała o powstaniu Tymczasowej Rady Koordynacyjnej KPN w składzie: R. 

Gauza, M. Pstrąg-Bieleński, T. Strzyżewski, J. Kleban i R. Nowak. Przewodnictwo Rady miało 

być przechodnie a kolejność obejmowania stanowiska alfabetyczna837. Nie wygasiło to jednak 

sporów pomiędzy wymienionymi aktywistami. Istniejący przez kolejne lata konflikt wyraźnie 

osłabiał efekty działań KPN podejmowane za granicą. 

 

2.8.Polityka władz PRL wobec KPN oraz inwigilacja przez Służbę Bezpieczeństwa 

 

Luty i marzec 1980 r. upłynęły SB zwalczaniu konfederackich inicjatyw dotyczących 

wyborów do sejmu. Jednym z najważniejszych aspektów doraźnej aktywności funkcjonariuszy 

SB było ograniczanie zasięgu wydawnictw drugiego obiegu sygnowanych przez KPN. Na tym 

polu odnoszono niemałe sukcesy. Przykładowo 100 egzemplarzy pierwszego numeru „Gazety 

Polskiej” z 1980 r. wydrukowanego w nakładzie 400 sztuk trafiło do magazynów SB a w MSW 

planowano podjąć działania by przejąć pozostałą część nakładu. Kolejnych 300 egzemplarzy 

tego numeru, powielił Sławomir Owsiejczuk w Łodzi, a SB przejęła „część nakładu”. Wydaje 

                                                 
836 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 16 VII 1981 r., k. 242-245. 
837 AIPN, 01824/102, RO „Grey” dotyczące Ryszarda Nowaka, Wyciąg z informacji Biura Śledczego MSW dot. 
reorganizacji KPN, 30 XI 1981 r., k. 84. 
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się, że w tym okresie druk „Gazety Polskiej” był pod znaczną kontrolą SB. Świadczy o tym 

chociażby przejęcie w maju 1980 r. tysiąca egzemplarzy trzeciego numeru pisma, czyli całości 

pierwszego wydruku oraz wiedza o druku dalszych 9 tysięcy egzemplarzy838. 

O skali rekwirowanych członkom KPN wydawnictw, emblematów, znaczków itp. 

świadczy fakt, że przy okazji niezależnych obchodów rocznicy 11 listopada w 1979 r. tylko 

funkcjonariusze SB z Komendy Stołecznej MO przejęli 111 emblematów KPN, 4 transparenty, 

31 flag narodowych z wizerunkiem zakazanego w PRL orła w koronie, 260 śpiewników 

patriotycznych, 125 „klepsydr” informujących o mszy poprzedzającej manifestację, blisko 2 

tysiące egzemplarzy ulotek KPN nawołujących mieszkańców stolicy do wzięcia udziału w 

manifestacji rocznicowej. Sukcesem było także zarekwirowanie 1560 egzemplarzy „Gazety 

Polskiej” przygotowanej do kolportażu w tym dniu839. 

Uderzenia SB na poligrafię KPN skutecznie ograniczały aktywność propagandową tego 

środowiska. Informując o problemach na tym polu pod koniec 1979 r. Moczulski pisał do 

szwedzkiego przedstawiciela partii iż SB zarekwirowała cały nakład 6 numeru „Gazety 

Polskiej” (20 tys. egz.) oraz znaczną część numeru wcześniejszego. Wielu członków partii było 

w tym czasie zatrzymywanych przez funkcjonariuszy MO i SB. Lider KPN twierdził, iż od 1 

września do połowy grudnia 1979 r. łączna liczba zatrzymań przekroczyła 300840. 

W marcu 1980 r. angażując Departament Techniki MSW podjęto działania mające na celu 

ustalenie a następnie „objęcie kontrolą” teleksów, które służyły członkom KPN do 

przekazywania informacji na zachód841. Efekt tych działań jest trudny do ocenienia, gdyż nie 

jest znana skala wysyłanych w ten sposób wiadomości. Po drugie, nawet gdy w dokumentach 

operacyjnych SB zachowała się treść wysyłanych (rzadziej odbieranych) teleksów to ich forma 

kancelaryjna nie zawsze pozwala na odtworzenie źródła ich pochodzenia. Mogły one bowiem 

pochodzić nie tylko ze źródeł tzw. techniki operacyjnej ale także od OZI. 

W okresie po wyborczym w 1980 r. aktywność SB została przekierowana na zwalczanie 

inicjatyw katyńskich. Planowane w początkach kwietnia 1980 r. działania SB zmierzały 

głównie do uniemożliwienia planowanych uroczystości lub w przypadkach, gdy nie było to 

możliwe, ograniczenia ich zasięgu. Stosowano w tym celu klasyczne metody represyjne. Już 

                                                 
838 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 II 1980 r., k. 125; Idem, 0222/243, 
SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 11 III 1980 r., k. 133; Idem, Meldunek operacyjny 
001146/77, 7 VI 1980 r., k. 156; Idem, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 26 V 1980 r., k. 17. 
839 AIPN, 01322/2586, SOR „Oszust”, Notatka służbowa dot. przejętych przez SB KSMO nielegalnych materiałów 
związanych tematycznie z 11 XI 1979 r., 14 XI 1979 r., k. 2393. 
840 AIPN, 1357/69, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List Leszka Moczulskiego do Władysława Gauzy z 
21 XII 1979 r., k. 303; Idem, 0222/747, t. 1, Analiza działalności propagandowej grup antysocjalistycznych na 
przykładzie ROPCiO, KPN, RMP, RWD, KPSN i innych, IV 1981 r., k. 15-16. 
841 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 11 III 1980 r., k. 134-135. 
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na początku miesiąca wytypowano, że w dni w których miały się odbywać główne opozycyjne 

inicjatywy, tj. 2, 13 i 27 kwietnia, planowano zatrzymać głównych organizatorów. W 

środowisku ROPCiO (bez podziałów na poszczególne odłamy) tylko w kwietniu 1980 r. 

dokonano blisko 60 przeszukań oraz 130 zatrzymań na 48 godzin. Tylko w tym miesiącu na 

terenie całego kraju SB przejęła blisko 130 tys. ulotek, których znaczna część dotyczyła zbrodni 

katyńskiej. Za pomocą działalności TW starano się także pogłębiać konflikty pomiędzy 

organizatorami uroczystości (np. na linii Moczulski-Ziembiński) oraz nie dopuszczać do 

pojawienie się w Warszawie opozycjonistów z innych części kraju842. 

Jednym z miast gdzie działania SB okazały się nad wyraz skuteczne był Szczecin. Nie 

udało się tam złożenie wieńców na symbolicznej mogile katyńskiej, zlokalizowanej na 

Cmentarzu Centralnym. SB przejęła także większość ilość ulotek. Funkcjonariusze szybko 

zdjęli także konfederackie plakaty rozwieszane 13 kwietnia 1980 r. w kościołach na terenie 

miasta. Tylko tego dnia SB przejęto 1400 ulotek KPN a także 50 egzemplarzy broszury pt. 

Katyń. Nie były to pierwsze sukcesy SB w tym mieście. Gdy konfederaci prowadzili kampanię 

wyborczą w lutym i marcu 1980 r. w ręce SB wpadło blisko 7600 ulotek, ponad 100 

egzemplarzy „Gazety Polskiej”, 2 matryce a także farby i wałek do drukowania. Wszystko to 

odbywało się w otoczce „pozorowanego kolportażu”, który powodował iż tajni 

współpracownicy ulokowani w środowisku opozycyjnym pozostali nierozpoznani843. 

W ocenie kierownictwa Departamentu III MSW zrealizowane przez opozycję, w tym KPN, 

inicjatywy katyńskie miały dużo mniejszy zakres niż to pierwotnie planowano. W resorcie 

pojawiały się głosy płynące zapewne bezpośrednio do tajnych współpracowników, że ocena ta 

była zbieżna z punktem widzenia liderów środowisk opozycyjnych. Pomimo znacznego 

zaangażowania sił osiągnięty efekt był skutecznie osłabiany przez działania SB. Jednak 

sabotowanie lub ograniczanie tych inicjatyw nie zawsze wynikało wprost z działalności 

operacyjnej SB. Esbecy zwracali m.in. uwagę, że „Kościół jako całość” negatywnie odnosił się 

do inicjatyw katyńskich, odbierając je jako „prowokacyjne wystąpienia polityczne”. Rzetelne 

oszacowanie które inicjatywy nie doszły do skutku z powodu takiego podejścia, a które 

                                                 
842 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc marzec 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, [IV] 1980 r., k. 140-141, idem, Meldunek operacyjny 001146/77, 10 V 1980 r., k. 143-144; Idem, 
2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Plan przedsięwzięć operacyjnych związanych z rocznicą katyńską, 23 IV 1980 r., k. 
73-74. 
843 AIPN, 001708/1444, J. Gryciuk, Antypolska i antysocjalistyczna działalność Konfederacji Polski Niepodległej 
na przykładzie województwa szczecińskiego w latach 1979-1980, WSO w Legionowie 1982, k. 36-38, 60-; P. 
Muszyński, op.cit., s. 43-44. 
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zablokowane zostały poprzez działania operacyjne SB wymagałoby przeprowadzenia 

wnikliwych badań źródłowych844. 

Wobec członków KPN stosowano także środki mające na celu ich zastraszenie. W styczniu 

1980 r. toczyła się przed krakowskim Kolegium ds. Wykroczeń sprawa odwoławcza przeciwko 

Krzysztofowi Bzdylowi. Ukarano go grzywną 3 tysięcy złotych za noszenie wpiętego w ubranie 

znaczka KPN. Po części wpisywało się to zakrojony na szerszą skalę plan „długofalowych 

czynności zmierzających do wyłączenia z KPN niektórych grup (Kraków, Lublin, Wrocław i 

Łódź)”. Inną metodą na wyłączenie lokalnych grup opozycyjnych było w ocenie SB 

inspirowanie sporów na temat zakresu autonomii działań konfederackich grup. Zapewne 

sądzono, że poprzez tworzone lub podsycane spory łatwiej będzie wpływać na funkcjonowanie 

kierownictwa KPN. W szerszej perspektywie SB odbierała jako bardzo korzystne ataki 

konfederatów na członków KOR, zwłaszcza wypowiedzi Leszka Moczulskiego. Nie mniej 

korzystnie widziano ataki płynące z drugiej strony. Z perspektywy ul. Rakowieckiej 

powodowane wzajemnymi uszczypliwościami zatargi pomiędzy KOR a KPN były po prostu 

wskazane. Przez pierwsze miesiące działalności priorytetem w działalności operacyjnej SB 

było także rozpoznanie osób, które służyły za kontakt z polską emigracją polityczną. Zapewne 

w dalszym planie widziano potrzebę ich ewentualnego werbunku845. 

Ważnym elementem działalności terenowych komórek SB było powstrzymywanie 

lokalnych inicjatyw mających na celu tworzenie nowych struktur KPN. Początkiem kwietnia 

1980 r. jednym z priorytetów Warszawy było rozbicie grupy młodzieżowej w Bielsku-Białej, 

która współpracowała z Instytutem Katyńskim Adama Macedońskiego oraz prawdopodobnie z 

Tadeuszem Stańskim846. 

14 lipca 1980 r. zatrzymano w Krakowie Krzysztofa Bzdyla. Chciano w ten sposób 

uniemożliwić mu powielenie komunikatu KPN na temat działalności Porozumienia Młodych 

„Niepodległość i Demokracja”. Dwa dni później przeszukano mieszkanie Zygmunta Łenyka, 

w którym znaleziono ulotki i publikacje opozycyjne. Z kolei 23 lipca 1980 r. w mieszkaniu 

Mirosława Nowaka z Sosnowca SB zlikwidowała punkt poligraficzny, przejmując 

jednocześnie literaturę niezależną znaleziona w mieszkaniu847. 

                                                 
844 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 10 V 1980 r., k. 144. 
845 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Meldunek operacyjny 001146/77, 12 II 1980 r., k. 125; Idem, 0716/150, 
t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 15 V 1980 r., k. 56. 
846 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc marzec 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, [IV] 1980 r., k. 141. 
847 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec 1980 r. w sprawie „Hazardziści” i „Oszuści”, 
9 VIII 1980 r., k. 174. 
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SB osiągnęła jedynie częściowy sukces usiłując nie dopuścić do spotkania Rady 

Politycznej KPN w Lądku Zdroju. Dysponując informacjami o nim usiłowała zgasić inicjatywę 

w zarodku. Spotkanie, pomimo faktu przerwania go przez SB, jednak się odbyło. W planach 

dezintegracyjnych przewidzianych na lipiec 1980 r. wpisano: „kontynuować długofalowe 

działania mające na celu osłabienie znaczenia grupy kierowniczej KPN (L. Moczulski, R. 

Szeremietiew i T. Stański) poprzez podnoszenie prestiżu Rady Politycznej”. Odcięcie tej trójki 

od udziału w I Kongresie wpisywało się zatem w plany operacyjne SB848. 

Standardowe działania przewidziane przed każdą większą rocznicą podjęła stołeczna SB 

31 lipca 1980 r. Chcąc nie dopuścić do wystąpień opozycyjnych w 36 rocznicę Powstania 

Warszawskiego starała się zatrzymać na 48 godzin liderów opozycji. Spośród członków KPN 

udało im się umieścić w areszcie m.in. Tadeusza Stańskiego i Stanisława Krajskiego. Natomiast 

wśród najważniejszych zadań na sierpień 1980 r. przewidziano głównie skuteczne 

przeciwdziałanie inicjatywom mającym na celu skuteczne eksponowanie przypadającej na 15 

sierpnia 1980 r. 60-tej rocznicy bitwy warszawskiej a także dalsze rozpoznawanie inicjatyw 

mających na celu tworzenie młodzieżowych grup sympatyków KPN. Miesiąc później 

kierownictwo Departamentu III MSW prowadzące działania skierowane m.in. przeciwko 

Konfederacji oceniało jej aktywność podczas rocznicy bitwy warszawskiej jako propagandowo 

nieudaną. SB przejęła ponad tysiąc ulotek KPN przygotowanych na rocznicę. Podobnie 

oceniono konfederacka podczas opisanej już warszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę849. 

Nie wszystkie działania SB kończyły się sukcesem. Funkcjonariuszom nie udało się 

chociażby zatrzymać przed obchodami rocznicowymi bitwy warszawskiej Leszka 

Moczulskiego. Wygłosił on wówczas przyjęte oklaskami przemówienie. Nie uciekał w nim od 

aktualnej sytuacji i trwających strajków. „Polska podnosi się z kolan. Przez całą Polskę idzie 

ten ruch podnoszenia się z kolan, podnoszenia głowy do góry. To nie strajki o chleb, bo chleba 

też nam potrzeba. Te strajki to żądanie, to głos Polski o godność człowieka, o wolność Narodu, 

o wielkość Ojczyzny” - mówił wówczas Moczulski850. 

W obliczu trwających od połowy miesiąca i dynamicznie rozprzestrzeniających się 

strajków priorytetem SB było z kolei „izolowanie członków KPN i niektórych działaczy 

                                                 
848 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc czerwiec w sprawach „Hazardziści” i „Oszuści”, 
7 VII 1980 r., k. 164. 
849 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc lipiec 1980 r. w sprawie „Hazardziści” i „Oszuści”, 
9 VIII 1980 r., k. 175; idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie 
krypt. „Hazardziści” i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 119-120, 124. 
850 AIPN, 2418/1, t. 10, SOR „Oszust”, Stenogram przemówienia Leszka Moczulskiego przed Grobem nieznanego 
Żołnierza, 14 VIII 1980 r., k. 214. 
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ROPCiO od załóg robotniczych - szczególnie w zakładach gdzie miały miejsce strajki”851. 

Pierwsze akcje aresztowań działaczy opozycji miały miejsce już 20 sierpnia. Akcją objęto m.in. 

Moczulskiego, Stańskiego i Szeremietiewa a także członków innych organizacji, chociażby 

Mirosława Chojeckiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika i Zbigniewa Romaszewskiego. 

Zatrzymania te były dokonywane klasyczną dla ówczesnych służb metodą „na 48 godzin”. W 

świetle prawa można było bowiem zatrzymać każdego na taki czas bez sankcji prokuratorskiej. 

Po kilku minutach od zwolnienia powtarzano zatrzymanie wydłużając ten czas niekiedy do 

wielu dni. Zatrzymywani w ten sposób od 20 sierpnia opozycjoniści przebywali w aresztach 

nawet do 1 września 1980 r.852. 

W przypadku KPN SB kontynuowała - za pomocą tajnych współpracowników - działania 

mające na celu powiększenie występujących różnic pomiędzy członkami partii z Lublina i 

Krakowa a centralnym kierownictwem. Jak zaznaczał płk. Mieczysław Kowalski z 

Departamentu III MSW „w sierpniu odnotowano w tym zakresie znaczny postęp”853. Trudno 

jednoznacznie ocenić czy wynikał on z kombinacji operacyjnych podejmowanych przez SB, 

czy była to konsekwencja różnicy zdań na temat kształtu Konfederacji i sposobu prowadzenia 

przez nią działalności. Niemniej w okresie powstawania „Solidarności” priorytetem dla SB 

było odcięcie od niej członków opozycji, w tym także konfederatów. Starano się ich odciągnąć 

od dużych zakładów pracy i robotników oraz doprowadzić do rozłamu w KPN poprzez 

wyłączenie z jej struktur dwóch de facto ważnych ośrodków854. Tego ostatniego nie udało się 

osiągnąć. 

Po podpisaniu porozumień sierpniowych daje się także zauważyć zmianę strategii SB 

wobec aktywnych opozycjonistów. Przykładowo, w Łodzi funkcjonariusze tamtejszego 

Wydziału III „inspirowali” Wydział Zatrudnienia Urzędu Miasta, by ten znalazł działaczowi 

KPN, Markowi Chwalewskiemu, stałą pracę. W ocenie funkcjonariuszy nowa praca „powinna 

w pewnym stopniu przyczynić się do ograniczenia jego działalności politycznej”. Było to o tyle 

ciekawe, że Chwalewski - elektryk z Pabianic - w okresie wcześniejszej działalności 

opozycyjnej był np. aresztowany pod fikcyjnym zarzutem kradzieży prądu a następnie 

skierowany na przymusową obserwację psychiatryczną. Po blisko dwóch miesiącach badań 

stwierdzono, że jest zdrowy ale diagnoza stwierdzała u niego występowanie „idei nadwartości”. 

Działania mające zniechęcić Chwalewskiego do działalności antysystemowej okazały się 

                                                 
851 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Informacja za miesiąc sierpień 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” 
i „Oszuści”, 8 IX 1980 r., k. 124. 
852 Ibidem. 
853 Ibidem, k. 125. 
854 Ibidem. 
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nieskuteczne. Wszedł on później w skład KOWzP a po wprowadzeniu stanu wojennego 

kolportował podziemne wydawnictwa i konspirował w ramach Solidarności Walczącej855. 

W listopadzie 1980 r. główna aktywność SB skierowana została na ograniczenie 

aktywności rocznicowej KPN. Starano się przejmować jak największą ilość ulotek dotyczących 

święta 11 listopada. Dotkliwe okazały się także akcje zatrzymań. O ile przemawiającego na 

wiecu w Lublinie Piotra Opozdę i Tadeusza Szczudłowskiego zwolniono z aresztu już po 

jednym dniu to ważniejsi działacze KPN takiego szczęścia nie mieli. 12 listopada 1980 r. 

przeprowadzono rewizję w mieszkaniu Zygmunta Goławskiego podczas której odnaleziono 

240 sztuk drugoobiegowej literatury (co stało się pretekstem do zatrzymania). Z kolei toczone 

przeciwko Leszkowi Moczulskiemu śledztwo zostało poszerzone o dodatkowe osoby, 

wymienionego już Goławskiego oraz zatrzymanego 17 listopada 1980 r. Tadeusza Stańskiego. 

Rozpoczęto także akcję przesłuchań - na tym etapie w charakterze świadków - innych istotnych 

działaczy KPN. Zeznania wówczas złożyli m.in. S. Palczewski, R. Kahl-Stachniewicz i Z. 

Łenyk856. 

W tym czasie priorytetem dla jednostek operacyjnych SB było dostarczenie 

funkcjonariuszom Biura Śledczego MSW dowodów na „przestępczą” działalność KPN. 

Ponadto usilnie pracowano nad schwytaniem pozostającego w ukryciu Romualda 

Szeremietiewa i starano się paraliżować wszelkie próby reaktywacji działalności KPN w 

ramach tzw. II struktury857. 

W kolejnych miesiącach działania operacyjne SB ściśle podporządkowano decyzjom 

płynącym z KC PZPR, a niekiedy wprost z Moskwy, co zostało już opisane we wcześniejszych 

rozdziałach. Decyzja polityczna o aresztowaniach konfederatów znacznie ograniczała 

możliwości podejmowania gier operacyjnych SB. Chociaż w MSW oceniano, że na tym polu 

odniesiono znaczne sukcesy. Największym było objęcie funkcji tymczasowego 

przewodniczącego partii przez Krzysztofa Gąsiorowskiego, a także stale rosnąca rola Tadeusza 

Stachnika. Stopień penetracji KPN osiągnięty przez SB pozwolił w momencie wprowadzenia 

stanu wojennego na zadanie jej dotkliwych strat. Jednak brak jest przesłanek skłaniających ku 

tezie, że MSW mogło swobodnie sterować polityką KPN. Wydaje się, że dużym sukcesem 

                                                 
855 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za miesiąc październik 1980 r. w sprawach „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 7 XI 1980 r., k. 186-187; A. Czyżewski, op.cit., s. 166; K. Chylak, Konfederacja Polskie Niepodległej 
w latach 1979-1991 ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Łódzkiego [w:] Łódzka KPN od PRL do 
niepodległości, red. K. Chylak, M. Michalik, Łódź 2012, s. 22-23; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 37; J. 
Krakowski, Marek Chwalewski [w:] encysol.pl, dostęp: 22 VIII 2018 r. 
856 AIPN, 0222/243, SOR „Hazardziści”, Informacja za listopad 1980 r. w sprawie krypt. „Hazardziści” i 
„Oszuści”, 9 XII 1980 r., k. 195-199. 
857 Ibidem, k. 199. 
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operacyjnym było doprowadzenie do decyzji o zawieszeniu działalności partii na przełomie 

1980 i 1981 r. Jednak późniejsze kierownictwo Gąsiorowskiego miało ograniczone możliwości, 

gdyż decyzje w strategicznych obszarach wciąż podejmowali siedzący w więzieniu: Moczulski, 

Szeremietiew i Stański. W świetle zachowanych dokumentów MSW Konfederacja w latach 

1979-1981 jawi się jako organizacja skutecznie spenetrowana przez SB ale kontrolowana przez 

nią w ograniczonym zakresie. 
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Rozdział III: Stan wojenny i „powojenny” 1981-1987 

 

3.1. Paraliż opozycji 

 

Krzysztof Król utrzymuje, że po wprowadzeniu stanu wojennego Leszek Moczulski 

nakazał mu prowadzenie konspiracyjnej działalności. „Otrzymałem zadanie przekazania 

instrukcji jednostkom KPN, odpowiedniego zorganizowania struktury, w odpowiednim czasie 

przed przypuszczalnym uwolnieniem jego samego [tj. Moczulskiego] i reszty przywódców 

Konfederacji przejęcie roli szefa działalności KPN, zorganizowania tymczasowego 

kierownictwa, stopniowego ujawnienia istnienia partii i przygotowania atmosfery politycznej. 

Zadanie to miałem wypełnić współpracując z ówczesnym po. przewodniczącego Rady 

Politycznej i innymi czołowymi działaczami w miarę wychodzenia ich z obozów internowania 

i więzień. Na mocy tego specjalnego pełnomocnictwa upoważniony zostałem do wydawania 

oświadczeń w imieniu KPN i decyzji wykluczenia w razie konieczności z Konfederacji 

wszystkich osób bez względu na ich dotychczasowe funkcje. Cel dla którego wydano to 

pełnomocnictwo został określony następująco: «Za żadną cenę nie można dopuścić do 

zlikwidowania KPN». Wódz życzył mi powodzenia i wrócił do więzienia”858. Powierzenie tak 

odpowiedzialnego zadania Królowi było o tyle zaskakujące, że w Katowicach Moczulski z 

Królem rozmawiał po raz pierwszy. Zapewne na jego korzyść przeważył fakt, iż nie był znany 

SB, co w warunkach konspiracji stanowiło niezaprzeczalny atut. Król planował wziąć udział w 

katowickim Zjeździe Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej. Stąd jego obecność w 

Katowicach 13 grudnia 1981 r. Do zjazdu nie doszło a Król z towarzyszami podjęli decyzję o 

udaniu się do miejsca, gdzie miało odbyć się otwarte spotkanie Moczulskim. Ku ich 

zaskoczeniu zastali tam lidera KPN i kilku innych członków partii. Spotkanie miało miejsce 13 

grudnia 1981 r. w Katowicach, chociaż w literaturze pojawia niekiedy data 15 grudnia i bywa 

ono traktowane jako posiedzenie Rady Politycznej KPN859. 

Król do tych wydarzeń wracał m.in. podczas toczącego się w 1986 r. procesu: 

„Konfederacja ogłosiła decentralizację i aż do wiosny 1983 roku jej działalność przebiegała 

kilkutorowo. Istniały struktury włączone do ruchu oporu «Solidarność» w jego kilku odłamach, 

istniała «dwójka» i istniało Centralne Kierownictwo Akcji Bieżącej (CKAB) - szczątkowa 

                                                 
858 AIPN, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85, k. 18. 
859 A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 33, 50-51; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 1, s. 24-
26; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 405; A. Słomka, Marzenia…, s. 44-45. 
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forma krakowskiego kierownictwa wydająca «Niepodległość» i «Robotnika Polskiego w 

Walce», a kierowana przez osobę o pseudonimie Lech Konrad Abramski860. Oprócz tego 

istniały struktury, które straciły kontakt z centralą. Wszystkie te grupy wykonywały to samo 

zadanie: organizacji i edukacji niepodległościowej, a przede wszystkim różnymi formami, pod 

wieloma nazwami, popularyzowały taktykę «Rewolucji bez rewolucji» […] «Dwójki» i CKAB 

prowadziły działalność polityczną, utrzymywały kontakty z organizacyjnymi ośrodkami w 

kraju i na emigracji, prowadziły dyskusje i wymieniały poglądy i doświadczenia z prawie 

wszystkimi grupami niezależnymi Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej «Solidarności» i 

«Solidarności Walczącej»”861. Król mówiąc o tzw. dwójce miał na myśli zawiązaną w okresie 

późniejszym konspiracyjną Radę Polityczną KPN, której dokumenty sygnował jako „Andrzej 

Grot”862. 

Wcześniej, 12 grudnia 1981 r. - z inicjatywy Krzysztofa Gąsiorowskiego - doszło w 

siedzibie katowickiego MKZ do spotkania konfederatów w którym wzięli udział: Gąsiorowski, 

Teresa Baranowska, Henryk Strzódka, Józef Zajkowski, Józef Lencz, Bernard Ziomko, Andrzej 

Roczniok a także nieznani z nazwiska działacze KPN z Bielska-Białej (dwóch), Opola (dwóch) 

oraz z Częstochowy (trzech). W obliczu coraz trudniejszej sytuacji politycznej i obaw 

związanych z możliwymi dalszymi aresztowaniami wśród działaczy KPN podjęto decyzję o 

przygotowaniu i dostarczeniu Henrykowi Strzódce, szefowi V Obszaru, do 18 grudnia 1981 r. 

listy osób mających prowadzić działalność konfederacką na terenie Górnego Śląska w 

przypadku aresztowania miejscowego kierownictwa. O poważnym podejściu do sprawy 

świadczył pomysł przygotowania dla ukrywających się działaczy kryjówki w okolicach 

Siewierza. Jednak inicjatywa nie została zrealizowana i większość działaczy KPN z terenu 

Śląska została jednak internowana863. 

Grzegorz Baziur podaje, że w stanie wojennym internowano lub aresztowano łącznie 

ponad 2000 działaczy KPN. W świetle znanych opracowań jest to liczba znacznie zawyżona. 

Dane MSW mówią, że przez pierwsze pięć miesięcy obowiązywania stanu wojennego 

internowano 262 konfederatów, 14 aresztowano a 11 się ukrywało864. Do końca kwietnia 1982 

                                                 
860 Konspiracyjny pseudonim Krzysztofa Gąsiorowskiego (zob. M. Kasprzycki, Konfederacja Polski Niepodległej 
w Krakowie. Zarys…, s. 281-282). 
861 AIPN, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85, k. 19-20. 
862 Ibidem, k. 19; relacja Krzysztofa Króla; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 2, s. 74; M. 
Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 1, s. 24-26; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 405; A. Słomka, 
Marzenia…, s. 44-45. 
863 K. Łojan, op.cit., s. 250-252. 
864 Wśród ukrywających się członków KPN byli: Jerzy Zimny z Częstochowy, Józef Zajkowski i Marian Moczek 
z Katowic, Stefan Kucharzewski, Marek Miszczak i Andrzej Obrzewski z Lublina, Nina Milewska z Gdańska, 
Jerzy Sychut ze Szczecina, Marek Berak z Torunia, Andrzej Szomański i Waldemar Dziumak z Warszawy. 
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r. wobec 18 internowanych wszczęto postępowania przygotowawcze, co było niezgodne z 

dekretem o stanie wojennym. Gwarantował on bowiem abolicję za „przestępstwa” popełnione 

przed 13 grudnia 1981 r.865. Najwięcej internowań miało miejsce w województwach: 

katowickim (43 internowanych), częstochowskim (28), opolskim (20), krakowskim (16), 

warszawskim (11), płockim (11), lubelskim (9), radomskim (9), łódzkim (4) oraz szczecińskim 

(3). Z kolei z 230 członkami i sympatykami KPN funkcjonariusze SB przeprowadzili rozmowy 

ostrzegawcze. W ich wyniku 81 osób pozyskano do współpracy, zaś 50 podpisało deklaracje 

lojalności. Z innymi (nie podano liczby) miano - wedle raportu opracowanego w 

Departamencie III MSW - nawiązać „dialog operacyjny”. Z tych danych wynika, że co trzeci 

sympatyk lub członek KPN po wprowadzeniu stanu wojennego dał rozmawiającym z nim 

funkcjonariuszom SB podstawy do uznania go za potencjalne OZI. Takich sukcesów nie 

odniesiono wobec grupy która została internowana, czyli najbardziej aktywnych działaczy. 

Analitycy MSW pisali wprost, że rozmowy prowadzone z przebywającymi w ośrodkach 

odosobnienia konfederatami - z nielicznymi wyjątkami - nie przyniosły efektów. Pomimo tak 

szeroko zakrojonej akcji represyjnej i relatywnie dobrego rozeznania konfederackiego 

środowiska już 18 grudnia 1981 r. dyrektor Departamentu III MSW, płk Henryk Walczyński, 

stwierdzał, iż działalność KPN jest wciąż zauważalna. Nakazał wówczas podwładnym 

internowanie pozostających na wolności konfederatów a znalezione przy nich materiały miały 

być wykorzystywane propagandowo866. 

Esbecy zdawali sobie sprawę, że działacze KPN podejmą próby reaktywowania 

działalności w warunkach konspiracji. Jednak werbunki z pierwszych tygodni obowiązywania 

stanu wojennego, zwłaszcza w gronie internowanych, niejednokrotnie okazywały się 

tymczasowymi sukcesami SB. Zastraszeni i uwięzieni działacze (zresztą nie tylko KPN) chcąc 

wyjść na wolność podpisywali zobowiązania do współpracy, jednak już po wyjściu unikali 

spotkań z esbekami lub informowali wprost o sytuacji własne środowisko. Dobrą 

egzemplifikację stanowi przypadek Wojciecha Szostaka. Internowany i zastraszony na 

początku stycznia 1982 r. podpisał zobowiązanie do współpracy. Jednocześnie o całej sprawie 

poinformował już w styczniu Marię Moczulską 1982 r., za której namową przyjął wobec 

esbeków taktykę informowania o sprawach które w jego odczuciu nie stanowiły zagrożenia dla 

                                                 
865 Obok 18 konfederatów podobną praktykę władze zastosowały wobec 18 członków NZS, 13 osób związanych 
z KSS „KOR” i 90-ciu członków NSZZ „Solidarność” (zob. A. Friszke, Stan wojenny - statystyka represji, 
„Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” 2011, nr 2, s. 47). 
866 AIPN, 01210/262, Informacja dot. sytuacji w Konfederacji Polski Niepodległej, IV 1982 r., k. 10-11; Gaz na 
ulicach…, t. 1, s. 21-22; G. Baziur, Niepodległościowa myśl polityczna środowisk piłsudczykowskich na 
przykładzie Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1989 [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość 
Polski, red. B. Grott, Oświęcim 2009, s. 322. 
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aktywnych działaczy. Sam zresztą nie zaangażował się w podziemną aktywność. Po 

rozpoczęciu przez władze w marcu 1982 r. akcji emigracyjnej skierowanej wobec 

internowanych rozpoczął starania o wyjazd. Zakończyły się one sukcesem i w maju 1983 r. z 

całą rodziną udał się do Francji867. 

Faktycznie, już w pierwszych tygodniach stanu wojennego w oficjalnej prasie pojawiły się 

- inspirowane zapewne przez MSW - artykuły, których same tytuły oddawały charakter 

tekstów: „»Konfederacja« dywersyjny twór służb specjalnych”, „Fałszywe drogowskazy. 

Cudowna recepta L. Moczulskiego na kryzys”868. 

Ci konfederaci, których nie internowano angażowali się w organizację strajków w ich 

macierzystych zakładach pracy. Działo się to zarówno w silnych ośrodkach KPN, jak Kraków, 

jak i mniejszych typu Ostrowiec Świętkorzyski. W tym pierwszym strajk w łagiewnickiej 

zajezdni MPK zorganizował Krzysztof Bzdyl. W innej krakowskiej zajezdni w Czyżynach 

ważną rolę w organizacji strajku odegrał inny konfederat, Michał Żurek. Kraków, obok 

Wrocławia, należał do niewielu miast w kraju, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego 

strajkującym udało się sparaliżować komunikację miejską. Odnotowywano także inne rodzaje 

aktywności członków KPN. W Białymstoku 13 grudnia 1981 r. jeden z konfederatów pomógł 

wywieźć sprzęt poligraficzny z siedziby regionu „Solidarności”869. 

Przebywający w ośrodkach odosobnienia konfederaci często podejmowali akcje strajkowe, 

protesty głodowe i działania mające na celu poprawienie losu internowanych. Np. w ośrodku 

odosobnienia w Rzeszowie-Załężu wśród 19-tu inspiratorów tego typu akcji aż 11 miało 

wcześniej związki z KPN. Ów „radykalizm” widoczny był także w codziennych, więziennych 

sytuacjach. Dobrze oddaje to anegdota spisana przez Waldemara Kuczyńskiego: „«Nie jestem 

z panem na ty» - odburknął strażnikowi KPN-owiec zwany przez nas Jędruś-Wolna Polska. 

Strażnik natychmiast przeszedł na «pan», co jest niespotykane w więzieniu. Więzień to 

człowiek podrzędny, który musi czuć, że jest w ich mocy, a godność zabierają do depozytu, jak 

                                                 
867 K. Chylak, Metamorfoza „Sympatyka”…, s. 226-236; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, 
t. 2, s. 307-308. 
868 J. Sokół, Na tropach KPN. »Konfederacja« dywersyjny twór służb specjalnych, „Żołnierz Wolności” 17 I 1982 
r.; W. Walewski, Fałszywe drogowskazy. Cudowna recepta L. Moczulskiego na kryzys, „Trybuna Robotnicza” 19 
I 1982 r. 
869 A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981-22 VII 1983, Warszawa 2007, s. 
146; K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5, Polska 
środkowo-wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 48; P. Gotowiecki, Ł. Pastuszka, Procesy 
przywódców strajku w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 13-15 grudnia 1981 roku [w:] Stan 
wojenny w regionie świętokrzyskim 1981-1983, red. P. Gotowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski 2013, s. 30-50; 
Pismo Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach na temat oporu społecznego i działalności 
opozycji politycznej w województwie kieleckim w I półroczu 1982 r., oprac. R. Śmietanka-Kruszelnicki, „Studia 
Muzealno-Historyczne”, t. 1, 2009, s. 360-363; Gaz na ulicach…, t. 1, s. 45-72; Warto było…, s. 121-123. 
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złotą obrączkę”870. Jednak nie zawsze Służba Więzienna reagowała w ten sposób. Zwłaszcza 

w pierwszych tygodniach stanu wojennego, gdy niemal codziennie dochodziło do utarczek 

między strażnikami i internowanymi a tym pierwszym zdarzało się stosować przemoc. 

Opracowania dotyczące ośrodków odosobnienia pokazują, że osoby związane z KPN tworzyły 

radykalny odłam więzionych. Były aktywne w akcjach strajkowych, protestach głodowych i 

„buntach”. Odegrali znaczącą rolę w jednym z najbrutalniej stłumionych przez władze 

protestów. Doszło do niego w Kwidzynie. 14 sierpnia 1982 r. pobito tam 80 internowanych, z 

czego połowa doznała ciężkich obrażeń ciała (ze złamaniami i wstrząśnieniem mózgu 

włącznie)871. 

W pierwszych miesiącach stanu wojennego SB prowadziła także działania skierowanie na 

ewidencjonowanie członków KPN doliczając się ich 690. Zwracano uwagę iż jest to liczba 

minimalna, gdyż KPN posiadał także członków utajnionych, którzy nie brali udziału w 

oficjalnej działalności Konfederacji i mogli pozostać przez SB nierozpoznani. Zresztą w samym 

MSW oceniano, że w szczytowym momencie 1981 r. liczebność KPN wahała się wokół 2 

tysięcy członków i aktywnych sympatyków i drugie tyle biernych sympatyków. W 

Departamencie III MSW oceniano, że jest to grupa mała liczebnie. Z kolei analizując rozkład 

terytorialny esbecy podawali zaskakujące dane z których wynikało, że najliczniejsze skupiska 

występowały w województwach: radomskim (83 członków), częstochowskim (65), 

katowickim (61), warszawskim (46), krakowskim (45), szczecińskim (35), łódzkim (30), 

lubelskim (29), płockim (26) oraz opolskim (24). W pozostałych liczba konfederatów miała się 

kształtować pomiędzy 3 a 20 członkami872. 

Wzrost liczby konfederatów w trakcie rewolucji „Solidarności” nie budzi wątpliwości. 

Partia zyskiwała wówczas popularność i nowych członków. Niestety, głównie z obawy przed 

możliwymi represjami, nie prowadzono dokumentacji wstępujących do niej. Robili to - z 

różnym powodzeniem - funkcjonariusze SB i te porozrzucane w różnych dokumentach dane 

wydają się dobrym punktem odniesienia dla badanego okresu. Gdy niewiele ponad tydzień 

przed wprowadzeniem stanu wojennego Moczulski mówił o kilkudziesięciu tysiącach 

członków KPN, trudno było tym słowom dać wiarę. Z drugiej strony sala sądowa była dla 

liderów tej partii sceną na której mogli prezentować program i założenia partii. Zawyżanie 

                                                 
870 W. Kuczyński, op.cit., s. 219-220. 
871 Gaz na ulicach…, t. 1, s. 203-214; M. Marcinkiewicz, Ośrodki Odosobnienia…; K. Nawrocki, K. Lisiecki, 
Sprawa kwidzyńska 1982. Internowanie, pobicie, proces, Gdańsk 2012; G. Wołk, Ośrodki odosobnienia…; M. 
Żukowski, op.cit.. 
872 AIPN, 01210/262, Informacja dot. sytuacji w Konfederacji Polski Niepodległej, IV 1982 r., k. 10-11; Idem, 
001708/1644, L. Wicherkiewicz, Program i działalność polityczna Konfederacji Polski Niepodległej, WSO 
Legionowo 1983, k. 73. 
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liczby członków mogło przynieść KPN wymierny efekt bowiem łatwiej było zaangażować się 

w strukturę o znacznym potencjale ilościowym873. 

Ten stan rzeczy został zablokował stan wojenny. W styczniu 1982 r. konspiracyjna Rada 

Polityczna opracowała instrukcję, w której zalecano podejmowanie działań wyłącznie na 

terenie własnych obszarów. Ze względu na wciąż trwający proces kierownictwa  niektóre grupy 

(m.in. warszawska) otrzymały polecenie działania w ograniczonym zakresie. Członkowie i 

sympatycy Konfederacji mieli zgodnie z ustaleniami z Katowic współdziałać ze wszystkimi 

nurtami opozycji. Mogli też podejmować działania niezależnie od rozbitej centrali. W tym 

czasie największą aktywność wykazywali działacze młodszego pokolenia, przed 13 grudnia 

najczęściej słabo rozpoznani przez SB. Pierwszą konspiracyjną grupę KPN funkcjonariusze SB 

rozbili już w styczniu 1982 r. w Warszawie874. Najsilniejszy konspiracyjny ośrodek powstał w 

Krakowie, gdzie niezależnie od siebie podziemną działalność prowadzili Marian Gut i Jerzy 

Żebrowski. Większą aktywność przejawiała grupa Guta, który zadanie tworzenia podziemnych 

struktur otrzymał od Zygmunta Łenyka jeszcze na początkach 1981 r. Kilka dni po 

wprowadzeniu stanu wojennego Gut powołał Tajne Tymczasowe Kierownictwo Akcji Bieżącej 

Obszaru II KPN, w którego skład weszli: Marek Bik, Wojciech Oberc, Ryszard Pyzik, Witold 

Toś a kilka tygodni później także Ryszard Bocian. Grupa kontynuowała m.in. drukowanie 

„Opinii Krakowskiej”, a od marca 1982 r. wydawała „Niepodległość”. Z dotychczasowych 

badań wynika, że Jerzy Żebrowski zręby konspiracyjnej struktury zaczął tworzyć jesienią 1981 

r. Nie posiadał jednak żadnych kontaktów z „przedwojenną” KPN. Od Gąsiorowskiego uzyskał 

jedynie konfederacką pieczęć. Dopiero nawiązując kontakt z Tomaszem Barankiem, znającym 

grupę Guta, zorganizował grupę ulotkowo-plakatową. Żebrowski przedstawiał się wówczas 

jako szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN o pseudonimie „Korybut”. W 

czerwcu 1982 r. członkowie jednej z grup, Witold Toś i Marek Bik, zostali aresztowani, a 8 

                                                 
873 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 3 XII 1981 r., k. 225. O 
tym w jaki sposób była wykorzystywana przez konfederatów sala rozpraw nikt nie miał wątpliwości. Podczas 
jednej z ostatnich przed stanem wojennym rozpraw Tadeusz Stański podziękował nawet za darmową reklamę jego 
partii którą było wytoczenie liderom KPN procesu (zob. AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, 
Protokół rozprawy głównej z 3 XII 1981 r., k. 241). 
874 Sklasyfikowano tak najpewniej próbę reaktywizacji KOWzP podjętą przez Włodzimierza Kowalskiego. 21 
stycznia 1982 r. w Świdrze k. Warszawy rozbito konspiracyjne spotkanie osób chcących reaktywować KOWzP 
oraz wznowić pismo „Sumienie”. O pomyśle powiadomił SB 17 stycznia 1982 r. TW „Tarcza”, dzięki czemu na 
spotkanie w mieszkaniu Krzysztofa Jakubiaka wtargnęli funkcjonariusze MO i SB. Poza gospodarzem zatrzymano 
Andrzeja Ziętarę, Andrzeja Warabiedę, Edwarda Chłopka, Zdzisława Cholewińskiego, Artura Figurę, Hieronima 
Wojdę oraz Włodzimierza Kowalskiego. Poza Cholewińskim i Chłopkiem (zły stan zdrowia) umieszczono ich w 
areszcie. 6 kwietnia Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie umorzyła sprawę w stosunku do części 
zatrzymanych. Aktem oskarżenia objęto jedynie Kowalskiego, Jakubiaka i Figurę. 18 III 1983 r., Kowalskiego 
skazano na 2 lata, a Jakubiakowi i Figurze umorzono postepowanie warunkowo, wyznaczając okres dwóch lat 
próby (zob. AIPN, 0247/1283, SOS „Świder”; W. Domagalski, Konfederacja Polski Niepodległej na Mazowszu…, 
s. 151). 
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października 1982 r. skazani przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata 

więzienia (na wolność wyszli w wyniku amnestii w 1983 r.). W świetle zachowanych źródeł, 

Gąsiorowski o roli Żebrowskiego nie poinformował SB875. 

Z dokumentów które dotarły do przedstawicieli emigracyjnego rządu wynika, że Krzysztof 

Gąsiorowski w momencie wprowadzenia stanu wojennego - bez wiedzy SB - planował 

kierować podziemną strukturą KPN. W świetle instrukcji nr 1 funkcję szefa CKAB objąć miał 

Lech Konrad Abramski, czyli Gąsiorowski. Instrukcja zalecała by wszystkie jednostki 

organizacyjne KPN prowadziły autonomiczną działalność w oparciu o dokumenty ideowe 

Konfederacji a ich członkowie używali pseudonimów. Wprowadzono wówczas tekst przysięgi 

dla nowo przyjmowanych członków. Wśród zadań na najbliższą przyszłość Gąsiorowski 

wymieniał: „umocnienie istniejących struktur KPN i przygotowanie członków do dalszych 

działań”, zachowanie zasad konspiracji, prowadzenie akcji propagandowych i organizowanie 

grup robotniczych w zakładach pracy. Zachowywały ważność także legitymacje członkowskie 

a za działalność zagraniczną w dalszym ciągu miał odpowiadać Maciej Pstrąg-Bieleński. W 

miejsce zlikwidowanych Biur Zagranicznych powołano Biuro Łączności z Zagranicą, którym 

zarządzał Pstrąg-Bieleński. Gąsiorowski zdając sobie sprawę z konfliktu Pstrąg-Bieleński-

Gauza zalecał „by dla dobra sprawy i z uwagi na zasługi” obaj ze sobą współpracowali876. 

Omawiana instrukcja odwoływała się do oświadczenia CKAB KPN z 10 lutego 1982 r. w 

którym, wbrew faktom, pisano że „KPN pomimo ostrych represji policyjnych zachowała 

nietkniętą podstawową masę członków, a także strukturę terenową”. CKAB zaznaczał, że cele 

i zadania partii nie uległy zmianie. Wzywano do czynnego i biernego oporu i żądano zniesienia 

stanu wojennego. Akcentowano także ogromną rolę Kościoła w aktualnej sytuacji a także 

stwierdzano, że KPN nie jest organizacją antysocjalistyczną, gdyż nigdy nie występowała 

przeciwko ideałom socjalizmu. Oświadczenie CKAB, wraz z instrukcją nr 1, miało stanowić 

materiał instruktażowy dla podziemnych struktur KPN. Tak się jednak nie stało. Wiadomo, że 

dokumenty trafiły (najpewniej bez wiedzy SB) do Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, a poprzez 

niego do Franciszka Wilka i polskiego rządu na emigracji. W źródłach brak jest jednak śladów 

ich kolportażu wśród konfederatów. Nie wiadomo także czy dokument ten faktycznie 

                                                 
875 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 21-22; A. Słomka, Marzenia…, s. 50-51; G. Waligóra, G. 
Wołk, op.cit., s. 405; Idem, 001708/3754, R. Stalmach, Niektóre problemy związane ze zwalczaniem 
antypaństwowej działalności tzw. obszaru krakowskiego Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1985, 
WSO Legionowo 1989, k. 27-32; E. Zając, NSZZ „Solidarność” Region Małopolska…, s. 145; Konfederacja 
Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 11-13; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 
1, s. 129-163; Ibidem, t. 2, s. 34-35. 
876 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Instrukcja nr 1 KPN, [II 1982 r.]. 
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opracował Krzysztof Gąsiorowski, bowiem od grudnia 1981 r. był internowany. Być może 

udało mu się go przemycić w postaci więziennych grypsów877. 

Innym ośrodkiem wokół którego ogniskowało się odtwarzanie podziemnych struktur było 

mieszkanie Moczulskich. Żona przewodniczącego KPN opuściła szpital w Tychach 21 stycznia 

1982 r. i od razu objęta została kontrolą operacyjną SB. Wywiadowcy podróżowali za nią do 

Warszawy. SB monitowała stale monitowała jej plany. Żona lidera KPN była w pierwszych 

tygodniach stanu wojennego osłabiona po przebytej operacji i nie zauważono by zaangażowała 

się w działalność podziemną. Do MSW docierały informacje o jej trudnej sytuacji finansowej 

oraz narzekania, że do stanu wojennego doprowadziła „zwariowana polityka Jacka Kuronia”. 

W napiętej atmosferze coraz mocniej dawały o sobie znać zaszłości sprzed stanu wojennego. 

Rosły także obawy i zarzuty o agenturalną działalność w konfederackim gronie. Nie zawsze 

trafne. Niektóre przypuszczenia okazywały się jednak prawdą. Tak było chociażby z 

Tadeuszem Stachnikiem o którego problemach alkoholowych i wykorzystywaniu tej słabości 

przez SB plotkowano w środowisku opozycyjnym już wcześniej878. 

Odradzające się w konspiracji struktury KPN powstawały głównie w oddolny sposób, nie 

zawsze w oparciu o „przedwojennych” działaczy i sympatyków. Ścisła konspiracja 

powodowała, że powstające grupy często o sobie nie wiedziały. Niekiedy konfederaci 

wchodzili w konspirację „solidarnościową”. W Łodzi doszło do sporów między Januszem 

Ficnerem i Aleksandrą Kozłowską-Więckiewicz a Bożeną Bińkowską (siostrą Zbigniewa 

Rybarkiewicza) o kierownictwo nad konspiracyjną strukturą. Ostatecznie wykrystalizowały się 

dwie grupy prowadzące autonomiczną działalność pod szyldem KPN. Grupa Kozłowskiej-

Więckiewicz wydawała podziemne „Przedwiośnie” oraz „Zawsze Solidarni”. Z kolei 

Bińkowska skupiła się na współpracy ze środowiskiem „Solidarność istnieje nadal”. Sytuacja 

ta trwała do lipcowej amnestii z 1983 r, gdy więzienia w Hrubieszowie opuścił Rybarkiewicz. 

Przejął on od Ficnera kierownictwo nad lokalnymi strukturami. Często, tak jak w Opolu czy 

Kędzierzynie-Koźlu, odtwarzane w konspiracji struktury wpadały po kilku tygodniach lub 

miesiącach działalności. Najczęściej wskutek doniesień tajnych współpracowników879. 

Konfederaci mimo to starali się niekiedy organizować jawne uroczystości. Stołeczna SB 

                                                 
877 IPMS, sygn. A.66/39, Oświadczeni CKAB KPN z 10 II 1982 r., bp. 
878 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 30 I 1982 r., k. 302 i nast.; Idem, 
2418/1, t. 19, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 22 I 1982 r., k. 16. Stachnik potrafił wzbudzić zaufanie 
niektórych konfederatów i od momentu zwolnienia z internowania 21 XII 1981 r. starał się nawiązywać 
konspiracyjne kontakty (zob. AIPN, 00334/289, t. 12, Teczka pracy TW „Tarnowski”). 
879 Z. Rybarkiewicz, Wspomnienia [w:] Łódzka KPN…, s. 62-75; A. Więckiewicz (Kozłowska), Piątka z polskiego 
[w:] Ibidem, s. 185-192; K. Chylak, Konfederacja Polski Niepodległej…, s. 24-26; A. Czyżewski, op.cit., s. 167-
169; Z. Bereszyński, op.cit., s. 228-231. 
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przypisała działaczom KPN m.in. próbę zorganizowania 1 listopada 1982 r. na Cmentarzu 

Powązkowskim manifestacji dotyczącej zbrodni katyńskiej, na której zebrało się ok. 500 osób 

i odśpiewano pieśni patriotyczne i religijne880. 

Pogłębianie antagonizmów i wzajemnej nieufności pomiędzy przebywającymi na wolności 

członkami Konfederacji należało w pierwszych tygodniach stanu wojennego do priorytetów 

SB. Rozsiewano wówczas plotki na temat rzekomej agenturalności ukrywających się działaczy. 

Spotkało to m.in. Andrzeja Szomańskiego a reperkusje tej historii ciągnęły się za nim przez 

kolejne lata. Esbecy sugerowali, że ukrywa się za cichym przyzwoleniem SB881. 

Z kolei Moczulski opracował w lutym 1982 r. „Memoriał” skierowany do Wojciecha 

Jaruzelskiego. Przesłano go także prymasowi Józefowi Glempowi. Tekst rozpoczynał się od 

dramatycznego opisu rozpadającej się gospodarki, stawiając następnie tezę iż kryzys będzie się 

jedynie pogłębiał. Winna temu miała być m.in. postawa państw zachodnich, które wobec 

ograniczonych możliwości pozyskania funduszy z wewnątrz, były jedyną szansą wyjścia z 

kryzysu. Ciekawie brzmiał fragment, w którym Moczulski oceniał wprowadzenie stanu 

wojennego jako operację zakończoną sukcesem. Pisał iż rozbito w ten sposób opór 

„Solidarności”, a szok w społeczeństwie pozwolił na szybkie opanowanie sytuacji przez 

władze. Zdaniem Moczulskiego początkowy sukces nie przerodził się w kolejne. „Zabrakło siły 

potrzebnej do pościgu i całkowitego zniszczenia przeciwnika. Oczywiście, chodzić tu może 

tylko o siłę i działanie polityczne, a nie policyjne. Najwyraźniej zabrakło zarówno koncepcji 

politycznej, co dalej po wstępnym sukcesie, jak też formacji politycznej która by tą koncepcję 

wykonała. Zaniedbano też przygotowania niektórych środków, dziwi, że nie zabezpieczono ani 

rezerwy politycznej np. przez wcześniejsze ciche pozyskanie sobie któregoś z ugrupowań 

opozycyjnych, ani rezerwy materialnej, choćby poprzez przygotowanie zapasów rynkowych” 

- pisał Moczulski882. W dalszej części zarzucał PZPR, że poprzez zastosowanie siły straciła ona 

możliwość politycznego rozwiązania konfliktu. Przewidywał pięć możliwych scenariuszy: 

naturalną stabilizację (stopniowe znoszenie rygorów stanu wojennego i podnoszenie stopy 

życiowej gwarantujące władzom stabilizację); wymuszony spokój (utrzymywanie niektórych 

obostrzeń stanu wojennego by utrzymać społeczeństwo w ryzach); pat (duże protesty 

uniemożliwiające zniesienie stanu wojennego, jednak w tym wariancie opozycja byłaby zbyt 

                                                 
880 AIPN, 1585/273, Telekonferencja kierownictwa MSW, 3 XI 1982 r., k. 180. 
881 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 4 II 1982 r., k. 304; Idem, 
01210/262, Informacja SB dotycząca sytuacji w KPN, IV 1982 r.; G. Majchrzak, Nękanie Holoubka, 
„Rzeczpospolita”, 17 VII 2003. 
882 AIPN, 2418/1, t. 19, SOR „Oszust”, Memoriał Leszka Moczulskiego do Wojciecha Jaruzelskiego z 13 II 1982 
r., k. 192 
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słaba by wymusić na władzach ustępstwa); narastanie niepokoju (represje stanu wojennego nie 

zlikwidują źródeł konfliktu a wygenerują kolejne); odwołanie stanu wojennego (szybkie 

zniesienie obostrzeń, w połączeniu z reformą gospodarki mogło wywołać społeczne poparcie). 

Moczulski nie stawiał żadnych żądań, nie kreślił w przytaczanym memoriale scenariusza 

wyjścia z kryzysu ale przestrzegał przed nadciągającą katastrofą. Ostrzegał przed możliwością 

wybuchu niekontrolowanej rewolucji, która mogła cofnąć cywilizacyjnie kraj o kilkadziesiąt 

lat. „Nawet w warunkach zewnętrznie całkowitego spokoju żywiołowe procesy mogą zniszczyć 

wszystko, zrujnować gospodarkę na kilkadziesiąt lat, spowodować skutki społeczne, sięgające 

po odległe pokolenia. Nie mówiąc już o tym, że cenę za zajadłość Zachodu i ewentualną 

nieustępliwość ZSRR zapłaci przede wszystkim Polska. Nie trzeba wyrzekać się nadziei. 

Obowiązkiem naszym jest jednak liczyć się z najgorszym”883. 

Memoriał nie był kolportowany i dla członków KPN pozostał nieznany. W połowie lutego 

1982 r. w drugim obiegu pojawiła się odezwa sygnowana przez CKAB KPN. O tyle nietypowa, 

że jej początek był nawiązaniem do początku „Manifestu Komunistycznego” („Widmo krąży 

po Europie, widmo Polski Niepodległej. Od wielu lat nie daje spokoju wszystkim tym, którzy 

zniewolenie naszego narodu uznali za klucz do fałszywie pojętej równowagi sił w Europie, za 

istotny warunek pokoju opartego na kłamstwie, terrorze i polityce z pozycji siły”884). Odezwa 

określała wprowadzenie stanu wojennego dniem hańby rządzącej ekipy. Nawoływała także 

swych członków i zwolenników do zaangażowania się w konspiracyjną działalność 

„Solidarności”. Pisano o działaniach „rozważnych ale zdecydowanych i systematycznych, 

umacniających i rozsadzających front oporu przeciwko systemowi zniewalania narodu”885. 

Odezwa mówiła o walce o przywrócenie praw obywatelskich i uwolnienie więźniów 

politycznych. Nie nawoływała do stosowania metod siłowych. 

Sposobem na wznowienie aktywności w podziemiu - w sytuacji gdy większość 

kierownictwa siedziała w więzieniach lub się ukrywała - było kontaktowanie się z Marią 

Moczulską. Pełniła ona wciąż rolę nieformalnego zwornika wielu inicjatyw, wykraczających 

często poza Warszawę. Zgłaszający się do mieszkania przy ul. Jaracza ryzykowali jednak 

dekonspirację, gdyż było ono pod stałą obserwacją SB i efekty działań wywiadowców 

przynosiły realne efekty. Stało się tak m.in. w wypadku Cezarego Karolaka, który zgłosił się 

na Jaracza w kwietniu 1982 r. z pomysłem stworzenia Narodowego Związku Młodzieży (jako 

grupy skonfederowanej w KPN). Pomysł nie wyszedł poza opracowanie deklaracji ideowej, ale 

                                                 
883 Ibidem, k. 201. 
884 AIPN, 2418/1, t. 19, SOR „Oszust”, Odezwa CKAB KPN z 15 II 1982 r., k. 186. 
885 Ibidem. 
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SB zwracała baczną uwagę nawet na tego typu inicjatywy. Usiłowano je szybko neutralizować, 

a gdy to się nie udało, doprowadzić do ich rozbicia w późniejszym okresie886. 

Tego typu inicjatywy najczęściej powstawały w gronie młodzieży negatywnie oceniającej 

wprowadzenie stanu wojennego, która zetknęła się z programem KPN przed 13 grudnia. W ten 

sposób powstał m.in. Roztoczański Ruch Oporu KPN. Pod górnolotną nazwą kryli się 

uczniowie Technikum Drzewnego ze Zwierzyńca, którzy pozostając pod wpływem kolegów z 

Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego kolportowali konfederackie ulotki oraz wykonywali 

antyreżimowe napisy na murach. SB wpadła na ich trop, co skończyło się aresztowaniami887. 

Obawiająca się prowokacji i nasyłania potencjalnych kandydatów do podjęcia działalności 

podziemnej przez SB, Moczulska odsyłała nieznane jej osoby, nakazując ograniczyć kontakty 

z nią. Zachęcała ich jednak do pozostawania w gotowości mówiąc, że w odpowiednim 

momencie ktoś z Konfederacji się do nich zgłosi. W Warszawie po 13 grudnia 1981 r. próby 

reaktywowania KPN podejmowali niezależnie od siebie także Stefan Melak oraz ukrywający 

się Andrzej Szomański. Jeszcze przed zwolnieniem z internowania Melaka do SB docierały 

informacje iż jego krewni zorganizowali - najpóźniej w marcu 1982 r. - kilkunastosobową grupę 

KPN, której działalność polegała głównie na samokształceniu. Jednak stołeczna SB najmocniej 

obawiała się konspiracji wyrosłej z RRN, którego szefostwo oraz liczebność pozostawała w 

pierwszych miesiącach stanu wojennego nieznane. Esbecy obawiali się, że działacze RRN 

usiłowali odtworzyć struktury ogólnopolskie w oparciu o środowiska robotnicze. Polegając na 

informacjach od dwóch tajnych współpracowników ustalono, że członkowie RRN nie tylko 

zaopatrywali konspiracyjne komórki KPN poza Warszawą w akcesoria drukarskie ale także 

przejawiali zainteresowanie gromadzeniem na potrzeby konspiracji broni a także planowali 

szkolić konfederatów z zakresu przygotowania wojskowego888. 

W świetle doniesień TW konspiratorzy z RRN byli w kontakcie z Marią Moczulską, która 

w tym czasie wyrastała na szarą eminencję KPN. Jej nieformalna rola oraz brak 

pełnomocnictwa do reprezentowania Konfederacji wciąż nie podobała się wielu członkom 

KPN. Moderowało to konflikty, a te były z kolei podsycane przez SB. Skompromitowanie 

Moczulskiej okazało się celem prowokacji SB. Podjęto wówczas działania na dwóch 

płaszczyznach. Po pierwsze, starano się przez wysyłanie anonimów oraz działalność TW 

                                                 
886 AIPN, 1585/4407, Informacja SB dotycząca aktualnej sytuacji w kraju według meldunków nadesłanych 28 IV 
1982 r., k. 88, 90; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 11 II 1982 r., k. 
306-307; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 2, s. 485–486;  
887 AIPN, 001708/2104, H. Flis, Wpływ ideologii Konfederacji Polski Niepodległej na postawy młodzieży szkół 
średnich na przykładzie województwa zamojskiego w latach 1981-1983, WSO Legionowo 1985, k. 43-47. 
888 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 30 I 1982 r., k. 310-311; G. 
Wołk, Ostatnie pokolenie piłsudczyków?..., s. 311-312. 
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skłócać Moczulską z pozostającymi na wolności działaczami. Sugerowano im, że swoimi 

działaniami kompromituje Moczulskiego a także KPN. Przyniosło to skutek i część działaczy 

partii na trwałe wycofała się z aktywności opozycyjnej lub związała się z innymi organizacjami. 

SB potraktowała Moczulską jako narzędzie w akcji propagandowej wymierzonej w KPN. 

Końcem sierpnia 1982 r. w środkach masowego przekazu wyemitowano „Rozmowę 

kontrolowaną”, tj. odpowiednio spreparowane fragmenty rozmowy telefonicznej Moczulskiej 

z Aleksandrem Pruszyńskim, wspierającym KPN w Kanadzie. Nadając audycję, SB chciała 

zapewne osiągnąć kilka celów: poróżnić środowiska opozycyjne (wypowiedzi Moczulskiej 

zawierały ostre ataki na działaczy KOR, a także miały częściowo charakter antysemicki) oraz 

zniechęcić do KPN jej członków i sympatyków oraz całą opinię publiczną. Po akcji SB w prasie 

drugiego obiegu ukazały się oświadczenia CKAB KPN informujące o sierpniowej 

prowokacji889. „To błąd, że takie rzeczy mówi się przez telefon, ale kto by pomyślał, że 

czerwoni to puszczą”- podsumowywał Tadeusz Stański890. 

Zanim doszło do tej akcji SB funkcjonariusze starali się rozpoznać jak duże są zalążki 

konfederackiej konspiracji w stolicy. Pod koniec marca 1982 r. oceniono, że w mieście działają 

trzy takie grupy891. Idee głoszone przez KPN trafiały na podatny także wśród nastawionych 

radykalnie śląskich górników. Jeszcze przed staniem wojennym zdarzyły się przypadki 

gromadzenia przez nich materiałów wybuchowych. Początki tej inicjatywy sięgały połowy 

1981 r. Kojarzona z KPN grupa, która przyjęła nazwę „Legionu Polskiego” jeszcze przed 13 

grudnia 1981 r. planowała za pomocą wyniesionych z kopalń materiałów wybuchowych 

wysadzić tzw. szerokie tory, tj. magistralę kolejową którą docierała do Huty Katowice ruda 

żelaza z ZSRS. Pomysł przeprowadzenia sabotażu w noc sylwestrową, w realiach ciągłych 

kontroli groził dekonspiracją, dlatego go zarzucono. W późniejszych tygodniach członkowie 

grupy zdecydowali się na wysadzanie tzw. pomników wdzięczności. Planowali także 

wysadzenie siedziby KM PZPR w Jastrzębiu. 31 stycznia 1982 r. podłożyli bombę pod pomnik-

czołg T-34 w Żorach, jednak ładunek nie wybuchł. 29 kwietnia 1982 r. zniszczyli makietę godła 

ZSRS w Wodzisławiu Śląskim. Grupa wydawała także pismo „Bagnet” oraz produkowała 

ulotki. SB udało się zwerbować jednego ze współtwórców organizacji i na przełomie września 

i listopada 1982 r. została rozbita aresztowaniami. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego 11 maja 

                                                 
889 AIPN, 0716/150, t. 10, Uzupełnienie meldunku operacyjnego dotyczącego oświadczenia kierownictwa KPN 
na temat audycji „Rozmowa kontrolowana” poświęconej KPN, 14 IX 1982 r., k. 346; Meldunek operacyjny 
zastępcy naczelnika Wydziału III-2 SUSW w Warszawie opisujący działalność Marii Moczulskiej, Warszawa, 7 
VI 1984 r., k. 370-372; Oświadczenie CKAB KPN, „Tygodnik Mazowsze”, 22 IX 1982, nr 27, s. 2; M. 
Lewandowski, M. Gawlikowski, Gaz na ulicach…, t. 2, s. 294-296. 
890 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, zapis z 28 sierpnia 1982 r. 
891 AIPN, 0716/150, t. 10, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 29 III 1982 r., k. 314-315. 
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1983 r. skazał Czesława Lipkę (konstruktora materiałów wybuchowych) na cztery i pół roku, 

Lesława Kokoszkę892 na trzy lata, Andrzeja Pokorskiego, Brunona Ponikiewskiego i Leszka 

Zubika na trzy i pół roku. Skazano także: Andrzeja Andrzejczaka (dziewięć miesięcy), 

Eugeniusza Raszewskiego (półtora roku), Ryszarda Papierzańskiego (osiem miesięcy) i 

Kazimierza Sacha (rok w zawieszeniu na dwa lata). Część skazanych po opuszczeniu Zakładu 

Karnego w Strzelinie wyemigrowała do Australii893. 

Nie tylko członkowie Legionu Polskiego identyfikowali się na terenie Śląska z KPN. W 

Zakładach Taboru Kolejowego w Gliwicach powstała kolejna taka grupa. Jej członkowie 

zajmowali się głównie kolportażem i produkcją ulotek. Została ona rozbita przez SB w połowie 

1983 r. W pierwszych tygodniach stanu wojennego uczniowie szkół średnich z Katowic, 

Sosnowca i Bytomia utworzyli związany z KPN Młodzieżowy Ruch Oporu (początkowo 

stosowali nazwę Grupy Młodzieżowe KPN Obszaru V). Działalność organizacji przejawiała 

się w produkcji i kolportażu ulotek. MRO przewodził Sławomir Skrzypek oraz Adam Słomka. 

SB udało się rozbić grupę w sierpniu 1982 r. a najaktywniejszych członków MRO skazano na 

wyroki wahające się od 1,5 roku do 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. W 

jednym z wewnętrznych raportów KPN z 1982 r. zwracano uwagę, że KAB nie był w stanie 

koordynować prowadzonych zadań. W warunkach konspiracyjnych było to jednak 

nieuniknione. Raport zwracał uwagę na odcinanie się od Teresy Baranowskiej niektórych grup 

i szacował liczbę konfederatów działających na terenie Śląska na 15 tysięcy, co było liczbą 

abstrakcyjną. Jednocześnie narzekano na brak pisma KPN wydawanego na tym obszarze894. 

Radykalne metody działalności, m.in. podpalenie 15 lutego 1982 r. komisariatu MO i plany 

wysadzenia lokalnej siedziby PZPR podjęli konfederaci z Białegostoku. Próby stworzenia 

partyzantki miejskiej czynione były oddolnie i w dłuższej perspektywie nie zaowocowały 

większą ilością tego typu akcji. Podejmowanie konfrontacji siłowej przez tworzące się 

podziemie nie spotykało się bowiem z akceptacją społeczną. Skuteczna okazywała się także 

SB, której funkcjonariusze sprawnie rozbijali powstające grupy895. 

                                                 
892 Lesław Kokoszka został zwerbowany w sierpniu 1982 r. jako KO „KL”, następnie TW „Skorpion”. Pomimo 
wysokiego wyroku opuścił więzienie po kilku miesiącach i wyemigrował do Australii (zob. K. Łojan, op.cit., s. 
253, Relacja Czesława Lipki opracowana przez Haliną Żwirską [w:] encysol.pl, [dostęp: 16 XI 2019 r.]). 
893 Relacja Brunona Ponikiewskiego opracowana przez Haliną Żwirską [w:] encysol.pl, [dostęp: 16 XI 2019 r.]; 
S. Relacja Czesława Lipki…; K. Łojan, op.cit., s. 252-253; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 406; T. Szafron, 
Legion Polski [w:] encysol.pl, [dostęp: 16 XI 2019 r.]; T. Kurpierz, J. Neja, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-
Dąbrowski…, s. 257. 
894 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 8, Poufny raport na temat Obszaru V KPN opracowana przez 
AK, [IV 1983 r.]; T. Kurpierz, J. Neja, NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski…, s. 257; K. Łojan, op.cit., 
s. 254-256; S. Reńca, Skrzypek. Jeden z pokolenia niepokornych, Warszawa 2012, s. 21-36, 46-49 i nast. 
895 A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, s. 169-170; E. Świętochowska-Bobowik, op.cit., s. 158-159. 
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W marcu 1982 r. SB przeprowadziła akcję aresztowań członków Polskiego Ruchu Oporu. 

12 marca internowany został (7 kwietnia zmieniono mu status na aresztowanego) Piotr Opozda. 

Dzień później przeprowadzono rewizję i aresztowano Janusza Sobańskiego z Chełma. Poza 

wydawaniem pisma „Słowo i Czyn” członkowie PRO posiadali broń palną i planowali 

rozbrajać patrole MO. Proces odbył się w błyskawicznym tempie i już 5 maja 1982 r. zapadły 

wyroki skazujące. W stosunku do postawionych zarzutów - „za przynależność do nielegalnej 

organizacji o charakterze zbrojnym” - nie były one jednak wysokie. Opozda oraz Cezary Wach 

otrzymali trzy lata, Sobański po trzy i pół roku pozbawienia wolności. Opuścili więzienie na 

mocy amnestii w 1984 r.896. 

Również w marcu 1982 r. funkcjonariusze SB rozpoczęli masową akcję namawiania 

internowanych do emigracji. Wojciech Jaruzelski już w styczniu 1982 r. zapowiadał, że nie 

będzie stawiał przeszkód w wyjeździe działaczy związkowych i opozycji. Zapowiedzi 

potwierdził 1 marca 1982 r. Czesław Kiszczak w wywiadzie udzielonym „Trybunie Ludu”. 

Dwa dni później do naczelników Wydziałów Paszportów KWMO trafiło pismo dyrektora Biura 

Paszportów MSW nakazujące „niezwłocznie przystąpić do realizacji wniosków o stały wyjazd 

z Polski osób internowanych (jak również zwolnionych z ośrodków odosobnienia), działaczy 

nielegalnych ugrupowań politycznych oraz opozycyjnych działaczy i aktywistów - członków 

»Solidarności«”897. Wniosek musiał zostać zaakceptowany przez jednostkę SB, której dana 

osoba była „figurantem” oraz potwierdzony przez zastępcę komendanta ds. SB. Dyrektor Biura 

Paszportów zaznaczał, że sprawy wyjazdowe internowanych i działaczy opozycji należy 

załatwiać jak najszybciej898. Pozbycie się z kraju osób uznanych za wrogie stanowiło od tej 

pory dla jednostek aparatu represji bezwzględny priorytet899. 

Sami internowani i opozycjoniści do emigracji podchodzili niechętnie. Od publikacji 

wywiadu w „Trybunie Ludu” dyskusje toczone w ośrodkach odosobnienia zdominowane 

zostały kwestią ewentualnego wyjazdu. Ścierały się wówczas dwa stanowiska: pryncypialne 

podejście, które emigrację uznawało niemalże za zdradę „Solidarności” jak i ugodowe, 

wychodzące z założenia, że stan wojenny odebrał możliwość realnego działania w kraju. Praw 

                                                 
896 Sprawy karne [w:] 13grudnia81.pl, [dostęp: 19 I 2018 r.]; P. Opozda, Bez aliansów. Przyczynek do historii 
Konfederacji Polski Niepodległej na Lubelszczyźnie, Kraków 2009; E. Wilkowski, op.cit., s. 265-267. 
897 AIPN, 1596/405, Pismo dyrektora Biura Paszportów MSW płk. Wacława Szarszewskiego do naczelników 
Wydziałów Paszportów Komend Wojewódzkich MO, 3 III 1982 r., k. 1; D. Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z 
Polski 1949-1989, Warszawa 2010, s. 316. 
898 Ibidem, k. 1-3; AIPN, 1630/24, Pismo dyrektora Biura Paszportów MSW płk. Wacława Szarszewskiego do 
zastępcy szefa Zwiadu WOP płk. Edmunda Wardy, 6 III 1982 r., k. 73-74. 
899 Warunki i możliwości dalszego ograniczenia rygorów stanu wojennego. Wywiad z ministrem Spraw 
Wewnętrznych, „Trybuna Ludu”, 1 III 1982 r., s. 1, 6; G. Wołk, Paszport w jedną stronę…, s. 51-52. A. 
Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, s. 96-97. 
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internowanych do pozostania w kraju bronił m.in. poseł Romuald Bukowski. W interpelacji 

datowanej na 11 marca 1982 r. apelował o przestrzeganie prawa, słusznie zauważając: „W 

naszej pragmatyce nie ma kary banicji, tak jak wcześniej nigdy nie było jej w naszych 

tradycjach. Stworzenie więc dla internowanych i ich rodzin możliwości bezterminowego 

wyjazdu za granicę w kontekście […] warunków w ośrodkach odosobnienia, a także wobec 

innych, drastycznych ograniczeń swobód obywatelskich wynikających ze stanu wojny, może 

w indywidualnym rozpoznaniu zainteresowanych przybrać formę imperatywu, co w rezultacie 

przeczyć będzie elementarnemu prawu obywatela do jego Ojczyzny”900. 

Władze wśród wypychanych w ten sposób z kraju „bandziorów” (określenie gen. 

Jaruzelskiego) najchętniej widziałoby także kierownictwo KPN. Wedle oceny „sprawdzonego 

źródła” SB liderzy KPN mieli się w początkach kwietnia 1982 r. do wyjazdu odnosić 

pozytywnie. Podobnie miały oceniać sytuację ich małżonki. O ile nie można wykluczać, że 

faktycznie żony Tadeusza Jandziszaka, Leszka Moczulskiego, Tadeusza Stańskiego i 

Romualda Szeremietiewa byłyby skłonne do wyjazdu, to już postawa prezentowana przez 

konfederatów nie daje podstaw, by zakładać żeby taką ewentualność brali pod uwagę901. 

W trakcie prowadzenia akcji emigracyjnej starano się także umieścić w gronie 

wyjeżdżających osoby będące agenturą SB. „Słusznie został podniesiony przez tow. gen. 

Sarewicza [dyrektora Departamentu II MSW – G.W.] problem dot.[yczący] konieczności 

wysyłania naszej agentury za granicę, przy okazji wyjazdów ekstremy »Solidarności«, KPN-u 

i KOR-u na Zachód. Jest ku temu niepowtarzalna okazja. Jeśli uda się nam na tej fali wypchnąć 

trochę dobrej agentury, to z pewnością uplasuje się ona na pozycjach dla nas korzystnych, 

przynosząc wymierne korzyści krajowi” - mówił podczas narady w MSW gen. Czesław 

Kiszczak902. Ze środowiska KPN udało się „wypchnąć” w ten sposób za granicę przynajmniej 

dwie osoby: Bernarda Koleśnika i Marka Lachowicza. Proces ten nie był szybki. Zanim 

wytypowana osoba opuściła kraj mijało kilkanaście miesięcy, czasami wręcz kilka lat. Skala 

zjawiska nie jest znana badaczom a poziom zniszczenia materiałów Departamentu I MSW 

utrudnia, czy wręcz uniemożliwia próbę jej oszacowania903. 

                                                 
900 AIPN, 529/24, Interpelacja Romualda Bukowskiego do Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie: przestrzegania prawa i polepszenia warunków w ośrodkach odosobnienia dla 
internowanych w wyniku wprowadzenia stanu wojny, 11 III 1982 r., k. 203. Według Niny Milewskiej Bukowski 
był utajnionym członkiem KPN. Z kolei Kazimierz Barcikowski zapamiętał, że Bukowski w okresie 
solidarnościowej rewolucji występował w sejmie PRL jako przedstawiciel „Solidarności” (relacja Niny 
Milewskiej; K. Barcikowski, op.cit, s. 263, 272-273). 
901 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 13 IV 1982 r., k. 316-317; G. 
Wołk, Paszport w jedną stronę?..., s. 70. 
902 AIPN, 0811/37, Materiały z krajowej odprawy kierowniczego aktywu resortu spraw wewnętrznych odbytej w 
dn. 7 VI 1982 r., k. 96. 
903 G. Wołk, Paszport w jedną stronę?..., s. 65-74. 



299 
 

Okoliczności werbunku oraz współpracy z SB Bernarda Koleśnika, czyli pierwszego z 

wymienionych marielitos, zostały już omówione w rozdziale pierwszym. W momencie 

wprowadzenia stanu wojennego został on internowany w ośrodku odosobnienia w Białołęce. 

Należał do nielicznej grupy internowanych, których przetrzymywano w ośrodkach 

odosobnienia prawie do końca ich istnienia. Zwolniono go dopiero 22 listopada 1982 r. W 

czerwcu 1982 r., zainteresował się nim płk Henryk Bosak, naczelnik Wydziału XI 

Departamentu I MSW (zajmującego się „przeciwdziałaniem dywersji politycznej”). Pierwotnie 

Koleśnik miał się udać do Australii, ostatecznie wyjechał do Szwecji. Stało się to dość późno, 

bo dopiero w 1984 r. W materiałach wywiadu figurował pod kryptonimem „Baltic”, jednak do 

tej pory nie odnaleziono materiałów archiwalnych dotyczących jego aktywności agenturalnej 

podczas pobytu na emigracji. Nie potwierdzono także informacji o zatrudnieniu go po 1989 r. 

w polskiej ambasadzie w Sztokholmie904. 

Z kolei Marek Lachowicz był tajnym współpracownikiem Wydziału III KW MO w 

Szczecinie posługującym się pseudonimami „Grzegorz”, „Darek”, „Piotrowski” i „Jankowski”, 

o czym była już mowa w rozdziale pierwszym. Internowano go od 16 grudnia 1981 r. do 24 

lipca 1982 r. w Goleniowie (do 4 stycznia 1982 r.), następnie w Wierzchowie Pomorskim. W 

czerwcu 1982 r. przejął go Wydział XI Departamentu I MSW. Współpracę z nim zakończono 

najprawdopodobniej 24 kwietnia 1989 r., a materiały wybrakowano 31 maja 1989 r. W okresie 

współpracy z wywiadem posługiwał się pseudonimem „Vidor”. Zachowały się szczątkowe 

informacje potwierdzające jego agenturalną aktywność w czasie emigracji905. 

Niewiele wiadomo o tym w jaki sposób wykorzystywano agentów w szeregach 

solidarnościowej emigracji. Z dostępnych źródeł wynika, że większość, może nawet wszyscy, 

była „na kontakcie” oficerów Wydziału XI Departamentu I, którego głównym zadaniem było 

rozpracowywanie zagranicznych (nie tylko polonijnych) ośrodków wspierających podziemną 

„Solidarność”. Zapewne wywiad starał się zdobywać agentów, którzy w przyszłości mogliby 

mu w tych działaniach pomóc. Nie można wykluczyć, że wysyłani na Zachód mieli być 

wykorzystywani w działaniach dezintegracyjnych i dezinformacyjnych. Możemy się jedynie 

domyślać, że dużo trudniej było tego rodzaju agenturę wykorzystać do klasycznych działań 

                                                 
904 AIPN, 0787/475, Opinia Wydziału III-2 Komendy Stołecznej MO dot. internowanego Bernarda Koleśnika, 19 
XI 1982 r.; AIPN, 00328/664, t. 8, Teczka personalna TW „Marek Walicki”, k. 368 i nast; AIPN, 01746/5, 
Postanowienie o zniszczeniu akt sprawy archiwalnej Departamentu I, 20 I 1990 r., k. 57; J. Piński, op. cit.; G. 
Wołk, Paszport w jedną stronę?..., s. 65-67. 
905 AIPN, 01746/4, Postanowienie o zniszczeniu akt sprawy archiwalnej Departamentu I, 31 V 1989 r., k. 262; 
AIPN, 0449/34, t. 16, Notatka informacyjna dot. reakcji działaczy zagranicznych struktur „S” i KPN na dekret o 
amnestii, 18 IX 1984 r., k. 6; AIPN Sz, 0052/781, Akta osobowe TW „Jankowski” dot. Marka Lachowicza; M. 
Stefaniak, „Byliśmy przyjaciółmi”…, s. 112; A. Kubaj, Nie wyrośli z marzeń…, s. 29, 358; T. Kenar, A. Kubaj, 
op.cit., s. 105-108; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 125; G. Wołk, Paszport w jedną stronę?..., s. 67-68. 
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wywiadowczych skierowanych przeciwko państwom zachodnim. Aczkolwiek i tego nie można 

wykluczyć906. 

Wśród blisko 10 tysięcy emigrantów politycznych którzy opuścili kraj do końca lat 80-

tych znaleźli się także konfederaci. W pierwszych miesiącach stanu wojennego decyzję o 

wyjeździe podjęła m.in. rodzina Jaworowskich mocno zaangażowana w działalność stołecznej 

KPN oraz aktywny w KOWzP Cezary Karolak. Według danych Biura Paszportów MSW z 

kraju wyjechało w tym czasie 61 członków KPN z rodzinami (dla porównania w tym samym 

dokumencie padała liczba 35 aktywistów KSS „KOR” oraz 33 NZS)907. 

W reakcji na działania Kościoła katolickiego, usiłującego przede wszystkim zażegnać 

ryzyko konfrontacji siłowej pomiędzy komunistami a zwolennikami „Solidarności”, Leszek 

Moczulski wystosował końcem kwietnia 1982 r. list otwarty do prymasa Józefa Glempa. 

Odnosił się nim do listu prymasa skierowanego do polskich biskupów 8 kwietnia 1982 r. 

Dołączone do niego tezy Prymasowskiej Rady Społecznej podkreślały konieczność osiągnięcia 

ugody społecznej. Samą Rada powołano w listopadzie 1981 r., zaś jej pierwsze posiedzenie 

odbyło się 12 grudnia 1981 r. Składała się z 28 przedstawicieli reprezentujących różne 

środowiska katolickie, głównie Znaku i KIK. Zaskakujący był brak w Radzie doradców 

„Solidarności” związanych z Episkopatem, takich jak: Wiesław Chrzanowski (dokooptowany 

do Rady jesienią 1982 r.), Romuald Kukułowicz, Jan Olszewski, Władysław Siła-Nowicki czy 

Andrzej Stelmachowski. Zdaniem Andrzeja Friszke miało to na celu nadanie jej bardziej 

społecznego niż politycznego kształtu. Z drugiej strony prezesem wybrano Stanisława Stommę, 

aktywnego polityka i byłego przewodniczącego Koła Posłów Znak908. 

Prymasowska Rada Społeczna w realiach stanu wojennego mogła spotkać się dopiero 23 

stycznia 1982 r. Andrzej Friszke sądzi, że to właśnie na przełomie stycznia i lutego rozpoczęły 

się w gronie jej członków dyskusje nad tezami ogłoszonymi w kwietniu. Prymas Glemp po 

wprowadzeniu stanu wojennego był zmuszony do lawirowania pomiędzy władzą a 

społeczeństwem. Wzywając do spokoju starał się jednocześnie unikać zarzutów o kolaborację 

z władzą. Z drugiej strony Kościół domagał się od początku od władz ograniczenia rygorów 

stanu wojennego i wypuszczenia więźniów politycznych. Prymasowska Rada Społeczna 

osiągnięcie ugody społecznej widziała w zawarciu przez władzę ugody z przedstawicielami 

                                                 
906 G. Wołk, Paszport w jedną stronę?..., s. 68. 
907 Ibidem, s. 65; AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 13 IV 1982 r., k. 
316-317. 
908 A. Friszke, Siedem lat przed Okrągłym Stołem. Prymasowska Rada Społeczna w stanie wojennym [w:] Idem, 
Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007, s. 330-333; R. Ptaszyński, Stommizm. Biografia 
polityczna Stanisława Stommy, Kraków 2018, s. 580-581. 
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„Solidarności” (także rolniczej) oraz przedstawicielami świata nauki, kultury i sztuki. Miało to 

nastąpić przy wydatnym udziale Kościoła. W „Tezach” zwracano uwagę, że opór wobec stanu 

wojennego może przybrać formę aktów terrorystycznych. Reakcja środowisk opozycyjnych na 

„Tezy” była zróżnicowana. Przeważały opinie iż dokument był zbyt ugodowy. Powstała 22 

kwietnia 1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, będąca przez 

następne lata głównym ciałem politycznym podziemnej „Solidarności”, postulaty te przyjęła 

pozytywnie, uznając je za płaszczyznę negocjacji z rządem. Z kolei dla członków KC PZPR 

dokument posłużył za przykład upolitycznienia Kościoła. Adam Łopatka, szef Urzędu ds. 

Wyznań, uznał go w rozmowie z Jerzym Turowiczem za niesiniejący. Faktycznie, władze go 

zignorowały909. 

Jego wagę dostrzegł lider KPN. W datowanym na 23 kwietnia 1982 r. liście otwartym 

Moczulski zwrócił się do Prymasa Glempa „nie tylko jako Więzień Stanu, lecz jako przywódca 

liczącej się zorganizowanej siły społecznej”. Na początku listu odwoływał się do lutowego 

„Memoriału” a także stwierdzał, że ugoda jest konieczna, aczkolwiek trudna do osiągnięcia. 

Zaznaczył przy tym, że jest odbierany za polityka rewolucyjnego i radykalnego a pomimo tego 

uważa osiągnięcie ugody za własny cel. Jednak odbierał go jako etap na drodze do osiągnięcia 

głównego celu, jakim była niepodległość. „Założenia ideowe i cele KPN są znane, nie 

zamierzamy od nich odstępować, a co ważniejsze - zrealizujemy je. Potwierdzając to wszystko, 

opowiadam się po stronie ugody - takiej, jaką proponuje Kościół […] Jeśli kierunek procesu 

historycznego jest zgodny z rewolucyjnym programem KPN, porozumienie ograniczy koszty. 

Jeśli kierunek wydarzeń będzie inny, zwyciężą nasi przeciwnicy”910. 

List Moczulskiego składał się czterech części. Dwie ostatnie były polemiką z „Tezami” 

Prymasowskiej Rady Społecznej. Lider KPN zwracał uwagę, że Kościół postulował w tym 

dokumencie przywrócenie praw obywatelskich, jednak sam dokument nie precyzował o jakie 

prawa chodzi. Zdaniem Moczulskiego te prawa należałoby wyliczyć enumeratywnie. Zwracał 

także uwagę, iż nie wszystkie prawa obywatelskie (np. wolne wybory) zostaną przez władze 

zaakceptowane. Elementem wymagającym według lidera KPN doprecyzowania była amnestia 

                                                 
909 Tezy Prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie Ugody Społecznej, Warszawa, 5 IV 1982, s. 1-14; I. Smentek, 
Priorytety w wypowiedziach prymasa Polski w okresie stanu wojennego, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2006, 
nr 19, s. 58; A. Friszke, Siedem lat przed Okrągłym Stołem…, s. 336-345; R. Ptaszyński, op.cit., s. 584-586; R. 
Łatka, Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, 
Warszawa 2019, s. 512-514; Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981-1989, wstęp, wybór i oprac. J. Olaszek, 
Warszawa 2010, s. 67; A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, s. 215-217; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i 
Kościół (1945-1989), Kraków 2006, s. 383-384. 
910 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, List otwarty Leszka Moczulskiego do Prymasa 23 IV 
1982 r., k. 160-164. 
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dla więźniów politycznych oraz kształt związków zawodowych, których przywrócenie 

postulowano w „Tezach”911. 

List kończyło odwołanie do strachu jakim ogarnięci byli zdaniem Moczulskiego 

członkowie Prymasowskiej Rady Społecznej: „Od polityki uciec się nie da. Ugoda społeczna 

będzie aktem politycznym, polityczne będą jej ustalenia i polityczne skutki. Wstydliwe 

odwracanie się od polityki nic tu nie zmieni, a zamiast rozjaśnić sytuacje, tylko ją skomplikuje. 

Rozumiem zresztą skąd bierze się skłonność Autorów Tez do pomijania polityki. Chodzi o 

krytykę «Solidarności», że zbytnio zajęła się polityką. W jakiejś mierze podzielam tę krytykę, 

bo związki zawodowe powinny skupiać się na robocie związkowej, gdy polityka jest domeną 

działania partii i stronnictw […] Zdaję sobie sprawę, że upolitycznienie «Solidarności» 

następowało pod presją wydarzeń i było jej narzucone z zewnątrz, ale było także niezbędne, 

aby ten wielki ruch społeczny spełnił oczekiwania”912. 

Moczulski wskazywał tym samym, iż ugoda powinna rozwiązać także kwestię 

funkcjonowania politycznych organizacji, opozycyjnych względem PZPR. Przestrzegał, że 

pominięcie problemu może doprowadzić do represji na przeciwnikach systemu, a w dalszej 

kolejności do konfrontacji siłowej. Zwracał uwagę, iż komuniści także mają własne 

ograniczenia: „Władze mogą - i będą musiały - zawrzeć ugodę, ale nie wymagajmy od nich 

bezwarunkowej kapitulacji […] Trzeba powiedzieć wyraźnie: Polsce potrzebna jest dziś ugoda. 

Nie zakończy ona trwającej od blisko dwu lat rewolucji, ale ograniczy jej koszty i powstrzyma 

grożącą falę żywiołowo - niszczycielską”. Kończąc swój list lider KPN podawał trzypunktowy 

plan przyszłej ugody: 

- przywrócenie praw uzyskanych przez społeczeństwo podczas istnienia „Solidarności” 

- stworzenie warunków do sprawnego działania rządu po odwołaniu stanu wojennego 

- zapoczątkowanie rzeczywistego współudziału w celu wyjścia z kryzysu gospodarczego 

Istotnym aspektem skutecznej ugody było wedle Moczulskiego zakończenie okresu 

rozliczeń i wprowadzenie amnestii nie tylko dla opozycjonistów i działaczy „Solidarności”, co 

oznaczało objęcie nią także przedstawicieli władzy, którzy dopuścili się przestępstw913. Nie 

wiadomo kiedy i czy w ogóle list ten dotarł w Prymasa Glempa lub Prymasowskiej Rady 

Społecznej. Moczulski usiłował go wysłać drogą formalną z aresztu, jednak zostało to 

zablokowane jako przejaw „kontynuowania przez niego przestępczej działalności”914. Lider 

                                                 
911 Ibidem. 
912 Ibidem, k. 163. 
913 Ibidem, k. 163-164; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 2, s. 31-33. 
914 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Odpowiedź naczelnika AŚ Warszawa-Mokotów na 
skargę Leszka Moczulskiego, 15 V 1982 r., k. 167. 
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KPN nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Nic nie wiadomo by jego treść omawiano w gronie 

członków Episkopatu. 

Pierwsze tygodnie stanu wojennego przyniosły również sparaliżowanie działalności 

zagranicznej KPN. Kuriozalnie brzmiała proklamacja sygnowana przez Macieja Pstrąg-

Bieleńskiego, w której informował o przejęciu od rządu na uchodźstwie przywództwa nad 

„frontem emigracyjnym”. Biuro Śledcze MSW informowało w tym czasie Prokuraturę iż 

Ryszard Nowak przebywając za granicą podjął działalność w Tymczasowej Radzie 

Koordynacyjnej, która zastąpiła działających do tej pory pełnomocników KPN. W skład TRK, 

wedle informacji MSW, weszli także działający do tej pory na rzecz Konfederacji: Władysław 

Gauza, Maciej Pstrąg-Bieleński, Tomasz Strzyżewski i Jerzy Kleban915. 

Były to jednak informacje nieścisłe. Wciąż bowiem trwał konflikt pomiędzy Gauzą i 

Pstrąg-Bieleńskim. Obaj zarzucali działalność agenturalną drugiej stronie. Ostry spór 

zniechęcał innych do włączenia się we wspieranie Konfederacji na emigracji. Zarzuty o 

współpracę z SB Gauzy, Pstrąg-Bieleńskiego, Jerzego Sychuta czy Jerzego Klebana nie 

znajdują potwierdzenia w materiale archiwalnym. Pokazuje to, że powodem słabości inicjatyw 

emigracyjnych były spory ambicjonalne a nie działania operacyjne służb specjalnych PRL. Gdy 

w kwietniu 1982 r. Gauza zarzucał współpracę z SB m.in. Pstrąg-Bieleńskiemu, Klebanowi i 

Hanffowi jako „jedynego sprawiedliwego” wymieniał wysłanego przez służby na zachód 

Ryszarda Nowaka, który był wówczas zarejestrowany jako OZI. Paraliż przedstawicielstw 

zagranicznych doprowadził do tego, że Jerzy Giedroyć powołując się na „zdezawuowanie 

wszystkich przedstawicieli KPN na Zachodzie” nie przyjmował pieniędzy dla KPN. Wcześniej 

środki płynące przez Instytut Literacki dla KPN odbierał Maciej Pstrąg-Bieleński916. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego wysiłki sztokholmskiej rezydentury wywiadu PRL 

skoncentrowały się na inicjatywach związanych z opozycją. Optymalnym celem było ich 

opanowanie agenturalne, jednak funkcjonariusze wywiadu otrzymali także zadania zmierzające 

do rozpoznania i obserwowania działalności osób wspierających podziemie w Polsce. O ile za 

najgroźniejszą dla władz PRL uznawano w tym czasie skandynawską działalność Jakuba 

Święcickiego to już zagrożeniem numer dwa były tamtejsze biura KPN i Tomasz Strzyżewski, 

określany mianem „organizatora działalności antysocjalistycznej na obszarze całej 

                                                 
915 IPMS, sygn. A.66/39, Proklamacja KPN, Kolonia, 17 XII 1981 r., bp. 
AIPN, 551/95, Akta nadzoru śledztwa, Notatka w sprawie przekazania śledztw do Prokuratury Wojskowej, 17 XII 
1981 r., k. 6v. 
916 IPMS, sygn. A.66/12, List Jerzego Giedroycia do Tadeusza Brzostka, 23 VI 1982 r., bp.; ZHRL, PSL na 
uchodźstwie, sygn. 931, List Władysława Gauzy do Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, 2 IV 1982 r. 
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Skandynawii, inicjatora powołania do życia grup dywersyjno-terrorystycznych, mających za 

zadanie prowadzenie tego typu akcji na terenie Polski”917. 

W początkach 1983 r. Maciej Pstrąg-Bieleński, zapewne w oparciu o kontakty z ABN, 

nawiązał współpracę ze Światową Ligą Antykomunistyczną (WACL). Uczestniczył w jednym 

z jej spotkań w Luksemburgu. Od maja 1984 r. kontakty te zostały sformalizowane i 

przedstawiciel KPN posiadał w WACL status pełnoprawnego reprezentanta Polski. Przyjęcie 

KPN do WACL nastąpiło 30 kwietnia 1984 r., podczas 17-tej konferencji WACL odbywającej 

się w belgijskim mieście Ostende. Wraz z KPN przyjęto wówczas przedstawicieli Węgier, 

Urugwaju oraz Zairu. WACL była organizacją o zasięgu globalnym. Powstała w 1966 r. na 

Tajwanie z inicjatywy Czang Kaj-Szeka i przy znacznym wsparciu rządów USA i Korei 

Południowej. Zajmowała się wspieraniem prawicowych, antykomunistycznych organizacji. 

Tadeusz Iwiński w 1984 r. wymieniał WACL i ABN jako główne światowe ośrodki 

propagandy, określając je mianem „totalnie antykomunistycznych”. Z WACL współpracował 

szereg różnych organizacji i znanych polityków. Popierali ją m.in. prezydenci USA Jimmy 

Carter i Ronald Reagan oraz senator John McCain. Z drugiej strony w jej szeregach znaleźć 

można organizacje o neonazistowskim lub neofaszystowskim profilu, jak niemiecka „Grupa 

Paladyna” czy Włoski Ruch Społeczny918. 

Podczas konferencji w Luksemburgu Pstrąg-Bieleński rozmawiał m.in. z gen. Johnem K. 

Singlaubem. Wywiad PRL informował, że amerykański generał zaprosił przedstawiciela KPN 

osobiście co było nieprawdą. Aczkolwiek Pstrąg-Bieleński był z rozmowy zadowolony. 

Singlaub zaoferował mu bowiem pomoc, także finansową, w wyjeździe do USA i 

kontynuowanie tam działalności politycznej919. 

Obostrzenia stanu wojennego utrudniały kontakt z przedstawicielami zagranicznymi 

konfederacji. Łączność telefoniczna była utrudniona a kontakt poprzez kurierów nastręczał 

trudności. Przez pierwsze miesiące, z powodu zamknięcia granic, był wręcz niemożliwy. 

Niektórych kurierów, m.in. Zofię Wielogórską, udało się namierzyć SB. Wielogórska była 

córką Tadeusza Biernackiego, współautora słów „Pierwszej Brygady”. Sama walczyła w 

Powstaniu Warszawskim a po wojnie została działaczką londyńskiego Instytutu im. Józefa 

                                                 
917 AIPN, 003171/118, t. 3, Plan pracy rezydentury wywiadu w Sztokholmie krypt. Viking na lata 1982-1983, 20 
VII 1981 r., k. 212. 
918 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 828, Summary Report on 17th WACL pre-Conference Executive Board 
meeting, 30 IV 1984 r.; AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz 
planowane przez SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 70; T. Iwiński, Współczesny 
antykomunizm, Warszawa 1984, s. 49-51. 
919 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 828, List Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do Franciszka Wilka, 8 X 1983 r.; 
AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny, 2 I 1984 r., k. 351-352. 
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Piłsudskiego. Podczas podróży do PRL wykonywała zadania kurierskie920. W maju 1982 r. 

przyjechała z darami humanitarnymi do Warszawy i Krakowa, gdzie - posiadając 

pełnomocnictwa od Jerzego Zaleskiego - przekazała iż w ocenie rządu emigracyjnego 

członkowie KPN powinni ograniczyć aktywność konspiracyjną do działań 

samokształceniowych. Obawiając się eskalacji przemocy (podczas pobytu w kraju odwiedziła 

w szpitalach poszkodowanych uczestników manifestacji majowych) w imieniu ministra 

informowała iż KPN nie powinien brać udziału w manifestacjach i wiecach. Sugerowała 

skupienie się na działalności wydawniczej. Jednak głównym celem jej wizyty było przekazanie 

liderom KPN informacji iż ceną za dalsze poparcie ich działalności przez Londyn jest publiczne 

odcięcie się od działalności Konstantego Zygfryda Hanffa. Elementem wzbudzającym obawy 

„polskiego Londynu” była nietajona przez niego chęć do zbrojnej konfrontacji z komunistami. 

Wielogórska w przypadku odcięcia się Hanffa obiecała wsparcie finansowe dla działalności 

wydawniczej KPN921. 

W Polsce kurierka spotkała się m.in. z Ryszardem Zielińskim, który - przynajmniej wobec 

londyńskiej emigracji - wciąż pełnił funkcję reprezentanta KPN. W przesłanym konspiracyjnie 

liście do Jerzego Zaleskiego tak przedstawiał sytuację rozbitej partii: „Rola KPN w okresie 

przedgrudniowym była większa niż jesteście o tym przekonani, natomiast mniejsza niż ją rysuje 

obecna propaganda telewizyjna, kreująca KPN naczelnym «ekstremem» wiodącym kraj do 

«kontrrewolucji». W grudniowym przewrocie KPN została rozbita, niemal cała góra wyłapana. 

Wątłe zastępcze struktury poniosły kolejne ofiary po warszawskim 3 Maju, wtedy drugie 

kierownictwa poszły także siedzieć. Z Konwentu uratował się tylko A[ndrzej] S[zomański], bo 

się w grudniu ukrył i do dziś ukrywa działając w warszawskim podziemiu, no i zostałem ja, 

nadal nie zdekonspirowany dzięki determinacji i przytomności tych paru osób spośród 

internowanych czy aresztowanych, którzy o mnie wiedzieli. Już w styczniu, mimo bardzo 

wielkich trudności wynikających z ówczesnej ostrości stanu wojennego, zacząłem jeździć do 

Warszawy i gdzie indziej, starając się zorientować co zostało z Leszkowego dziedzictwa. Na 

pewno poza moją wiedzą istnieją jakieś grupki tu i tam, natomiast zobaczyłem i stwierdziłem 

istnienie: a) Andrzeja, piszącego i wykorzystującego w Warszawie możliwości powielaczowe. 

On reprezentuje pogląd, że w obecnej sytuacji trzeba wszystkie siły ludzkie KPN wtopić w 

podziemną Solidarność, b) stwierdziłem istnienie zastępczego, zdalnie przez Andrzeja 

                                                 
920 Jerzy Ostoja-Koźniewski, wspominał, że Zofia Wielogórska ps. Mewa po raz pierwszy pełniła funkcję kuriera 
przewożąc w czerwcu 1978 r. środki na zakup maszyny do pisania dla Leszka Moczulskiego (zob. AJPwL, Liga 
Niepodległości Polski, sygn. 8, Przemówienie Przewodniczącego Głównego Komitetu Wykonawczego LNP na 
kongresie KPN, 28-29 III 1992 r. 
921 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 17 V 1982 r., k. 321-322. 
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sterowanego KABu (Kierownictwo Akcji Bieżącej), w osobach trzech braci jednego z 

internowanych w Białołęce członków starego KABu922. Ludzie tak zwani prości, ale zapaleni. 

Nowy KAB dysponuje trzema zwartymi grupami młodzieży w Warszawie i kontaktuje się z 

jedną w Łodzi. Zajmował je głównie ulotkowaniem, nie bardzo wiedząc co poza tym robić. Już 

jednak w marcu uruchomiliśmy, z udziałem dwóch ludzi z uniwersytetu warszawskiego, oraz 

przy współpracy znanego wam (m.in. z Montresoru) prof. Ł.923 No i mojej - KPNowski 

uniwersytet latający, obejmujący prelekcje i seminaria z zakresu dziejów najnowszych i 

politologii. Niestety po zajściach majowych zrobiło się nazbyt niebezpiecznie i zawiesiliśmy 

chwilowo wykłady. Stale idzie wątlutka bo wątlutka, ale cenna akcja ulotkowa, przypominająca 

ludziom naczelne prawdy czasu. Poza tymi grupkami dochodzą mnie wiadomości o pojawianiu 

się jakichś grup we Wrocławiu, Gdańsku i Lublinie, ale na własne oczy tego nie widziałem. 

Dziś mniej zresztą jest istotny fakt, czy w zorganizowanych grupach znajduje się stu czy tysiąc 

ludzi - ważniejsze, że typ postawy ka-pe-enowca, wywodzący się z pewności, że ustrój 

polskiego sowietyzmu jest niereformowalny - stał się niemal powszechnym typem postawy 

polskiego młodego pokolenia. Ten stan rzeczy, oraz rozpropagowanie KPN ponad jej zasługi 

drogą napaści telewizyjnych, a także legenda Leszka i towarzyszy - stwarza właściwie 

nieograniczone możliwości odziaływania w duchu niepodległościowym”924. 

Obszernie cytowany list jest o tyle sensacyjnym znaleziskiem, że niezbicie dowodzi iż 

Zieliński po 13 grudnia 1981 r. zaangażował się czynnie w działalność konspiracyjną. Być 

może spotkał się nawet z ukrywającym się Szomańskim. W przypadku innych ośrodków nie 

miał zapewne takiej możliwości, gdyż nie był znanym współpracownikiem Moczulskiego. W 

przytaczanym liście Zieliński pisał o planowanym na wrzesień 1982 r. przyjeździe do Londynu. 

Było to możliwe, gdyż jak sam pisał „starania o paszport nie będą beznadziejne z racji mego 

wieku, pozycji «zawodowego» katolika i formalnego stania z boczku”. Nie wiadomo czy 

Zieliński ostatecznie wyjechał, a także czy podczas wyjazdu wypełniał zadania zlecone przez 

SB. W stanie wojennym został natomiast…przewodniczącym Krakowskiej Rady PRON. Być 

może te same informacje, które przesyłał do Londynu przekazywał SB. W znanych meldunkach 

znajdują się bowiem zbieżne informacje na temat poglądów Szomańskiego na pracę 

konspiracyjną, szczątkowe informacje na temat „uniwersytetu latającego”, warszawskich grup 

konspiracyjnych, zaangażowania rodziny Stefana Melaka w odtworzenie konfederackiej 

konspiracji itd. W jednym z dokumentów funkcjonariusze pisali, że informacje pochodzą od 

                                                 
922 Zielińskiemu pisał o braciach Melakach. Stefan był internowany w ośrodku odosobnienia w Białołęce. 
923 Najpewniej mowa o prof. Jerzym Łojku. 
924 IPMS, sygn. A.66/38, List Ryszarda Zielińskiego do Jerzego Zaleskiego, 29 V 1982 r. [?]. 
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dwóch TW. Czy jednym z nich był faktycznie Zieliński? Tego z uwagi na zniszczenie 

materiałów archiwalnych zapewne nigdy nie uda się jednoznacznie zweryfikować925. 

Prowadzenie konspiracji bez stosowania przemocy sugerowane przez kuriera z Londynu 

trafiło na podatny grunt. Przynajmniej w mieszkaniu przy ul. Jaracza. Gdy 28 maja 1982 r. 

gościli tam konfederaci z Łodzi oraz Lublina zostali poinstruowani przez Moczulską by nie 

podejmowali w imieniu KPN żadnych akcji protestacyjnych. Zalecano prowadzenie 

działalności samokształceniowej i wydawniczej. Moczulska miała pretensje do łodzian, że 

podziemne „Przedwiośnie” (wydawane od lutego 1982 r. z inicjatywy Aleksandry 

Więckiewicz) ukazywało się bez konsultacji z kierownictwem partii926. 

W archiwum Tadeusz Stachnika zachowała się dyrektywa datowana na 1 lipca 1982 r., w 

której informowano o powołaniu utajnionego, ogólnopolskiego kierownictwa KPN o nazwie 

„Konwent”. Partia od tej pory miała prowadzić działania konspiracyjne „zorganizowane na 

wypróbowanych wzorach Polski Walczącej, w latach 1939-1948”. Zalecano członkom KPN 

ukrycie (lub zniszczenie) legitymacji a w kontaktach pomiędzy sobą stosowanie pseudonimów 

branych wyłącznie od imion i nazwisk. Zalecano także werbowanie do tworzonych struktur 

jedynie pełnoletnich członków. Najważniejszym zaleceniem dyrektywy było wyrzeczenie się 

siłowych metod działania: „Przechodząc do pełnej konspiracji nadal pozostajemy partią 

polityczną. Stwierdzenie to ma fundamentalny charakter, gdyż wyklucza przekształcenie się 

Konfederacji w organizację paramilitarną, charakteryzującą się działaniami bojówkarskimi, 

czy też używając języka oficjalnej nomenklatury terrorystycznymi. Byłoby to bowiem 

swoistym prezentem dla reżimowej propagandy i aparatu represji - narażałoby zwłaszcza 

młodzież - na zbędne prześladowania i represje, marnowało polską krew, serca i umysły tak 

potrzebne w decydującej fazie walki o niepodległość”927. Dyrektywę opracowali przebywający 

w więzieniu liderzy KPN. Nie trafiła ona do obiegu i w świetle źródeł nie stanowiła punktu 

odniesienia dla oddolnie i spontanicznie powstających komórek KPN. 

                                                 
925 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego dotyczącego prób 
reaktywowania na terenie Warszawy działalności KPN, Warszawa, 6 III 1982 r., k. 310-311; G. Wołk, Powstanie 
i działalność Obszaru I…, s. 63; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 1, s. 23; M. Kasprzycki, 
op.cit., s. 283. 
926 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 9 VI 1982 r., k. 323; A. 
Więckiewicz (Kozłowska), Piątka z polskiego [w:] Łódzka KPN…, s. 187-188; A. Czyżewski, op.cit., s. 168-169;  
927 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 2, Dyrektywa polityczno-organizacyjna dla wszystkich obszarów, 
okręgów, rejonów i samodzielnych grup działania KPN, 1 VII 1982 r., k. 1; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, 
Gaz na ulicach…, t. 1, s. 487-490. Treść dokumentu szybko poznała SB i mogła dzięki temu zmienić taktykę 
zwalczania i inwigilacji powstających grup. Stachnik pozostawał aktywnym TW informującym o podziemnych 
inicjatywach KPN (zob. AIPN, 00334/289, t. 12, Informacja operacyjna TW „Tarcza”, 14 VII 1982 r., k. 155-158; 
Ibidem, 001708/1644, L. Wicherkiewicz, Program i działalność polityczna Konfederacji Polski Niepodległej, 
WSO Legionowo 1983, k. 106-108). 
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O ile liderzy partii zaadaptowali się do nowych warunków to mieli problem z 

przewidzeniem dalszego postępowania komunistów. W potajemnie pisanym dzienniku - pod 

datą 24 lipca 1982 r. - Tadeusz Stański zanotował: „Wczoraj po raz pierwszy usłyszałem gdy 

Leszek [Moczulski] powiedział, że nie wie. A nie wiedział co by zrobił będąc na miejscu 

czerwonych! Słowo honoru to było pierwszy raz”928. 

Z kolei Moczulska, krytycznie oceniając aktywność KSS „KOR”, pozwoliła sobie na 

wysłanie za pośrednictwem Episkopatu listu do nuncjusza papieskiego Luigiego Poggi. 

Atakowała w nim korowców: „jako Polka i chrześcijanka poczuwam się do obowiązku 

powiadomienia […] o możliwości wstrzymania lub odroczenia wizyty Ojca Św. do Polski z 

uwagi na pobyt osób z grupy opozycyjnej KSS «KOR» na terenie kościołów w punktach 

pomocy internowanym i aresztowanym. Mówi się o tym coraz częściej w zaufaniu w grupach 

inteligenckich i robotniczych. Wzbudza to w nas ludziach wierzących wielki niepokój”929. 

Informując o fakcie doręczenie cytowanego listu do Episkopatu funkcjonariusze SB nie kryli 

satysfakcji z dalszego pogłębiania konfliktu pomiędzy dwoma środowiskami opozycji. 

Sam list przeszedł bez echa. W przeciwieństwie do przywoływanej już rozmowy Marii 

Moczulskiej z Aleksandrem Pruszyńskim, która miała miejsce 21 sierpnia 1982 r. Przekazując 

do Kanady informacje na temat wznowionego procesu liderów KPN nie szczędziła cierpkich 

uwag wobec działaczy KSS „KOR” zarzucając im m.in. chęć doprowadzenia do rozruchów 

ulicznych. Podsłuchujący rozmowę esbecy doszli do wniosku, że wymowa nagrania idealnie 

się nadawała do wykorzystania propagandowego. Formalna „legalizacja” materiałów z 

podsłuchów zajęła zaledwie cztery dni. Pośpiech był spowodowany zbliżającą się rocznicą 

podpisania porozumień sierpniowych i obawami władz przed licznymi manifestacjami. 

Wypowiedzi Moczulskiej, w niezamierzony przez nią sposób, wpisywały się w linię PZPR. 

Przedstawiały solidarnościowe podziemie (tworzone w znacznym stopniu przez dawnych 

korowców) jako awanturników dążących do konfrontacji na ulicach. Żona lidera radykalnej i 

konkurencyjnej wobec KSS „KOR” siły opozycyjnej była wiarygodniejszym źródłem niż 

przedstawiciel władz głoszący te same tezy930. 

Reakcja na wyemitowaną audycję była jednoznaczna. Maria Moczulska przesłała 

natychmiast przedstawicielom zachodnich serwisów informacyjnych oświadczenie o 

                                                 
928 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, bp. 
929 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego (kopia treści listu przekazanego 
przez Marię Moczulską do Episkopatu Polski), 30 VI 1982 r., k. 326. 
930 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 25 VIII 1982 r., k. 337. 
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spreparowaniu wyemitowanej w radiu i telewizji rozmowy. W toczonych wówczas rozmowach 

twierdziła, że był to „złośliwie spreparowany wybór wypowiedzianych przez nią zdań”931. 

Sytuację starał się ratować występujący w imieniu konspiracyjnego CKAB KPN Andrzej 

Szomański. W opublikowanym w „Tygodniku Mazowsze” komunikacie odcinał się od słów 

Moczulskiej oświadczając iż nie jest ona nawet członkiem KPN a „jedynie” żoną 

przewodniczącego partii i „wszystkie jej wypowiedzi są wyłącznie jej prywatną sprawą”. 

Szomański był w tym czasie drugą, obok Moczulskiej, osobą wokół której gromadzili się chętni 

do działalności w konspiracyjnej KPN. W świetle informacji napływających do SB będąc 

przeciwnikiem stosowania przemocy, obawiał się przekształcenia KPN w organizację o 

charakterze terrorystycznym lub bojówkarskim. Opowiadał się jednocześnie za podjęciem 

„pracy organicznej”, czyli prowadzeniem działań samokształceniowych i stworzeniem 

niezależnego obiegu informacji (m.in. poprzez wydawanie czasopisma). Budowane w ten 

sposób struktury powinny doczekać momentu w którym na skutek zawirowań geopolitycznych 

możliwe będą przemiany polityczne w kraju932. 

Krakowscy konfederaci zareagowali na „Rozmowę kontrolowaną” rozsyłając do redakcji 

kilku podziemnych pism dokument sygnowany przez Krzysztofa Gąsiorowskiego (podpisany 

pseudonimem „Lech Konrad Abramski”). Krakowskie oświadczenie - wzorem 

opublikowanego w „Tygodniku Mazowsze” - stwierdzało iż Moczulska nie jest członkiem 

KPN i odcinało się od wyrażanych przez nią ocen. Szło jednak krok dalej przepraszając „tych, 

których dobre imię doznało uszczerbku”. Samą audycję oceniano jako element polityki 

komunistów prowadzący do skłócania opozycji. Wymiernym efektem audycji było wycofanie 

się Marii Moczulskiej z bezpośredniej aktywności na rzecz KPN. Owszem, w dalszym ciągu 

był łącznikiem z przebywającymi w więzieniu liderami partii a także przyjmowała osoby 

związane z Konfederacją w mieszkaniu przy ul. Jaracza. Przestała być jednak frontmanem 

aspirującym do wywierania wpływu na kierunek działań KPN933. 

Krzysztof Gąsiorowski, tego samego dnia co oświadczenie w sprawie rozmowy 

Moczulskiej, opracował także wytyczne do działania dla konspiracyjnej KPN. Ukrywając się 

pod pseudonimem pisał: „Konfederacja w aktualnej sytuacji w Kraju, wobec toczącej się ostrej 

walki pomiędzy władzą a Narodem ma szansę odegrać bardzo poważną rolę, gdyż jest jedyną 

                                                 
931 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 9 IX 1982 r., k. 340 i nast. 
932 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 13 IX 1982 r., k. 342; 
Oświadczenie CKAB KPN, „Tygodnik Mazowsze”, 22 IX 1982, nr 27, s. 2; M. Lewandowski, M. Gawlikowski, 
Gaz na ulicach…, t. 2, s. 294-296; G. Wołk. Powstanie i działalność Obszaru I…, s. 65. 
933 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 14 IX 1982 r., k. 343; Idem, 
Meldunek operacyjny 7 VI 1984 r., k. 353-354. 
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partią polityczną opozycyjną wobec PZPR, która realnie istnieje. Tej szansy nie wolno nam 

zmarnować. Dlatego niezwykle ważne jest odbudowanie wszędzie gdzie będzie to dostępne 

jednolitej, sprawnie działającej skupiającej ludzi ideowych i gotowych do poświęceń dla 

sprawy-struktury organizacyjnej”934. Abramski poza truizmami o zasadach prowadzenia 

działalności konspiracyjnej proponował powoływanie „drugiego rzutu”, gotowego do podjęcia 

działalności konspiracyjnej tuż po aresztowaniach „pierwszego”. Nakazywał także 

wprowadzenie pseudonimów oraz zakazywał prowadzenia ewidencji członków. „Warunki w 

jakich działamy wymagają przestrzegania takich cech osobowych jak: zdyscyplinowanie, 

punktualność, koleżeństwo, ofiarność, rzetelność, wysokie poczucie godności osobistej, 

poczucie odpowiedzialności za podejmowane działania i podległą strukturę, skromność, 

dyskrecja i niezłomność charakteru. Każdy członek KPN musi mieć świadomość, że może się 

zdarzyć iż zostanie aresztowany i, że wówczas bezwzględnie nie wolno mu składać żadnych 

zeznań mogących zaszkodzić strukturze KPN i jej działaniu”935. Wiadomo, że treść 

wytycznych była kolportowana kanałami konspiracyjnymi wewnątrz KPN (trafiła na pewno do 

Warszawy), jednak brak informacji w dostępnych opracowaniach by stanowiła punkt 

odniesienia dla powstających w konspiracji struktur KPN. 

Wcześniej, bo na przełomie sierpnia i września 1982 r., ustalono nowy skład krakowskiego 

CKAB, w którym znaleźli się przedstawiciele obu grup oraz działacze zwolnieni z 

internowania, m.in. Ryszard Bocian, Krzysztof Gąsiorowski, Stanisław Palczewski. 

Gąsiorowski, o czym już wspominano, w konspirację konfederacką zaangażował się bez 

wiedzy i zgody SB, której funkcjonariusze skłaniali się w tym czasie do wyrejestrowania go z 

sieci OZI. Powodem było „emocjonalne zaangażowanie” na rzecz KPN. Kierowanie 

działalnością CKAB spoczęło na Jerzym Żebrowskim. Stan CKAB nie okazał się jednak zbyt 

trwały. W październiku 1982 r. internowano Żebrowskiego i Ryszarda Bociana, kilka tygodni 

później z działalności wycofał się Marian Gut. Równocześnie, zaskakując większość 

konfederatów, Gąsiorowski podjął kroki w celu ujawnienia struktur KPN i rozpoczęcia 

                                                 
934 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 8, Wytyczne do działania KPN podpisane z upoważnienia 
CKAB przez Lecha Konrada Abramskiego, 14 IX 1982 r. 
935 Ibidem. Krzysztof Gąsiorowski opracował we wrześniu 1982 r. obszerny dokument programowy w którym 
zawarł ocenę aktualnej sytuacji politycznej w kraju oraz propozycje działań, które należało podjąć w przyszłości. 
Proponował powołanie Frontu Porozumienia Narodowego skupiającego „wszystkie siły polityczno-społeczne 
reprezentatywne dla społeczeństwa polskiego”, w tym „Solidarność” i Kościół katolicki. Porozumieniu miały 
przyświecać dwa cele: stabilizacja aktualnej sytuacji i jej stopniowa demokratyzacja, wyprowadzenie gospodarki 
z kryzysu. 11-to stronnicowy dokument kończył wezwaniem: „Primum vivere, deinde philosophari”, które luźno 
tłumaczył jako „najpierw istnienie Narodu, później spory o inne szczegóły”. Przedstawiona koncepcja nie trafiła 
do obiegu i pozostała jedynie pomysłem „Abramskiego”, której nie omawiano w CKAB (zob. Deklaracja 
Programowa Konfederacji Polski Niepodległej opracowana z upoważnienia CKAB KPN przez Lecha Konrada 
Abramskiego, wrzesień 1982 r.; mail Ryszarda Bociana z 10 I 2020 r.; S. Podgórski, op.cit., s. 117-120). 
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działalności w reżimowym Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego. 25 lipca 1983 r. 

ujawnił się w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie936. Zanim do tego doszło spotykał się 

niektórymi konfederatami namawiając ich do ujawnienia. W grudniu 1982 r. - w liście 

adresowanym do Tadeusza Jandziszaka pisał, że moralnym obowiązkiem liderów partii 

wyciągnięcie konfederatów z więzień poprzez przekonanie władz do uchwalenia amnestii. 

Podawał przykład uchwały krakowskiego PRON w tej sprawie. Informował także o rozbiciu 

krakowskiego CKABu i prowadzonych przez SB rozmowach profilaktycznych z 30-toma 

aktywistami, co miało przemawiać za decyzją o ujawnieniu podczas najbliższej amnestii937. 

Próbę odtworzenia w konspiracyjnych realiach ogólnopolskich struktur KPN podjęła także 

Teresa Baranowska. W sierpniu 1982 r. (w lipcu 1982 r. zwolniono ją z Ośrodka Odosobnienia 

w Gołdapi) gościła w bieszczadzkich Strzebowiskach Krzysztofa Gąsiorowskiego, Tadeusza 

Wielgolawskiego oraz konfederatów z Górnego Śląska i Warszawy. Kolejne spotkanie odbyło 

się w sierpniu 1982 r. w Krakowie, jednak i ono nie przyniosło realnych rezultatów. Końcem 

grudnia 1982 r. Gąsiorowski stwierdzał, że - nie licząc Krakowa - posiadał kontakt z 

konfederatami z Warszawy, Białegostoku, Lublina, Górnego Śląska i Bielska-Białej. Zaś w 

rozmowie z Sławomirem Podgórskim twierdził, że aż do ujawnienia się w 1983 r. pełnił funkcję 

po. przewodniczącego Rady Politycznej KPN i po aresztowaniach członków krakowskiego 

CKABu powstał nowy w składzie: Krzysztof Gąsiorowski, Ryszard Bocian, Stanisław 

Palczewski, Teresa Baranowska, Andrzej Szomański, Tadeusz Wielgolaski oraz ukrywający 

się pod pseudonimem „Kallimach” ks. Stefan Mazgaj. Jednak poza relacją samego 

Gąsiorowskiego brak jest dowodów na utworzenie CKABu w podanym składzie. Nie weszli 

do niego: Baranowska, Szomański i Wielgolaski938. 

                                                 
936 Podejrzenia o współpracę z SB kierowane wobec Krzysztofa Gąsiorowskiego nasiliły się podczas jego 
internowania w Rzeszowie-Załężu. Gdy w październiku 1982 r. aresztowano osoby blisko z nim współpracujące, 
czterech konfederatów postanowiło podpalić w akcie zemsty mieszkanie Gąsiorowskiego. 6 stycznia 1983 r. przed 
wejściem do mieszkania wymalowano napisy „Ubek”, „Wyrok” i podpalono drzwi. Ogień udało się w porę ugasić, 
jednak po tym wydarzeniu kontakty Gąsiorowskiego z krakowskimi strukturami KPN uległy ochłodzeniu (zob. 
M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 1, s. 565-568). 
937 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 14, List Krzysztofa Gąsiorowskiego do Tadeusza Jandziszaka, 
28 XII 1982 r. Wprowadzona 21 lipca 1983 r. ustawa o amnestii do końca 1983 r. objęła według danych 
Ministerstwa Sprawiedliwości 20 685 sprawców przestępstw w tym 366 osób skazanych z powodów politycznych. 
Dodawano do tego 1 108 sprawców wykroczeń zakwalifikowanych jako polityczne. Więzienia opuściło 446 
skazanych za przestępstwa polityczne (łącznie wypuszczono 865 więźniów). W świetle przytaczanych danych z 
ustawy amnestyjnej do końca 1983 r. skorzystało w sumie 21 833 osób (zob. AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
sygn. 7/354, Główne kierunki działania resortu sprawiedliwości w 1983 r., k. 46). 
938 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 14, List Krzysztofa Gąsiorowskiego do Tadeusza Jandziszaka, 
28 XII 1982 r.; S. Podgórski, op.cit., s. 68; K. Łojan, op.cit., s. 257-258; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz 
na ulicach…, t. 1, s. 482, 485; mail Ryszarda Bociana z 15 I 2020 r. W liście do Jandziszaka Gąsiorowski twierdził 
także, że w Bielsku-Białej działała konfederacka radiostacja, która zdążyła do grudnia 1982 r. nadać trzy audycje. 
Informacje te znajdują pośrednie potwierdzenie w literaturze przedmiotu. O ile pierwszą audycję Radia 
„Solidarność” odnotowano w Bielsku-Białej w kwietniu 1983 r. to w materiałach SB była mowa o wcześniejszej 
audycji z listopada 1982 r. a także innej, z 22 listopada 1982 r., którą sygnowała miejscowa RKW i KPN (A. 



312 
 

Funkcjonariusze SB oceniali, że w stolicy KPN została w pierwszych miesiącach stanu 

wojennego zneutralizowana. W jednym z raportów opracowanym pod koniec września 1982 r. 

pisano wprost, że warszawskie środowisko KPN ulega atomizacji, której jedną z głównych 

przyczyn były działania operacyjne SB. Faktycznie rozziew pomiędzy Marią Moczulską a 

Andrzejem Szomańskim był coraz większy a to wokół nich (a także Stefana Melaka) usiłowali 

się gromadzić konfederaci pragnący kontynuować działalność opozycyjną. Według doniesień 

tajnych współpracowników (m.in. TW „Pawła”, TW „Tarczy” i TW „Marka Walickiego”) 

będących dość dobrze zorientowanych w sytuacji frustrację, zwłaszcza młodych 

opozycjonistów, budził brak jasnej koncepcji działania KPN a także zbyt pasywne podejście 

Szomańskiego do bieżącej sytuacji. Szomański, chcąc uniknąć dalszych represji zalecał 

ostrożniejsze działania, co nie zawsze spotykało się ze zrozumieniem młodych opozycjonistów. 

Usiłował także odtworzyć ogólnopolską sieć kontaktów w ramach KPN, tak by stworzyć 

jednolite kierownictwo wyłączając z niego Krzysztofa Gąsiorowskiego, do którego 

wcześniejszej działalności podchodził sceptycznie. Ważnym elementem przywrócenia 

aktywności KPN w Warszawie miało być - ostatecznie nieudane - reaktywowanie „Gazety 

Polskiej”. Zajmujący się inwigilacją stołecznej KPN Lech Wicherkiewicz plany te - przy 

aprobacie przełożonych - postanowił pokrzyżować. Jego zdaniem Szomański był jedyną 

przebywającą na wolności osobą, o niekwestionowanym w środowisku autorytecie, zdolną do 

reaktywowania KPN w stolicy. Dodawał, iż w przypadku innych osób usiłujących 

reaktywować warszawskie struktury SB dysponuje środkami umożliwiającymi ich pełną 

kontrolę i neutralizację939. 

Zniesienie stanu wojennego oraz lipcową amnestię przyjęto w środowiskach opozycyjnych 

jako zabieg kosmetyczny. Zwłaszcza, że ustawa amnestyjna nie objęła więzionych liderów 

„Solidarności”, KSS „KOR” a także KPN. Nawoływania władz nie spotkały się z oczekiwanym 

odzewem podziemia. Pomimo, że z ustawy skorzystało blisko 20 tysięcy osób to brakowało 

wśród nich „nazwisk”. Gąsiorowski, jako pełniący przed 13 grudnia obowiązki 

przewodniczącego KPN był najważniejszym działaczem podziemia, który skorzystał z ustawy. 

Poza nim ujawnili się m.in. działacze Międzyregionalnej Komisji Obrony (MKO), która jednak 

była strukturą kontrolowaną przez Biuro Studiów SB940. 

                                                 
Kasprzykowski, D. Węgrzyn, NSSZ „Solidarność” Region Podbeskidzie [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 6, 
Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 711). 
939 AIPN, 2418/1, t. 20, SOR „Oszust”, Informacja dot. sytuacji operacyjnej w środowisku członków i sympatyków 
KPN na terenie Warszawy, 28 IX 1982 r., k. 217-218. 
940 AIPN, 0365/73, t. 2, Informacja dot. aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej oraz kierunków działań i zadań 
Departamentu III MSW, 1 VIII 1983 r., k. 139-142; Idem, 01194/36, Pismo płk. Henryka Dankowskiego do 
Jerzego Urbana z propozycja oświadczenia Krzysztofa Gąsiorowskiego, 30 VII 1983 r., k. 220-221; P. Zwiernik, 
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Decyzję Gąsiorowskiego tak oceniał w 1986 r. Krzysztof Król: „od czasu opuszczenia 

przez niego obozu dla internowanych późnym latem 1982 r.941 spotkałem się z nim 

kilkakrotnie. Najważniejsze nasze rozmowy miały miejsce we wrześniu i grudniu [1982 r.] 

wrześniowe wypełniła moja relacja o KPN, dyskusje nad przyszłością, zadaniami, współpracą. 

Następna, grudniowa okazała się mniej konstruktywna. Gąsiorowski był wyraźnie załamany 

listopadowymi aresztowaniami w Krakowie. Tłumaczył je infiltracją policyjną, słabością 

podziemia, siłą władzy - wyciągając z tych fałszywych tez błędny wniosek o porażce 

dotychczasowej opozycji. Uważał, że konieczne jest przejście do nowych form walki, 

podobnych do prowadzonych w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych - czyli uświadomienie 

narodowe przez oficjalne środki przekazu, tajne prace organizacyjne, przygotowanie dla 

powołania jawnej opozycji. Postulował rozwiązanie KPN, współpracę z PRON, tworzenie 

tajnych kadr opozycji”942. 

 

3.2.Kontynuacja I procesu przywódców w realiach stanu wojennego 

 

Wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło bezpośrednio na przebieg procesu wytoczonego 

liderom partii. Na poniedziałek 14 grudnia 1981 r. wyznaczony był kolejny termin rozprawy. 

Sędziowie mieli pewność, że przebywający wówczas na wolności Leszek Moczulski nie pojawi 

się w sądzie. Wydali zatem polecenie by Tadeusza Stańskiego z Romualdem Szeremietiewem 

pozostawić w areszcie. Moczulski, niepostrzeżenie dla pilnujących sądu esbeków, przedostał 

się na salę, gdzie wywołał konsternację całego składu sędziowskiego. Po złożeniu formalnych 

protestów wobec wprowadzenia stanu wojennego przewodniczący KPN oświadczył, że jego 

przepustka jest ważna do godziny 16-tej i po zakończonej rozprawie udał się z adwokatami do 

sądowej kawiarni. Chwilę później pojawiła się tam grupa milicjantów, która po potwierdzeniu 

tożsamości Moczulskiego wyprowadziła go z sali. Działo się to przy milczącym proteście 

zebranych w kawiarni adwokatów, którzy wstali i unieśli palce w kształcie litery „V”943. 

Wyznaczona na 15 grudnia kolejna rozprawa nie odbyła się z powodu nie dowiezienia do 

sądu trójki oskarżonych oraz niestawiennictwa się Tadeusza Jandziszaka. O ile Batalion 

                                                 
Poznańskie wątki operacji „Tęcza”, „Biuletyn IPN” 2006, nr 11-12, s. 64-72; A. Friszke, Tymczasowa Komisja 
Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” (1982–1987) [w:] Solidarność podziemna…, s. 92-94. 
941 Został zwolniony z Ośrodka Odosobnienia w Załężu 24 VII 1982 r. 
942 AIPN, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85, k. 21. 
943 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 14 XII 1981 r., k. 402-
403; Idem, 001708/2542, D. Chmielewski, Wybrane problemy ochrony środowiska adwokatury na przykładzie 
SUSW w latach 1980-1985, WSO Legionowo 1986, k. 51; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 153-156. 
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Konwojowo-Ochronny KSMO dostarczył samochód to nie pojawili się na Rakowieckiej 

funkcjonariusze Biura Śledczego MSW, do których należało konwojowania oskarżonych. 

Przyczyną był najpewniej brak decyzji politycznej co do dalszego postępowania z 

konfederatami lub chaos spowodowany pierwszymi dniami stanu wojennego i brak koordynacji 

pomiędzy jednostkami MSW. Panujący chaos unaoczniła sędziom żona Tadeusza Jandziszaka, 

Karina. To od niej dowiedzieli się, że jej męża internowano w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. 

Natomiast miejsce jego pobytu pozostawało nieznane944. 

Władze zdecydowały się na internowanie Jandziszaka obawiając się, że na wolności może 

odtworzyć konfederackie struktury. Już 15 grudnia 1981 r. prokurator zażądał dla niego aresztu 

tymczasowego. Tadeusz Gonciarz dowodził, że Jandziszak od chwili zwolnienia, będąc m.in. 

szefem III Obszaru i łącznikiem z uwięzionymi, kontynuował działalność w ramach KPN. 

Aktywność ta „świadczyła o znacznym natężeniu złej woli oskarżonego, jak również cechował 

ją wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa, na którego ocenę nie może nie wpływać 

wprowadzenie stanu wojennego na terytorium PRL. W swojej istocie stanowiło to zarazem 

kontynuację przestępczej działalności będącej przedmiotem przestępstwa”945. Dzień później 

sędziowie wniosek poparli co dla Jandziszaka oznaczało natychmiastowe przeniesienie z 

Ośrodka Odosobnienia we Wrocławiu do Aresztu Śledczego w Warszawa-Mokotów. 

W pierwszych dniach stanu wojennego Leszek Pietrasiński wraz ze Zdzisławem Rozumem 

podsumowali w imieniu Prokuratury Generalnej PRL dotychczasowe działania prokuratury. 

Nie tylko te podjęte w głównej sprawie, ale także w czterech wydzielonych śledztwach. 

Dotyczyły one poszczególnych obszarów KPN i w ramach tego klucza dzielono potencjalnych 

oskarżonych: 

- Obszar Centralny: Zygmunt Goławski, Stefan Melak, Andrzej Szomański, Stanisław 

Krajski, Zbigniew i Lee Wołyńska, 

- Obszar Południowy: Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Gąsiorowski, Teresa Baranowska, 

Henryk Strzódka, Marian Moczek, Stanisław Palczewski, Jerzy Królikowski, Józef Bal, 

Romana Kahl-Stachniewicz i Zygmunt Łenyk, 

- Obszar Zachodni: Tadeusz Jandziszak i Chrystoforosz Tulasz, 

- Obszar Północny: Jerzy Sychut, Ryszard Nowak i Lech Kuroczycki946. 

                                                 
944 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 15 XII 1981 r., k. 411-
412. 
945 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Wniosek o zmianę środka zapobiegawczego wobec 
Tadeusza Jandziszaka, 15 XII 1981 r., k. 418. 
946 AIPN, 551/95, Akta nadzoru śledztwa, Notatka w sprawie przekazania śledztw do Prokuratury Wojskowej, 17 
XII 1981 r., k. 3-6. 
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Prokuratorzy wojskowi zapoznający się ze stanem tychże śledztw narzekali, że na 

nakierowanie wysiłków przede wszystkim na śledztwo dotyczące Moczulskiego. Efektem tego 

było nie podjęcie od marca 1981 r. do końca roku żadnych czynności procesowych w 

pozostałych śledztwach. Narzekano także na niechlujnie prowadzoną dokumentację. W aktach 

często brakowało podstawowych dokumentów KPN, a niektóre kserokopie były nieczytelne. 

Co znamienne, śledczy zapoznający się ze sprawą pisał wprost, iż „brak było jednolitej, a 

prawdopodobnie jakiejkolwiek koncepcji pociągnięcia do odpowiedzialności osób - członków 

KPN - spoza ścisłego kierownictwa”. Ten sam prokurator wykazywał niekonsekwencję 

stosowanych represji. Aresztowanie między innymi Zygmunta Goławskiego, który był 

aktywnym opozycjonistą na terenie Siedlec, przy pozostawieniu na wolności członków Rady 

Politycznej: Zdzisława Jamrożka, czy pełniących czasowo obowiązki szefów obszar Stefana 

Melaka i Tadeusza Stachnika. Uchybieniem miało być tak samo nie zastosowanie represji 

wobec Henryka Strzódki i jakiejkolwiek osoby z regionu śląsko-dąbrowskiego. Nie inaczej 

było w Krakowie, gdzie aresztowano nie piastującego ważnych funkcji w KPN Krzysztofa 

Bzdyla, pozostawiając na wolności m.in. Krzysztofa Gąsiorowskiego i Stanisława 

Palczewskiego. Wątpliwości wzbudzało także aresztowanie w Szczecinie Jerzego Sychuta przy 

pozostawieniu na wolności Ryszarda Nowaka, czy Niny Milewskiej w Gdańsku. Ostatecznie, 

28 lutego 1982 r., te cztery śledztwa połączono w jedno947. 

Andrzej Friszke dotarł do dokumentów z których wynika, iż w lutym 1982 r. rozważano w 

MSW wytoczenie działaczom opozycji kilkunastu procesów politycznych, z czego 3-4 miały 

dotyczyć członków KPN. Pozostałe miały objąć m.in. członków KSS „KOR”, NZS a przede 

wszystkim „Solidarności”. Ostatecznie z tak szeroko zakrojonych planów zrezygnowano. 

Forsowana przez kierownictwo Biura Śledczego MSW koncepcja uznana została za zbyt daleko 

idącą. Faktem pozostaje, że głośniejszym śledztwem od sprawy karnej liderów KPN okazała 

się tzw. sprawa jedenastki948. 

Ostatnim dniem konfederackiej rozprawy przed sądem cywilnym był 21 grudnia 1981 r. 

Wówczas to, jedynie w obecności obrońców, sędziowie ogłosili przekazanie sprawy do 

orzecznictwa sądowi wojskowemu. W imieniu obrońców zaprotestował przeciwko temu 

Tadeusz de Virion. O tym, że w realiach stanu wojennego proces ten będzie prowadzony w 

standardach niedemokratycznych nikt nie miał wątpliwości. Włącznie z sędziami, którzy na 

                                                 
947 AIPN, 551/95, Akta nadzoru śledztwa, Notatka informacyjna w sprawie spraw karnych przeciwko członkom 
KPN, 22 I 1982 r., k. 21-23; Idem, Postanowienie o połączeniu spraw, 27 II 1982 r., k. 84-85. 
948 AIPN, 01101/1, t. 5, Kierunki śledztwa przeciwko niektórym działaczom kierownictwa i doradcom NSZZ 
„Solidarność”, 22 II 1982 r., k. 93-103; Idem, Kierunki działań w sprawie karnej KPN, II 1982 r., 197-202; A. 
Friszke, Sprawa jedenastu…, s. 112-125. 
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wniosek adwokatów wydali zgodę na ich widzenie z oskarżonymi w Areszcie Śledczym. Sędzia 

prowadzący rozprawę zastrzegł, że ma informacje o wstrzymaniu widzeń przez naczelnika AŚ 

i nie daje gwarancji realizacji wydanej przez niego zgody949. 

O tym, że stan wojenny dał władzom Aresztu Śledczego pretekst do gorszego traktowania 

liderów KPN ci ostatni przekonali się bardzo szybko. Gdy ich sprawę formalnie przejęło 

sądownictwo wojskowe zabrano im z cel radioodbiorniki i prasę, na której posiadanie wyraził 

zgodę sąd cywilny. Władze aresztu nie omieszkały poinformować sądu wojskowego, że na 

zabranym sprzęcie konfederaci słuchali audycji RWE. Było to zachowanie na tyle nadgorliwe 

i odbiegające od normy, że niedługo później szef sądu WOW pytał kierownictwo aresztu o 

przyczyny odebrania radioodbiorników950. 

Zmianie uległo także podejście władz do propagandowego aspektu związanego z 

prowadzonym procesem. Kierownictwo sądu otrzymało z Biura Śledczego MSW listę 

dziennikarzy mających go relacjonować. Znaleźli się na niej Witold Juchniewicz w „Trybuny 

Ludu”, Ryszard Czerniawski i Wojciech Kaźmierczak z PAP i Sławomir Kopka z „Żołnierza 

Wolności”951. 

Pierwsza rozprawa w nowym składzie orzekającym odbyła się w 22 lutego 1982 r. Funkcję 

przewodniczącego pełnił płk. Józef Dudzik, w procesie orzekali także płk. Bogdan Piechota 

oraz Julian Przygódzki. Co ciekawe nie zmieniono oskarżyciela. Prokuratorem wojskowym 

został Tadeusz Gonciarz (w stanie wojennym „awansowany” na podporucznika) oraz por. 

Sławomir Gorzkiewicz. Już na samym początku Tadeusz Stański złożył wniosek o wykluczenie 

z rozprawy członków PZPR. Został on jednak odrzucony. Podobnie jak wniosek Władysława 

Siły-Nowickiego o przekazanie sprawy do sądu powszechnego. W dalszej części rozprawy 

wyjaśnienia miał składać Tadeusz Jandziszak (pozostali oskarżeni złożyli wniosek o odczytanie 

wcześniejszych wyjaśnień), jednak z uwagi na zły stan zdrowia nie był w stanie tego zrobić952. 

Swoje wyjaśnienia Jandziszak złożył 23 lutego 1982 r. Często odwołując się do historii 

stosunków polsko-rosyjskich. Odrzucał zarzut godzenia w sojusze, twierdził podobnie jak 

pozostali oskarżeni, że chce przyjaznych i partnerskich stosunków z ZSRS. Polemizował także 

z zarzutami nacjonalizmu i szowinizmu KPN. Wyjaśnienia składał przez kilka dni poruszając 

podobne wątki co współoskarżeni. Szerzej od nich odwoływał się do społecznej nauki Kościoła. 

                                                 
949 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 21 XII 1981 r., k. 10. 
950 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Pismo zastępcy naczelnika AŚ Warszawa-Mokotów 
kpt. Jerzego Rybarczyka do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 6 I 1982 r., k. 57 i nast. 
951 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Pismo płk Zbigniewa Pudysza naczelnika Wydziału 
II Biura Śledczego MSW do płk Eugeniusza Dudzika zastępcy szefa sądu WOW, 20 II 1982 r., k. 140. 
952 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 20 II 1982 r., k. 12-
17. 
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Ważnym elementem wystąpienia była krytyka aborcji, którą uzasadniał następująco: 

„Konstelacje polityczne się zmieniają i ważne jest, ile nas jest. Patrząc w kategoriach 

patriotyzm-jest to rzecz ważna. Lansowane to było przez pana Urbana, w kontekście czy 

dziecko, czy mały Fiat. W «Polityce» także były artykuły na ten temat: «czy nie jest nas za 

dużo?». Na tej samej zasadzie, która była modna za czasów Gomułki, że «koń je za dużo» 

ostatnio mówiono, że rodzący się nowy człowiek przeszkadza, bo trzeba dać mu szkołę, miejsca 

pracy. My mówimy inaczej: każdy rodzący się człowiek to najlepsza inwestycja jaka może być, 

że dziecku i matce trzeba dać wszystko co można dać i myśleć o nowym człowieku w 

kategoriach przyszłości”953. W wyjaśnieniach wrocławskiego historyka wybrzmiała także 

płomienna obrona roli Kościoła w historii Polski. „Rolą kościoła nie jest polityka i nie chcemy 

tym problemem obarczać kościoła. Kościół ma głosić apostolstwo, ale to także struktura, to 

żywi ludzie, obywatele, Polacy, lud Boży […] Działalność kościoła związana z 1000-letnim 

istnieniem Polski ma znaczenie na polu oświaty, nauki, sztuki. Dzięki kościołowi weszliśmy w 

orbitę świata […] Gdy przyszedł czas niewoli i zaborów kościół przeciwstawił się rusyfikacji i 

germanizacji, wynarodowieniu. Aby Polskę wymazać z mapy musiałby wpierw zniknąć naród, 

ale do tego kościół nie dopuścił […] Po powstaniu styczniowym nie było ani jednego 

urzędującego biskupa-Polaka, wszyscy zostali usunięci. Dlatego kościół ma taki a nie inny 

autorytet, bo zawsze na dobre i złe był związany z narodem, z Polską. Nie mówię, że w historii 

kościoła nie było okresów błędów, bo takie były. Dewizę naszą [tj. ZNK] jest: działać 

politycznie, będąc katolikiem. Nie ma chrześcijańskiej polityki, ale jest chrześcijańska 

zgodność z zasadami nauki. Państwo nie musi być religijne, a ja nie jestem Chomeinim. 

Państwo może być świeckie, aby jednak nie narzucało ateizacji w sposób administracyjny”954. 

Na tak zarysowanym tle Jandziszak polemizował z założeniami marksizmu955. 

Co ważniejsze, odwołał także zeznania złożone w śledztwie. Stwierdził, że został przez 

śledczych zamanipulowany i poddany presji. Podkreślił iż dla niego KPN wciąż jest partią 

działająca legalnie, z aktywności w której nie zrezygnuje. „My chcemy naprawić ten system, 

likwidować w sposób rewolucyjny, ale bez rozlewu krwi władzę, która się nie sprawdziła”956. 

Kolejnego dnia odniósł się zaś do trwających od początku stanu wojennego procesów 

politycznych, co wywołało negatywną reakcję sędziego. Zdarzały mu się także przytyki wobec 

                                                 
953 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 1 III 1982 r., k. 53. 
954 Ibidem, k. 56. 
955 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozpraw głównych z 23 II, 1 i 2 III 1982 r., 
k. 18-30, 48. 
956 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 2 III 1982 r., k. 68-70. 
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PZPR i systemu politycznego PRL. „Istotą KPN jest to, że nie kieruje się instrukcją z innych 

stolic”957. 

Marcowe rozprawy zdominował Leszek Moczulski, który odnosił się do złożonych przed 

13 grudnia 1981 r. wyjaśnień, komentował je a także definiował użyte w nich sformułowania 

oraz korygował błędy wynikłe ze złego w jego ocenie stenografowania. Ton wystąpień 

Moczulskiego nie odbiegał od tego co mówił przed wprowadzeniem stanu wojennego. Miał 

jednak świadomość, że w obecnych realiach jego głos nie wybrzmi już tak dobitnie jak podczas 

rewolucji „Solidarności”. Mimo to pozwalał sobie na efektowne porównania i kreślenie 

szerokich wizji politycznych. Broniąc np. konfederackiej aktywności w sprawie zbrodni 

katyńskiej stwierdzał przewrotnie „jeśli słowo «Katyń» służy do zerwania więzi ze 

Zw[iązkiem] Radzieckim to dobrze, że nie do zorganizowania krucjaty na Moskwę”. Podczas 

tej samej rozprawy rozwinął skrót PZPR jako „Partia Zaprowadzi Polskę do Ruiny”958. 

Podkreślał, że program KPN nie był antysowiecki a domagał się jedynie równouprawnienia w 

stosunkach ze wschodnim sąsiadem. „Chcemy porozumienia ze Zw[iązkiem] Radzieckim 

takim, jak on jest”, po czym snuł historyczne analogie z decyzją Józefa Piłsudskiego o 

powstrzymaniu ofensywy militarnej przeciwko Armii Czerwonej do czasu aż ta rozprawiła się 

z siłami „białej” Rosji. Usiłował pokazać przez to pragmatyzm KPN, której często zarzucano 

ideologiczne zacietrzewienie. Komentował także bieżącą sytuację geopolityczną. Chwalił m.in. 

politykę Ronalda Reagana wobec Polski, określając ją mianem wolnościowej i 

niepodległościowej959. 

Po nim przyszła kolej na Romualda Szeremietiewa który wzorem Moczulskiego także 

czynił szerokie historyczno-polityczne wywody polemizujące z aktem oskarżenia. Opowiadał 

po raz kolejny o spotkaniu z Juliuszem Mieroszewskim w 1972 r., które go ukształtowało i 

ostatecznie zaprowadziło na ławę oskarżonych960. Polemizował z zarzutem chęci zbrojnego 

obalenia PRL: „Odrzucam programowo przemoc. Gdybym chciał organizować ruch oporu 

zbrojny, to zamiast przekazywać i tworzyć dokumenty, mógłbym iść do szkoły oficerskiej, 

zdobyć trochę broni i zorganizować strzelaninę. Uważam jednak, że tego nie należy robić. 

Użycie broni przez tych, których zawodzą nerwy, prowadzi do niepotrzebnych ofiar. Użycie 

przemocy przez stronę słabszą powoduje koszty innego rodzaju, oczywiście prócz ofiar […] 

                                                 
957 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 2 III 1982 r., k. 85, 89-
90. 
958 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 31 III 1982 r., k. 244-
245. 
959 Ibidem, k. 255, 258. 
960 Ibidem, Protokół rozprawy głównej z 6 IV 1982 r., k. 336. 
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Możemy skakać sobie do gardła ale nie strzelać, bo polskiej krwi już przelało się za dużo”961. 

Przyznawał się także do poglądów narodowych jednak odrzucał bagaż który „byśmy nazwali 

szowinizmem czy nacjonalizmem. Chciałbym, by mój naród był potężny, szanowany na 

świecie, miał potężną armię ale to nie oznacza, że chciałbym aby mój kraj osiągnął to kosztem 

innych narodów”962. 

Składanie wyjaśnień oraz odczytywanie wcześniejszych zeznań trwało do połowy maja 

1982 r. Pierwsza rozprawa na której przepytywano świadków odbyła się 18 maja 1982 r. 

Pierwszy zeznawał Krzysztof Gąsiorowski, którego specjalnie na tę okoliczność przewieziono 

z Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Gąsiorowski mówił o działalności nie tylko w 

KPN, ale także w ramach ROPCiO. Odpowiadając na pytania nie wniósł nic, co mogłoby 

obciążyć oskarżonych. W pewnych aspektach jego zeznania podważały prokuratorskie zarzuty 

(np. zaprzeczał zagranicznemu finansowaniu KPN; współpracy z „Free Poland” i Konstantym 

Zygfrydem Hanffem czy przygotowaniach do działalności zbrojnej). Dwuznacznie, w świetle 

obecnej wiedzy, zabrzmiało tłumaczenie Gąsiorowskiego, który odrzucanie kandydatów 

uzasadniał chęcią uniknięcia „agentów SB” wewnątrz Konfederacji963. 

W kolejnych dniach przesłuchiwano następnych świadków, m.in. 18-letniego Roberta 

Babińskiego, którego brat był w KPN, wzmiankowanego już Piotra Skwiecińskiego i 

Stanisława Palczewskiego, jednego z najważniejszych działaczy ROPCiO a następnie KPN w 

Krakowie. Zeznawał także Apolinary Wilk i Marian Marek Skuza, który obciążył m.in. 

Zbigniewa Wołyńskiego964. 

Zasadniczo świadkowie nie wnosili nowych informacji do śledztwa. Potwierdzali jedynie 

słowa oskarżonych, niekiedy dodawali niewiele wnoszące szczegóły. Unikali informacji 

obciążających osoby do tej pory nie represjonowane przez organa SB. Nawet skonfliktowana z 

Moczulskim Wanda Chylicka rozpoczęła składanie zeznań od oświadczenia iż nie zna 

dowodów winy lidera KPN. Później nie szczędziła mu złośliwości, określając go m.in. mianem 

niegroźnego autokraty, jednak nie mogło go to w żaden sposób obciążyć karnie. W najgorszym 

wypadku mogło być wykorzystane przez propagandę. Ocena KPN sformułowana przez 

Chylicką była krytycznie-życzliwa. Tłumaczyła sędziom: „w materiałach [KPN] z którymi 

zapoznałam się, nie dostrzegłam elementów agresywnych, Moczulski zresztą jest humanistą, 

                                                 
961 Ibidem, Protokół rozprawy głównej z 7 IV 1982 r., k. 341, 345. 
962 Ibidem, Protokół rozprawy głównej z 8 IV 1982 r., k. 360. 
963 AIPN, 1357/87/2, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 18 V 1982 r., k. 177-
208. 
964 AIPN, 1357/87/2, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokoły rozpraw głównych z 21, 25, 26, 27 i 28 
28 V 1982 r., k. 257-371; Ibidem, 1357/88, Protokół rozprawy głównej z 3 VI 1982 r. 8-16. 
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plany jego i ludzi wokół niego zgrupowanych były sympatyczne, choć nierealne, oni byli 

zgorączkowani, chcieli wiele od razu osiągnąć”965. 

W tym samym czasie liderzy KPN analizowali aktualną sytuację polityczną. Tadeusz 

Stański notował: „tragiczny stan gospodarki, który jest wynikiem nie tylko restrykcji, ale i 

braku motywacji. Właściwie chyba już 15-20% przemysłu stoi. Spada dalej stopa [życia] […] 

Stan wojenny został skonsumowany tzn. społeczeństwo zaadaptowało się do jego rygorów. 

Rozszerza się margines ludzi zdecydowanych, nad którymi nikt nie panuje - ani Rząd, ani 

Kościół, ani Solidarność (o nas już nie ma co mówić). Roczniki uderzeniowe wkraczają w 

następną eksplozywną falę rewolucji”966. Jak pokazały kolejne miesiące prognozy Stańskiego 

okazały się nietrafione. 

Świadkami w ekspresowo prowadzonym procesie uczyniono także szereg osób nie 

mających z działalnością KPN nic wspólnego, niekiedy wręcz przypadkowych. Zeznawał np. 

taksówkarz, którego autem przewożono konfederacką bibułę. Reżyser Jerzy Hoffman 

opowiadał o przyjęciach u Wołyńskich, w których uczestniczył m.in. z Moczulskim. W trakcie 

rozprawy Romuald Szeremietiew zapytał Hoffmana o scenę z filmu „Do krwi ostatniej”, która 

dotykała zbrodni katyńskiej. Sam obraz miał premierę w październiku 1978 r. i opowiadał o 

powstaniu I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Dociskany przez Szeremietiewa o 

sposób przedstawienia zbrodni katyńskiej reżyser stwierdził iż nie jest profesjonalnym 

historykiem a jedynie hobbistą i przy pracy nad scenariuszem korzystał z materiałów „obu 

stron”. Przyznawał także, że film „zretuszowano” przed sierpniem 1980 r. Kończąc zeznania 

przyznał, że skłania się ku wersji o sowieckim sprawstwie zbrodni. Starał się przy tym 

prezentować jako przedstawiciel „realpolitik”: „rana powinna być dawno wypalona i nie 

powinna się jątrzyć. Emocje jednak, choć nawet słuszne, nie powinny być wysuwane na plan 

pierwszy w nieodpowiednim do tego czasie, przesłaniać dobra całego narodu i zagrażać jego 

bytowi”967. 

Z kolei przebywający w areszcie Tadeusz Jandziszak coraz mocniej odczuwał rygory 

więzienne. Już podczas majowych rozpraw sędziowie byli zmuszeni do ich przerywania z 

uwagi na jego złe samopoczucie. Jego stan pogorszył się do tego stopnia, że w końcu czerwca 

1982 r. lekarze z Wojskowej Akademii Medycznej uznali iż dalszy pobyt w areszcie może 

spowodować poważne konsekwencje. Było to wyraźnym sygnałem dla sędziów i kierownictwa 

                                                 
965 AIPN, 1357/88, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 VI 1982 r., k. 18. 
966 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, wpis z 17 V 1982 r. 
967 AIPN, 1357/88, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 28 VI 1982 r., k. 198-
202. 
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Aresztu Śledczego iż dłuższe więzienie Jandziszaka może zagrozić nawet jego życiu. Przy 

sprzeciwie prokuratora ppłk. Jana Lelaka sędziowie Sądu WOW uchylili 5 lipca 1982 r. areszt. 

Lelak, powołując się na opinię lekarzy więziennych, złożył zażalenie. Wystawiający ową opinię 

w lutym 1982 r. grozili Jandziszakowi słowami „tu [na Rakowieckiej] zdechniesz”, za co ten 

chciał ich nawet oskarżyć968. 

Pozostałym oskarżonym, zwłaszcza Moczulskiemu lipiec upłynął - wskutek zakończenia 

postępowania dowodowego - na przygotowaniach do procesu. O tym, że planował nadać mu 

podobny przebieg jak przed wprowadzeniem stanu wojennego świadczy m.in. złożony 21 lipca 

1982 r. wniosek o przesłuchanie w charakterze świadków m.in. internowanych opozycjonistów. 

Andrzej Szczypiorski miał zeznawać „na okoliczność powszechności ocen o totalitarnym 

charakterze PRL i ich publicznym wyrażaniu”. Moczulski wnioskował o wezwanie działaczy 

Ruchu Młodej Polski: Aleksandra Halla, Jana Samsonowicza, Andrzeja Jarmakowskiego, 

Dariusza Kobzdeja i Arkadiusza Rybickiego. Na liście świadków umieścił Adama Michnika, 

który miał zeznawać na temat kampanii marcowej w 1968 r. (we wniosku dowodowym 

Moczulski określił to mianem „zarzutów dot. polityki Leszka Moczulskiego w «Stolicy»”). 

Wnioskował także o przesłuchanie liderów KOR, Jacka Kuronia (nt. związków KPN z KOR), 

Antoniego Macierewicza (nt. politycznego formowania opozycji niepodległościowej) a także 

Zbigniewa Romaszewskiego (w sprawie krytyki poczynań KPN). Kolejną grupę świadków 

mieli stanowić działacze rozbitej „Solidarności”: Lech Wałęsa, Zbigniew Frasyniuk, Andrzej 

Rozpłochowski i Kornel Morawiecki. W gronie 66 osób nie zabrakło także miejsca dla 

przedstawicieli reżimowych organizacji. Moczulski zdając sobie sprawę z jej nierealności 

postulował o wezwanie na proces Tadeusza Grabskiego, tj. jednego z liderów 

antyreformatorskiego skrzydła w PZPR; redaktora „Rzeczywistości” Stanisława Majewskiego 

a także historyków z Wojskowego Instytutu Historycznego (Kazimierza Sobczaka i Tadeusza 

Jurgę). Wyrazem dużej pewności siebie było umieszczenie na liście świadków byłego szefa 

MSW Stanisława Kowalczyka, gen. Adama Krzysztoporskiego, prokurator Wiesławy 

Bardonowej, Piotra Jaroszewicza czy Jerzego Olszewskiego, usuniętego w 1980 r. członka KC 

PZPR i byłego ministra przemysłu chemicznego969. 

Prokuraturze zależało na szybkim procesie. By przyśpieszyć postępowanie zrezygnowano 

m.in. z odczytywania zeznań 58 świadków a także ograniczono liczbę odczytywanych w trakcie 

                                                 
968 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół komisyjnego badania lekarskiego Tadeusza 
Jandziszaka, 30 VI 1982 r., k. 264 i nast.; Ibidem, 1357/87/1, Protokół rozprawy głównej z 23 II 1982 r., k. 20. 
969 AIPN, 1357/86, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Wniosek dowodowy o dopuszczenie do przesłuchania 
w charakterze świadków wymienionych osób, 21 VII 1982 r., k. 289-294. 
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procesu dokumentów z 630 do 70. Z kolei wniosek Moczulskiego o przesłuchanie m.in. Gierka, 

Jaroszewicza i Michnika został oddalony. Warto zauważyć, że już w kwietniu 1981 r. do MSW 

dotarła informacja iż przygotowujący strategię obrony Tadeusz de Virion rozważał powołanie 

na świadka Władysława Gomułki, który miał zeznawać na okoliczność rozmów o zbrodni 

katyńskiej z Nikitą Chruszczowem970. Wniosek odrzucono, gdyż oskarżeni „chcieli 

udowadniać lansowaną przez siebie tezę, dotyczącą prześladowania «opozycji 

demokratycznej». Postanowienie sądu i oświadczenie prokuratora podziałały na oskarżonych 

deprymująco. Równocześnie jednak uzewnętrznili oni w swych oświadczeniach wolę 

przedłużania procesu za wszelką cenę w ramach swych uprawnień, które gwarantują im 

przepisy, procedury”971. 

10 lipca 1982 r. adwokaci oskarżonych złożyli wniosek o uchylenie aresztu tymczasowego 

wobec trzech pozbawionych wolności liderów KPN. Uzasadniali, że zakończone zostało 

postępowanie dowodowe a środek zapobiegawczy w postaci aresztu jest nad wyraz dotkliwy. 

Przewodniczący składu sędziowskiego, płk. Henryk Kwaśny, wraz z płk. Bogdanem Piechotą 

i mjr. Julianem Przygódzkim, uznając argumenty obrońców przychylił się do wniosku 

prokuratora. Wypuszczenie całej trójki w stanie wojennym, gdy co róż zawiązywały się nowe, 

konspiracyjne inicjatywy opozycyjne nie wchodziło w grę972. 

Pierwszym świadkiem we wznowionej w sierpniu rozprawie okazał się Marek Lachowicz, 

który poza przybliżeniem działalności w KPN opisywał koncepcję walki politycznej bez użycia 

przemocy. Podawał przykłady sukcesów odnoszonych takim działaniem w USA i Portugalii. 

Zwrócił także uwagę na represjonowanie przez SB konfederatów. Podawał m.in. przykład 

zatrzymania go na 48 godzin pod zarzutem posiadania rzeczy skradzionych z plebanii. 

„Funkcjonariusze SB wiele razy z nami rozmawiali, ale nigdy nie mówili, że KPN jest 

nielegalna. Co najwyżej straszono nas jak to się mówi «z grubej rury», ale nikt nie powiedział, 

że KPN jest nielegalna. Jawnością wytrącaliśmy broń z rąk SB. Wszystko bowiem robiliśmy 

jawnie. Nasze nazwiska były podawane do wiadomości i służyliśmy jako tarcza strzelnicza. 

Nie mogliśmy jednak umawiać się przez telefon jawnie tj. podać godziny i miejsca spotkania, 

bo na tym miejscu SB byłaby pierwsza. Chcąc wydać numery «Gazety Polskiej» także trzeba 

było zachować takie ostrożności, gdyż inaczej żaden numer gazety nie ukazałby się”. W dalszej 

części wystąpienia obalał zarzut tworzenia tzw. II tajnej struktury. „To były tzw. «czyste 

                                                 
970 AIPN, 2418/1, t. 15, SOR „Oszust”, Wyciąg z informacji politycznej KSMO nr 18/81, 22 IV 1981 r., k. 192. 
971 AIPN, 551/95, Akta nadzoru śledztwa, Informacja o aktualnym stanie procesu Leszka Moczulskiego i innych, 
11 VIII 1982 r., k. 101. 
972 AIPN, 960/375, Akta podręczne śledztwa, Postanowienie z 10 VII 1982 r., k. 80-81. 



323 
 

adresy». Naszym marzeniem było, aby po przyjeździe do Warszawy nie być zamkniętym zaraz 

po przyjeździe na 48 godzin, nie mieszkać u Moczulskiego. Dostałem więc kiedyś taki «czysty 

adres», ale okazało się niestety, że adres ten jest znany nie tylko nam. Tu widać naszą naiwność. 

Jak więc widać, nasze zabezpieczenie było bardzo mizerne, a zaplecze było w sferze planów. 

W żartach więc mówiliśmy o tej drugiej strukturze”. Momentami Lachowicz przemawiał 

wzniośle: „Nawet jeśli ktoś nie ceni KPN, uważa jej działalność za coś zbrodniczego - my 

szczycimy się budową świadomości społeczeństwa […] Byliśmy grupą z opozycji, która poszła 

najdalej”973. Zdaniem Tadeusza Stańskiego Lachowicz „zagadał sąd” ale jego zeznania były 

„niedopuszczalne” i miał się z nich tłumaczyć974. 

Proces, po przejęciu przez Sąd WOW, przebiegał bez zakłóceń. Oskarżeni mogli zabierać 

głos a sędziowie dbali by nadać mu pozory praworządności. Trafnie ujął to Tadeusz Stański: 

„Dziękuję za kulturalny przebieg procesu, ale wolałbym być sądzony przez wrogów Polski, bo 

nie interesuje mnie kultura procesu, jeżeli mam zostać w jego wyniku skazany”975. O ile 

krytyczny stosunek do działań prokuratury mieli wszyscy oskarżeni o tyle w złośliwościach 

wobec Tadeusza Gonciarza brylował właśnie Stański. „Jako katolik wierzę, że na tej sali nastąpi 

drugi cud, taki jak w Kanie Galilejskiej. Mianowicie wierzę, że wstanie pan prokurator i 

rozmnoży materiały na dowód mojej winy”976. Stański w prywatnych zapiskach skarżył się iż 

„Sąd cały czas ochraniał przed nami prokuratora, który demonstrował postawę wewnętrznej 

emigracji czytając sobie kryminał”977. 

W toku dyskusji nad wysokością wyroku która toczyła się pomiędzy przedstawicielami 

prokuratury a sędzią-pułkownikiem Klisiem ustalono, że prokurator zażąda dla Moczulskiego 

10 lat pozbawienia wolności, dla Szeremietiewa i Stańskiego po 9 lat a dla schorowanego 

Jandziszaka 6 lat. Ostatecznie wyrok skazujący okazał się nieznacznie niższy. Moczulski 

otrzymał 7 lat, Stański i Szeremietiew po 5 lat. Zapewne aspekt propagandowy wpłynął na fakt 

skazania Tadeusza Jandziszaka jedynie na 2 lata w zawieszeniu na 5. Wyrok zapadł 8 

października 1982 r. Pięć dni później płk. Kliś poinformował prokuraturę wojskową, że 

odstępuje od sporządzenia rewizji978. 

                                                 
973 AIPN, 1357/88, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 3 VIII 1982 r., k. 218-
229. 
974 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, wpis z 3 VIII 1982 r. 
975 AIPN, 1357/88, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 9 VIII 1982 r., k. 253. 
976 AIPN, 1357/88, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 17 VIII 1982 r., k. 272. 
977 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, bp. 
978 AIPN, 960/375, Akta podręczne śledztwa, Notatka urzędowa, k. 83, 85; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 404-
405. 
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Zanim to jednak nastąpiło musiano zadbać o efekt propagandowy. Na ostatnie, wrześniowe 

rozprawy skierowano do sądu ekipę telewizyjną Bogusława Szykuły. Miała nakręcić film 

dokumentalny o KPN. O zgody na uczestnictwo wystąpili także przedstawiciele Centralnej 

Agencji Fotograficznej oraz Polskiej Kroniki Filmowej. Odmówiono zaś ekipie telewizji 

amerykańskiej979. 

Przewodniczący składu sędziowskiego płk. Eugeniusz Dudzik wraz z dwoma innymi 

sędziami Sądu WOW, płk. Bohdanem Piechotą oraz mjr. Julianem Przygódzkim, uznali główny 

zarzut tj. chęć obalenia przemocą ustroju PRL za zasadny. W toku postępowania szukano 

rozwiązania, które pozwoliłoby skazać liderów Konfederacji na kilkuletnie wyroki. Dlatego nie 

zarzucono im, zagrożonego nawet karą śmierci, artkułu 123 Kodeksu Karnego. Skazano ich z 

artykułu 128 § 1. Różnica była istotna, gdyż paragraf ten umożliwiał wydanie niższego wyroku, 

w granicach między rokiem a dziesięcioma latami więzienia980. 

Sąd, co brzmiało kuriozalnie, powielał momentami linię obrony konfederatów. W 

uzasadnieniu wyroku można było przeczytać m.in. „motywem działania Moczulskiego był jego 

pogląd, że Polska Rzeczypospolita Ludowa jest do tego stopnia zdominowana przez ZSRR, że 

nie posiada niepodległości, a celem wieńczącym tę walkę miało być utworzenie III 

Rzeczypospolitej […] KPN nie uznaje PRL za suwerenną polską państwowość i odmawia jej 

mandatu moralnego, prawnego i społecznego […] dla KPN uosobieniem wszelkiego zła w PRL 

jest Polska Zjednoczona Partia Robotnicza”981. Skład sędziowski między wierszami odcinał się 

od manipulacji dowodowych autorstwa funkcjonariuszy SB. Pisano bowiem o braku 

jednoznacznych dowodów na organizowanie przez KPN zbrojnego przewrotu a także 

tworzenia bojówek i gromadzenia broni. Kuriozalnie brzmiały argumenty świadczące o 

„przemocy” stosowanej przez konfederatów. Wedle składu sędziowskiego przemawiał za 

tym…program KPN. W argumentacji sądu za „przemocowym” charakterem KPN świadczyła 

m.in. próba zgłoszenia posłów w wyborach do Sejmu PRL w 1980 r.982. 

Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa orzekł iż: „działalność wszystkich oskarżonych jako 

organizatorów i kierowników «KPN» miała na celu zmianę ustroju politycznego PRL, 

zakładała stosowanie specyficznego rodzaju przemocy paraliżującej postawę i zachowanie się 

naczelnych organów władzy oraz administracji państwowej, przy czym podjęte przez nich 

                                                 
979 AIPN, 1357/89, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, k. 98-101; AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, 
op.cit., s. 22. 
980 Wyrok skazujący z 8 X 1982 r. [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 18 II 2019 r.; Kodeks karny z 19 IV 1969 r., 
Dz.U. nr 13 z 1969 r., poz. 94. 
981 Ibidem. 
982 Ibidem. 
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czynności w praktyce dopiero w przyszłości miały im stworzyć warunki do bezpośredniej 

finalizacji przestępnego przedsięwzięcia”983. 

O ile płk. Kliś od rewizji odstąpił to powielać tego kroku nie mieli zamiaru adwokaci. 14 

października 1982 r. do Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej wpłynął wniosek o rewizję 

wyroku Moczulskiego oraz Szeremietiewa autorstwa ich obrońców Władysława Siły-

Nowickiego oraz Jerzego Woźniaka. W przesłanym piśmie podnosili, że wyrok zapadł z 

„oczywistą obrazą prawa materialnego”. Podnosili także absurdalność zarzutu, iż działalność 

propagandowa KPN powoduje „osłabienie mocy obronnej PRL”. Stosowali wyjątkową jak na 

procesy w PRL argumentacją odwołującą się do nacjonalizmu: „oskarżonych trzeba uznać za 

niewątpliwych nacjonalistów, marzących o wielkości i potędze państwa polskiego i jego 

absolutnej suwerenności”. W dalszej części 5-stronnicowego wniosku rewizyjnego Siła-

Nowicki z Woźniakiem podnosili już bardziej prawnicze zastrzeżenia skupiając się na 

wykazaniu braku dowodów na zbrojny charakter działalności KPN. Pisali m.in. „Moczulski, 

Szeremietiew i ich towarzysze prowadzili swoją działalność objętą aktem oskarżenia w epoce 

Gierka oraz Kani, gdy generał Jaruzelski był jedynie Ministrem Obrony Narodowej i członkiem 

Biura Politycznego. Były to czasy swobody myśli i politycznego działania, na które władza 

państwowa spoglądała wprawdzie bez aprobaty, ale z przymrużonym okiem. Powstanie KPN-

u ogłoszono publicznie. Podawano adresy i telefony kierownictwa organizacji i członków. Po 

ulicach maszerowały pochody z transparentami KPN, wygłaszano publiczne przemówienia 

[…] zezwalało na to państwo i nikomu nie przychodziło do głowy, że można usłyszeć za to 

działanie żądanie 10 lat i otrzymać wyrok 7 czy 5 lat pozbawienia wolności”984. 

Wyrok wywołał protesty nie tylko w środowisku konfederackim. O jego uchylenie 

apelowali m.in. Jerzy Jedlicki, Klemens Szaniawski, Andrzej Łapicki, Jerzy Szacki i Roman 

Zimand. Minister Sylwester Zawadzki replikował: „rozumiem troskę intelektualistów o 

respektowanie gwarancji wolności przekonań. Pragnę jednak zauważyć, że istnieje różnica 

pomiędzy wolnością przekonań a konkretnymi działaniami”985. 

Wniesiona rewizja - zapewne zgodnie z przewidywaniami skazanych - niewiele im 

przyniosła. 1 lipca 1983 r. płk. Stanisław Wojtczak, płk. Józef Jeż oraz płk. Józef Walencik w 

                                                 
983 AIPN, 1357/89, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Wyrok w sprawie rewizji wyroku Tadeusza 
Jandziszaka z 24 X 1983 r., k. 406. 
984 AIPN, 960/375, Akta podręczne śledztwa, Wniosek o rewizję wyroku z 14 X 1982 r., k. 105-108. 
985 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/563, List otwarty do ministra sprawiedliwości prof. Sylwestra 
Zawadzkiego, 19 X 1982 r., k. 1 i nast. 
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imieniu Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej rewizji postanowili nie uwzględnić. Został on 

uchylony dopiero 19 kwietnia 1991 r.986. 

 

3.3.Więzienie w Barczewie 

 

Przebywając w celi Tadeusz Stański zapisał w dzienniku: „nie wiemy co nas czeka. 

Oczywiście nikt z nas nie dopuszcza możliwości, że przegramy, ale przecież wszystko jest 

możliwe i ze wszystkim należy się liczyć. Nawet z tym, że kiedyś mój Dziubelek będzie to 

czytał jako wdowa. Dopuszczam i taką możliwość”987. Trójka skazanych, tj. Moczulski, Stański 

i Szeremietiew trafiła do zakładu karnego w Barczewie po utrzymaniu w mocy wyroków 

skazujących. Ich transport dotarł na Mazury 14 lipca 1983 r. Na przełomie października i 

listopada 1983 r. Moczulski opracował list do ministra sprawiedliwości, w którym domagał się 

wprowadzenia zmian w regulaminie więziennym. Głównym postulatem było skodyfikowanie 

statusu więźnia politycznego988. 

W ostatniej dekadzie PRL dyskusje o wprowadzeniu do ustawodawstwa statusu więźnia 

politycznego stały się jednym z elementów debaty publicznej. W stanie wojennym rozpoczęto 

w Ministerstwie Sprawiedliwości nawet prace koncepcyjne. Był to problem o tyle 

niewdzięczny, że nawet komuniści korzystali z takiego statusu w więzieniach II 

Rzeczypospolitej. W jednej z przygotowanych analiz Jerzy Górny i Jacek Kubiak sugerowali 

wprowadzenie przepisów, wedle których więźniowie polityczni mogliby korzystać z 

dodatkowych uprawnień, takich jak prawo do nieograniczonej korespondencji, częstsze 

widzenia, korzystanie z własnej odzieży, możliwość tworzenia samorządu itp.989. 

Zakład Karny w Barczewie uchodził wówczas za jeden z cięższych w jakich osadzano 

więźniów politycznych. Zlokalizowany był w zabudowaniach zsekularyzowanego przez 

władze pruskie w początkach XIX wieku zakonu franciszkanów. Panujące w nim warunki 

odbiegały negatywnie od standardów polskiego więziennictwa lat 80-tych. W Barczewie 

osadzono „więźnia specjalnego” Ericha Kocha, którego przewieziono 13 marca 1965 r. i spędził 

tutaj ostatnie lata życia. W połowie lat 80-tych barczewskie więzienie stało się miejscem 

                                                 
986 Wyrok skazując z 1 lipca 1983 r. [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 18 II 2019 r.; AIPN, 1357/89, Akta śledztwa 
przeciwko liderom KPN, Wyrok Sądu Najwyższego-Izby Wojskowej z 19 IV 1991 r., k. 132; Wyrok na 
przywódców KPN utrzymany w mocy, „Trybuna Ludu” 2 VII 1983 r. 
987 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, k. 2. 
988 AIPN, 1357/89, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, k. 346-349; Idem, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, 
Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 2 XI 1983 r., k. 349. 
989 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/549, Notatka w sprawie przestępstw politycznych i statusu tzw. 
więźniów politycznych, 21 VIII 1982 r., k. 1-13. 
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izolowania znanych opozycjonistów. Poza skazanymi konfederatami przebywali tutaj m.in. 

Władysław Frasyniuk, Patrycjusz Kosmowski, Adam Michnik i Andrzej Słowik990. 

Ich działalność na terenie więzienia często prowadziła do konfliktów z kierownictwem 

placówki. Walka o uzyskanie statusu więźnia politycznego była głównym motywem ich 

protestów. Na przełomie 1983 i 1984 r. polityczni podejmowali m.in. głodówki by taki status 

uzyskać. Pierwsza rozpoczęła się 13 września 1983 r. Zainicjowali ją Piotr Bednarz, Patrycjusz 

Kosmowski, Jerzy Kropiwnicki i Andrzej Słowik. W kolejnych dniach dołączyli do nich 

Edmund Bałuka i Władysław Frasyniuk. Przez osiemnaście dni strajkowano nie tylko w celu 

uzyskania statusu więźnia politycznego ale także starano się w ten sposób ograniczyć brutalne 

metody stosowane przez Służbę Więzienną. Kolejny protest rozpoczęli 22 marca 1984 r. Jerzy 

Kropiwnicki wespół z Andrzejem Słowikiem. W międzyczasie zdecydowano się prowadzić 

głodówkę rotacyjną, która trwała do 18 maja 1984 r. Zakończyła się uzyskaniem zapewnienie 

dyrekcji Zakładu Karnego o zmianie podejścia do osadzonych na bardziej humanitarne991. 

Wcześniej, w styczniu 1984 r., Romuald Szeremietiew pisał do korespondenta „The 

Financial Times” - który podczas jednej z konferencji prasowych Jerzego Urbana pytał o status 

więźnia politycznego - iż więzienie w Barczewie jest jednym z trzech najcięższych w PRL. 

Mimo to umieszczono w nim wielu więźniów politycznych. Siedzieli na jednym oddziale z 

więźniami niebezpiecznymi oraz chorymi na choroby zakaźne. Szeremietiew prostował 

informacje Urbana dotyczące uprawnień uzyskanych przez politycznych po wiosennych 

protestach z 1983 r. W grudniu 1983 r. stracili oni możliwość nauki języka obcego, pozbawiono 

ich książek, własnych ubrań oraz wprowadzono ścisłą izolację, uniemożliwiającą kontakt 

między więźniami. Szeremietiew wymieniał także dodatkowe szykany regulaminowe, jakie 

stosowano wyłącznie wobec politycznych oraz przypadki pobić. „Umieszczeni jesteśmy na 

parterze, w celach o pow[ierzchni] ok. 6,5 m² - przeznaczonych przez Niemców dla 1 więźnia 

(my siedzimy po 2 lub 3). Cele są prawie całkowicie zastawione pryczami, stołem itp., tak, że 

najwyżej 1 osoba na raz może chodzić ciasnym przejściem między pryczami. Drewniano 

podłoga, w niektórych celach częściowo przegniła, położna jest na betonie wylanym 

bezpośrednio na ziemi. Grzyb na ścianach ostatnio przymalowany. Pawilon ten służy dla 

więźniów kierowanych tu karnie z normalnych oddziałów oraz dla przestępców hitlerowskich” 

- pisał Szeremietiew. Dodawał, że wszelkie szykany wynikały wedle przekazów naczelnika 

                                                 
990 W. Zenderowski, Barczewo. Nie tylko historia związku, Barczewo 2009, s. 5-14; C. Krawczyński, Więzienie w 
Barczewie w systemie więzień politycznych w latach 1945-1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 1995, t. 38, s. 253-
257. 
991 Głodówka w Barczewie, „Z dnia na dzień” 7-13 X 1983, nr 33 (292), s. 1-2; J. Kropiwnicki, Zapis protestu, 
Warszawa 1986; C. Kuta, Protesty głodowe w PRL…, s. 117-118. 
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więzienia z instrukcji Mieczysława F. Rakowskiego. Na to ostatnie brak jednak 

potwierdzenia992. List dotarł do adresata, co stało się powodem kolejnych szykan wobec autora. 

W marcu 1984 r. po raz kolejny pobito więźniów993. 

Liczne protesty „politycznych” z Barczewa niepokoiły kierownictwo nie tylko Zakładu 

Karnego ale także Ministerstwa Sprawiedliwości. Narzekano, że od grudnia 1983 r. Edmund 

Bałuka, Władysław Frasyniuk, Patrycjusz Kosmowski, Jerzy Kropiwnicki, Leszek Moczulski, 

Tadeusz Stański, Andrzej Słowik i Romuald Szeremietiew „systematycznie nasilają 

prowokacyjne zachowania w stosunku do funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 

demonstracyjnie łamią wszelkie obowiązujące przepisy więzienne i powodują coraz 

groźniejsze zakłócenia porządku i bezpieczeństwa”994. Ich protesty miały oddziaływać 

niekorzystnie - w ocenie władz - na blisko tysiąc pozostałych więźniów. Faktycznie 

podejmowane akcje miały wymusić na dyrekcji uznanie statusu więźnia politycznego i 

zezwolenie wymienionym np. na noszenie prywatnych ubrań (często odmawiali ubrania się w 

stroje więzienne a raz podjęli nieudaną próbę uczestniczenia w mszy ubrani jedynie w bieliznę). 

Na tle protestów głodowych i tak należało to do łagodnych form wyrażania sprzeciwu. Wobec 

więźniów stosowano m.in. przymus fizyczny a niekiedy także miotacze gazu łzawiącego. 

Dyrekcja więzienia skarżyła się, że prawie codziennie wobec „politycznych” musi stosować 

przymus fizyczny. Zachowywali się wedle niej hardo, przekonani iż obejmie ich amnestia995. 

Władze więzienne wraz ze strażnikami starały się temu przeciwdziałać w różny sposób. W 

połowie kwietnia 1984 r. wszczęto przeciwko Romualdowi Szeremietiewowi sprawę o pobicie 

strażnika. W świetle przedstawionych dowodów miał on 29 marca 1984 r. uderzyć w twarz por. 

Mariana Rząsę, gdy ten usuwał barykadę blokująca dostęp do celi. W czerwcu 1984 r. 

Szeremietiew został oskarżony o czynną napaść na funkcjonariusza, jednak dalsze kroki 

sądowe zostały przerwane z powodu uchwalonej amnestii996. 

Przedostające się do opinii publicznej informacje o fatalnych warunkach przetrzymywania 

więźniów w Barczewie spowodowały, że 11 maja 1984 r. gościła tam Anna Trzeciakowska i 

Ligia Iłłakowicz-Grajnert z Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym 

Wolności i Ich Rodzinom. Wizyta ta, a także rozmowy uwięzionych z kierownictwem 

                                                 
992 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 61, List Romualda Szeremietiewa do Christophera Bobińskiego 
z „The Financial Times”, 17 I 1984 r. 
993 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 61, List otwarty Romualda Szeremietiewa do uczestników 
konferencji prasowych u rzecznika prasowego rządu PRL, 15 III 1984 r. 
994 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/657, Notatka informacyjna o zachowaniu skazanych za 
przestępstwa z pobudek politycznych, 24 IV 1984 r., k. 2. 
995 Ibidem, k. 2-8. 
996 Zob. AIPN Bi, 086/77, Akta kontrolne śledztwa przeciwko Romualdowi Szeremietiewowi; M. Marosz, 
Zbrodniarz komunistyczny z Barczewa przed sądem, „Gazeta Polska Codziennie”, 17-18 II 2018, s. 4. 
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więzienia, doprowadziły do przerwania protestu głodowego przez Jerzego Kropiwnickiego i 

Andrzeja Słowika. Wpływ na to zapewne miała także podjęta 15 maja próba samobójcza Piotra 

Bednarza. Jednak decydujący motywem zaprzestania protestów była prośba Episkopatu Polski 

by do czasu zakończenia rozmów z rządem więźniowie powstrzymali się od prowadzenia akcji 

strajkowych. W ocenie hierarchii kościelnej szkodziły one pertraktacjom997. 

Umieszczenie skazanych konfederatów w jednym więzieniu (i w jednej celi) było 

pomysłem, który narodził się na szczeblu kierowniczym MSW. „Takie posunięcie okazało się 

trafne, zwłaszcza z dwóch powodów. Z jednej bowiem strony pozwoliło rozpoznać ewentualne 

dalsze zamierzenia wymienionych co do działań przeciwko państwu, z drugiej zaś 

doprowadziło do uzewnętrznienia się narastających już wcześniej animozji osobistych, między 

nimi, a następnie wręcz do istotnych rozdźwięków pomiędzy R[obertem] L[eszkiem] 

Moczulskim a pozostałymi członkami ścisłego kierownictwa KPN. Niewątpliwie też okres ten 

pozwolił bliżej poznać wszystkich wspomnianych, w tym zwłaszcza ich sylwetki 

osobowościowe” - tłumaczyli oficerowie MSW zaangażowali bezpośrednio w inwigilację 

SB998. Przytoczony fragment opracowania - poza przypisywaniem działaniom operacyjnym SB 

doprowadzenia do konfliktu w kierownictwie KPN - sugeruje, że podczas pobytu w Barczewie 

cała trójka poddana została ścisłej obserwacji. Pozwoliła ona opracować sylwetki 

charakterologiczne każdego z uwięzionych. Jeżeli faktycznie tak było, to uzyskane dane były 

doskonałym narzędziem dla działań operacyjnych. 

Konfederatów najpewniej podsłuchiwano w celach. Nie odnaleziono co prawda 

stenogramów podsłuchów, jednak cytowane przez Pudysza i Karpacza wypowiedzi 

potwierdzają poszlakowo ten fakt. Duet oficerów SB przytaczał dosłownie m.in. wypowiedź 

Tadeusza Stańskiego z lipca 1983 r.: „Zacząłem się bawić w rewolucjonistę, to muszę to 

kontynuować. Nie ma innej możliwości […] Wygrywamy, Strauss przyjechał. Wygrywamy, a 

oni się cofają i cofać będą”999. Tak optymistyczna ocena wizyty w PRL Franza Josefa Straussa 

wynikała z faktu, że ten zachodnioniemiecki polityk CSU bezskutecznie usiłował pojawić się 

w PRL w okresie jawnego funkcjonowania „Solidarności”. Był to także czas formalnego 

zniesienie stanu wojennego1000. 

W jednym z przemyconych grypsów lider KPN kreślił bardzo pesymistyczny obraz: „Jest 

bardzo ciężko. Jakoś wytrzymamy, ale główne zagrożenie polega na tym, że systematycznie i 

                                                 
997 AAN, Ministerstwo Sprawiedliwości, sygn. 7/657, Pismo I zastępcy dyrektora CZZK płk. Stanisława Wrony 
do wiceministra sprawiedliwości Tadeusza Skóry, 18 V 1984 r., k. 9 i nast.; J. Kropiwnicki, op.cit., s. 141-156. 
998 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 24. 
999 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 24. 
1000 P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 462-463. 
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planowo dążą do naszego wyniszczenia - czego nawet przed nami specjalnie nie ukrywają. 

Alternatywą, która by ich może bardziej satysfakcjonowała, jest doprowadzenie do naszej 

kapitulacji psychicznej, a więc do całkowitego psychicznego załamania. W każdym razie jest 

to prowadzone planowo i bardzo konsekwentnie”1001. Pisząc cytowany gryps Moczulski starał 

się zmobilizować do akcji mającej na celu poprawienie warunków więźniów politycznych 

różne środowiska, głównie hierarchię kościelną z prymasem włącznie. Gryps, wraz z pięcioma 

innymi, kolportowano by pokazać warunki w jakich przebywają więźniowie Barczewa1002. 

Podczas pobytu w więzieniu Moczulski większość czasu spędzał na lekturze dostępnych 

książek oraz prasy. Prowadził dla współosadzonych prelekcje dotyczące najnowszej historii 

Polski, a także komunistycznych służb specjalnych. Opracowywał także analizy obejmujące 

aktualną sytuację polityczną w kraju. Jedna z nich została opublikowana w drugiej połowie 

1984 r. w podziemnej „Drodze”1003. 

Zapewne liderów KPN (jak i pozostałych więźniów politycznych) starano się otoczyć jak 

najszczelniejszą siecią agenturalną. Zachowały się jedynie szczątkowe informacje na ten temat 

a samo zagadnienie wymaga dalszych badań. Konfederaci zadawali sobie sprawę, że 

nieokreślona liczba współwięźniów należała do tzw. agentury celnej (tj. więziennej). Mogli oni 

wyrządzić określone szkody nie tylko poprzez informowanie o tym co mówią więźniowie w 

celach ale także m.in. poprzez informowanie jakimi drogami przemycane są więzienne grypsy 

(a to już dawało dużo szersze możliwości operacyjne). Wiadomo, że przypadku więzionych 

konfederatów SB wiedziała o przynajmniej jednym z takich kanałów1004. 

Romuald Szeremietiew niezbyt dobrze zapamiętał pobyt w Barczewie. „Trzymano nas w 

«pawilonie izolacyjnym», w którym siedział też zbrodniarz hitlerowski Erich Koch. Takiego 

mieliśmy tam kolegę. Oprócz tego zamykano tam więźniów niebezpiecznych, którzy stwarzali 

problemy w zakładzie karnym, a także chorych na żółtaczkę, żeby nie zarażali innych […] To 

było wyjątkowo obrzydliwe miejsce: stary budynek, w którym nie było wodociągu ani 

kanalizacji. W zimie panował okrutny ziąb, taki, że woda w wiadrze zamarzała. Latem smród 

z kubłów zastępujących WC był nie do wytrzymania”1005. 

                                                 
1001 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 14, Gryps Leszka Moczulskiego do Marii Moczulskiej, 12 I 
1984 r. 
1002 AKK, Komunikat Biura Informacji i Propagandy KPN podpisany przez Andrzeja Grota, 30 IV 1984 r., bp. 
1003 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 26-27; L. Moczulski, Sytuacja, „Droga” VII-XII 1984 r., nr. 
14-15, s. 12-19 (fragmenty przytaczanego tekstu opublikowano w: Myśl polityczna polskiej opozycji 
antykomunistycznej w latach 1981-1989. Wybór materiałów źródłowych, wybór M. Golińczak, W. Sęczyk, 
Wałbrzych 2012, s. 81-95). 
1004 AIPN, 2418/1, t. 21, SOR „Oszust”, Pismo mjr. A. Orłowskiego zastępcy szefa DUSW Warszawa-Żoliborz 
do naczelnika Wydziału III-2 SUSW, 7 X 1983 r., k. 101-102. 
1005 R. Szeremietiew, Dostałem gryps z więzienia od Moczulskiego, że powinienem dać się złapać [w:] 
tygodnik.tvp.pl, dostęp: 2 XII 2019 r 
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W maju 1984 r. adwokat Jerzy Woźniak bezskutecznie starał się o czasowe zwolnienie 

Romualda Szeremietiewa z odbywania kary. Powodem był jego pogarszający się stan zdrowia. 

Władze jednak były nieugięte i nie przystały na złożoną prośbę. Uznano, że schorzenie na które 

cierpiał może być leczone w Zakładzie Karnym. W dość krótkim czasie okazało się jednak, że 

takie nie będzie to możliwe. W czerwcu 1984 r. Szeremietiew - co było ze strony władz 

więziennych półśrodkiem - trafił do szpitala więziennego na warszawskim Mokotowie, gdzie 

odbył szereg badań1006. Być może dlatego Szeremietiew okazał się pierwszym zwolnionym. 

Opuścił zakład karny w wyniku amnestii 27 lipca1984 r. Z kolei Leszek Moczulski wraz z 

Tadeuszem Stańskim wyjechali z Barczewa w początkach sierpnia. Stański 3 sierpnia a 

Moczulski dzień później. Funkcjonariusze SB z satysfakcją stwierdzali, że w miejscu 

zamieszkania „ich przybycie nie wzbudziło zainteresowania przypadkowych osób”1007. 

Według Pudysza i Karpacza liderzy KPN informację o amnestii przyjęli z mieszanymi 

uczuciami. Czytając o niej w dostępnej im w więzieniu prasie przyjęli ją początkowo z radością. 

Mieli jednak świadomość, że amnestia jest korzystna także dla władz, dla których kwestia 

więźniów politycznych stanowiła problem m.in. w stosunkach międzynarodowych. Zapewne 

ten kontekst miał na myśli Moczulski komentując sytuację: „Po części nam to siedzenie tylko 

na dobre wyjdzie. My teraz siedząc, kreowani jesteśmy na męczenników, a to jest dla nas 

bardzo korzystne. Gdyby nas objęła amnestia, lub gdyby nas teraz zwolniono, to nie byłoby to 

za dobre. Tak, jak jest w tej chwili, jest bardzo dobrze. Bezpieka przez ten czas naszej odsiadki 

trochę się uspokoi, zapomni o nas, a my teraz mamy dużo czasu na spokojne przemyślenie i 

poprawienie w przyszłości wielu spraw w naszej działalności”1008. 

 

3.4.Próby wznowienia działalności w warunkach konspiracyjnych 

 

Wyrazem odwilży wobec konfederatów była decyzja prokuratury, która powołując się na 

dekret o wprowadzeniu stanu wojennego, z końcem stycznia 1983 r. zawiesiła postępowania 

karne przeciwko nim. Decyzja objęła m.in. Zygmunta Goławskiego, Jerzego Sychuta, Marka 

Lachowicza, Krzysztofa Bzdyla, Antoniego Jacka Jerza, Michała Lubomirskiego i Tadeusza 

Wielgolawskiego. Z kolei wobec Teresy Baranowskiej, Andrzeja Fischera, Krzysztofa 

Gąsiorowskiego, Zdzisława Jamrożka, Henryka Jarczaka, Stanisława Palczewskiego, Romy 

                                                 
1006 AIPN, 960/375, Akta podręczne śledztwa, Postanowienie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie, 10 
V 1984 r., k. 128 i nast. 
1007 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 27 VII 1984 r., k. 358 i nast. 
1008 Cyt. za: AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 39-40. 
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Kahl-Stachniewicz, Bernarda Koleśnika, Teresy Koprowskiej, Stanisława Krajskiego, Stefana 

Kucharzewskiego, Romana Kściuczka, Zygmunta Łenyka, Niny Milewskiej, Janiny Miszczak, 

Jadwigi Potapczuk, Tadeusza Wardzińskiego, Waldemara Wypaska, Tadeusza Cierzucha, 

Stefanii Jakuś, Lecha Kuroczyckiego, Marii Moczulskiej, Janusza Piotrowskiego, Barbary 

Różyckiej-Orszulak, Tadeusza Stachnika, Henryka Strzódki, Apolinarego Wilka i Zbigniewa 

Wołyńskiego postanowiono postępowania karnego w ogóle nie wszczynać. Analogiczną 

decyzję podjęto wobec osób tworzących RRN: Jerzego Boruca, Waldemara Dziumaka, 

Andrzeja Janickiego, Ryszarda Markowskiego, Mariana Parchowskiego, Zdzisława 

Podkowińskiego, Jana Tomczaka, Ryszarda Warchoła, Sławomira Witkiewicza, Tomasza 

Zamek-Gliszczyńskiego i Ryszarda Zaremby. Zawieszono także postępowanie wobec Józefa 

Zajkowskiego, który ukrywał się od momentu wprowadzenia stanu wojennego1009. 

Tuż przed drugą rocznicą podpisania porozumień sierpniowych w KC PZPR odbyło się 

spotkanie podsumowujące sytuację krajowej opozycji. Prowadzący je Mirosław Milewski 

twierdził, że władzom udało się skutecznie skompromitować Lecha Wałęsę a zwalczanie 

podziemia było prowadzone prawidłowo. Pozorna słabość podziemia kontrastowała jednak z 

przedsięwziętymi środkami bezpieczeństwa. Wśród siedemnastu uczestników narady zjawili 

się przedstawiciele MSW, MON, Urzędu ds. Wyznań a także reżimowych mediów, którzy 

radzili jak zapobiec manifestacjom 31 sierpnia 1983 r. Sugerowano m.in. naciski na Episkopat 

by odciął się od działań opozycji, zalecano delegowanie do pracy w komunikacji miejskiej tylko 

zaufanych ludzi (by nie dopuścić do jej wstrzymania). Milewski perorował: „wspieramy siły 

realistyczne w Kościele, ale nie będziemy tolerować awanturnictwa ze strony niektórych 

duchownych”. Z kolei Eugeniusz Czyrek martwił się, że nagłaśnianie wypowiedzi Wałęsy 

zamiast go kompromitować może uczynić z niego „klasyka”. Bogdan Jachacz, ówczesny 

kierownik Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR, poza akcentowaniem iż media słusznie 

eksponują wypowiedzi krytyczne wobec podziemia (płynące najczęściej z ust opozycjonistów) 

dodawał w stylu pamiętanym z lat 50-tych: „przedsięwzięcia [propagandowe] zmierzają do 

wykazania antysocjalistycznego i antynarodowego charakteru działalności nielegalnego 

podziemia i jego powiązań z ośrodkami zagranicznymi wrogo ustosunkowanymi do PRL”. O 

działalności KPN nie rozmawiano, co pokazuje iż na poziomie Biura Politycznego nie uważano 

tej organizacji za poważne zagrożenie1010. 

                                                 
1009 AIPN, 551/95, Akta nadzoru śledztwa, Postanowienie o zawieszeniu postępowania karnego, 31 I 1983 r., k. 
123 i nast.; Umorzenie śledztwa przeciwko niektórym działaczom „KPN”, „Życie Warszawy” 19-20 II 1983 r. 
1010 AAN, KC PZPR, sygn. LI/8, Protokół ze spotkania w KC PZPR, 26 VIII 1983 r., k. 1-9. 
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Jednak zręby konfederackiej konspiracji wówczas już istniały, co opisano w jednym z 

wcześniejszych podrozdziałów. Opuszczenie w lipcu 1982 r. aresztu przez Tadeusza 

Jandziszaka umożliwiło nawiązanie z nim kontaktu przez Krzysztofa Króla. Zaczął on pełnić 

funkcję łącznika „Pabla” z lokalnymi strukturami KPN w Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i 

Łodzi. Problemem okazał się Kraków w którym kontaktem wskazanym przez Jandziszaka 

okazał się Stefan Dropiowski, wówczas już w działalność KPN nie zaangażowany. Niedługo 

później, w sierpniu 1983 r., uaktywniła się Konspiracyjna Rada Polityczna KPN. Pierwsze 

oświadczenie sygnował pseudonimem „Andrzej Grot” Krzysztof Król. Z kolei od września 

1983 r. dokumenty Rady Politycznej sygnowały trzy osoby: Król („Andrzej Grot”), Tadeusz 

Jandziszak („A. Kowalski”) oraz Zygmunt Goławski („Zawisza”). Jej działalność sprowadzała 

się do ogłaszania dokumentów informujących o zachowaniu ciągłości działania przez 

Konfederację. Konspiracyjna Rada Polityczna wystosowała m.in. list do Jana Pawła II, który 

w owym czasie przebywał z pielgrzymką w Polsce. Główną przyczyną tych działań było 

opisane już ujawnienie się Krzysztofa Gąsiorowskiego. Decyzją Króla z dniem 1 września 1983 

r. Gąsiorowskiego usunięto z szeregów Konfederacji. 15 listopada 1983 r. Rada Polityczna 

wydała oświadczenie protestujące przeciwko dalszemu przetrzymywaniu tzw. jedenastki, tj. 

liderów „Solidarności” oraz KSS „KOR”, którym władze wytoczyły proces1011. 

Tak jasna deklaracja nabierała tym większego znaczenia, że w prasie drugoobiegowej 

wciąż pojawiały się teksty nie tyle krytyczne wobec KPN, ale sugerujące agenturalną 

działalność jej przewodniczącego, powielające zarzuty o pisanie tekstów wpisujących się w 

propagandę antysemicką w 1968 r. Niekiedy zarzuty te powracały jako wątek poboczny 

aktualnych sporów. Przykładem był artykuł Jerzego Targalskiego („Turkucia Podjadka”) z 

„Niepodległości”. Krytyczny wobec linii politycznej głównego nurtu podziemia Targalski, snuł 

analogię pomiędzy aktualną sytuacją a tą z okresu przedsolidarnościowego, gdy nawzajem 

zwalczali się działacze KOR i KPN. Według „Turkucia Podjadka” nie wypracowano wówczas 

płaszczyzny dyskursu politycznego a jedynie atakowano się za pomocą wyzwisk i zarzutów o 

współpracę z SB. 

                                                 
1011 AIPN, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85, k. 23-25; Idem, 1510/5915, J. Kamiński, Konfederacja Polski Niepodległej. Myśl 
polityczna, Legionowo 1990, s. 91; Komunikaty Rady Politycznej KPN z 20 VIII i 22 IX 1983 r., „Przegląd KPN” 
28 IX 1983, nr 1, s. 1; Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 15 XI 1983 r., „Przegląd KPN” 1983, nr 3, s. 1; G. 
Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 406; M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 1, s. 486-487. W 
komunikacie pisano m.in. „po dokładnym rozpatrzeniu działalności Krzysztofa Gąsiorowskiego, w ostatnim 
okresie wymierzonej przeciwko KPN, w źle pojętym interesie Niepodległości Polski, [Rada Polityczna] pozbawiła 
go praw członkowskich w KPN na zawsze. Podjęcie takiej decyzji było dla nas bardzo bolesne, gdyż Krzysztof 
Gąsiorowski przez długie lata był jedną z najbardziej godnych zaufania osób w ruchu niepodległościowym” 
(Komunikat Rady Politycznej KPN z 1 IX 1983 r., „Przegląd KPN” 28 IX 1983, nr 1, s. 2-3). 
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Powielenie zarzutów wobec Moczulskiego wywołało reakcję Andrzeja Szomańskiego, 

który jako „Ursyn Świerszcz” bronił przewodniczącego i linii programowej KPN. Zwracał 

uwagę, że zarzut współpracy z SB - pomimo braku dowodów - był często kierowany wobec 

konfederatów. Sprzeciw Szomańskiego wywołało spłycenie programu KPN. Polemizował z 

zarzutem iż był on radykalny i całościowy. Jego zdaniem radykalizm celów Konfederacji nie 

wykluczał stosowania małych kroków. Protest wzbudziło także określenie Polski jako 

„politycznej pustyni”. Szomański pisał o postępującej patologizacji programów i organizacji 

opozycyjnych, coraz mocniej opartych wyłącznie na negacji. „Wiemy kogo i w imię czego 

należy zwalczać - ale nie bardzo jesteśmy w stanie przedstawić własnej, całościowej wizji walki 

o Polskę suwerenną i sprawiedliwą […] Spierajmy się ostro, ale rzeczowo - w imię wspólnych 

celów”-pisał1012. Cała polemika była o tyle ciekawa, iż przyznawano w niej wprost, że zarzuty 

o współpracę z SB Moczulskiego krążyły w środowiskach opozycyjnych od wielu lat a ich 

źródłem było środowisko dawnego KOR. Redakcja „Niepodległości” odniosła się także do 

tekstu Szomańskiego ostro oceniając Konfederację. „KPN-owcy nie bredzili przynajmniej, że 

socjalizm można poprawić i że będzie to we wspólnym interesie władzy i społeczeństwa. 

Niestety KPN został jeszcze przed okresem „S[olidarności]” dokładnie zniszczony przez 

«salon» w sposób najprostszy - nikt z nimi poważnie nie dyskutował - po prostu ich wyśmiano. 

KPN broniąc się, brnął w błędy, uprawiał mitomanię i nie miał szczęścia do ludzi. Nie był także 

w stanie rozbudować bazy wydawniczej jak konkurencja. Dlatego obecnie, w świadomości 

przeciętnego Polaka, KPN jawi się jako zbiór półgłówków, szaleńców i ubeckich agentów” - 

twierdzili redaktorzy „Niepodległości”1013. Tak ostrą ocenę tylko w niewielkim stopniu 

równoważył fakt, w tym samym tekście wycofano się z powielania nieudokumentowanych 

zarzutów współpracy z SB kierowanych wobec Moczulskiego. Sam Szomański odpowiedzią 

redakcji był usatysfakcjonowany1014. 

Krzysztof Król chcąc osłabić efekt propagandowy ujawnienia się Gąsiorowskiego pisał 

wprost iż „rzekomo ujawnione «kierownictwo podziemne» nie ma nic wspólnego z 

Konfederacją Polski Niepodległej […] Nie można zlikwidować, ani ujawnić wielotysięcznej 

organizacji (w trakcie procesu KPN ustalono liczbę członków na około 60 tysięcy). KPN 

istnieje i działa. Idea niepodległości nie da się zamknąć w więzieniu”1015. Król objęto 

                                                 
1012 A. Szomański [ps. Ursyn Świerszcz], Polityka czy dezinformacja, „Niepodległość” XI 1983 r., nr. 23. 
1013 Odpowiedź czytelnikom, „Niepodległość” XII 1983 r., nr 24, s. 20. 
1014 Ibidem; AIPN, 576/202, t. 6, Akta śledztwa przeciwko KPN, Protokół przesłuchania Andrzeja Szomańskiego, 
10 III 1985 r., k. 4-4v; J. Targalski [Turkuć Podjadek], Żydzi, ubowcy i polityka, „Niepodległość” VI-VII 1983 r., 
nr. 18-19, s. 11-14; A. Szomański [Ursyn Świerszcz], Polityka czy dezinformacja, „Niepodległość” XI 1983 r., nr. 
23; AIPN, 00334/289, t. 14, Informacja operacyjna TW „Miecz”, 13 I 1984 r., k. 98. 
1015 Komunikat Rady Politycznej KPN z 20 VIII 1983 r., „Przegląd KPN” 28 IX 1983, nr 1, s. 1. 
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inwigilacją dopiero 16 stycznia 1985 r., co oznaczało, że Gąsiorowski nie poinformował SB o 

nawiązanej współpracy. Z kolei TW „Anna”, miejscami dobrze zorientowana w 

konfederackich sprawach, już w kwietniu 1984 r. sygnalizowała iż Król może być szefem 

konfederackiej młodzieżówki. Spowodowało to sprawdzanie Króla przez funkcjonariuszy i 

objęcie go od 27 kwietnia 1984 r. „zabezpieczeniem” operacyjnym przez Wydziału III-2 

SUSW. Uzasadniający wniosek do SOR „Grot” chor. Zbigniew Pykacz pisał, iż powodem jej 

wszczęcia było sygnowanie przez Króla dokumentów konspiracyjnej Rady Politycznej KPN. 

Wobec braków w materiałach archiwalnych trudno ocenić jak dużą wiedzę o roli Króla 

zgromadziły - pomiędzy kwietniem 1984 r. a styczniem 1985 r. - jednostki SB. Zmiana 

kategorii „zabezpieczenie” w SOR dopiero miesiąc po przeprowadzonym półjawnie Kongresie 

KPN - gdzie Króla wybrano do Rady Politycznej - sugeruje, że esbecy mogli sygnały płynące 

od TW „Anny” zlekceważyć. Zwłaszcza, że podczas kongresu Król relacjonował 

dotychczasową aktywność w KPN, o czym będzie jeszcze mowa1016. 

Na przełomie 1983 i 1984 r. część młodzieżowych aktywistów KPN spotykała się w 

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gdzie organizowano występy artystów związanych z 

szeroko pojętą opozycją. Młodzież skupiała się wokół Andrzeja Szomańskiego, który spotykał 

się z nimi także na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Według informacji uzyskanych 

przez SB na terenie muzeum spotykało się około dwudziestu osób, wśród których z KPN 

związani byli: Andrzej Kot, Stanisława Łyczkowska, Andrzej Szomański i Michał Wnuk, a z 

młodszego pokolenia m.in. Wiesław Gęsicki, Jarosława Maćkowiak, Grzegorz Rossa i Piotr 

Węgierski (TW „Paweł”). TW „Paweł” przekazał SB, że grono to podjęło wówczas, z 

inicjatywy Szomańskiego, próbę reaktywacji stołecznej KPN. Zamierzano w tym celu powołać 

grupę młodzieżową pod nazwą Związek Strzelecki. Jego członkowie mieli działać na bazie 

struktur młodzieżowych KPN i składać przysięgę w momencie przystępowania do organizacji. 

Pomysł z jednej strony zaniepokoił SB, która w styczniu 1984 r. wszczęła sprawę operacyjną, 

której celem było przyjrzenie się Strzelcowi. Z drugiej strony SB nie działała zbyt pośpiesznie, 

gdyż informacje o powstaniu Organizacji Młodzieżowej „Strzelec” uzyskała od wiarygodnego 

źródła już we wrześniu 1983 r.1017. 

                                                 
1016 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Charakterystyka SOR „Grot” dot. Krzysztofa Króla, 24 VII 1985 r., 
k. 16; AIPN, 2418/1, t. 21, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Anna”, 2 IV 1984 r., k. 144-147; AIPN, 
Dziennik rejestracyjny SUSW: zapisy dot. Krzysztofa Króla. 
1017 Relacja Roberta Nowickiego z 2014 r.; Relacja Jerzego Woźniaka z 2014 r.; AIPN, 0258/298, KE „Muzeum”, 
Meldunek operacyjny, 17 VIII 1984 r., k. 53–55; ibidem, Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie SOR 
„Muzeum”, 17 VIII 1984 r., k. 56–58; Ibidem, Wyciąg z informacji operacyjnej od TW „Pawła”, 13 I 1984 r., k. 
144; Idem, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85. ; Idem, 2418/1, t. 21, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Anna”, 7 IX 1983 r., 
k. 117-120; G. Wołk, Ostatnie pokolenie piłsudczyków?…, s. 313-314. 
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Krzysztof Król tak charakteryzował nową organizację: „Celem «Strzelca» było oprócz 

poleceń Rady Politycznej, organizowanie młodzieży niepodległościowej, jej instruktaże 

polityczne, oraz szkolenie ideowe i techniczne. Szkolenie to obejmowało oczywiście także 

zasady konspiracji, postępowania w przypadku zatrzymania, przesłuchania, aresztu. Prowadzili 

je ludzie związani z tymi problemami jeszcze w latach II wojny światowej. Znakomitym 

przykładem ciągłości ideowej pokoleń jest to, iż w 30 przeszło lat po rozbiciu oddziałów 

Niepodległościowych przez wojska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Urzędu 

Bezpieczeństwa [właśc. KBW], ludzie z AK i WiNu szkolili młodzież w taktyce walki ze 

wspólnym wrogiem, inne metody-wtedy walka zbrojna, dziś-polityczna, inne zagrożenia-wtedy 

postawienie pod ścianę, dziś kilka miesięcy aresztu, a jednak oficerowie z winowskiego 

kontrwywiadu uczyli nas tych samych reguł”1018. 

Na początku 1984 r. Rada Polityczna odniosła się do zbliżających się wyborów do Rad 

Narodowych. W oświadczeniu z 5 stycznia 1984 r. akcentowano ich niedemokratyczny 

charakter i negowano sposób wyboru kandydatów na listy PRON. Wzorem całej opozycji 

nawoływano do całkowitego bojkotu, przywołując funkcjonujące już wcześniej hasło „Chcesz 

głodować? Idź głosować!”1019. 

Symbolicznym zamknięciem pewnego etapu inwigilacji KPN było zakończenie w marcu 

1984 r. SOR „Oszust”, którą objęto Leszka Moczulskiego. Tym samym funkcjonariusze SB 

przyznawali iż lider KPN przestał być zagrożeniem dla władz. Oczywiście z chwilą 

opuszczenia więzienia stawał się nim na nowo. Na początku marca 1984 r. dokonano 

całościowej analizy działalności SB dotyczącej nie tylko Moczulskiego, ale również KPN. 

Stwierdzano, że stosowany wobec Moczulskiego bogaty repertuar środków SB (zwłaszcza 

otoczenie go siecią OZI) pozwolił poznać z wyprzedzeniem wiele planów lidera KPN i 

ograniczyć efekty jego działalności, zwłaszcza w Warszawie. Oceniano iż wyeliminowanie z 

działalności KPN jej liderów (poprzez aresztowanie) „zlikwidowało zagrożenie”. Por. Janusz 

Piesto stwierdzał jednocześnie iż działalność KPN wciąż „stanowi poważne zagrożenie dla ładu 

i porządku publicznego jak i dla podstawowych interesów PRL. Nosząca pozory legalności i 

posługująca się demagogicznymi hasłami może zyskać wielu zwolenników, szczególnie wśród 

osób nieprzychylnie ustosunkowanych do aktualnej sytuacji politycznej w PRL”1020. 

                                                 
1018 AIPN, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85, k. 24. 
1019 AIPN, 1510/5915, J. Kamiński, Konfederacja Polski Niepodległej. Myśl polityczna, Legionowo 1990, s. 91-
92; Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 5 I 1984 r., „Strzelec” 1983, nr 1-2, s. 78. 
1020 AIPN, 2418/1, t. 21, SOR „Oszust”, Analiza SOR „Oszust”, 6 III 1984 r., k. 36. 
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W czerwcu 1984 r. podjęto w Warszawie próbę reaktywowania kierownictwa Obszaru I 

KPN. Andrzej Szomański wspólnie ze Zbigniewem Kędzierskim, Michałem Wnukiem i 

Piotrem Węgierskim powołali tzw. Kwadrat. W skład nowej struktury nie wszedł, 

skonfliktowany z Szomańskim, Stefan Melak. Od września 1982 r. zarzucał Szomańskiemu 

działalność agenturalną. W marcu 1984 r. o odtworzeniu władz Obszaru Centralnego 

informowano na łamach 4-go numeru „Przeglądu KPN”. Pod podanymi pseudonimami 

„Marcin Barski” (szef KAB), „Roman Borkowski”, „Marek Karwowski” i „Robert Szklany” 

ukrywali się twórcy „Kwadratu”, co szybko ustaliła SB. Wiarygodność nowej inicjatywy 

poświadczał w kolportowanym oświadczeniu „Andrzej Grot”1021. 

O większej aktywności „Kwadratu” nic nie wiadomo. Wpływ na to miała zapewne lipcowa 

amnestia, dzięki której więzienie opuścili liderzy KPN. Spowodowało to przewartościowanie 

zadań i koncepcji budowy struktur partii. Zapewne zadanie sabotowania ruchów nowego 

kierownictwa obszaru I otrzymał Piotr Węgierski, który był w tym czasie zarejestrowany jako 

TW „Paweł”. Zwerbował go Lech Wicherkiewicz, jeden z dłużej inwigilujących warszawską 

KPN funkcjonariuszy SB. Węgierski po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do 15 

stycznia 1982 r., kiedy to zatrzymał go patrol MO. Od 20 stycznia SB objęto go obserwacją w 

ramach KE „Sternik”. Został następnie internowany. Z ośrodka odosobnienia w Białołęce 

wypuszczono go z końcem kwietnia. W tym czasie nie współpracował z SB, aczkolwiek w 

trakcie jednej z rozmów w Białołęce wyraził taką gotowość. W sierpniu 1982 r. sam zgłosił się 

do Wicherkiewicza, któremu raportował „pisemnie i ustnie szereg uznanych w MSW za 

wartościowe informacji operacyjnych dot[yczących] zamierzeń i planów działania osób 

wywodzących się z KPN, zawieszonego NSZZ «Solidarność» oraz innych 

antysocjalistycznych ugrupowań. Informacje powyższe umożliwiły opracowanie kombinacji 

operacyjnych mających na celu neutralizację wrogich poczynań. W tym też okresie był 

wynagradzany pieniężnie”1022. Zapewne w celu uwiarygodnienia informatora postanowiono go 

ponownie internować w październiku 1982 r. Jako jeden z powodów podając jego aktywność 

na polu współpracy KPN z podziemną „Solidarnością”1023. 

 

 

                                                 
1021 AIPN, 0716/150, t. 10, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 20 VI 1984 r., k. 356-357; „Przegląd KPN”, nr 
4; G. Wołk, Powstanie i działalność…, s. 65-66. 
1022 AIPN, 001134/3970, Raport o zarejestrowanie w Wydziale „C” KSMO w charakterze TW Piotra 
Węgierskiego, 27 IX 1982 r., k. 18-19. 
1023 Ibidem; AIPN, 001134/3970, Wniosek o internowanie, 20 X 1982 r., k. 26–27; G. Wołk, Powstanie i 
działalność…, s. 65-66. 
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3.5.II Kongres KPN w Warszawie (1984) 

 

Lipcowa amnestia spowodowała wypuszczenie liderów KPN z więzienia. W sierpniu 1984 

r. konspiracyjna Rada Polityczna sygnowała oświadczenie o kontynuowaniu przez partię walki 

o odzyskanie niepodległości i usunięciu radzieckiej hegemonii oraz dyktatury PZPR. 

Dokument rozpoczynał się od podziękowań skierowanych do Jana Pawła II, Prymasa Józefa 

Glempa oraz Episkopatu za działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Ponadto 

Rada Polityczna KPN stwierdzała, że dalsza jej działalność będzie prowadzona w sposób 

jawny. Niezmiennie celem pozostawała budowa demokratycznej III RP. Oceniając ustawę 

amnestyjną zwracano uwagę, że była ona wynikiem presji międzynarodowej oraz „nieugiętej i 

godnej postawy narodu polskiego”. Odrzucano jednocześnie tezę o amnestii jako wyrazie 

humanitaryzmu władz czy też ruchu zapoczątkowującym drogę ku porozumieniu. Mówiąc o 

idei porozumienia narodowego, przypominano zapisy „Platformy wyborczej” z 1980 r. przede 

wszystkim pięć warunków niezbędnych do kompromisu (wolność wyznania, wolność 

przekonań, wolność badań naukowych, twórczości literackiej i artystycznej; wolność słowa 

oraz nieskrępowane działanie systemu wolnej prasy i wszystkich środków masowego przekazu; 

wolność powoływania przez obywateli związków, partii, stowarzyszeń i innych zrzeszeń o 

charakterze światopoglądowym, politycznym, społeczno-kulturalnym; równość wobec prawa 

wszystkich partii i stronnictw politycznych; wolne wybory)1024. 

7 sierpnia 1984 r. w mieszkaniu Moczulskich doszło do pierwszego po amnestii spotkania 

więzionych do niedawna liderów KPN, z osobami usiłującymi aktywizować konspiracyjne 

struktury partii. Poza gospodarzem uczestniczyli w nim m.in. Zygmunt Goławski z synami 

(także zaangażowanymi w działalność w KPN), Andrzej Szomański i Piotr Węgierski. Łącznie 

zjawiło się kilkanaście osób. Obecny był także korespondent francuskiej AFP, któremu 

przewodniczący KPN udzielił wywiadu. Najważniejszym jego elementem była deklaracja 

podjęcia współpracy z Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem czy szerzej: różnymi 

środowiskami opozycyjnymi, której celem miało być utworzenie jednolitego frontu walki z 

komunistami. W kolejnych dniach lider KPN wraz z rodziną (towarzyszył mu m.in. Krzysztof 

Król) wziął udział w warszawskiej pielgrzymce pieszej, tradycyjnie rozpoczynającej się 

początkiem sierpnia. Obserwujący go esbecy nie zauważyli by wygłaszał przemówienia i 

prowadził działalność polityczną. Z kolei dwaj pozostali liderzy KPN także korzystali z 

wolności. Stański wypoczywał u zaprzyjaźnionego księdza Władysława Szczepanika w 

                                                 
1024 Oświadczenie, „Przegląd KPN” VIII 1984, nr 4, s. 1-4. 
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Borysławicach a Szeremietiew pierwsze dni wolności spędził u teścia w Zalesiu Dolnym, po 

czym odbył kilka spotkań z osobami kojarzonymi przez SB z działalnością opozycyjną. 

Pęknięcie w kierownictwie KPN było już na tyle widoczne, że planowane przez Tadeusza 

Jandziszaka spotkanie ze Stańskim i Szeremietiewem (przy pominięciu Moczulskiego) nie 

wzbudziło w MSW szczególnego poruszenia1025. 

Z kolei przewodniczący KPN 21 sierpnia 1984 r. wziął udział w mszy dziękczynnej dla 

zwolnionych więźniów politycznych, która miała miejsce w żoliborskim kościele pw. św. 

Stanisława. Rozmawiał tam m.in. z Jackiem Kuroniem. Funkcjonariusze SB, czerpiąc wiedzę 

z podsłuchu w mieszkaniu Moczulskich, relacjonowali iż lider KPN był zdenerwowany 

pominięciem jego nazwiska w relacji RWE ze wzmiankowanej mszy. Spierał się także z żoną 

na temat obranej taktyki. Maria Moczulska była bowiem niezadowolona z grona politycznych 

współpracowników męża a także twierdziła, że wciąż pozostaje on „teoretykiem” a to działacze 

dawnego KOR i „Solidarności” mają realny wpływ na rozwój sytuacji politycznej1026. 

Aktywność zwolnionych na mocy amnestii konfederatów wywołała reakcję ze strony 

władz. 2 listopada 1984 r. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie wszczęła śledztwo z powodu 

„wznowienia działalności przez nielegalny związek pod nazwą Konfederacja Polski 

Niepodległej”. Nie powstrzymało to jednak aktywności liderów partii1027. 

W tym czasie na drugoobiegowym rynku wydawniczym pojawiła się broszura autorstwa 

Krzysztofa Króla pt. „Leszek Moczulski. Życie i idea”. Król wydaną pod pseudonimem 

„Andrzeja Grota” pracę dedykował „Marii Moczulskiej-żonie wodza”. Broszura przybliżała 

biografię więzionego przywódcy Konfederacji, eksponując elementy mogące zyskać uznanie 

w gronie potencjalnych członków KPN. „Andrzej Grot” opisywał Leszka Moczulskiego jako 

osobę pochodzącą z rodziny inteligenckiej o tradycjach patriotyczno-prawicowych, wśród 

tytułów prasowych w których ten pracował w latach 50-tych wymieniał „Życie Warszawy”, 

„Młodzież Świata” i „Dookoła Świata”, pominął zaś „Trybunę Ludu”. Król podkreślał, że 

Moczulski od 1955 r., na fali „odwilży”, publikował artykuły o tematyce w okresie 

stalinowskim zakazanej. Wymieniał pozytywne teksty o kampanii wrześniowej i Powstaniu 

Warszawskim. Niewielka, 32-stronnicowa, pozycja prezentowała Moczulskiego jako osobę 

                                                 
1025 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 29 VIII 1984 r., k. 359; Idem, 
00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 46. 
1026 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 21 VIII 1984 r., k. 360. 
1027 AIPN, 0141/3/19, Notatka dotycząca rozpowszechniania oświadczenia Rady Programowej KPN, X 1984 r., k. 
162; Idem, Notatka informacyjna w sprawie wznowienia działalności przez KPN, Warszawa, 17 V 1985 r., k. 236; 
Idem, 0141/3/17, Postanowienie o wszczęciu śledztwa, 2 XI 1984 r., k. 11-12; Pierwsze oświadczenie Rady 
Politycznej KPN po amnestii w 1984 r. [w:] earchiwumkpn.pl, [dostęp: 15 III 2019 r.]; G. Waligóra, G. Wołk, 
op.cit., s. 407. 
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która w 1956 r. działała na rzecz wolnych wyborów i uczestniczyła w akcjach wspierających 

powstańców węgierskich. W kreślonej sylwetce pojawiły się elementy wręcz sensacyjne, jak 

opis działalności Moczulskiego w 1957 r.: „organizuje jedną z pierwszych grup propagujących 

uniezależnienie Polski od ZSRR. Lecz niestety jeszcze w tym samym roku zostaje aresztowany 

pod zarzutem usiłowania obalenia siłą ustroju PRL oraz kontaktowania się z emigracyjną 

opozycją. Po pięciomiesięcznym śledztwie i procesie odbywającym się przy drzwiach 

zamkniętych sprawa zostaje umorzona z braku dowodów, ale on sam obłożony zostaje 

dożywotnim zakazem wykonywania zawodu dziennikarskiego”1028. W dalszej części Król 

opisywał związki Moczulskiego z nurtem niepodległościowym (określanym także mianem 

„ruchu niepodległościowego”), tj. kręgiem kombatantów takich jak gen. Roman Abraham i płk. 

Kazimierz Pluta-Czachowski, od których to miała się rozpoczynać działalność zwieńczona 

powstaniem KPN. 

Król polemizował także na temat roli Moczulskiego podczas wydarzeń marcowych w 1968 

r. Dowodził, że lider KPN w tym czasie „ostro protestował przeciwko łamaniu praw 

obywatelskich” a wyrazem takiej działalności był jeden z napisanych przez niego artykułów w 

„Stolicy”1029. Jednak większość opracowania opisywała aktywność Leszka Moczulskiego w 

jawnej opozycji poczynając od ROPCiO do uwięzienia za działalność KPN. Król przytaczał 

tezy postawione w „Rewolucji bez rewolucji” a także przypominał „Genezę i narodziny PRL” 

wydaną przez Moczulskiego pod pseudonimem „Natalia Naruszewicz”. Ostatnie kilkanaście 

                                                 
1028 A. Grot [K. Król], Leszek Moczulski. Idea i historia, KPN 1984, s. 4. W 1957 r. Moczulski został faktycznie 
aresztowany ale zarzuty dotyczyły zdrady tajemnicy państwowej poprzez przekazywanie informacji 
korespondentowi „Paris Match”, Aleksandrowi Wołowskiemu. Moczulski udostępniał mu m.in. „Biuletyn 
Specjalny PAP” a także rozmawiał z nim na temat aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Ostatecznie obu 
uniewinniono. Była to jedna z pierwszych spraw politycznych po 1956 r. a także jeden z niewielu przykładów 
niezawisłości sędziowskiej w tym czasie (zob. K. Persak, Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006, s. 115-
120). 
1029 A. Grot [K. Król], Leszek Moczulski. Idea i historia, KPN 1984, s. 6. Mowa o artykule poświęconym powstaniu 
w getcie warszawskim. Moczulski opublikował go wspólnie z Krzysztofem Naumienką (podpisanym ps. 
Krzysztof Kulicz). Teza o tekście jako wyrazie „ostrego protestu” Moczulskiego wobec kampanii 
antysyjonistycznej (nawet wyrażonym aluzyjnie, między wierszami) jest dyskusyjna. Sam artykuł przybliżał 
kontekst wybuchu powstania, jego przebieg i akcje pomocowe niesione przez polską konspirację, w tym także 
organizacje komunistyczne jak GL czy PPR. W artykule była mowa o hitlerowskim rasizmie i niemieckim 
przekonaniu o nierównej wartości ras ludzkich a także „wydzielaniu spośród polskich podludzi Żydów jako 
kategorii odrębnej […] także Polaków nie związanych z żydowską narodowością czy religią, lecz uznanych za 
Żydów w myśl hitlerowskiego ustawodawstwa rasowego”. Istotnie, przy maksimum dobrej woli czytelnika, mógł 
on być interpretowany jako nawiązanie do aktualnych wydarzeń. Jednak w artykule zamieszczono także fragment 
w którym występowało bezpośrednie odniesienie do czasów współczesnych i on czytelnikowi zdecydowanie 
mocniej mógł się wbijać w pamięć. Poruszał zaś temat rzekomych zafałszowań dokumentów z tzw. Archiwum 
Ringelbluma „których tendencyjnie dobrane, jeśli wręcz nie sfałszowane fragmenty posłużyły zresztą niedawno 
za «dowód» w niewybrednej oszczerczej kampanii przeciwko Polsce i Polakom, prowadzonej przez kręgi 
syjonistyczne w zachodniej Europie, zwłaszcza w NRF, w Izraelu i USA”. Moczulski twierdził, że po publikacji 
tekstu problemy z cenzurą miał redaktor naczelny „Stolicy” Lech Wysznacki a i on sam przez kilka miesięcy nie 
mógł publikować w tygodniku (zob. L. Moczulski, K. Kulicz [K. Naumienko], Losy warszawskiego getta, 
„Stolica” 21 IV 1968 r., nr 16, s. 5; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 89-91). 
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stron było w zasadzie pierwszą, opracowaną poza MSW, próbą monografii KPN. Król, opisując 

działalność Moczulskiego między 1979 r. a 1984 r. przybliżał historię Konfederacji. Całość 

wieńczył opis lidera KPN: „wróg PRL nr 1, więzień polityczny od 47 miesięcy, przywódca 

ideowy ruchu niepodległościowego dziś opuścił więzienie”1030. Broszura nie odbiegała w 

wymowie od tego, co w pismach drugoobiegowych Moczulski sam mówił i pisał1031. 

Pogłębiający się podczas uwięzienia w Barczewie konflikt na linii Moczulski - 

Stański/Szeremietiew zbliżał się do momentu krytycznego. Pierwsze po zwolnieniu liderów 

KPN spotkanie Rady Politycznej poświęcono wyborowi strategii dalszego postępowania. 

Stański z Szeremietiewem - w przeciwieństwie do Moczulskiego - opowiadali się za 

konspiracyjnym modelem działania. Zarzucali przewodniczącemu autorytarny styl rządów oraz 

domagali się ograniczenia zbyt dużej roli Marii Moczulskiej. Przeprowadzone 14 października 

1984 r. spotkanie nie przyniosło rozstrzygnięć w żadnej z tych spraw. Kolejne zebranie Rady 

Politycznej, mające miejsce 9 grudnia 1984 r., przypieczętowało decyzję Stańskiego i 

Szeremietiewa o frondzie i założeniu własnego ugrupowania. Obaj od momentu opuszczeniu 

więzienia nie wykazywali aktywności w ramach KPN, pracując nad powołaniem własnego 

stronnictwa. Moczulski miał pełną świadomość, że jego bliscy współpracownicy wywodzący 

się z PAXu będą w najbliższym czasie budować własną partię o profilu chrześcijańsko-

demokratycznym. Z kolei przewodniczący KPN planował w tym czasie odtwarzanie KPN jako 

                                                 
1030 A. Grot [K. Król], Leszek Moczulski. Idea i historia, KPN 1984, s. 32. 
1031 Np. w wydawanym przez stołecznych licealistów „Uczniu Polskim” o początkach opozycyjnej działalności 
opowiadał w taki sposób: „Zajmuję się polityką praktycznie całe życie, ponieważ dogoniła mnie ona, gdy miałem 
9 lat, kiedy wybuchła II wojna św[iatowa]. Od tamtego czasu w zasadniczej części moje poglądy się nie zmieniły. 
Najważniejszą dla mnie sprawą jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. «Zwinęli» mnie już w 1946 r. ale na 
krótko. Pierwszy raz w więzieniu, zresztą tylko pół roku siedziałem w połowie lat 50-tych. Od tamtego czasu 
nieprzerwanie uczestniczę w niezależnej działalności politycznej, początkowo podziemnej (1956-1974), a 
następnie jawnej (ROPCiO i KPN)”. Wywiad z L. Moczulskim, „Uczeń Polski” VI 1988 r., nr 1 (42), s. 3. Z kolei 
w wydanej przez paryskie biuro KPN broszurze pt. Trzecia Rzeczpospolita można było przeczytać niepełny 
biogram autora: „Po wojnie Moczulski mieszka w Sopocie, gdzie kończy liceum. Studia prawnicze i historyczne 
kończy w Uniwersytecie Warszawskim. Już w czasie studiów określany jest przez aparatczyków PZPR i ZMP 
jako «element obcy klasowo i ideowo». Po ukończeniu studiów, Leszek Moczulski zostaje dziennikarzem. W 
połowie lat 50-tych pracuje w «Dookoła świata». Tygodnik ten odegrał znaczącą rolę w przełamywaniu 
stalinowskiej atmosfery w Polsce. Pisze o tym m.in. Leopold Tyrmand w «Dzienniku 1954». W 1956 roku Leszek 
Moczulski nawiązuje współpracę z wypuszczonymi z więzień dzialaczami WiN”. W dalszej części pisano o 
działalności w nurcie niepodległościowym i aresztowaniu za to Moczulskiego w 1957 r. (zob. L. Moczulski, 
Trzecia Rzeczpospolita, Paryż 1987, s. 7-8). Podobnie zredagowany życiorys Moczulski prezentował gdy 
zdecydował się startować w 1990 r. w wyborach prezydenckich. Brak w nim było informacji o członkostwie w 
PPR/PZPR, eksponowano zaś działalność w nurcie niepodległościowym oraz represje ze strony UB/SB (zob. L. 
Moczulski, Mój życiorys, „Opinia” 22 XI 1990 r., nr 37, s. 3; Pod prąd do niepodległości. Rozmowa K. Pietrzyk z 
Leszkiem Moczulskim, „Opinia” 22 XI 1990 r., nr 37, s. 6-7). 
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partii kadrowej, składającej się z zaufanych i wiernych członków, która dopiero w momencie 

przełomowym miała się przekształcić w organizację masową1032. 

Celem wyjaśnienia rosnących nieporozumień zorganizowano w Warszawie spotkanie 

kierownictwa. 14 października 1984 r. Leszek Moczulski, Tadeusz Stański, Romuald 

Szeremietiew, Krzysztof Król, Grzegorz Rossa, Andrzej Szomański, Zbigniew Kędzierski, 

Tadeusz Jandziszak, Zygmunt Łenyk a także Zbigniew Goławski z synami oraz nieustalona 

osoba ze Śląska rozmawiali na temat sytuacji wewnętrznej. Przewodniczącemu KPN 

postawiono zarzuty: niesolidaryzowania się podczas pobytu w Barczewie z pozostałymi 

więźniami, defraudację przez Marię Moczulską środków finansowych KPN, dyktatorską 

politykę która powodowała szkody w działalności Konfederacji. O ile Szeremietiew podczas 

spotkania zajmował ugodową pozycję to do zerwania współpracy parli najmocniej Stański z 

Jandziszakiem. Spotkanie nie przyniosło wiążących ustaleń. Wydaje się, że to na nim po raz 

pierwszy Moczulski usłyszał nazwę nowej partii frondystów: Polska Partia 

Niepodległościowa1033. 

Dwa dni przed tym spotkaniem do Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie wpłynął 

wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie wznowienia działalności przez KPN. Powoływano 

się na treść sierpniowego oświadczenia konspiracyjnej Rady Politycznej KPN. W MSW 

zdecydowano się na ujawnienie wiedzy o udziale w opracowaniu dokumentu Andrzeja 

Szomańskiego i Zygmunta Goławskiego. Pominięto zaś Krzysztofa Króla, co do którego nie 

posiadano najpewniej na tym etapie postępowania dowodów procesowych1034. 

Romuald Szeremietiew, który został przewodniczącym PPN, tak po latach wspominał 

przyczyny opuszczenia Konfederacji: „Uważaliśmy, że formuła jawnego działania stosowana 

przez Leszka Moczulskiego w KPN po stanie wojennym stała się nieskuteczną i 

nieodpowiednią. Zakładaliśmy, że dojdzie do kolejnego wybuchu społecznego i w nim 

chcieliśmy odegrać aktywną rolę. Aby móc to uczynić, uważaliśmy za celowe ukrywanie 

naszych struktur organizacyjnych i ludzi, aby w czasie protestu znaleźli się oni wśród 

strajkujących, a nie wcześniej wyłapani przez SB, w aresztach”1035. 

                                                 
1032 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 3 XII 1984 r., k. 364-365; G. 
Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 407; G. Wołk, Polska Partia Niepodległościowa, „Biuletyn IPN” nr 12 (107) XII 
2009, s. 107-108; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 170-172. 
1033 AIPN, 0716/150, t. 10, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 3 XII 1984 r., k. 364-366; 
Idem, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 47-48. 
1034 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/75, Notatka informacyjna w sprawie wznowienia działalności przez 
KPN, 17 X 1984 r., k. 2-5. 
1035 Wypowiedź Romualda Szeremietiewa na konferencji „…1989 i co dalej…”, „Actum. Historia społeczeństwo 
Polityka Ekonomia” V 2009, nr 1, s. 9-10. 
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Ostateczne rozchodzenie się konfederackiego „triumwiratu” zbiegło się z czasem porwania 

ks. Jerzego Popiełuszki. Moczulski wspominał, że gdy tylko 20 października 1984 r. podano 

do publicznej wiadomości informację o porwaniu księdza udał się do kościoła św. Stanisława 

Kostki. Przebywał tam z niewielkimi przerwami przez kilkanaście dni, zaś Maria Moczulska 

aktywnie uczestniczyła w pracach straży ochraniającej kościół. Moczulski spotkał się wówczas 

z Jackiem Kuroniem, którego przekonywał do zawiązania wspólnej inicjatywy, roboczo 

nazwanej Komitetem Przeciw Przemocy. Treść apelu powołującego Komitet opracował lider 

KPN, z kolei Kuroń obiecał namówić do jego podpisania Tadeusza Mazowieckiego i 

Bronisława Geremka. Chętnych szukał także Seweryn Jaworski. Pierwsze spotkanie na którym 

rozważano powołanie Komitetu odbyło się w kościele Św. Stanisława i zostało zakończone - 

wedle wspomnień Moczulskiego - ucieczką biorących w nich udział osób, gdyż obawiały się 

interwencji MO i SB. Kolejne, tydzień później, miało miejsce w mieszkaniu Andrzeja Wajdy. 

Jednak Kuroń bezskutecznie namawiał zebranych do powołania Komitetu. Ostatecznie Komitet 

Obywatelski Przeciw Przemocy powstał 12 listopada 1984 r., jednak bez udziału osób ze 

środowiska KPN a także ludzi których widział w nich Kuroń1036. W deklaracji założycielskiej 

- poza wyjaśnieniem śmierci ks. Jerzego Popiełuszki - domagano się także wznowienia śledztw 

w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka i Piotra Bartoszcze. Moczulski wspominał, że tworzące 

KOPP osoby ze środowisk postkorowskich nie wyraziły zgody na włączenie działaczy KPN do 

tej inicjatywy1037. 

Wcześniej, 7 listopada 1984 r., w Krakowie przy licznym udziale konfederatów powołano 

Obywatelską Inicjatywę w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy”. Jej zadaniem było 

dokumentowanie i nagłaśnianie przypadków łamania prawa. Apel ją powołujący podpisali 

konfederaci (Marek Bik, Ryszard Bocian, Radosław Huget, Andrzej Izdebski, Anna Klich, 

Zygmunt Łenyk, Przemysław Markiewicz, Wojciech Pęgiel i Witold Toś) oraz przedstawiciele 

konspiracyjnej „Solidarności” i NZS, m.in. Stanisław Handzlik, Ryszard Majdzik, Edward 

Nowak i Jan Maria Rokita. Inicjatywa niemal od razu znalazła się w zainteresowaniu SB1038. 

                                                 
1036 J. Kuroń, Spoko! Czyli kwadratura koła, Warszawa 1992, s. 23-27. 
1037 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa chor. Zbigniewa Pykacza, 6 XI 1984 r., k. 83; Idem, 
t. 10, Uzupełnienie meldunku operacyjnego, 28 XI 1984 r., k. 363; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 172-
173; Polityka to jest bardzo racjonalne zajęcie. Z Leszkiem Moczulskim rozmawia Maciej Szumowski, „Opinia” 
2019, nr 23, s. 146-147; J. Kuroń, Spoko…, s. 23-27; M. Litwińska, Geneza, przebieg i konsekwencje protestu 
głodowego w Krakowie-Bieżanowie [w:] Sen o wolności, głód nadziei. Wokół protestu głodowego w Krakowie-
Bieżanowie, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2019, s. 154. W gronie sygnatariuszy KOPP znaleźli się: Barbara 
Grochulska, Maciej Jankowski, Seweryn Jaworski, Anka Kowalska, Stanisława Krukowski, Anatol Lawina, 
Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Janusz Onyszkiewicz, Jerzy Puciata, Lech Sokołowski, Aniela Steinsbergowa, 
Jacek Szymanderski i Marian Wiak (zob. Kalendarium listopad 1984 r. [w:] encysol.pl [dostęp: 15 III 2019 r.]). 
1038 AIPN, 001708/3754, R. Stalmach, Niektóre problemy związane ze zwalczaniem antypaństwowej działalności 
tzw. obszaru krakowskiego Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1985, WSO Legionowo 1989, k. 33; 
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Działo się to w czasie przygotowań do drugiego kongresu KPN. Sam kongres odbył się 22 

grudnia 1984 r. w wieży stołecznego kościoła Najświętszej Marii Panny. Przy jego organizacji 

wykorzystano fakt, że dzień później miał mieć miejsce ślub Krzysztofa Króla z Elżbietą, córką 

Moczulskich. Sugerując, że przyjeżdżające osoby to goście weselni usiłowano wprowadzić w 

błąd SB. Kongres rozpoczął się od mszy świętej odprawionej przez ks. Andrzeja Zarzyckiego, 

opiekuna internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce oraz wieloletniego kapelana 

KIK-u. Tuż po zakończeniu mszy Tadeusz Jandziszak wraz z Zygmuntem Goławskim 

przekazali Moczulskiemu oświadczenie w którym rezygnowali - wespół z nieobecnymi 

Stańskim i Szeremietiewem - z członkostwa w KPN, apelując jednocześnie by ich nazwisk nie 

łączyć w przyszłości z Konfederacją. Następnie przystąpiono do właściwego kongresu. 

Spotkanie prowadził Zbigniew Kędzierski a na jego przebieg składało się cztery punkty obrad: 

ocena dotychczasowych działań KPN; uregulowanie spraw formalnoprawnych (zmiany w 

statutowe, kwestia członkostwa itp.); przyjęcie uchwały politycznej oraz wybór nowych władz. 

Przesłuchiwany pół roku po odbytym kongresie ks. Zarzycki przyznał, że nie miał wiedzy o 

tym, że udostępnione przez niego pomieszczenia kościelne zostaną wykorzystane w taki 

sposób. Zdradził śledczym, że był tym faktem zbulwersowany i swoje pretensje kierował do 

Stefana Melaka. Można to jednak potraktować jako element przyjętej wobec funkcjonariuszy 

taktyki a nie faktycznych odczuć1039. 

II Kongres był w pewnej mierze spotkaniem starego i młodego pokolenia działaczy KPN. 

Moczulski wspominał, że wielu delegatów nigdy wcześniej nie poznał. Oni także nie mieli 

możliwości bezpośredniej styczności z przewodniczącym organizacji do której należeli. 

Przystępowali do KPN w momencie gdy jej liderzy przebywali w więzieniach a dopiero 

lipcowa amnestia z 1984 r. umożliwiła nawiązanie bezpośrednich interakcji. Trudności w 

zebraniu przedstawicieli wszystkich działających konspiracyjnie komórek KPN nie krył jej 

lider. „Jesteśmy - jak sądzę - dość liczni przynajmniej w tej części struktury KPN-u, gdzie udało 

się nawiązać kontakty i te nici powiązań na nowo, gdzie udało się - prawda dotrzeć, jakoś to 

zintegrować. Nie jest to na pewno całość tej struktury Konfederacji, są porozbijane samotne 

                                                 
Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 15; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 173; M. 
Litwińska, Geneza…, s. 154-155; E. Zając, NSZZ „Solidarność” Region Małopolska [w:] NSZZ Solidarność 1980-
1989, t. 6, Polska południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 137-138. 
1039 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja dotycząca spotkania członków Konfederacji Polski 
Niepodległej, 28 XII 1984 r., k. 73-75; Idem, 576/202, t. 10, Akta śledztwa przeciwko KPN, Protokół 
przesłuchania ks. Andrzeja Zarzyckiego, 24 VI 1985 r., k. 16-18; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 407; G. Wołk, 
Polska Partia Niepodległościowa, „Biuletyn IPN” nr 12 (107) XII 2009, s. 107-108; A. Dudek, M. Gawlikowski, 
op.cit., s. 174-175. 
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grupy, które są w izolacji, także bez kontaktów żadnych. My jesteśmy na nowo reprezentantami 

tej części trzonowej Konfederacji” - stwierdził na początku obrad Moczulski1040. 

W pierwszej części kongresu w którym uczestniczyło 25 osób przewodniczący omówił 

dotychczasową działalność partii: „dzisiaj nikt chyba już w Polsce się nie odważy, żeby móc 

lekceważąco mówić o programie niepodległości”1041. Wtórował mu Krzysztof Król, który 

ujawnił, że sygnował do tej pory pseudonimem „Andrzej Grot” podziemne dokumenty KPN 

oraz - wspólnie z Tadeuszem Jandziszakiem i Zygmuntem Goławskim - tworzyli konspiracyjną 

Radę Polityczną. Król oceniając konfederacki potencjał wymieniał wśród najbardziej 

aktywnych okręgów: Centralny, Górnośląski i Lubelski. Jego niosek powołano komisję, której 

zadaniem było opracowanie raportu na temat działalności KPN prowadzonej od wprowadzenia 

stanu wojennego (pierwotnie miał taki dokument opracować Tadeusz Jandziszak, ale w 

związku z wystąpieniem z KPN tego zaniechał). Poza Królem tworzyli ją Andrzej Szomański 

i Henryk Szostakowski. W trakcie obrad miał miejsce atak Stefana Melaka na Andrzeja 

Szomańskiego, któremu ten pierwszy zarzucił działalność agenturalną. Efektem zarzutów było 

powołanie specjalnej komisji „śledczej” - nazwanej Komisją Badawczą - mającej do kwietnia 

1985 r. zbadać działalność nie tylko Szomańskiego, ale także innych konfederatów 

podejrzewanych o współpracę z SB. Zająć się tym mieli Krzysztof Król, Zygmunt Łenyk oraz 

Henryk Szostakowski. Szomański nie utracił jednak zaufania Moczulskiego, czego wyrazem 

było wejście do Rady Politycznej. Poza nim do Rady wybrano Leszka Moczulskiego oraz 

Krzysztofa Króla, Adama Słomkę, Dariusza Wójcika, Zygmunta Łenyka i Zbigniewa 

Rybarkiewicza. Wśród zgłoszonych kandydatów przepadli zaś: Stefan Melak, Ryszard Bocian, 

Wojciech Pęgiel i Piotr Opozda1042. 

Istotne zmiany nastąpiły w dokumentach wewnętrznych KPN. Obowiązujący od 

początków istnienia partii tymczasowy statut zastąpiono nowym, dostosowanym do aktualnych 

okoliczności politycznych. Echem sądowych zarzutów o prowadzenie działalności o 

charakterze terrorystycznym, było wprowadzenie zapisu o „posługiwaniu się godziwymi 

metodami” i „pokojowym dążeniem do tworzenia struktur” przez KPN. Zmiany wprowadzały 

także nowy podział wśród grup wchodzących w skład KPN. Od tej pory mogły to być grupy 

skonfederowane, grupy afiliowane oraz grupy stowarzyszone. W pierwszym przypadku były to 

grupy składające z pełnoprawnych członków KPN; w drugim grupy „zachowywały pełną 

                                                 
1040 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Stenogram z obrad II Kongresu KPN, k. 150. 
1041 Ibidem, k. 154. 
1042 Ibidem, k. 163-174, 183-191, 258-264; AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja dotycząca spotkania 
członków Konfederacji Polski Niepodległej, 28 XII 1984 r., k. 73-74; Idem, t. 3, Obwieszczenia II Kongresu KPN, 
k. 145; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 175-176. 
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odrębność organizacyjną” ale prowadziły wspólne działania kierowane przez władze KPN; w 

trzecim przypadku była mowa o autonomicznych grupach opozycyjnych, które współpracują z 

KPN na podstawie wspólnie wypracowanego programu. Nowy statut wprowadzał także trzy 

formy członkostwa biernego (honorowy, wspierający, nieczynny) i czynnego (rzeczywisty, 

kandydat i uczestnik). Członkiem czynnym KPN mogła zostać osoba pełnoletnia przyjęta 

bezpośrednio do partii lub do jednej z grup skonfederowanych. Wśród członków rzeczywistych 

wyróżniono dodatkowo członków władz terenowych KPN zatwierdzonych przez Radę 

Polityczną oraz członków Rady Politycznej, tworząc w ten sposób pięciostopniową hierarchię 

wewnętrzną. Na wniosek Moczulskiego przyjęto tekst ślubowania - opartego o ślubowanie 

żołnierzy AK - które powinni składać nowoprzyjmowani a także weryfikowani członkowie. Do 

istniejących organów statutowych - tj. zjazdu (kongresu), Rady Politycznej, Kierownictwa 

Akcji Bieżącej, Sądu Koleżeńskiego - dodano Kierownictwo Akcji Długofalowej i Planowania 

Politycznego. Przy dyskusjach na temat zmian w statucie po raz kolejny pojawił się problem 

członków konfederacji, którzy współpracowali z SB lub w trakcie przebywania w więzieniach 

„zaczynali sypać”. Jeden z uczestników kongresu mówił wprost o potrzebie wprowadzenia 

jakiegoś systemu kar: „Sama kwestia wykluczenia członka z Konfederacji, to jest jeszcze 

niewiele w stosunku do krzywd, jakie wyrządzają ci nasi koledzy, czy byli koledzy, którzy na 

skutek różnych nacisków obciążają innych zeznaniami. I po prostu stają się konfidentami, czy 

szpiclami, czy są po prostu ludźmi słabymi i łamią się i sypią. Chodziłoby o określenie może 

nie statutowe, ale o określenie tych…środków, no powiedziałbym represji wobec takich”1043. 

W trakcie omawiania problemu pojawiły się żarty iż wzorem Armii Krajowej powinno się 

powołać egzekutorów. Gdy dyskusja zeszła na poważniejsze tory uznano, że jedyną metodą 

postępowania może być upublicznienie faktu współpracy danego konfederaty z władzami1044. 

W trakcie kongresu Moczulski poruszył kwestię Polaków żyjących na terenie ZSRS. Jego 

zdaniem KPN powinna wystąpić publicznie z postulatem utworzenia „Związku Polaków w 

ZSRR”. II Kongres pokazał, że na drugą osobę w partii wyrastał Krzysztof Król. Wszedł nie 

tylko w skład Rady Politycznej, ale także tworzył komisje problemowe, które miały 

rozstrzygnąć ważne kwestie wewnętrzne. Nie licząc przewodniczącego KPN, był także osobą 

najczęściej zabierająca głos. To on omawiał zmiany w Deklaracji Ideowej, takie jak 

wprowadzenie zapisów: o integracji podziemia w walce z PZPR; walce o wolne i niezależne 

związki zawodowe, strajku generalnym oraz zastrzeżeniu, że porozumienie z władzą jest 

                                                 
1043 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Stenogram z obrad II Kongresu KPN, k. 217. 
1044 Ibidem; Statut KPN z 1984 r. [w:] [w:] earchiwumkpn.pl, [dostęp: 15 III 2019 r.]; AIPN, 0716/150, t. 3, 
Obwieszczenia II Kongresu KPN, k. 145; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 407-408. 
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możliwe tylko w przypadku osiągnięcia wymiernych korzyści politycznych. Wszystkie one 

zostały zaakceptowane1045. 

Bez wątpienia najważniejszym dla przyszłości KPN była przyjęta podczas kongresu 

„Uchwała Polityczna”. W pięć lat po utworzeniu stwierdzano, że Konfederacja jest „jednym z 

głównych składników krajobrazu politycznego współczesnej Polski. Będąc partią walki, w 

trudnych bojach politycznych, mimo porażek, ofiar i więzień, Konfederacja konsekwentnie 

działa i się rozwija”1046. Dodawano, że z grupy ludzi odbieranych pod koniec lat 70-tych jako 

marzyciele stali się konfederaci realistami i to bez zmiany głoszonego programu. Nowym 

elementem programu było dopuszczenie możliwości taktycznego porozumienia z władzami. 

Wcześniej taka ewentualność nie była w dokumentach programowych KPN brana pod uwagę. 

W trakcie Kongresu uznano, że takie porozumienie może obniżyć koszty nieuchronnych 

przemian politycznych. Zaznaczano, że KPN nie ma zamiaru takiego porozumienia inicjować, 

ale w przypadku pozytywnych dla narodu rozstrzygnięć, zaakceptuje je. „Nie pretendujemy do 

roli nieomylnych przewodników ani nie kreujemy się na przywódców narodu. Byłaby to 

uzurpacja. Pragniemy tylko aby w jak najszerszym i najliczniejszym froncie walki czynnie 

działać na rzecz wspólnego dziś celu”1047. Optymistycznie zakładano, że kraj stoi przez nową 

eksplozją - „czwartym zakrętem PRL” - która miała nastąpić w przeciągu kilku lub kilkunastu 

miesięcy. 

Uchwała, poprzez zakreślenie tzw. trzech horyzontów, wytyczała dalszą drogę KPN. 

Pierwszym celem (horyzontem) było przywrócenie pluralizmu związkowego, czyli powrót do 

stanu sprzed wprowadzenia stanu wojennego. Drugim, osiągnięcie pluralizmu politycznego, 

który zamierzano osiągnąć poprzez stopniową demokratyzację istniejącego systemu i 

odzyskiwanie przez obywateli wolności politycznych. Trzecim i zarazem ostatnim 

zakreślonym w uchwale horyzontem działania było odzyskanie niepodległości. Wymagało to  

dużego stopnia samoorganizacji społeczeństwa. KPN, posługując się terminem „ruch oporu” 

dla struktur opozycji, przekonywał że należy opleść strukturami niezależnymi cały kraj, jak 

największą liczbę środowisk zakładów pracy i szkół. Solidarnościowe podziemie widziano 

tylko jako jeden z elementów ruchu oporu. Dla KPN ważniejsze było podjęcie jawnej 

działalności, wyjście z podziemia. Odwoływano się do inicjatywy „Przeciw Przemocy”, jako 

jawnej działalności prowadzonej z sukcesem. Ponownie pojawiał się tak charakterystyczny dla 

                                                 
1045 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja dotycząca spotkania członków Konfederacji Polski 
Niepodległej, 28 XII 1984 r., k. 73-76; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 407-408. 
1046 Uchwała polityczna II Kongresu KPN [w:] earchiwumkpn.pl, [dostęp: 15 III 2018 r.] 
1047 Ibidem. 
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KPN postulat integracji działań opozycji. Podawano, na wyrost, przykład konstruktywnej 

współpracy przywódców KPN i KSS „KOR” podczas tworzenia Komitetu „Przeciw 

Przemocy”1048. 

Uchwała poza nawoływaniem do jawnej działalności opozycyjnej, twardo opowiadała się 

za podejmowaniem akcji strajkowych i demonstracji. Czyniono jednak zastrzeżenie, że do 

strajków - w tym strajku generalnego - musi dojrzeć sytuacja społeczna. „Masowe ruchy 

społeczne nie mogą być wywoływane na komendę” - pisano. Odnoszono się w ten sposób, do 

nawoływań strajkowych obecnych w prasie drugoobiegowej. Zdaniem KPN rzeczywistość 

społeczno-polityczna w okresie poamnestyjnym powodowała, że najbardziej masowymi 

formami działania w społeczeństwie był bojkot i bierny opór. 

Obrady Kongresu zostały zakłócone przez funkcjonariuszy MO i SB. Spisujący 

uczestników funkcjonariusze ustalili dane 18 osób, z czego 5 wedle ich wiedzy wcześniej nie 

było związanych z KPN. W obradach udział wzięli: Leszek Moczulski, Andrzej Szomański, 

Grzegorz Rossa, Zbigniew Rybarkiewicz, Zbigniew Kędzierski, Stefan Melak, Ryszard 

Bocian, Jerzy Żebrowski, Zygmunt Łenyk, Piotr Opozda, Paweł Wierzbicki, Adam Słomka, 

Dariusz Wójcik, Wojciech Pęgiel i Henryk Szostakowski a także bliżej nieuznany M. Burzek. 

W gronie zatrzymanych znaleźli się również Zygmunt Goławski i jego syn Krzysztof, którzy 

do KPN już nie należeli1049. 

Podsumowując posiadane informacje, w tym nagranie z kongresu, dyrektor Departamentu 

III MSW, gen. Henryk Dankowski sugerował Wojciechowi Jaruzelskiemu, że z perspektywy 

SB najbardziej trafnym rozwiązaniem byłoby kontynuowanie śledztwa dot. wznowienia 

„nielegalnej” działalności przez KPN. Wedle Dankowskiego zgromadzone dowody pozwalały 

na zatrzymanie już w styczniu 1985 r. członków Rady Politycznej i zastosowanie wobec nich 

aresztu tymczasowego. Pozostali uczestnicy kongresu mieli być nękani postępowaniami karno-

administracyjnymi i rozmowami z prokuratorami. Skazanego wcześniej Moczulskiego miały 

objąć zapisy ustawy amnestyjnej mówiące o tym, że w przypadku osób skazanych ponownie 

do końca 1986 r. uchylona zostanie amnestia. Drugą osią planowanych w MSW działań miały 

być szerokie działania propagandowe. Dankowski zgłaszał potrzebę nagrania audycji 

telewizyjnej dyskredytującej KPN, a głównie Moczulskiego, która to audycja miała „stanowić 

materiał wyjściowy dla innych ośrodków masowego przekazu”. Ważnym elementem 

planowanych działań było wywarcie presji na Episkopacie, by oficjalnie potępił 

                                                 
1048 Ibidem; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 408. 
1049 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Informacja dotycząca spotkania członków Konfederacji Polski 
Niepodległej, 28 XII 1984 r., k. 75. 



349 
 

wykorzystywanie obiektów sakralnych do działalności opozycyjnej1050. O decyzjach podjętych 

podczas II Kongresu informował członków partii wydany w styczniu 1985 r., piąty numer 

„Przeglądu KPN”1051. 

Opuszczenie więzienia w Barczewie przez liderów, II Kongres i pierwszy rozłam 

rezonowały na sytuację w lokalnych środowiskach. W reaktywowanych strukturach dochodziło 

niekiedy do sporów między członkami Konfederacji. Tak było chociażby w Białymstoku, 

którego przedstawiciele w II Kongresie - mimo takich planów - nie uczestniczyli. Jednak przed 

jego przeprowadzeniem Moczulski pojawił się w Białymstoku. Spotkał się z grupą osób mającą 

reaktywować lokalne struktury. W jednym z opracowań MSW określono ją kryptonimem 

„Satyr”. Kilka dni po II Kongresie szefem tamtejszego KAB wybrano Bogusława 

Sokołowskiego (zarejestrowanego przez Wydział V WUSW w Białymstoku jako TW 

„Mietek”). Odsunięci od władzy Stanisława i Jerzy Korolkiewiczowie stworzyli nieformalną 

Grupę Skonfederowaną „Podlasie” (o jej utworzeniu poinformowano kierownictwo KPN 

dopiero w 1987 r.) a lokalny KAB zaczął funkcjonować w ramach KPN jako Samodzielny 

Okręg XVIII. W tym też czasie aktywność białostockiej Konfederacji była dość nikła. Na 

przełomie 1984 i 1985 stanęła sprawa usunięcia z szeregów KPN jednego z twórców jej 

białostockich struktur, Longina Kiercula. Zarzucano mu zawłaszczanie kontaktów z Warszawą 

i słabą efektywność podejmowanych inicjatyw opozycyjnych1052. 

Problemem dla chętnych do włączenia się w działalność konfederacką okazywał się także 

rozłam w partii. Gdy w marcu 1985 r. działania zmierzające do odtworzenia komórki KPN w 

Szczecinie podjął Jacek Niedolaz, najpierw udał się do Wrocławia by odwiedzić Tadeusza 

Jansziszaka. Dopiero później skontaktował się Moczulskim oraz Krzysztofem Królem, który 

zapalił się do pomysłu. Niestety, wiedząca o inicjatywie SB, skutecznie jej przeciwdziałała i w 

grudniu 1986 r. Niedolaz został przez centralę KPN odsunięty, jako osoba niewiarygodna. Tym 

samym próba reaktywowania szczecińskiej komórki KPN została przez SB storpedowana1053. 

W styczniu 1985 r. Rada Polityczna ogłosiła tzw. memorandum jałtańskie, które dzięki 

dostarczeniu go 4 lutego 1985 r. ambasadorom USA, Wielkiej Brytanii oraz ZSRS zyskało 

rozgłos. Memorandum było adresowane do mocarstw zawierających w lutym 1945 r. 

porozumienie, na podstawie którego dokonano późniejszego podziału strefy wpływów w 

                                                 
1050 Ibidem, k. 76. 
1051 Uchwała polityczna, „Przegląd KPN” I 1985, nr 5, s. 1-8. 
1052 AIPN, 576/202, t. 9, Akta śledztwa przeciwko KPN, Pismo KAB KPN Okręg Białystok do Rady Politycznej 
KPN (zarekwirowane 9 III 1985 r. w mieszkaniu K. Króla), 14 I 1985 r., k. 111-112; Idem, 00473/79, Z. Pudysz, 
J. Karpacz, op.cit., s. 48-49; E. Świętochowska-Bobowik, op.cit., s. 159-160. 
1053 AIPN Sz, 0053/174, KE „Frakcja”; P. Muszyński, op.cit., s. 72-75; A. Kenar, A. Kubaj, op.cit., s. 108-109. 
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Europie. KPN wzywała sygnatariuszy do wypełnienia jałtańskich ustaleń dotyczących Polski. 

Rada Polityczna przypominała, że wolne wybory w Polsce po 1945 r. nie miały miejsca. 

„Porozumienie jałtańskie, jako zawarte deklaracje bez porozumienia z Polską - do niczego Nas 

nie zobowiązują. Wynikają z niego natomiast poważne zobowiązania moralne, polityczne i 

prawne trzech mocarstw razem i każdego z nich z osobna. W szczególności mocarstwa 

zobowiązały się w Jałcie do przeprowadzenia w Polsce wolnych i nieskrępowanych wyborów 

w celu wyłonienia Sejmu, który powoła autentyczny rząd polski oraz rozstrzygnie o jego 

ustroju”1054. 

Przewodniczący KPN przebywając na wolności starał się podróżować po kraju i spotykać 

ze zwolennikami. Jedna z takich wizyt zorganizowana została 10 lutego 1985 r. przez Adama 

Słomkę w Zabrzu. Dzięki pomocy Jerzego Marka, lekarza Szpitala Klinicznego nr 1, udało się 

zorganizować spotkanie w jednej ze szpitalnych sal. Moczulski wygłosił prelekcję na temat 

działalności KPN i celów stojących przed partią. Została ona nagrana na taśmę magnetofonową 

i kolportowana na terenie Śląska przez konfederatów. Podczas spotkania w którym 

uczestniczyli m.in. Krzysztof Król, Adam Słomka i Grzegorz Rossa przewodniczący KPN 

przekonywał, że jego partia jest jedną z niewielu sił politycznych, która wypracowała program 

dalszego działania. „Ani Wałęsa nie ma programu, ani Gwiazda nie ma programu - prawda - 

czekają, nie bardzo wiedzą […] Stąd Wałęsa, który uważa, że nie należy budować struktur 

«Solidarności». Kuroń, który uważa , że należy działać tylko w «Solidarności» a nie w ruchach 

politycznych i należy budować struktury «Solidarności» i czekać z nimi. Gwiazda, który uważa, 

że należy od razu, natychmiast iść do uderzenia, jak najszybciej robić strajk powszechny, który 

w tej chwili nie ma żadnej szansy. Ma jeszcze taką inną koncepcję, ale to są właściwie nie 

programy nawet polityczne - są to takie raczej luźne życzenia. Tak że patrząc więc na tą Polskę 

współczesną od strony społeczeństwa, od strony «Solidarności» - opozycji - jest to obraz bardzo 

ciemny. Społeczeństwo jest zmęczone, zniszczone i zahukane w tej codziennej, coraz cięższej 

walce o byt, kiedy się wszystkie rezerwy ludziom po kolei kończą” - kreślił pesymistyczny 

obraz Moczulski1055. Rysując spodziewany scenariusz rozwoju sytuacji twierdził, że sytuacja 

w kraju doprowadzi w najbliższym czasie do wybuchu podobnego do tego z lata 1980 r. „W 

ciągu kilku, bądź kilkunastu miesięcy w Polsce dojdzie do eksplozji. I dojdzie do eksplozji nie 

dlatego, że jest źle, bo to, że jest źle jeszcze nie powoduje eksplozji. Nie musi w każdym razie 

                                                 
1054 Memorandum jałtańskie [w:] Konfederacja Polski Niepodległej. Wybór..., s. 41-43; G. Waligóra, G. Wołk, 
op.cit., s. 408-409. 
1055 AIPN, 576/202, t. 9, Akta śledztwa przeciwko KPN, Stenogram wystąpienia Leszka Moczulskiego w Szpitalu 
w Zabrzu, 10 II 1985 r., k. 198. 
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powodować eksplozji. Tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym mechanizmem całego tego 

procesu społecznego. Nawet gdyby się zaczęło w Polsce poprawiać, to by to nie opóźniło 

wybuchu społecznego, ale go tylko przyspieszyło”1056. 

Czynnikiem który miał prowadzić do wybuchu była zdaniem Moczulskiego struktura 

demograficzna polskiego społeczeństwa, z nadreprezentacją młodych, „uderzeniowych” 

roczników. Kreśląc rolę KPN w zbliżających się wydarzeniach opisywał dwa scenariusze: 

maksymalistyczny (określony romantycznym) oraz pragmatyczny. Pierwszy przewidywał 

powstanie w najbliższym dziesięcioleciu „wielkiej, niepodległej, trzeciej Rzeczypospolitej”, 

która z czasem miała stać się jednym z najsilniejszym państw regionu. W drugim priorytetem 

KPN było przygotowanie się do spodziewanego wybuchu społecznego i wywieranie ciągłej 

presji na władze komunistyczne. Moczulski stwierdzał, że kluczem jest podejmowanie 

działalności jawnej: „Cały wysiłek ostatnich lat naszych przeciwników politycznych, 

czerwonych, polegał na tym, żeby nas rozbić, albo wytłuc, schować pod ziemię. I teraz z 

warunków podziemnych nigdy nie można zwyciężyć, bo w podziemiu jest się tylko po to, żeby 

przetrwać. I teraz my musimy z podziemia wyjść. To nie znaczy, że ze wszystkim. My 

powinniśmy w tym podziemiu, to co jest, co powinno być utajnione i co musi być strzeżone, to 

powinniśmy to jeszcze głębiej w podziemiu zachowywać. Takie rzeczy, jak technikę 

wydawniczą, siatki łączności, rozmaite inne funkcjonalne struktury, najprzeróżniejsze, musimy 

je coraz bardziej w podziemiu chować. Ale równocześnie trzeba budować jawną opozycję na 

nowo. Forpocztą tej jawnej opozycji były na przykład czy są - są na przykład komitety walki z 

przemocą” - tłumaczył zebranym w zabrzańskim szpitalu1057. Całość planowanych inicjatyw 

podsumowywał stwierdzeniem, że KPN w decydującym momencie musi być po prostu 

najsilniejsza1058. 

Podobne tezy przedstawił podczas pobytu w Krakowie, gdzie pytany m.in. o stosunek do 

strategii Lecha Wałęsę odpowiadał: „Jego strategia jest ostrożna, pełna wątpliwości. Sądzę, że 

on sobie zdaje sprawę z trudności sytuacji i ciężaru odpowiedzialności, która na nim spoczywa. 

Przypuszczam, że Wałęsa sądzi, że błędny krok może być bardzo kosztowny. Myślę, że nie ma 

on wyraźnej, skonkretyzowanej wizji przyszłości i to mu przeszkadza”1059. Przy czym dodawał, 

że jego zdaniem głównym celem przewodniczącego „Solidarności” była odbudowa jawnie 

                                                 
1056 Ibidem, k. 199. 
1057 Ibidem, k. 211-212. 
1058 Ibidem, k. 188-215; AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 54-55; S. Reńca, op.cit., s. 220-225. 
1059 Polityka to jest bardzo racjonalne zajęcie. Z Leszkiem Moczulskim rozmawia Maciej Szumowski, „Opinia” 
2019, nr 23, s. 132. 
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działającego związku. Dopytywany o KPN stwierdzał, że partia ta cały czas działa i posiada 

„wielotysięczną strukturę”. 

Członkowie KPN kolportowali w tym czasie także oświadczenie dotyczące podjęcia 

protestu głodowego w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie-

Bieżanowie. Wzięli w niej udział działacze Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw 

Człowieka „Przeciw Przemocy”. Głodujący sprzeciwiali się w ten sposób nowej fali represji 

wymierzonej w działaczy opozycji. Chodziło o skazanie na trzy miesiące więzienia Andrzeja 

Gwiazdy (za próbę złożenia kwiatów pod pomnikiem ofiar Poległych Stoczniowców) a także 

zatrzymanie 13 lutego 1985 r. Adama Michnika, Władysława Frasyniuka i Bogdana Lisa. 

Głodujący protestowali także przeciwko więzieniu ludzi za przekonania, wyrzuceniu (czy 

raczej nie wpuszczeniu) do kraju Seweryna Blumsztajna oraz skazaniu Józefa Piniora w 

związku ze sprawą słynnych 80 milionów, które udało się wrocławskim działaczom 

„Solidarności” podjąć z konta związkowego przed wprowadzeniem stanu wojennego. 

Ostatnim, ale nie najmniej istotnym, powodem protestu było „rozpoczęcie kampanii nienawiści 

skierowanej przeciwko księżom”. Jako przykłady podawano ks. Kazimierza Jancarza z 

Krakowa, ks. Stanisława Małkowskiego z Warszawy oraz ks. Henryka Jankowskiego z 

Gdańska1060. 

Bieżanowski protest trwał od 19 lutego do 31 sierpnia 1985 r. Jego inicjatorem był członek 

KPN-Radosław Huget. Wiodącą rolę odegrała także Anna Walentynowicz. Głodówkę 

rozpoczęło jeszcze sześć osób: Anna Galus, Bożena Huget, Mieczysław Majdzik, Agata 

Michałek, Piotr Świder oraz Witold Toś. Protest był możliwy dzięki wsparciu sympatyzującego 

z opozycją ks. Adolfa Chojnackiego, który zgodził się na udostępnienie w tym celu kościoła i 

pomieszczeń parafialnych. Zapoczątkowany w dużej mierze przez krakowskich konfederatów 

szybko się rozrósł i z uwagi na liczbę chętnych przerodził w strajk rotacyjny. Trwał łącznie 194 

dni a wzięło w nim udział 371 osób, w tym kombatanci i więźniowie stalinowscy1061. 

Do pierwszego - od czasu II Kongresu - spotkania Rady Politycznej doszło 9 marca 1985 

r. Odbyło się ono w jednym z mieszkań przy ul. Chmielnej w Warszawie. Poza członkami Rady 

Politycznej (Krzysztofem Królem, Zygmuntem Łenykiem, Leszkiem Moczulskim, Adamem 

Słomką, Andrzejem Szomańskim, Dariuszem Wójcikiem) wzięli w nim udział Piotr Węgierski, 

Wojciech Pęgiel i Grzegorz Rossa. Funkcjonariusze MO i SB wkroczyli do mieszkania 

                                                 
1060 AIPN, 576/202, t. 9, Akta śledztwa przeciwko KPN, Oświadczenie Biura Informacji i Propagandy KPN, 22 II 
1985 r., k.157; M. Litwińska, Geneza…, s. 155-164. 
1061 Bieżanów, „Gazeta Polska” II 1986 r., nr 22, s. 1-2; M. Litwińska, Geneza…, s. 155-164; S. Cenckiewicz, 
Anna Solidarność…, s. 353-366; E. Zając, NSZZ „Solidarność” Region Małopolska…, s. 140-141. 
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należącego do Elżbiety Krawieckiej o godz. 13.45 a legitymowanie zastanych w nim osób oraz 

przeszukanie trwało do 16.50. Wejście funkcjonariuszy do mieszkania utrwalono za pomocą 

kamery (nagranie wykorzystano rok później, podczas procesu wytoczonego zatrzymanym). W 

momencie wtargnięcia funkcjonariuszy Grzegorz Rossa usiłował połknąć kartkę papieru z 

informacjami, które nie powinny dostać się w ręce SB. Został jednak powalony na ziemie a 

następnie pobity, gdy usiłowano mu połykane kartki wyjąć z ust1062. 

Według pracy dyplomowej jednego z esbeków mieszkanie, które jako miejsce spotkania 

wskazał Piotr Węgierski, było znane SB. Lokal został wcześniej „zabezpieczony techniczno-

operacyjnie” a w chwili gdy esbecy uzyskali potwierdzenie omawiania przez uczestników 

spotkania spraw programowych wkroczono do środka i dokonano aresztowań. W świetle 

zachowanych dokumentów jedynym uczestnikiem zarejestrowanym w tym czasie przez SB w 

charakterze tajnego współpracownika był Piotr Węgierski (TW „Paweł”). Znalazł się on w 

kręgu podejrzeń a gdy oskarżeni zapoznali się z posiadanym przez SB nagraniem II Kongresu 

tylko swoje obawy potwierdzili. Stało się tak wskutek analizy głośności nagranych osób. 

Węgierski w pewnym momencie obrad przesuwał wraz z Grzegorzem Rossą stół co znalazło 

odzwierciedlenie na taśmach. Dekonspiracja TW „Pawła” w kręgach opozycyjnych i 

upublicznienie zarzutów nastąpiło w spektakularny sposób. Podczas rozprawy jeden z 

obrońców zapytał Węgierskiego, występującego w roli świadka, czy nagrywał przebieg II 

Kongresu. Ten, wyraźnie zdziwiony, zaprzeczył. Z kolei działacze Konfederacji w kolejnych 

tygodniach przekazywali do kręgów opozycyjnych informację o roli TW „Pawła”1063. 

Równolegle z zatrzymaniami miało miejsce przeszukanie mieszkania Moczulskiego na ul. 

Jaracza oraz u pozostałych członków Rady Politycznej KPN. U przewodniczącego partii 

                                                 
1062 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Protokół przeszukania mieszkania przy ul. Chmielnej w Warszawie, 9 
III 1985 r., k. 99-108; Idem, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 21 III 1985 r., k. 81; Represje, 
„Droga” VII 1985 r., nr 17, s. 12; Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy w 
Krakowie, „Droga” XII 1985-I 1986, nr 19, s. 11-12; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 409. 
1063 AIPN, 001708/2342, K. Mrówka, Znaczenie kombinacji operacyjnych w sprawach rozpracowania 
operacyjnego prowadzonych przez Wydział III-2 SUSW w latach 1982-1985, WSO Legionowo 1985, Idem, 
0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Stenogram z obrad II Kongresu KPN, k. 154-159. 
Idem, 001134/3970, Teczka personalna TW „Paweł” dot. Piotra Węgierskiego, Postanowienie o zerwaniu 
współpracy z TW „Paweł”, k. 15; Idem, Notatka służba dot. zeznań Piotra Węgierskiego, 14 III 1986 r., k. 41 i 
nast.; Relacja Krzysztofa Króla; k. 36-37; G. Wołk, Powstanie i działalność…, s. 67-68. Z charakterystyki TW 
„Pawła” z września 1988 r. wynika, że był także wykorzystywany do działań operacyjnych skierowanych 
przeciwko MRK „S”. Jedyny znany TW „Paweł” funkcjonujący w tym środowisku został opisany w pracy 
dyplomowej plut. Krzysztofa Mrówki jako osoba, która udostępniła na potrzeby drukarni MRK „S” lokal. Dzięki 
tej aktywności SB udało się do środowiska MRK „S” wprowadzić kolejnych TW i w okresie przed wyborami do 
Rad Narodowych w czerwcu 1984 r. przejąć znaczne ilości ulotek i pism podziemnych. Po dekonspiracji TW 
„Paweł” przestał cieszyć się zaufaniem zarówno w KPN jak i MRK „S”. Od maja 1988 r. usiłowano go ponownie, 
tym razem bezskutecznie włączyć w działalność KPN (zob. AIPN, 001134/3970, Uzupełnienie charakterystyki 
TW „Paweł”, 2 IX 1988 r., k. 65-66 i nast.; T. Ruzikowski, Międzyzakładowy Robotniczy Komitet „Solidarności. 
Relacje i dokumenty, Warszawa 2015, s. 599-600). 
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zakwestionowano podziemne wydawnictwa i pojedyncze listy, które jednak miały znikomą 

wartość dowodową1064. Moczulski, którego wraz z pozostałymi zatrzymanymi na Chmielnej 

przewieziono do aresztu, usłyszał zarzuty następnego dnia. Prokurator Anna Jackowska 

stwierdzała, że po zwolnieniu z więzienia podjął działalność polityczną i nawoływał do bojkotu 

wyborów do Sejmu PRL, stosowania biernego oporu przez społeczeństwo i strajku 

generalnego, czym naruszył przepisy amnestyjne. Moczulski odmówił złożenia wyjaśnień a na 

postawione zarzuty odpowiedział iż prowadzi działalność polityczną w sposób jawny i 

skazujący go w 1982 r. sąd wojskowy nie uznał działalności w KPN za nielegalną1065. 

Sądząc po szybkości opracowania zarzutów władze - w przeciwieństwie do wydarzeń z lat 

1980-1981 - miały opracowany plan działania wobec działaczy KPN. Nowe śledztwo 

przeciwko kierownictwu partii wszczęto już 2 listopada 1984 r. i było prowadzone aż do 

momentu aresztowania na Chmielnej. Dzień po nim, tj. 10 marca 1985 r. do Wiesławy 

Bardonowej wpłynęło z Biura Śledczego MSW pismo uzasadniające przedstawienie zarzutów 

wobec siedmiu konfederatów. Ppłk. Czesław Sitek wnioskował o areszt tymczasowy dla 

Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Króla, Andrzeja Szomańskiego, Adama Słomki i Dariusza 

Wójcika oraz dozór milicyjny dla Zygmunta Łenyka i Zbigniewa Rybarczyka, którego dzień 

wcześniej nie zatrzymano. Przesyłając prokuraturze akta śledztwa ppłk. Sitek przedstawiał 

„dowody przestępczych poczynań” tychże osób. Były nimi dokumenty Rady Politycznej 

wydane od sierpnia 1984 r. do momentu zatrzymania. Kolejnym dowodem były nagrania z 

odbytego w grudniu 1984 r. II Kongresu KPN oraz spotkanie Rady Politycznej z 9 marca 1985 

r. W celu udokumentowania zarzutów przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach działaczy 

KPN w Warszawie, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu1066. Najwięcej 

materiałów odnaleziono w mieszkaniu Krzysztofa Króla przy ul. Lumumby1067. 

Funkcjonariusze Biura Śledczego MSW niemal od razu przystąpili do przesłuchiwania 

świadków. Głównym elementem doboru był udział w II Kongresie. Rozpoczęto od tych, 

których nazwiska padały na posiadanych nagraniach. 9 marca 1985 r. przesłuchano Stefana 

Melaka (wcześniej dokonując rewizji w jego mieszkaniu). Melak, jak i pozostali 

przesłuchiwani, nie miał świadomości iż SB dysponuje stenogramem z przebiegu kongresu. 

                                                 
1064 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Protokół przeszukania mieszkania przy ul. Jaracza w Warszawie, 9 III 
1985 r., k. 111-117. 
1065 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, 10 III 1985 r., k. 118 i nast. 
1066 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Pismo ppłk. Cz. Sitka, naczelnika Wydziału II Biura Śledczego MSW 
do prokurator W. Bardonowej, 10 III 1985 r., k. 125-132. 
1067 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Protokół przeszukania mieszkania Krzysztofa Króla, 9 III 1985 r., k. 3-
12. 
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Zaprzeczył więc działalności w KPN po wprowadzeniu stanu wojennego oraz znajomości z 

Krzysztofem Królem1068. 

Dzień po rozbiciu posiedzenia Rady Politycznej por. Jerzy Gałęzia przesłuchał Henryka 

Szostakowskiego, jednak ten odmówił wyjaśnień stwierdzając: „nie chcę obciążać moich 

przyjaciół, znajomych czy kolegów”. Opowiadając o własnej działalności potwierdził iż wszedł 

w skład Komisji Historycznej, która miała zająć się zbadaniem działalności KPN od momentu 

powstania do II Kongresu. Zdaniem Szostakowskiego komisja nie podjęła żadnych działań. 

Szostakowski - także nie wiedząc - że SB dysponowała stenogramem z obrad zaprzeczył iż 

powołano wówczas specjalną komisję mającą zająć się zbadaniem zarzutów kierowanych 

wobec Andrzeja Szomańskiego. Zeznał, że wyjaśnieniem owych zarzutów - które uznawał za 

bezpodstawne - zajął się sam1069. Tego samego dnia, drugi ze śledczych-kpt. Michał Kotowski 

przesłuchał Wiesława Gęsickiego. On z kolei milczał przy każdym z postawionych pytań1070. 

Najpełniej do działalności prowadzonej przez KPN odniósł się Leszek Moczulski. Do 

protokołu przesłuchania dołączył pismo w którym dowodził, że KPN prowadzi działalność 

jawną i zgodną z systemem prawnym PRL. „Zasadniczym, najbliższym celem naszych działań 

było - i jest - doprowadzenie bądź przyczynienie się do tego, aby usunięte zostały wszystkie 

relikty stanu wojennego i stosowanie środków nadzwyczajnych, a sytuacja polityczna PRL 

znormalizowała się […] Bez przywrócenia w pełni ładu konstytucyjnego, opartego o zasady 

praworządności i ludowładztwa oraz niezmienne respektowanie wszystkich prawem uznanych 

wolności obywatelskich i politycznych - wyjście PRL z trwającego od lat kryzysu politycznego, 

społecznego, gospodarczego i moralnego jest niemożliwe” - przekonywał przewodniczący 

Konfederacji1071. 

Profetycznie brzmiał fragment wyjaśnień: „We względnie krótkiej, dającej się już niemal 

wyliczyć przyszłości, najpewniej jeszcze w połowie bieżącego dziesięciolecia, zasadniczej 

zmianie ulegną główne koniunktury polityczne, a więc zarówno międzynarodowe, jak 

wewnątrzobozowe i wewnątrz PRL. Będą one zdecydowanie niekorzystne dla kontynuacji 

obecnej linii polityki [władz], której ilość więźniów politycznych jest obecnie najwyższa od 

chwili zniesienia stanu wojennego […] W takiej sytuacji nasze [tj. KPN] działania polityczne 

są w stanie spowodować, bądź przyczynić się do tego, aby władze PRL - obecne czy też 

                                                 
1068 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Protokół przesłuchania Stefana Melaka, 9 III 1985 r., k. 40-44. 
1069 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Protokół przesłuchania Henryka Szostakowskiego, 10 III 1985 r., k. 
26-29. 
1070 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Protokół przesłuchania Wiesława Gęsickiego, 10 III 1985 r., k. 70-71. 
1071 AIPN, 576/202, t. 4, Akta śledztwa przeciwko KPN, Załącznik do protokołu przesłuchania Leszka 
Moczulskiego z 10 III 1985 r., k. 45. 
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przyszłe - albo przystąpiły do rzeczywistej normalizacji wewnętrznej sytuacji politycznej w 

PRL, w pełni przywracając system konstytucyjny, albo też uczyniły wręcz przeciwnie i 

zaostrzając swe działania, a tym samym angażując się przeciwko nowym tendencjom 

politycznym, w tym również w polityce ZSRR - wpadły w pułapkę. To zderzenie polityki 

spóźnionych represji z nowymi koniecznościami politycznymi da w następstwie przyśpieszony 

i głębszy zwrot w kierunku rzeczywistej normalizacji, liberalizacji, przywracania systemu 

konstytucyjnego”1072. Moczulski zakończył składane wyjaśnienia stwierdzeniem iż „dziękuje 

organom ściągania, zwłaszcza prokuraturze, za współpracę”. Miał świadomość iż oświadczenie 

nie pomoże mu podczas procesu, ale liczył iż jego argumentacja - poprzez MSW - trafi do 

kierownictwa partyjnego. Brak jednak potwierdzenia, że proces KPN stał się przedmiotem 

rozważań Biura Politycznego KC PZPR. 

Tym razem wśród stawianych zarzutów nie podnoszono terrorystycznego charakteru KPN. 

Widocznie uznano, że zarzut ten byłby niewiarygodny i skompromitowałby jedynie władze. 

Podobnie jak wytoczenie procesu niewidomemu Zygmuntowi Łenykowi. W jednej z notatek 

powstałych w Prokuraturze Generalnej pisano wprost, że stan zdrowia Łenyka „mógłby mieć 

wpływ na sprawne i szybkie prowadzenie procesu”1073. Z kolei Zbigniew Rybarczyk był 

najmniej aktywnym członkiem Rady Politycznej i funkcjonariusze Biura Śledczego MSW nie 

byli w stanie udokumentować prowadzonej przez niego działalności w takim stopniu jak to 

miało miejsce wobec pozostałych członków Rady Politycznej1074. 

O aresztowaniu kierownictwa KPN niemal natychmiast poinformowały zagraniczne 

media, takie jak Głos Ameryki, RWE a także polonijne gazety. Zbiegło się to w czasie z 

kilkoma innymi zatrzymaniami opozycjonistów i wydaniem przez władze Lechowi Wałęsie 

zakazu opuszczania Gdańska. Z kolei w USA przebywał szef MSZ PRL Stefan Olszowski. 

Liderzy KPN byli „jedynie” kilkoma z 60-ciu więźniów politycznych, co utrudniało 

nagłośnienie sprawy1075. 

Mimo aresztowania kierownictwa w obiegu pojawiały się ulotki i apele sygnowane np. 

CKAB KPN. Wydano m.in. datowaną na 1 czerwca 1985 r. odezwę przeciwko wprowadzanym 

podwyżkom która wzywała do strajku generalnego. Zgodnie z nawoływaniem TKK1076. 

                                                 
1072 Ibidem, k. 46. 
1073 AAN, KC PZPR, sygn. LII 199, Notatka informacyjna dot. stanu śledztwa w sprawie przeciwko Leszkowi 
Moczulskiemu i innym, 25 V 1985 r., k. 4-5. 
1074 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Pismo ppłk. Cz. Sitka, naczelnika Wydziału II Biura Śledczego MSW 
do prokurator W. Bardonowej, 10 III 1985 r., k. 125-132. 
1075 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych, 11 i 17 III 1985 r., k. 133-139. 
1076 AIPN, 0716/150, t. 2, Odezwa CKAB KPN z 1 VI 198 5r., k. 140; Odezwa Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w sprawie protestu przeciwko podwyżkom cen [w:] Dokumenty władz NSSZ 
„Solidarność”…, S. 193. 
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Wedle uzyskiwanych przez SB informacji od ponownego uwięzienia liderów KPN 

środowisko to nie miało pomysłu na dalsze działania. Zarówno Moczulski jak i Król nie 

spodziewali się, że zostaną w najbliższym czasie zwolnieni z więzienia. Aczkolwiek w kręgach 

opozycyjnych pojawiały się plotki o możliwej amnestii. Z kolei Maria Moczulska twierdziła, 

że środowisko dawnego KOR-u także nie ma recepty na dalsze działanie. Informacje ta zdawały 

się potwierdzać marazm w jakim znalazła się cała opozycja, znużona coraz mocniej 

konspiracją1077. 

 

3.6.II Proces przywódców (1986) 

 

Śledztwo prowadzone przeciwko liderom KPN kontynuowano w ekspresowym tempie. 

Zgromadzone dowody w ocenie funkcjonariuszy Biura Śledczego MSW oraz Prokuratury 

pozwoliły je zamknąć już w połowie lipca 1985 r. a akt oskarżenia nosił datę 31 lipca. Decyzja 

by ostatecznie wyłączyć z procesu Zygmunta Łenyka także zapadła niemal natychmiast i 

spowodowana była wspominaną obawą o negatywny wydźwięk propagandowy. Z kolei 

Rybarkiewicz, chociaż wchodził w skład Rady Politycznej, nie był przez funkcjonariuszy MSW 

odbierany jako jeden z głównych działaczy. Ponadto nie brał udziału w rozbitym spotkaniu 

Rady Politycznej, dlatego zdecydowano się nie obejmować go aktem oskarżenia1078. 

Ostatecznie wybrano koncepcję forsowaną przez przedstawicieli Prokuratury Generalnej. 

Uznano, że szybkie przeprowadzenie procesu i „wyeliminowanie wątków ubocznych” zostanie 

osiągnięte po wyłączeniu z aktu oskarżenia Łenyka, Rybarczyka a także przewodniczącego 

obrad II Kongresu i jego uczestników. Skupiając się na pięciu członkach Rady Politycznej 

biorących udział w kongresie partii założono, że „materiał dowodowy [umożliwi] sprawne i 

przejrzyste przeprowadzenie procesu sądowego oraz ograniczy możliwość wypowiedzi 

oskarżonych tylko do zdarzeń dotyczących tzw. II Kongresu KPN w dniu 22 grudnia 1984 r., i 

posiedzenia Rady Politycznej KPN w dniu 9 marca 1985 r., a także potwierdzi tezę, że grupa 

ta jest izolowana i nie uzyskuje szerszego poparcia”1079. Zdumiewał zwłaszcza ostatni 

argument, który bardziej pasował do opinii przedstawiciela propagandy niż prokuratury. 

                                                 
1077 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 15 X 1985 r., k. 8; idem, 
Meldunek uzupełniający, 27 XI 1985 r., k. 9. 
1078 AIPN, 576/202, t. 1, Akta śledztwa przeciwko KPN, Postanowienie o zamknięciu śledztwa, 16 VII 1985 r., k. 
235. 
1079 AAN, KC PZPR, sygn. LII 199, Notatka informacyjna dot. stanu śledztwa w sprawie przeciwko Leszkowi 
Moczulskiemu i innym, 25 V 1985 r., k. 5. 
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Podobnie jak w przypadku pierwszego procesu przywódców Konfederacji bronili uznani 

adwokaci. Moczulskiego i Króla: Tadeusz de Virion i Edward Wende; Andrzeja Szomańskiego 

Witold Ferfet, Adama Słomkę: Leszek Piotrowski i Piotr Andrzejewski a Dariusza Wójcika 

Jerzy Biejat. Oskarżała zaś znana Moczulskiemu para prokuratorek: Wiesława Bardonowa i 

Anna Jackowska. Do prowadzenia rozprawy wyznaczono zaś Piotra Aleksandrowa1080. 

Wśród zgromadzonych dowodów wykorzystano m.in. siedem taśm magnetofonowych z 

nagraniem przebiegu II Kongresu. Pracownia Fonoskopii Zakładu Kryminalistyki KGMO 

dostarczyła dzień przed aresztowaniem kierownictwa KPN ich ekspertyzę. Przeprowadzone 

badania fonoskopijne potwierdziły autentyczność nagrań a eksperci wyodrębnili wypowiedzi 

Moczulskiego podczas II Kongresu. Jednak najciekawszym wątkiem dotyczącym tychże taśm 

był sposób ich dowodowej legalizacji. Funkcjonariusze SB przeprowadzili kombinację 

operacyjną polegającą na wysłaniu tychże taśm na adres mieszkającego w Szwecji Józefa 

Lebenbauma, tj. osoby nie związanej z KPN ale organizującej wsparcie dla podziemnej 

„Solidarności” (m.in. poprzez przemyt powielaczy dla podziemia). By spotęgować spory 

wewnątrz opozycji nagranie rozpoczynał komentarz mówiący o tym jak Moczulski miał się 

podczas Kongresu „pozbyć” z KPN Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Stańskiego i Tadeusza 

Jandziszaka1081. 

Esbecy posiadając nagrania pochodzące od tajnego współpracownika musieli je 

zalegalizować procesowo w taki sposób by nie zdradzić źródła ich pochodzenia. Nagrania z II 

Kongresu przegrano zatem na taśmy z kolędami a do przesyłki wysłanej przez niejakiego 

Konrada Małeckiego dołączyli kartkę o treści: „Zgodnie z umową przesyłam kilka kolęd i 

piosenek polskich zespołów. Sądzę, że podzielisz się tym z Aleksandrem. Pozdrowienia”. Tak 

spreparowaną paczkę „przypadkowo” skonfiskował 14 lutego 1985 r. Główny Urząd Celny. Z 

perspektywy SB wskazane było to, że w ten sposób w kręgu podejrzeń pozostawali wszyscy 

uczestnicy Kongresu. Pozwalało to chronić TW „Pawła”, będącego autorem nagrania. Po 

sprawdzeniu nadawcy okazało się, że wskazanym adresem żaden Konrad Małecki nie mieszka. 

Jednak fakt ten nie przeszkodził w legalizacji nagrań1082. 

                                                 
1080 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 67-68. 
1081 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Sprawozdanie z przeprowadzonych badań zapisów magnetofonowych, 
8 III 1985 r., k. 143-150; M. Kaleta, Emigracyjna spółka „szmugiel”. Wspomnienia dostawcy sprzętu 
poligraficznego przemycanego do Polski dla opozycji antykomunistycznej w latach 1978-1989, Warszawa 2015, 
s. 86, 94-97, 180-181, 195. 
1082 AIPN, 0716/150, t. 2, SOR „Oszuści”, Sprawozdanie z przeprowadzonych badań zapisów magnetofonowych, 
8 III 1985 r., k. 143-149; Idem, 576/202, t. 1, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wniosek o utrzymanie w mocy 
dotychczasowych aresztowań, 28 III 1985 r., k. 81; Idem, 001708/2342, K. Mrówka, Znaczenie kombinacji 
operacyjnych w sprawach rozpracowania operacyjnego prowadzonych przez Wydział III-2 SUSW w latach 1982-
1985, WSO Legionowo 1985, k. 35-36; Idem, 001134/3970, Teczka personalna TW „Paweł” dot. Piotra 
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Przeciwko uwięzieniu pięciu działaczy KPN protestowali opozycjoniści z różnych 

środowisk a także przedstawiciele Kościoła (apel u uwolnienie chorego Adama Słomki 

wystosował biskup katowicki Damian Zimoń). W październiku 1985 r. do Rady Państwa 

wpłynął protest przeciwko przetrzymywaniu więźniów sumienia, spośród których dwóch 

wniosło wkład do szeroko rozumianej kultury narodowej a trzej byli ludźmi młodymi, dopiero 

wkraczającymi w dorosłe życie. Pod listem zbieranym z inicjatywy Restytuta Staniewicza 

podpisali się nie tylko ludzie ze środowiska dawnego ROPCiO i RMP ale także Jacek Kuroń, 

Antoni Macierewicz, Tadeusz Mazowiecki, Janusz Pałubicki, Andrzej Wielowieyski oraz 

kilkanaście innych osób1083. 

Gdy na styku prokuratury, MSW i władz partyjnych zastanawiano się nad koncepcją 

procesu w kraju trwały przygotowania do przeprowadzenia wyborów do sejmu PRL. 

Wyznaczone na 13 października 1985 r. stały się okazją do mobilizacji opozycji, która 

nawoływała do ich bojkotu a także usiłowała własnymi siłami oszacować faktyczną frekwencję. 

KPN, poza nawoływaniem do bojkotu, zachęcała by w dniu wyborów uczestniczyć w przed 

popołudniowych mszach oraz wszelkich aktach protestu przeciwko rządom PZPR1084. 

Jednym z głównych powodów bojkotu wyborów było zdaniem KPN przetrzymywanie w 

więzieniach PRL więźniów politycznych, w tym liderów tejże partii. O podjęcie działań 

zmierzających do ich uwolnienia działacze KPN zaapelowani także do międzynarodowej opinii 

publicznej oraz polityków z Europy Zachodniej i USA. Działania te przyniosły wymierne 

efekty w postaci interwencji u władz PRL amerykańskich polityków, takich jak demokratyczni 

kongresmeni Gus Yatron i Mario Biaggi. Obaj wprost mówili o uzależnieniu stosunków polsko-

amerykańskich od dalszego losu więźniów politycznych1085. 

W trakcie procesu sympatycy KPN usiłowali podejmować dalsze akcje mające na celu jego 

nagłośnienie. Z inicjatywy Marka Ruszczyńskiego informowano o nim opinię publiczną państw 

zachodnich oraz rozpoczęto akcję wysyłania listów w obronie oskarżonych adresowanych do 

premiera PRL. W czerwcu 1986 r. Ruszczyński zawiązał oficjalny Komitet na rzecz uwolnienia 

Leszka Moczulskiego. Elementem który starał się podnosić w kampanii na rzecz konfederatów 

                                                 
Węgierskiego, Raport płk. Wacława Króla do wiceministra MSW gen. Władysława Ciastonia, 18 III 1985 r., k. 
48. 
1083 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/75, List otwarty do Rady Państwa w sprawie umorzenia postępowania 
przeciwko członkom KPN, 9 X 1984 r., k. 235-236; Ibidem, sygn. 38/75, List bp. Damiana Zimonia do Prokuratora 
Generalnego PRL Józefa Żyty, 19 II 1986 r., k. 289. 
1084 Wolne wybory-tak! Fikcja-nie!, „Droga” IX 1985 r., nr 18, s. 3-9; Odezwa CKAB KPN z 22 lipca 1985 r., 
„Droga” IX 1985 r., nr 18, s. 9-10. 
1085 Informacja prasowa, „Droga” VI 1986, nr 20, s. 2. 
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był ich zły stan zdrowia. Zwracał także uwagę, m.in. na antenie „Głosu Ameryki”, na dręczenie 

ich przez funkcjonariuszy reżimu1086. 

Proces rozpoczął się 3 marca 1986 r. w budynku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Wprowadzani na salę rozpraw oskarżeni witani byli na korytarzu przez grupę kilkudziesięciu 

osób, które nie uzyskały przepustki na salę. W tym gronie znajdowali się członkowie i 

zwolennicy KPN, rodziny oskarżonych a także Romuald Szeremietiew i Tadeusz Stański oraz 

obracający się wokół wielu środowisk opozycyjnych, wieloletni tajny współpracownik SB, 

Juliusz Wilczur-Garztecki. Cała grupa pozdrawiała oskarżonych uniesionymi dłońmi z palcami 

ułożonymi w kształt litery „V”. W tym gronie największą popularnością cieszyła się Maria 

Moczulska, udzielająca wywiadów obecnym w sądzie korespondentom zachodnich mediów. 

Informowała m.in. o stanie zdrowia oskarżonych i przybliżała program KPN1087. 

Drugiego dnia rozprawy, tj. 4 marca, wyjaśnienia składał Andrzej Szomański. Przyznał się 

w nich do działalności w KPN i udziału w przygotowaniach do II Kongresu a także 

współredagowania memorandum jałtańskiego1088. Drugim oskarżonym składającym 

wyjaśnienia był Leszek Moczulski. Przyjął strategię identyczną jak podczas pierwszego 

procesu. Dowodził legalności podejmowanych w ramach KPN działań natury politycznej. 

Posiłkował się przy tym dodatkowymi argumentami, takimi jak zmiana treści dokumentów 

statutowych KPN wprowadzona po pierwszym wyroku skazującym jej przywódców. Zmiany 

te uwypuklały pokojowy charakter prowadzonej działalności, dzięki czemu faktycznie w akcie 

oskarżenia nie znalazły się już odniesienia do terrorystycznych metod KPN. Przez dwa dni 

Moczulski w wyczerpujący sposób wyjaśniał cele i metody działania swojej partii, sięgał do 

historii opozycji w PRL. Odnosił się także do wciąż istotnych dla opinii publicznej wydarzeń, 

takich jak śmierć ks. Jerzego Popiełuszki. Sporo uwagi poświęcił nagraniom z II Kongresu, 

które były głównym dowodem oskarżenia. Moczulski starał się przekonać sąd, że zostały one 

wysłane na szwedzki adres Lebenbauma przez funkcjonariuszy SB. Nie wystarczyło to jednak 

do podważenia ich treści. Całość wystąpienia miała momentami patetyczny charakter. 

Przewodniczący KPN parokrotnie odnosił się do etyki i zasad moralnych, atakując w ten sposób 

rządzących w PRL. Dawał do zrozumienia, że proces ma charakter polityczny i jest środkiem 

stosowanym przez PZPR do usunięcia z przestrzeni publicznej przeciwnika, czyli KPN1089. 

                                                 
1086 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 10 I 1986 r., k. 11; Idem, 
1510/5915, J. Kamiński, Konfederacja Polski Niepodległej. Myśl polityczna, Legionowo 1990, s. 127. 
1087 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej, 3 III 1986 r., k. 243. 
1088 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej, 5 III 1986 r., k. 266-267. 
1089 AIPN, 576/202, t. 13, Akta śledztwa przeciwko KPN, Notatka informacyjna Anny Jackowskiej dot. przebiegu 
rozprawy, 7 III 1986 r., k. 1-9. 
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8 marca 1986 r. wyjaśnienia przed sądem składał Krzysztof Król, który potraktował 

wystąpienie jako szansę na przybliżenie programu KPN. Zarzucił prokuraturze spreparowanie 

oskarżeń, które w jego ocenie składały się z samych kłamstw. Zwrócił także uwagę na 

polityczny charakter procesu, który miał na celu złamanie oporu osób wciąż działających w 

opozycji. Zarzucił PZPR sterowanie procesem dla własnych celów politycznych. Opisywał 

także drogę którą przebył by znaleźć się w gronie liderów KPN. Mówił wprost, że celem 

istnienia Konfederacji jest odsunięcie PZPR od władzy a samej partii komunistycznej zarzucał 

antynarodowy charakter. Podtrzymywał także stanowisko prezentowane przez konfederatów 

od samego początku, że jako partia polityczna działali legalnie na gruncie PRLowskiego prawa. 

Przyznał, że Moczulski w stanie wojennym upoważnił go do kierowania Konfederacją1090. 

Ciekawe okazały się zeznania dotyczące działalności KPN w okresie po 13 grudnia 1981 

r. Król potwierdzał, że członkowie KPN do wiosny 1983 r. brali - bez posiadania centralnego 

kierownictwa - udział w różnych akcjach protestacyjnych m.in. w obronie więźniów 

politycznych. Przyznawał, że wedle otrzymanych wytycznych miał za zadanie przygotować 

tzw. II strukturę, która miała podjąć działalność w sprzyjającym momencie. 22 września 1983 

r. taki moment nastąpił i w imieniu Rady Politycznej wydał dokument o wznowieniu 

działalności. Sygnował go, jak i późniejsze dokumenty KPN, pseudonimem „Andrzej Grot”. 

Przyznał się także do publikowania artykułów w drugoobiegowej prasie (m.in. w „Strzelcu” 

oraz „Konfederacie Polskim”). Zeznania Króla na pozór mocno go obciążające były jednak 

przemyślane. Opowiadał bowiem o prowadzonej działalności w okresie który nie był objęty 

aktem oskarżenia. Śmiechem zbył zarzuty o prowadzenie działalności przez KPN za środki 

finansowe otrzymywane z „zachodnich ośrodków dywersyjnych”. Pozwolił sobie także na 

szersze oceny mówiąc, że przyczyny kryzysu trawiącego PRL tkwią nie w błędach ekipy 

rządzącej ale wynikają wprost z założeń komunizmu. Po słowach „władze PRL z chęci zysku i 

utrzymania się przy władzy dążą do politycznego uśmiercenia narodu” sędzia Piotr 

Aleksandrow wyrzucił go z sali rozpraw1091. 

Stołeczna bezpieka uważnie obserwowała przebieg rozprawy, odnotowując m.in. osoby 

biorące w niej udział. Po wyrzuceniu Króla z sali rozpraw zatrzymano m.in. usiłującego 

porozmawiać z oskarżonymi Grzegorza Rossę. Spędził on 48 godzin w milicyjnym areszcie. 

Rozpoznano także Zbigniewa Kędzierskiego, Piotra Węgierskiego i Andrzeja Kota. Do 

naruszania zasady jawności postępowania dochodziło co chwilę. Zapewne na polecenie MSW 

                                                 
1090 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do SOR „Grot”, 8 III 1986 r., k. 22-23v; Idem, 
567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 10 III 1986 r., k. 44-46. 
1091 Ibidem. 
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na salę rozpraw wpuszczano jedynie osoby z przepustkami wydanymi przez prezesa sądu. 

Wcześniej byli przeszukiwani. Sprawdzano także aktówki obrońców co było - nawet w 

PRLowskich realiach - precedensem. Podczas kontroli zastosowano także urządzenia 

elektroniczne, które miały wykrywać sprzęt do nagrywania rozprawy. Ewidentnie starano się 

zminimalizować ryzyko nagłośnienia procesu i powtórzenia scenariusza z 1981 r. Wśród osób 

wpuszczanych na salę rozpraw przeważali „aktywiści warszawskich zakładów pracy i MSW”. 

Nie wpuszczano sympatyków KPN. Niekiedy gromadziło się ich na terenie sądu 

kilkudziesięciu i oczekiwali pod salą. 6 marca 1986 r. obrońcy, Piotr Andrzejewski i Jerzy 

Naumann, nie zostali wpuszczeni na salę rozpraw, po tym jak odmówili poddania się kontroli. 

Wywołało to protesty pozostałych obrońców a także interwencję u wiceministra 

sprawiedliwości Tadeusza Skóry, Kazimierza Łojewskiego- Prezesa ORA. Skrupulatnie 

ustalano personalia przebywających na korytarzach sądowych korespondentów zagranicznych. 

Odnotowano m.in. obecność Michała Broniatowskiego z „Reutera”, Gansa Charlesa Yay’a z 

„The Associated Press” oraz Gemmy Aizpitarte-Heriz z hiszpańskiej agencji „Efe Flasm-

Press”1092. 

Polityka „przepustkowa” była prowadzona ze strony MSW w rygorystyczny sposób. Kart 

wstępu odmówiono m.in. Stephenowi Mullowi II sekretarzowi ambasady USA (kilkukrotnie), 

Tadeuszowi Nawrockiemu z OKOR a także ks. Bronisławowi Dembowskiemu, który chciał 

uzyskać trzy wejściówki dla członków Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego. 

Na sali przebywać mieli jedynie korespondenci PAP a ekipę telewizyjną planowano wpuścić 

jedynie by nagrać oskarżonych1093. 

Decyzje podejmował specjalny zespół, który wzorem lat ubiegłych został powołany by 

koordynować działania związane z procesem. Blisko tydzień przed jego rozpoczęciem w 

gmachu KC PZPR spotkali się: zastępca kierownika Wydziału Społeczno-Prawnego KC 

Wiktor Grzelec (przewodniczył obradom) oraz przedstawiciele Wydziału Propagandy i 

Wydziału Społeczno-Prawnego Krzysztof Protakiewicz i Jerzy Jamka a także wiceminister 

sprawiedliwości Tadeusz Skóra, dyrektor departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Zenon Jankowski oraz Prezes Sądu Najwyższego Romuald Soroko. Prokuraturę reprezentowali 

Hipolit Starszak i Zygmunt Papierz a MSW Jerzy Karpacz. Podczas narady podjęto decyzję o 

                                                 
1092 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do SOR „Grot”, 8 III 1986 r., k. 23-23v; Idem, 
754/335, Akta Izby Karnej, Rewizja od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 7 VIII 1986 r., k. 74; Idem, 
576/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 4 III 1986 r., k. 31-32; idem, Załącznik do informacji dziennej, 
7 III 1986 r., k. 40-41 i nast.; Idem, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 68-69. 
1093 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/75, Notatka służbowa Zygmunta Papierza ze spotkania w KC PZPR w 
dniu 24 II 1986 r., 25 II 1986 r., k. 243-244; AIPN, 576/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 5 III 1986 r., 
k. 37-38; AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 68. 
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wymianie jednego z ławników, który znał Leszka Moczulskiego z pracy w redakcji „Życia 

Warszawy”. Zdecydowano się także na poddanie kontroli wszystkich wchodzących na salę 

rozpraw. Rozważano także różne warianty protestów, jakie mogły zostać zastosowane przez 

sądzonych (protest głodowy, odmowa wyjścia z aresztu). Przyjęto wówczas liberalną 

interpretację przepisów względem lidera KPN. Uznano, że kolejne skazanie nie zostanie uznane 

za recydywę, co było istotne w kontekście przygotowywaną w 1986 r. amnestii1094. Zespół ds. 

procesu KPN spotkał się najpewniej tylko raz. 

Obrońca Adama Słomki utrudnienia zaistniałe podczas procesu podsumowywał 

następująco: „Atmosfera rozprawy głównej nie była właściwa także z powodu przerywania 

wypowiedzi, czynienia różnych nie przewidzianych procedurą uwag, karaniem oskarżonych w 

trakcie i z powodu treści składanych przez nich wyjaśnień. Nieprzyjemnym problemem były 

także trudności w podawaniu oskarżonym wody do picia”1095. 

Zbliżoną ocenę prezentował Leszek Moczulski: „Cel rozlicznych szykan, jakie spotkały 

nas w czasie rozpraw był prosty: chodziło o takie fizyczne i psychiczne zmaltretowanie, abyśmy 

przestali oskarżać władze i dążyć do przeciągania procesu, który był dla nas z oczywistych 

względów doskonałą trybuną propagandową. Broniliśmy się przed skróceniem procesu, jak się 

tylko dało, zwykle zrywając rozprawy dla zdobycia dnia odpoczynku lub składając nowe 

wnioski dowodowe. Oczywiście nasze możliwości były ograniczone, ale proces rozpisany 

przez pułkownika Pudysza na dwa tygodnie i tak trwał dwa miesiące. Skończył się tylko 

dlatego, że w pewnym momencie przerwano - wbrew wszelkim obowiązującym normom - 

postępowanie dowodowe”1096. 

Dwa dni po wyrzuceniu z sali rozpraw - nie wykazując skruchy i atakując sędziego za 

pozbawienie go prawa do obrony - Krzysztof Król kontynuował składanie wyjaśnień. 

Przewrotnie atakował PZPR twierdząc, że wytoczony proces, a wcześniej wprowadzenie stanu 

wojennego i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki doprowadzi niechybnie do zwycięstwa KPN. 

Wypowiedzi Króla skupiały się na krytyce systemu politycznego PRL. Zrównywał komunizm 

z faszyzmem, twierdząc, że różnią się jedynie natężeniem kłamstw. Negując opinię lekarzy, 

pozwalającą mu na udział w procesie, przytoczył podawał przykład odsiadującego wyrok w 

szliselburskiej twierdzy Ludwika Waryńskiego. Jego także lekarze dopuścili do procesu a w 

                                                 
1094 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/75, Notatka służbowa Zygmunta Papierza ze spotkania w KC PZPR w 
dniu 24 II 1986 r., 25 II 1986 r., k. 243-245. 
1095 AIPN, 754/335, Akta Izby Karnej, Rewizja od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 7 VIII 1986 r., k. 
74. 
1096 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 183. 
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krótkim czasie po nim zmarł na gruźlicę. Było to o tyle celne, że Król chorował na tę samą 

chorobę i był przez pewien przebywał w szpitalu więziennym1097. 

Nie obeszło się także bez nawiązań do konferencji prasowych znienawidzonego w kręgach 

opozycyjnych rzecznika rządu Jerzego Urbana. Król żartował, że Urban byłby dobrym 

świadkiem obrony, gdyż używając sformułowania „więzień niekryminalny” (unikał w ten 

sposób mówienia „więzień polityczny”) potwierdzał niesłuszny - „niekryminalny” - charakter 

zarzutów. Król atakował także SB mówiąc o umieszczonym w jego celi konfidencie, który 

mógł spreparować obciążające go grypsy1098. 

Po Krzysztofie Królu wyjaśnienia składał Adam Słomka. Był wówczas schorowany i 

pozwolono mu mówić na siedząco. On także nie miał najmniejszego zamiaru przyznawać się 

do stawianych zarzutów. Dodatkowo zirytował skład sędziowski rozpoczynając wyjaśnienia od 

wykładu historycznego, w którym obciążał polskich komunistów różnymi winami sięgając aż 

do okresu powstań śląskich. Zarzucał im m.in. sfałszowanie wyborów w 1947 r. i 

prześladowania inteligencji. Wyraźnie ponosiła go fantazja gdy stwierdził, iż na Śląsku KPN 

posiada ok. 20 tysięcy członków. Pewne kontrowersje mogło wywołać także użyte przez niego 

sformułowanie o „terrorze gierkowszczyzny” na Śląsku1099. 

W składanych 11 marca 1986 r. przez Dariusza Wójcika wyjaśnieniach pojawił się wątek 

stosowania wobec niego przymusu fizycznego i psychicznego. W załączanych do informacji 

dziennych MSW sprawozdaniach z przebiegu procesu funkcjonariusze wyrażali obawę, że 

adwokaci oskarżonych mogą wnieść oficjalną skargę na złe traktowanie więźnia. Ich obawy 

musiały posiadać solidne podstawy, gdyż ich zdaniem skargi mogły spowodować wszczęcie 

postępowania wyjaśniającego1100. 

Wątku stosowania przemocy w śledztwie nie podjął natomiast, składający wyjaśnienia tego 

samego dnia, Andrzej Szomański. Przesłuchiwani w charakterze świadków m.in. Henryk 

Szostakowski, Stefan Melak i Grzegorz Rossa przyznawali się do działalności w KPN, nie 

obciążając jednocześnie oskarżonych. Zasłaniali się niepamięcią lub wprost odmawiali 

odpowiedzi na pytania mogące obciążyć kogoś poza nimi1101. 

                                                 
1097 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 10 III 1986 r., k. 24-24v; 
Idem, 576/202, t. 5, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wniosek o nieuwzględnienie zażalenia na areszt wobec 
Krzysztofa Króla, 17 V 1985 r., k. 124-125; Idem, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 11 III 1986 
r., k. 49. 
1098 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 10 III 1986 r., k. 24-25; Idem, 
567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 11 III 1986 r., k. 49-50. 
1099 Ibidem. 
1100 AIPN, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 12 III 1986 r., k. 53. 
1101 Ibidem, k. 54-55. 
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Kolejne dni poświęcono przesłuchaniu pozostałych świadków a także biegłych (w sprawie 

nagrań z II Kongresu). Wypowiadający się na temat nagrań płk. Stanisław Błasikiewicz z 

Zakładu Kryminalistyki KGMO zdecydowanie odrzucił możliwość ich spreparowania przez 

funkcjonariuszy SB, co sugerowali obrońcy oskarżonych. Pozostałe dni upłynęły na 

odczytywaniu materiału dowodowego i wyjaśnieniach oskarżonych (Moczulski składał je przez 

15 dni procesowych, ku wyraźnemu niezadowoleniu składu orzekającego)1102. 

Od trzydziestego czwartego dnia procesu głos otrzymali obrońcy. Tadeusz de Virion w 

blisko trzygodzinnym, erudycyjnym przemówieniu odnosił się do zgromadzonego materiału 

dowodowego, rozważając kwestie związane z prawami człowieka i ich łamaniem podczas 

procesu. Wnosząc o uniewinnienie nie szczędził uwag pod adresem prokuratury. Wskazywał 

na błędy w akcie oskarżenia oraz nieprawidłową kwalifikację postawionych zarzutów. Z kolei 

Edward Wende, poza wykazaniem rozbieżności pomiędzy prokuratorskimi zarzutami a 

zgromadzonym materiałem dowodowym, zakreślił także sylwetkę Leszka Moczulskiego jako 

„prawdziwego patrioty i bojownika o pełną niepodległość Polski”. Obrońcy pozostałych 

podnosili podobne argumenty. Witold Ferfet przekonywał działając na korzyść klienta, tj. 

Andrzeja Szomańskiego, iż ten spełniał w Konfederacji rolę drugorzędną i działał 

„powodowany szlachetnymi pobudkami ulepszenia istniejącego w Polsce systemu 

politycznego”. Zdając sobie sprawę z nieuchronności wyroku skazującego, podnosił kwestie 

natury moralnej mogące wyrok Szomańskiemu zmniejszyć. Chodziło przede wszystkim o 

kwestię opieki nad niepełnosprawnym synem1103. 

Prokurator Anna Jackowska określiła zeznania oskarżonych i ich częste odwołania do 

braku polskiej niepodległości jako „mistyfikację”. Stanowisko KPN przeciwstawiała polityce 

„porozumienia” prowadzonej przez władze. „Scharakteryzowane w akcie oskarżenia działania 

zmierzają wprost do antagonizowania społeczeństwa, wywoływania konfliktów społecznych i 

napięć, nie jednoczą Narodu, lecz dążą do jego podziału. W konsekwencji mają na celu 

zburzenie - z trudem osiągniętego - spokoju społecznego i postępującej stabilizacji życia” 

atakowała prokurator1104. Całe jej wystąpienie utrzymane było w podobnym tonie. Działaczom 

KPN zarzucała pogardę dla porządku prawnego, niekonstruktywne działanie i podburzanie 

społeczeństwa przeciw władzy. Jednocześnie dezawuołała znaczenie Konfederacji, określając 

                                                 
1102 AIPN, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 15 III 1986 r., k. 64-67 i nast. Wersja o spreparowaniu 
nagrań przez funkcjonariuszy SB pojawiła się w mediach, także zagranicznych. Mówiono o tym m.in. na antenie 
RWE (powołując się na informacje tygodnika „Le Monde”) (zob. AIPN, 0716/150, t. 3, Przegląd Agencji 
Zagranicznych, 20 III 1986 r., k. 300). 
1103 AIPN, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 17 IV 1986 r., k. 140-142. 
1104 AIPN, 576/202, t. 8, Akta śledztwa przeciwko KPN, Stenogram wystąpienia prokurator Anny Jackowskiej, 16 
IV 1986 r., k. 163-164. 
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ją mianem „grupki Moczulskiego”, będącej „marginesem życia społecznego”. Ton 

prokuratorskiego wystąpienia - podobnie zresztą jak podczas procesu z 1981 r. - przypominał 

momentami lata 50-te. „Odgrzewanie mocarstwowych ciągąt niektórych niektórych ideologów 

- to działanie obliczone na podbijanie nacjonalistycznego bębenka a jednocześnie mącenie w 

głowach młodzieży” - orzekła w pewnym momencie Jackowska1105. 

W dalszej części wystąpienia odniosła się do nagrań II Kongresu KPN, które wysłano na 

adres Józefa Lebenbauma. W kpiącym tonie zbijała zarzuty Moczulskiego iż nikt z uczestników 

Kongresu nie mógł wysłać taśm na adres sympatyka KSS „KOR”. Twierdziła, iż mogło to mieć 

miejsce, gdyż nikt inny jak właśnie Moczulski postuluje „utworzenie wspólnego frontu 

wszystkich nielegalnych organizacji do walki z władzami państwowymi”1106. W podobnym 

duchu wypowiadała się na temat inwigilacji konfederatów przez SB oraz ich politycznego 

znaczenia: „Nikt nie śledzi ich w dzień i w nocy, kierownicze organy władzy PRL mają 

ważniejsze zmartwienia niż działania grupki politycznych awanturników, a antypolskie ośrodki 

na Zachodzie traktują ich instrumentalnie, a nie jako partnerów politycznych”1107. 

Podsumowując zachowanie oskarżonych Jackowska twierdziła emocjonalnie: „wykazali 

znaczne nasilenie złej woli, butę i arogancję. W treści ich wyjasnień trudno doszukać się choćby 

cienia samokrytycyzmu, przyznania się do błędu, nie mówiąc już o wyrażeniu skruchy. Chlubili 

się swą działalnością, wyolbrzymiali znaczenie kierowanej przez siebie nielegalnej organizacji. 

Bez żenady zapowiadali, że będą kontynuować swą działalność niezależnie od oceny prawnej 

wyrażonej przez Sąd w wyroku. Używali agresywnych nierzadko obelżywych określeń i 

wyrażeń. Nadużywając cierpliwości Sądu i nie licząc się z powagą sali sądowej usiłowali 

wykorzystać proces do prowadzenia niewybrednej w formie agitacji politycznej […] Z takim 

programem, z takimi hasłami, z taką bazą społeczną nie są w stanie zmienić niczego i nie mają 

wpływu na nic”1108. Po wystąpieniu Jackowskiej Leszek Moczulski wniósł formalną prośbę o 

wznowienie procesu, gdyż prokurator nadała „nowy, oryginalny kształt oskarżeniu”1109. 

Wniosek został odrzucony. 

Sami oskarżeni odwoływali się do uniwersalnych i ponadczasowych wartości. Krzysztof 

Król w mowie końcowej powoływał się na klasyków myśli politycznej: „to co mówię, nie jest 

poglądami KPN-u, KOR-u, czy «Solidarności» lecz Peryklesa, Cycerona, Dantona, 

Modzelewskiego, Kołłątaja i Mochnackiego. To nie my wymyśliliśmy: «państwo jest to 

                                                 
1105 Ibidem, k. 167. 
1106 Ibidem, k. 175. 
1107 Ibidem, k. 199. 
1108 Ibidem, k. 198. 
1109 AIPN, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 17 IV 1986 r., k. 142. 
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wspólne dobro wszystkich obywateli», «społeczeństwo może powoływać i odwoływać 

władze», czy «większość ma prawo do władzy, a najmniejsza choćby mniejszość do własnego 

zdania». To są prawa naturalne człowieka i gdy one zaginą skończy się cywilizacja”1110. 

17 i 18 kwietnia 1986 r. oskarżeni otrzymali możliwość wygłoszenia ostatniego słowa. 

Pierwszy wystąpił cytowany już Krzysztof Król, który „z bólem i troską” wysłuchał 

prokuratora i błyskotliwie ripostował, że w demokratycznych krajach walka polityczna toczy 

się na forum parlamentu. Natomiast w PRL namiastką parlamentu był pokój przesłuchań i sala 

sądowa. Odważnie atakował system wskazując, że władza zamyka przeciwników zamiast 

prowadzić z nimi spory. Wskazywał, że wysokość wyroku w niniejszym procesie określona 

została przez kierownictwo PZPR, a nie skład sędziowski. Buńczuczny ton Króla przebijał 

przez całe jego wystąpienie. Zwracał m.in. uwagę na możliwość wybuchu rewolucji, która 

odsunie PZPR od władzy. Swoje wystąpienie zakończył oświadczeniem iż w dalszym ciągu 

będzie prowadził działalność w ramach KPN1111. 

W innym tonie utrzymane były ostatnie słowa Andrzeja Szomańskiego. Najstarszy, obok 

Moczulskiego, z oskarżonych skupił się na opisaniu o wartości jakie przeświecały członkom 

KPN, tj. patriotyzmie, ideowości, walce z nieprawością. Zaznaczył, że skazanie go będzie 

kłopotliwe głównie dla jego rodziny, nie dla KPN. Z kolei skazanie pozostałych oskarżonych 

zdaniem Szomańskiego przysporzyłoby szkody KPN oraz „byłoby stratą dla życia politycznego 

w Polsce”. Jednak jego zdaniem na miejsce skazanych działaczy przyjść mieli kolejni, którzy 

także będą gotowi pójść do więzienia za wyznawane poglądy1112. 

Szereg uwag do działań prokuratury miał Dariusz Wójcik. Przekonywał, że KPN 

poprowadzi naród ku niepodległości i on za tę działalność gotów jest ponieść konsekwencje w 

postaci uwięzienia1113. Drugiego dnia wystąpił Adam Słomka i Leszek Moczulski. W ocenie 

prokuratury przemowa Słomki „nacechowana była nienawiścią, przejawiającą się również w 

głosie”. Atakował odważnie system komunistyczny, PZPR i polityczny wymiar procesu. 

Zaznaczając, iż wszyscy oskarżeni są niewinni, godził się na wyrok skazujący, który w ocenie 

Słomki stanowił porażkę władz i przybliżał narodziny III Rzeczpospolitej. Wyznał, że nie ma 

zamiaru o nic prosić sądu a sprawiedliwość zostanie wymierzona przez historię1114 

                                                 
1110 AIPN, 576/202, t. 12, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wyjaśnienia sądowe Krzysztofa Króla-załącznik do 
ekspertyzy ZKE-4960/85, k. 5. 
1111 AIPN, 576/202, t. 14, Akta śledztwa przeciwko KPN, Notatka informacyjna dotycząca ostatniego słowa 
oskarżonych, 18 IV 1986 r., k. 14-15. 
1112 Ibidem, k. 15. 
1113 Ibidem, k. 15-16. 
1114 Ibidem, k. 16-18. 
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Ostatni mów, czyli przewodniczący KPN rozpoczął od porównania zainstalowanych na 

sali rozpraw mikrofonów do karabinów z obrazu Francisco Goyi „Rozstrzelanie powstańców 

madryckich”. Przekonywał, że coraz więcej osób wspiera opozycję a najskuteczniejszym 

źródłem konfederackich sukcesów okazały się wytoczone tej organizacji procesy polityczne. 

Pierwszy z nich uświadomił Polakom, że istnieje taka organizacja opozycyjna jak KPN, której 

celem jest wywalczenie polskiej niepodległości. Drugi był w ocenie lidera KPN procesem o 

wiarygodność władz i PZPR. Moczulski sprawnie - a momentami demagogicznie - używał 

argumentów pokazujących upadek PRL. Mówił m.in. że w Polsce nie zdobyto się przejawy 

suwerenności, jakie miały miejsce w innych krajach komunistycznych (Rumunia, Kuba czy 

Korea Północna). Zarzucał władzom doprowadzenie do zniszczenia środowiska naturalnego, 

demoralizację społeczeństwa i zacofanie cywilizacyjne. Używał przy tym wpadających w ucho 

argumentów. Mówił np. o tym, że we Francji komputer posiada każda szkoła, podczas gdy w 

PRL nie może go uzyskać instytut naukowy. Jako alternatywę stawiał program KPN i młode 

pokolenie działaczy, gotowe do poświęceń by ten program zrealizować. Moczulski wykrzyczał 

ostatnie słowa i teatralnym rzucił długopisem: „jest taka pieśń, nasza, nie wasza - na stos 

rzucimy nasz życia los. Jesteśmy z niej dumni, dumni z naszej polskiej młodzieży. Wyrok nie 

jest ważny, my stąd wyjdziemy wolni. To my mamy podniesione czoło, poczucie dobrze 

spełnionego obowiązku. Nikt nam tego nie zabierze, bo my jesteśmy krwią z krwi, kością z 

kości, tchnieniem oddechu z płuc tego narodu. Niech ten naród jeszcze raz zostanie 

skazany!”1115. 

Już 22 kwietnia 1986 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie wydał wyrok. Wszystkich 

oskarżonych przewodniczący składu Piotr Aleksandrow uznał winnymi zarzucanych im 

czynów. Leszka Moczulskiego skazano na 4 lata pozbawienia wolności, Krzysztofa Króla i 

Adama Słomkę na 2,5 roku, Andrzeja Szomańskiego i Dariusza Wójcika na 2 lata. Ostatecznie 

nie obciążono ich artykułem za działalność w związku przestępczym, przyjmując kwalifikację 

KPN jako organizacji, której ustrój wewnętrzny miał pozostać tajemnicą dla organów państwa 

(art. 278 ówczesnego kodeksu karnego). Według sądu prowadzona, od sierpnia 1984 r. (po 

opuszczeniu przez Moczulskiego więzienia) aż do przerwania posiedzenia Rady Politycznej 9 

marca 1985 r., działalność zmierzała do „wywołania niepokoju publicznego”. Wyrok zawierał 

liczne komentarze o charakterze ideologicznym. Wspominano w nim m.in. o „formułowaniu i 

wielokrotnym publikowaniu oszczerczych zarzutów o totalitaryzmie i antydemokratycznym 

charakterze władz państwowych”1116. Wybrany przez władze zapis dawał możliwość skazania 

                                                 
1115 Ibidem, k. 19-20. 
1116 AIPN, 0716/150, t. 2, Wyrok skazujący z 22 IV 1986 r., k. 275. 
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od 6 miesięcy do maksymalnie 5 lat więzienia. Wydanie relatywnie niskich wyroków (jedynie 

Moczulski otrzymał 4 lata) miało stanowić element propagandowy. Pokazywać, że władze nie 

potraktowały konfederatów w sposób na jaki pozwalałyby im obowiązujące przepisy. W dniu 

ogłoszenia wyroku w budynku sądu zgromadziło się około 50-ciu członków i sympatyków 

KPN a także korespondenci mediów zagranicznych. Funkcjonariuszom SB udało się ustalić 

personalia m.in. Bogusława Turka (UPI), Krzysztofa Bobińskiego („The Financial Times”) i 

Mariana Kafarskiego (AFP). Odnotowano także obecność dwóch księży1117. 

Proces z oczywistych przyczyn nie mógł oddziaływać w sposób zbliżony do toczącego się 

w 1981 r. Mimo to na sali rozpraw padały ostre a niekiedy patetyczne stwierdzenia. Kilka dni 

przed wydaniem wyroku skazującego mecenas Piotr Andrzejewski przekonywał, że odbywa 

się właśnie sąd nad pierwszymi obywatelami III Rzeczypospolitej. Dowodził, że poprzez 

odrzucenie metod siłowych „Konfederacja zbliża się do takich ruchów jak gandyzm, ruch 

Martina Lutera Kinga, czy program bez przemocy […] Usiłowałem ustalić jaka byłaby rola 

obecnie funkcjonującego programu prawnego i programu politycznego, wtapianego w tę 

perspektywę. I okazało się, żeby to zreasumować, że celem stworzenia polskiego systemu 

politycznego byłoby niemal rozszerzenie frontu PRON-u na ugrupowania opozycyjne, dla 

realizacji wspólnego celu jakim jest maksymalizacja niepodległości i suwerenności Polski”1118. 

Trafne w wystąpieniu Andrzejewskiego było stwierdzenie, że w Polsce istnieje pluralizm, ale 

nie polityczny tylko światopoglądowy. 

Wyroki uznano w Prokuraturze Generalnej za rażąco łagodne, jednak z uwagi na amnestię 

wniosek rewizyjny był niecelowy1119. 31 lipca 1986 r. do Izby Karnej Sądu Najwyższego 

wpłynęła rewizja obrońców Moczulskiego, Edwarda Wende i Tadeusza de Virion. Dowodzili, 

że wyrok zapadł z obrazą przepisów prawa materialnego oraz przy błędnej ocenie ustaleń 

faktycznych. Twierdzili, że KPN jest jawnie działającą partią polityczną a w systemie prawa 

PRL nie stosuje się zapisów regulujących ową kwestię. Oponowali także przeciwko 

bezpośredniemu stosowaniu się sądu I instancji do zapisów konstytucji. Przyjęta linia obrony 

sprowadzała się do jasnego stwierdzenia, że „Konfederacja Polski Niepodległej prowadziła 

partyjną i polityczną działalność, dysponując strukturą i organami właściwymi dla wielu partii 

politycznych. Jeśli więc, wykazując te wszystkie cechy partii, uznaje się za partię polityczną to 

                                                 
1117 Ibidem, k. 274-279; Idem, 567/202, t. 14, Załącznik do informacji dziennej, 23 IV 1986 r., k. 163; A. Anusz, 
Ł. Perzyna, op.cit., s. 58-59; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 410. 
1118 AIPN, 754/335, Akta Izby Karnej, Przemówienie Piotra Andrzejewskiego na procesie KPN, 17 IV 1986 r., k. 
18 
1119 AAN, Prokuratura Generalna, sygn. 38/75, Pismo prokuratora Zygmunta Papierza do Prokuratora Generalnego 
PRL Józefa Żyty, 24 VII 1986 r., k. 340-341. 
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ze strony Sądu I instancji konieczny byłby przekonywujący dowód, że partią nie jest. W części 

motywacyjnej wyroku nie ma nawet próby podjęcia takiego dowodu. Samo stwierdzenie 

nielegalności partii opozycyjnej nie znajduje żadnego odbicia w materiale dowodowym sprawy 

a także kodeksie karnym”1120. 

Podobną linię obrony zastosował Witold Ferfet. Dowodził, że wyrok ma charakter 

sumaryczny a jego klient Andrzej Szomański został skazany za czynności których nie popełnił 

(np. podczas rozprawy nie udowodniono mu iż określał PRL państwem totalitarnym). Z kolei 

Piotr Andrzejewski, reprezentujący Adama Słomkę, doprowadził argumentację sądu do 

absurdu wykazując, że do momentu wprowadzenia zmian konstytucyjnych z 1975 r. także 

działalność PZPR, ZSL i SD miała charakter pozaprawny. Pogląd ten podzielił Jerzy Biejat, 

składający rewizję w imieniu Dariusza Wójcika. Wnioski rewizyjne wpłynęły do Sądu 

Najwyższego 7 sierpnia 1986 r. Autorem pierwszego był obrońca Krzysztofa Króla, Jerzy 

Naumann, który - podobnie jak Witold Ferfet - dowodził przyjętej przez sędziów i absurdalnej 

interpretacji iż organem właściwym do prowadzenia rejestru partii politycznych (jakim w tej 

materii była Konstytucja) był Sejm PRL. Drugi, w imieniu Adama Słomki, wniósł adwokat z 

Wodzisławia Śląskiego-Leszek Piotrowski1121. 

Z racji uwięzienia liderów KPN funkcję rzecznika i reprezentanta partii odgrywała znowu 

Moczulska. Zdarzało się jej wzorem lat 1980-1981 podróżować po kraju. W czerwcu 1986 r. 

wzięła udział w mszy za ojczyznę w kościele OO Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. W jej 

trakcie mówiła o bezprawnie więzionych przez reżim komunistyczny. Zachęcała do dalszej 

walki (bez użycia przemocy) oraz opowiadała o godnym znoszeniu szykan przez więzionych 

konfederatów. Zachęcała także do modlitwy za uwięzionych a jej wystąpienie - nagrywane 

przez SB - przyjęto owacją1122. 

Zostało jej ono przypomniane tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 1986 r. Dwa dni 

przed wigilią ppor. Zbigniew Pykacz wraz z kpt. Januszem Piesto usiłowali nakłonić „Majkę” 

do ujawnienia się w ramach uchwalonej amnestii oraz podpisania deklaracji o uszanowaniu 

obowiązującego w PRL prawa. Nakłonienie żony jednego z najważniejszych działaczy 

opozycji, byłoby niewątpliwie skonsumowane propagandowo a zapewne także operacyjnie 

przez SB. Mogło być argumentem podnoszonym przez esbeków podczas rozmów z 

szeregowymi konfederatami, by ich zniechęcić do dalszej działalności. Ppor. Pykacz zapewne 

                                                 
1120 AIPN, 754/335, Akta Izby Karnej, Rewizja od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 28 VII 1986 r., k. 
9. 
1121 AIPN, 754/335, Akta Izby Karnej, Rewizja od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 5 VIII 1986 r., k. 
12 i nast. 
1122 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 19 VI 1986 r., k. 13. 
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nie czuł się komfortowo gdy „Majka” odrzuciła ofertę uzasadniając, że jej działalność jest 

zgodna z prawem (bo gdyby było inaczej siedziałaby w więzieniu). „Stwierdziła, że PRL jest 

państwem policyjnym a w zasadzie ubeckim, gdyż Służba Bezpieczeństwa wszystko może - 

nawet rzeczy niezgodne z prawem”. Jeszcze ciekawsze było zakończenie rozmowy, gdy 

Moczulska poprosiła o dołączenie do niej męża. Moczulski - którego objęła amnestia o której 

jeszcze będzie mowa - odrzucił propozycję ujawnienia a rozmowę zakończył stwierdzeniem 

„iż w trakcie wizyty u ministra spraw wewnętrznych gen. Kiszczaka dowiedział się iż nie jest 

lubiany przez SB, sugerując iż minister nie ma nic przeciwko jego działalności, gdyż w 

przeciwnym przypadku nie otrzymałby paszportu”1123. Ten nieco humorystyczny fragment 

wymiany zdań pomiędzy liderem KPN a esbekami pokazywał mentalność Kiszczaka, 

rozgrywającego w każdych okolicznościach przeciwnika. Będąc szefem SB, nie wahał się w 

rozmowie z aktywnym opozycjonistą przedstawiać podwładnych negatywnie. Dzięki temu sam 

prezentował się jako „liberał”, otwarty nawet na „radykalny” odłam opozycji. Z kolei wysłani 

do Moczulskich oficerowie utwierdzili w przekonaniu o niecelowości tego typu rozmów. 

Zanim doszło do powyższej rozmowy skazani liderzy KPN opuścili więzienia w wyniku 

amnestii. Stało się to we wrześniu 1986 r. Moczulskiemu udało się opuścić więzienie wcześniej. 

Zwolniono go na dwa dni w sierpniu 1986 r. by mógł uczestniczyć w pogrzebie ojca. W 

mieszkaniu powitano go transparentem „Witaj Wodzu Nasze Słoneczko”. Podczas pobytu w 

areszcie śledczym Leszkowi Moczulskiemu oraz Adamowi Słomce znacznie pogorszył się stan 

zdrowia. Przewodniczący KPN zaczął uskarżać się na problemy natury kardiologicznej. 

Podczas wspomnianej przepustki Zofia Kuratowska zorganizowała badania w stołecznym 

Instytucie Onkologii. Okazało się, że problem jest na tyle poważny, że lider KPN wymaga 

natychmiastowej hospitalizacji i operacji, jednak Moczulski odmówił i powrócił do więzienia. 

Nie chciał być bowiem przedstawiany przez propagandę jako osoba która opuściła więzienie z 

powodu sfałszowanych badań medycznych1124. 

                                                 
1123 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 24 XII 1986 r., k. 16; Idem, 
0716/150, t. 3, Notatka służbowa z rozmowy operacyjnej przeprowadzonej z Leszkiem Moczulskim i jego żoną 
Marią Moczulską, 22 XII 1986 r., k. 7. 
1124 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa, 22 VIII 1986 r., k. 114-115; Idem, 754/335, Akta 
Izby Karnej, Pismo sędziego Sądu Najwyższego J. Mikosa do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, 13 VIII 1986 
r., k. 52, 84 i nast.; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 181-182, 184. W jednym z artykułów relacjonujących 
proces pisano m.in. „ilekroć przed sądem stają przedstawiciele tzw. demokratycznej opozycji, dotąd cieszący się 
nienagannym stanem zdrowia, jakby za dotknięciem «różdżki» natychmiast zapadają na zdrowiu. Nie mogą 
mówić, mają kłopoty ze staniem, muszą koniecznie pożywiać się domowymi wiktuałami, no i w ogóle nic nie 
sprzyja ich zdrowiu i kondycji psychicznej. Oczywiście wątek «zdrowotny» natychmiast podejmuje znana z 
troskliwości rozgłośnia zza Łaby, czyniąc go przedmiotem szczegółowych «analiz», z których jednoznacznie 
wynika, że «reżim maltretuje swych przeciwników i wykańcza ich fizycznie»” (zob. M. Borowicz, KPN na 
wokandzie, „W służbie narodu” 13 VII 1986, nr. 28 (1687), s. 16). 
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Przepustkę Moczulski wykorzystał nie tylko udział w pogrzebie i kwestie związane z 

kłopotami zdrowotnymi ale również na działalność stricte polityczną. W kościele św. Marcina 

spotkał się z Jackiem Kuroniem a wieczorem 19 sierpnia w jego mieszkaniu gościli Tadeusz 

Stański z Romualdem Szeremietiewem oraz grono kilkunastu młodych osób. Według 

informacji uzyskanych przez SB Stański przekonywał Moczulskiego iż Jaruzelski nie ma 

poparcia w Moskwie i społeczeństwie, po czym kreślił optymistyczny scenariusz utrzymania 

przez generała władzy przez pół roku lub rok. Rozmowy z Kuroniem oraz przedstawicielami 

PPN dotyczyły podjęcia wspólnych inicjatyw opozycyjnych. Pojawiających się wówczas na ul. 

Jaracza dziennikarzom lider KPN przekonywał iż nie szuka pretekstu do opuszczenia więzienia. 

Dopóki w Polsce nie można korzystać z pełni praw obywatelskich, było to właściwe miejsce 

dla takich osób jak on. Z kolei esbecy bacznie obserwowali rodzinę Moczulskiego. Przy okazji 

pogrzebu starano się wychwycić ewentualnych animozje, mające odciągniąć lidera 

Konfederacji od aktywności opozycyjnej1125. 

Moczulski po powrocie z przepustki wciąż cierpiał z przyczyn zdrowotnych, co mogło 

zagrażać nawet jego życiu. Administracja więzienna była tego świadoma informując szefostwo 

MSW. Presję wywierali adwokaci apelujący do Sądu Najwyższego o humanitarne 

potraktowanie więźnia. Na uboczu nie pozostał Episkopat, w którego imieniu interweniował u 

władz bp. Jerzy Dąbrowski1126. 

W tym czasie ciężar prowadzenia działalności propagandowej, w tym koordynowanie 

działalności Biur Zagranicznych KPN należał do Marii Moczulskiej. Często dzwoniono na jej 

telefon domowy, co skrzętnie odnotowywała SB. Domyślając się zainstalowania podsłuchu, 

przekazywano w ten sposób jedynie lakoniczne informacje, treść oświadczeń itp. Moczulska 

informowała także zainteresowanych o stanie uwięzionych. W połowie października 1985 r. 

wspominała Marianowi Orłowskiemu, mieszkającemu w Nowym Jorku, o sytuacji procesowej 

liderów KPN a także dzieliła się nadziejami na możliwą w najbliższym czasie amnestię1127. W 

grudniu 1985 r. skontaktował się z nią inny mieszkaniec nowojorskiej metropolii, Marek 

Ruszczyński, któremu udzieliła informacji o sytuacji procesowej liderów KPN oraz podzieliła 

                                                 
1125 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Notatka dot. Leszka Moczulskiego, 22 VIII 1986 r., k. 95; Idem, 
0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa, 22 VIII 1986 r., k. 114-115. Kontakty pomiędzy zwolnionymi 
z więzień opozycjonistami były w tym czasie ożywione i nie ograniczały się jedynie do własnych grup. Jacek 
Kuroń wspominał, że przegrał w tym czasie skrzynkę whisky, o którą założył się z Tadeuszem Stańskim. Kuroń 
nie dał się wówczas przekonać, że Gorbaczow będzie ostatnim I sekretarzem ZSRS (J. Kuroń, Spoko!..., s. 198). 
1126 AIPN, 754/335, Akta Izby Karnej, Pismo zastępcy Prokuratora Generalnego Hipolita Starszaka do Prezesa 
Izby Karne Sądu Najwyższego Bogdana Dzięcioła, 2 IX 1986 r., k. 86-100. 
1127 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 15 X 1985 r., k. 8. 
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się informacjami o złym stanie zdrowia męża. Wspólnie zastanawiali się nad środkami 

wymuszającymi na władzach leczenia Moczulskiego1128. 

Ruszczyński był osobą która w owym czasie często kontaktowała się z Moczulską i cieszła 

się jej zaufaniem. W początkach stycznia 1986 r. rozważali wspólnie możliwość zaproszenia 

do USA jednego z oskarżonych w procesie liderów KPN. Także sama Moczulska rozważała 

wyjazd, m.in. uzasadniając to łatwiejszą opcją uzyskania paszportu. Niemal rok później - mając 

już paszport w ręku - nachodzącemu ją funkcjonariuszowi SB powiedziała, że nie ma zamiaru 

pozostać za granicą gdyż chce mieszkać w ojczyźnie. W styczniu 1986 r. Amnesty International 

ogłosiła „więźniem miesiąca” Leszka Moczulskiego, co rzadko spotykało więzionych w PRL 

działaczy opozycji1129. Obok nakłonienia wiceprezydenta USA Georga Buscha do osobistej 

interwencji w sprawie więzionych członków Rady Politycznej, był to jeden z najbardziej 

wymiernych i medialnych sukcesów Biur Zagranicznych KPN. Dzięki działalności 

Ruszczyńskiego w amerykańskiej prasie pojawiły się teksty omawiające proces konfederatów 

a na antenie RWE przynajmniej raz dziennie o nim wspominano1130. 

Maria Moczulska usiłowała aktywizować zagraniczną działalność KPN na ile to było 

możliwe. Gdy w styczniu 1986 r. decyzję o emigracji do Szwecji podjął jeden z liderów 

łódzkiego środowiska Zbigniew Rybarkiewicz, mianowała go w imieniu męża Szefem 

Koordynatorem Działania Biur Zagranicznych KPN w Europie Zachodniej. Funkcja okazała 

się głównie symboliczna. Gdy w grudniu 1986 r. Rybarkiewicz napisał list z prośbą o przesłanie 

sprawozdania z działalności Macieja Pstrąg-Bieleńskiego, ten potraktował go jak prowokatora 

i w ostrych słowach odmówił współpracy. Rybarkiewicz mimo to był gotów prowadzić 

działalność na rzecz KPN. W kolejnych miesiącach pomagał Pawłowi Wielechowskiemu w 

prowadzeniu szwedzkiego biura KPN. Było ono w tym czasie głównym ośrodkiem 

zagranicznym partii. Od 17 września 1985 r. Wielechowski został formalnym przedstawicielem 

KPN w Europie Zachodniej. W USA analogiczną funkcję pełnił Maciej Pstrąg-Bieleński1131. 

                                                 
1128 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 5 XII 1985 r., k. 10. 
1129 Drugim przypadkiem gdy AI nagłośniła w ten sposób problem więźniów politycznych w PRL był przypadek 
Wojciecha Jankowskiego, członka WiP, który wobec nieobjęcia go amnestią we wrześniu 1986 r. rozpoczął protest 
głodowy w więzieniu. Nagłośnienie tego protestu przez zachodnich dziennikarzy spowodowało ogłoszenie go 
przez IA więźniem miesiąca (zob. M. Litwińska, G. Waligóra, Ruch „Wolność i Pokój” 1985-1989 [w:] NSZZ 
Solidarność 1980-1989, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 305-306). 
1130 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 10 I 1986 r., k. 11; Idem, 
Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 24 XII 1986 r., k. 16; Idem, Pismo dot. kontaktów krajowej opozycji z 
emigracją niepodległościową w Londynie, 6 IV 1989 r., k. 135; List Marka Ruszczyńskiego do Mariana 
Gołębiewskiego, 25 IV 1986 r. (dziękuję Justynie Dudek za udostępnienie kopii). 
1131 Upoważnienie, „Droga” VI 1986, nr 20, s. 51; Upoważnienie, „Droga” 1986, nr 21, s. 2; Z. Rybarkiewicz, 
Wspomnienia [w:] Łódzka KPN…, s. 94-96, 100-101; Byliśmy lekko porąbani. Rozmowa z Pawłem Wielechowskim 
(Michał Janiszewski, Marek Michalik) [w:] Ibidem, s. 244-253; A. Czyżewski, op.cit., s. 170-172. 
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W marcu 1986 r. ukazał się - sygnowany jako wewnętrzny biuletyn - 22 (lutowy) numer 

„Gazety Polskiej”, która przestała się ukazywać w stanie wojennym1132. Już tytuł tekstu z 

pierwszej strony - „Broń strajkowa znów zaczyna być groźna” - nie pozastawiał wątpliwości w 

którą stronę zmierza Konfederacja. W tekście przypominano iż KPN poparła apel TKK o 15-

minutowy strajk przeciwko planowanym podwyżkom cen przewidziany na 28 lutego 1985 r. 

Podnoszono również kwestię podjęcia działań na rzecz uwolnienia zatrzymanych w ostatnim 

czasie opozycjonistów: Andrzeja Gwiazdy, Adama Michnika, Bogdana Lisa i Władysława 

Frasyniuka. Wznowiona „Gazeta Polska” przypominała również o genezie tytułu, który 

nawiązywał do pisma wydawanego podczas Powstania Listopadowego przez Maurycego 

Mochnackiego oraz gazety z lat 1929-1939, związanej z obozem sanacyjnym, w której 

publikowali m.in. Adam Koc, Bogusław Miedziński i Ignacy Matuszewski. Wznowiony tytuł 

pojawił się w obiegu z miesięcznym opóźnieniem1133. 

Pierwsze informacje SB na temat „Gazety Polskiej” pojawiają się później i są mocno 

nieprecyzyjne. W dokumencie z początku 1987 r. jest mowa o „planowaniu” przez KPN 

wydawania „Gazety Polskiej”, jako pisma wewnętrznego partii, którego nakład miał sięgać ok. 

200-250 egzemplarzy. Pisano także o przygotowanych do druku trzech numerach. Działo się to 

w momencie gdy pismo było już w obiegu. Według SB odpowiedzialnym za druk był Krzysztof 

Siemiński, związany wcześniej NOWą oraz Wydawnictwem Przedświt. Esbecy z 

Departamentu III MSW sugerowali, że poprzez TW „Zefir” mają możliwość wpływania „na 

treść i dobór publikacji ukazujących się” w piśmie1134. Podane informacje rozmijają się z 

rzeczywistością. Nie można wykluczyć iż Krzysztof Siemiński był faktycznie odpowiedzialny 

za druk części nakładu lub pojedynczych numerów „Gazety Polskiej”, jednak rozbieżność 

czasowa pomiędzy faktycznym wznowieniem pisma KPN a informacjami podanymi w notatce 

poddaje w wątpliwość wiedzę SB na ten temat. 

W reaktywowanej „Gazecie Polskiej” zamieszczono informacje na temat stanu posiadania 

KPN. Sygnowany przez Biuro Informacji i Propagandy KPN komunikat stwierdzał, że 

zakończyła się trwająca od września 1984 r. pierwsza faza reorganizacji partii. Dokument 

przedstawiał KPN w nazbyt optymistyczny sposób: „Utworzona jako partia kadrowa w 1979 

                                                 
1132 We wrześniu 1983 r. podjęto próbę reaktywacji „Gazety Polskiej”, którą miał drukować Andrzej Szypliński 
we współpracy m.in. z Niną Milewską. O wszystkim dowiedziała się jednak SB i skutecznie zablokowała 
inicjatywę (zob. AIPN, 00328/1601, t. 8, Teczka pracy TW „Zenon”, Notatka służbowa ppor. Z. Małęckiego, 6 
IX 1983 r., k. 14 i nast.). 
1133 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 63; Broń strajkowa znów zaczyna być groźna, „Gazeta 
Polska” II 1986 r., nr 22, s. 1-2; „Gazeta Polska” XI 1986 r., nr 23; G. Wołk, „Gazeta Polska”, mps w posiadaniu 
autora. 
1134 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa dot. nowego nielegalnego pisma „Gazeta Polska”, 7 
I 1987, k. 222. 
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roku, w warunkach ataków nie tylko ze strony władz PRL, KPN rozbudowała się znacznie w 

pierwszym okresie swego istnienia, ale zachowała ten charakter do połowy 1981 r. W drugiej 

połowie tego roku nastąpił masowy przypływ nowych członków: tylko w październiku i 

listopadzie 1981 przyjęto ok. 60 tys. osób. Niestety, w przeważającej części nie zdołano ich 

ująć w struktury organizacyjne. W warunkach stanu wojennego, licznych aresztowań i 

internowań, utrzymanie jednolitej struktury całej Konfederacji mijało się z celem. W 

następstwie decyzji Przewodniczącego RP KPN z 12-14 grudnia 1981 r., a po części 

samorzutnie, dokonana została decentralizacja KPN oraz przekazanie znacznej części 

członków do działań w strukturach «Solidarności» i jej różnych odłamów. Jednolitość 

organizacyjną zachowały jedynie względnie nieliczne struktury bazowe, zarówno podstawowa 

jak i tzw. druga. Zdecydowana większość KPN ukształtowała się w autonomiczne grupy, 

posługujące się różnymi nazwami, gdyż generalnie obowiązywał - ze względów 

bezpieczeństwa - zakaz posługiwania się nazwą KPN. Część z tych grup straciła okresowo 

łączność z kierownictwami KPN na szczeblu obszaru, okręgu lub centralnymi”1135. 

Potrzebą ujednolicenia i wprowadzenia hierarchicznej struktury tłumaczono w 

komunikacie 2/1 podjęte m.in. na II Kongresie zmiany organizacyjne. Dokument odnosił się 

także do zmian personalnych we władzach KPN. Pisano iż „z pierwszej dziesiątki” działaczy 

odeszli lub zostali usunięci: Krzysztof Gąsiorowski, Romuald Szeremietiew i Tadeusz Stański. 

Spośród „tzw. pierwszej setki” „odeszli lub stracili kontakt z KPN”: Wanda Chylicka, Zygmunt 

Goławski, Tadeusz Jandziszak, Bernard Koleśnik, Stanisław Krajski, Ryszard Nowak, Henryk 

Strzódka. Przy tej okazji przypominano iż Gąsiorowski został z KPN usunięty z uwagi na 

złamanie statutu partii i niezastosowanie się do poleceń przewodniczącego a Szeremietiew i 

Stański z uwagi na podjęcie „działalności frakcyjnej”. Informując o pozostałych byłych-

członkach KPN dużo uwagi poświęcono sprawie emigracji zaznaczając, że emigracja bez 

uzyskania zgody władz KPN była działaniem sprzecznym ze statutem partii. Jedynie w 

przypadku Krzysztofa Bzdyla pisano o uzyskaniu stosownej zgody. Komunikat 2/1 stwierdzał 

także, że straciły moc pełnomocnictwa na prowadzenie Biur Zagranicznych KPN1136. 

W 1984 r. na rynek drugoobiegowy powróciła także „Droga”, którą drukowali łódzcy 

konfederaci, m.in. Paweł Wielechowski i Wiesław Żyżniewski. Pierwszy numer wydano w 

nakładzie dwóch tysięcy egzemplarzy a na okładce przedstawiono wizerunek zamordowanego 

                                                 
1135 Komunikat 2/1 Biura Informacji i Propagandy KPN z 1 III 1985 r., „Gazeta Polska” II 1986 r., nr 22, s. 3-4. 
1136 Ibidem, s. 4-5. 
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ks. Jerzego Popiełuszki. Z powodu niskiej jakości druku lektura wymagała jednak dużo 

samozaparcia. Kolejne numery prezentowały się zdecydowanie korzystniej1137. 

Jak już wspominano, amnestia z 1986 r. objęła także liderów KPN. Nieprawomocny wyrok 

z kwietnia został umorzony a w przypadku Moczulskiego, który dopuścił się recydywy1138 sąd 

darował mu odbycie reszty kary. 13 września 1986 r. skazani konfederaci opuścili Areszt 

Śledczy przy ul. Rakowieckiej i niemal od razu powrócili do jawnej działalności. W swoim 

mieszkaniu przy ul. Jaracza Moczulski, w towarzystwie Króla i Słomki, udzielił wywiadu 

korespondentowi ANSA. W następnych dniach miały miejsce kolejne wywiady m.in. w 

„Gazecie Polskiej”. Moczulski wychodząc z założenia o słabości władzy komunistycznej i 

dążenia przez nią (m.in. poprzez kolejną amnestię) do porozumienia z opozycją, kreślił 

scenariusz konfrontacyjny oraz ugodowy. W pierwszym odmowa rozmów miała spowodować 

wzrost represji i ponowne zejście opozycji do podziemia. Drugi wariant, tj. przystąpienie do 

rozmów przez opozycję, był zdaniem lidera KPN możliwy do zaakceptowania. Czynił jednak 

zastrzeżenie, że porozumienie z komunistami nigdy nie przybierze trwałego kształtu. Traktował 

je jako tymczasowe. Przewidując w ciągu kilku lub kilkunastu miesięcy eksplozję społeczną, 

widział w KPN (do czego w kolejnych miesiącach często wracał) jako siłę zdolną do jej 

opanowania. Zdaniem Moczulskiego im bliżej eksplozji tym liczniejsze miała być KPN1139. 

Wskutek wrześniowych zwolnień więzienia opuścili niemal wszyscy więźniowie 

polityczni. Świętując to wydarzenie, a także 10-lecie KOR-u, Jacek Kuroń wydał w swoim 

mieszkaniu okolicznościowe przyjęcie. 19 września 1986 r. zgromadziło się tam blisko 200 

osób związanych z opozycją, w tym także Leszek Moczulski. Kilka dni po uroczystości 

przewodniczący KPN opowiadał zachodnim dziennikarzom, że miał zamiar wstąpić tam na 

kilka minut a pozostał kilka godzin. Przekonywał, że wyszedł z poczuciem przebywania w 

gronie przyjaciół i to uczucie miało być odwzajemnione. Pomimo występujących różnic. „Były 

okresy kiedy krytykowaliśmy się ostro. Mnie bardzo ostro krytykowano i ja ostro 

                                                 
1137 M. Michalik, Wydawnictwo Polskie 1983-1990 [w:] Łódzka KPN…, s. 119-144, 149-177. 
1138 Sąd skazujący Moczulskiego przyjął zasadę „powrotność do przestępstwa”, co oznaczało uznanie, iż dopuścił 
się on recydywy. Wbrew pozorom był to dla władz realny problem, gdyż oznaczał konieczność odbycia przez 
przewodniczącego KPN zasądzonej kary. Nie objęcie amnestią jednego z ważniejszych działaczy opozycji 
niweczyłoby liberalizacyjny kurs władz. W Prokuraturze Generalnej przyznawano, że przedstawiona przez 
sędziego interpretacja jest niepożądanym precedensem, gdyż przyjmując ją podobny los spotkałby wielu innych 
działaczy opozycji karanych w przeszłości za przestępstwa „niekryminalne” (zob. AAN, Prokuratura Generalna, 
sygn. 38/75, Notatka informacyjna w sprawie wyroku skazującego Leszka Moczulskiego i innych, 22 IV 1986 r., 
k. 319-321). 
1139 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do SOR „Grot”, 16 IX 1986 r., k. 14; Idem, 
Notatka dot. Leszka Moczulskiego, I 1989 r., k. 94; Idem, 754/335, Akta Izby Karnej, Postanowienie o umorzeniu 
wyroku, 12 IX 1986 r., k. 101-103; Wywiad Leszka Moczulskiego udzielony redaktorowi Biura Informacji i 
Propagandy KPN 15 września 1986 r., „Gazeta Polska” 3 XI 1986 r., nr 23, s. 4-21; Konferencja prasowa Leszka 
Moczulskiego 22 września 1986 r. (stenogram), „Gazeta Polska” 3 XI 1986 r., nr 23, s. 21-36. 
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krytykowałem. Oczywiście jestem historykiem i patrząc z pewnego dystansu historycznego nie 

politycznego, historycznego to ja mogę powiedzieć, że ja też przesadzałem. Natomiast jeżeli 

chodzi o sytuację dzisiejszą to jestem, widziałem, że sytuacja uległa zasadniczej zmianie”1140. 

Ta uroczystość stanowiła symboliczną zmianę w postrzeganiu się przez środowiska związane 

z KPN i Kuroniem. Dawne ataki były pamiętane ale nie wpływały na prowadzenie rozmów w 

dynamicznie zmieniającej się sytuacji politycznej. W opublikowanym niedługo później 

wywiadzie Moczulski tak opisywał trudną historię stosunków KOR i KPN: „dziesięć lat temu 

byliśmy w stosunku do siebie bardzo nieufni, podejrzewaliśmy się nawzajem o rozmaite rzeczy, 

na przykład o to, że ludzie blisko związani z KOR czy KPN mają powiązania frakcyjne w partii. 

Zabawne, że nawzajem podejrzewaliśmy się o związki z tą samą osobą, a mianowicie z 

«pragmatykiem» Józefem Kępą…Różniliśmy się i dziś również różnimy się w rozmaitych 

sprawach (my na przykład uważamy, że tylko w niepodległej Rzeczypospolitej można trwale 

rozwiązywać polskie problemy i realizować polskie aspiracje, przypuszczenie, że jest to 

możliwe w warunkach PRL uważamy za czystą utopię). Różniliśmy się i różnimy w 

spojrzeniach na kształt ustrojowy państwa, na kwestię samorządu robotniczego, my na przykład 

uważamy, że w gospodarce szanującego się państwa dyktatura samorządów robotniczych to 

istne nieszczęście - ale dziś mogą być one doskonałym narzędziem rewindykacji społecznej itd. 

itp. Różnimy się oczywiście genezą (my wywodzimy się z czysto niepodległościowego ruchu 

piłsudczykowskiego), mamy całkowicie odmienne spojrzenie na dwudziestolecie, zwłaszcza 

na okres po 1926 r. […] Znajdujemy wspólny język. Łączą nas realia życia i wzajemne 

wzrastające poczucie realizmu politycznego. Jestem przekonany, że stać nas na takie stosunki, 

jakie w demokratycznym państwie istnieją między dwiema partiami, które wprawdzie 

współzawodniczą ale również się nawzajem tolerują, jeśli trzeba współpracują, a w węzłowych 

problemach dotyczących bytu narodu i państwa znajdują wspólny język”1141. 

22 września 1986 r. Moczulski zwołał konferencję prasową na której poinformował o 

powrocie do aktywnej działalności politycznej, która pokojowymi metodami będzie zmierzać 

do zmiany systemu politycznego w PRL. Uczestniczyli w niej przedstawiciele zachodnich 

agencji informacyjnych. Funkcjonariusze SB nie odnotowali obecności przedstawicieli 

krajowych mediów. Moczulski przekonywał, że polska amnestia jest sprawą międzynarodową 

i o ile stanowi problem dla ekipy Jaruzelskiego to z perspektywy Gorbaczowa była opłacalna. 

                                                 
1140 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Stenogram konferencji prasowej Leszka Moczulskiego z 22 IX 1986 
r., k. 132. Jacek Kuroń sytuował ów „bal’ na 21 września i o rozmowach z Moczulskim nie wspominał (zob. J. 
Kuroń, Spoko!..., s. 62-63). 
1141 Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Puls. Nieregularny kwartalnik literacki” 1987, nr 32, s. 81-82. 
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W dalszej części wystąpienia unikał zajęcia stanowiska nt. zniesienia amerykańskich 

sankcji1142. 

W przygotowanym dla dziennikarzy oświadczeniu lider KPN nawiązywał do ogłoszonego 

po amnestii przez polskich biskupów dokumentu, w którym stwierdzali optymistycznie, że 

aktualnie rysuje się możliwość „kształtowania prawdziwego porozumienia narodowego”. 

Oceniając całokształt sytuacji politycznej zaznaczał, że daje się zauważyć także pozytywne 

sygnały płynące ze strony rządowej jak i w gronie opozycji. Moczulski jawił się jako zwolennik 

porozumienia, jednak stawiał sześciopunktowe „non possumus”. Zawarł w nich żądania 

poszanowania przez władze równości praw i obowiązków obywateli; wolność realizowania - 

także publicznie - przez każdego obywatela wartości humanistycznych, światopoglądu, wiary i 

przekonań; wolność głoszenia przekonań; wolność zrzeszania się oraz wolność wyboru władzy. 

Ostatni, szósty warunek odnosił się do „niepodległości państwa, obejmującej zarówno 

rzeczywistą niezawisłość od jakichkolwiek ośrodków czy decyzji zewnętrznych, jak też 

całkowite zachowanie suwerenności i odrębności państwowej, terytorialnej i gospodarczej”1143. 

Dopytywany przez dziennikarzy precyzował, że KPN cały czas prowadzi rozmowy z 

różnymi odłamami opozycji i wyglądają one „znakomicie”. Rozwijał także wątek stosunku 

Konfederacji do potencjalnych rozmów z władzą: „My wcale nie musimy być bezpośrednią 

stroną dialogu. Ja nawet nie wiem czy nam aż na tym tak straszliwie zależy. Jest to trudny 

obowiązek i nie najprzyjemniejszy. Natomiast nie jest dla nas obojętne jaki dialog w Polsce się 

rozwinie i chcemy wyrazić nasze stanowisko żeby było, żeby w tym dialogu, żeby w tej 

rozmowie uczestniczyły wszystkie samodzielne podmioty życia politycznego w Polsce i te 

które są w opozycji i te które są po stronie Rządowej i te które są między jednym i drugim”1144. 

Całość konferencji była nagrywana przez funkcjonariuszy SB (bądź przejęli oni nagranie od 

któregoś z dziennikarzy biorących w niej udział). Co istotne, ocena prawna dokonana w Biurze 

Śledczym MSW była symptomatyczna dla okresu poamnestyjnego. Śledczy zajęli negatywne 

stanowisko względem pociągnięcia lidera KPN do odpowiedzialności. Z drugiej strony, 

sugerowali jednostkom operacyjnym dalsze gromadzenie materiałów przydatnych pod kątem 

potencjalnego postępowania karnego. Okazało się także, iż taśma nie zawierała całości 

konferencji a jej kiepska jakość i tak uniemożliwiała wykorzystanie jej jako materiału 

                                                 
1142 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Stenogram konferencji prasowej Leszka Moczulskiego z 22 IX 1986 
r., k. 132; Idem, Załącznik do informacji dziennej dot. przygotowywanej przez Leszka Moczulskiego konferencji 
prasowej, 22 IX 1986 r., k. 104-105. 
1143 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Oświadczenie Leszka Moczulskiego na konferencji prasowej 22 IX 
1986 r., k. 101. 
1144 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Stenogram konferencji prasowej Leszka Moczulskiego z 22 IX 1986 
r., k. 124. 
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dowodowego. W grę nie wchodziło także przesłuchanie uczestników konferencji. Groziło to 

bowiem międzynarodowymi konsekwencjami, gdyż brali w niej udział głównie przedstawiciele 

zachodnich agencji informacyjnych. W opinii powoływano się także na polityczne, nie prawne 

aspekty sprawy. Pisano m.in. o niecelowości karania Moczulskiego w przeddzień jego wyjazdu 

do Wielkiej Brytanii1145. 

Przyjęta wobec Moczulskiego strategia była zgodna z polityką prowadzoną przez MSW 

wobec aktywnych opozycjonistów. Władze przyjęły wówczas strategię nie kierowania do 

więzień przeciwników politycznych. W myśl przekazywanych funkcjonariuszom wytycznych 

areszty miały zostać zastąpione „działaniami profilaktycznymi”, takimi jak: rozmowy 

ostrzegawcze, powiadamianie władz administracyjnych, pracodawców i uczelni o działalności 

opozycyjnej danej osoby. W grę wchodziło także nękanie finansowe, w tym blokowanie 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Łagodzono także kwalifikację prawną 

przestępstw natury politycznej. Od tej pory częściej kwalifikowano je jako wykroczenia. W 

wytycznych dla esbeków wyraźnie zaznaczano, że sprawy kończące się wyrokiem skazującym 

powinny dotyczyć jedynie szpiegostwa, aktów sabotażu oraz terroru1146. 

Z kolei 9 października 1986 r. Adam Słomka doświadczył osobistej tragedii, gdyż w 

wypadku samochodowym zginęła jego matka, Krystyna. Dwuznaczności sprawie dodawał fakt, 

że sprawcą wypadku okazał się funkcjonariusz SB, prowadzący pod wpływem alkoholu. 

Pogrzeb Krystyny Słomki odbył się w Cieszynie 16 października 1986 r. i był obserwowany 

przez funkcjonariuszy SB. Wzięło w nim udział ok. 250 osób, w tym działacze Konfederacji z 

Leszkiem Moczulskim na czele. Wśród wieńców pojawiły się składane w imieniu różnych 

ogniw KPN oraz Polskiej Partii Niepodległościowej1147. 

Korzystając z mniejszej represyjności systemu, liderzy KPN starali się odbudować 

struktury partii na terenie kraju. W tym celu podróżowali po różnych ośrodkach. 16 listopada 

Moczulski odwiedził Toruń, gdzie słuchali go miejscowi opozycjoniści, m.in. Antoni Mężydło, 

Antoni Stawikowski i Wiesław Wojciechowski. Rozmawiano m.in. o kwestiach 

geopolitycznych i możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji. Śmiech zebranych wywołał 

kreślony żartobliwie przez Moczulskiego wariant odzyskania niepodległości, w którym Lech 

                                                 
1145 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Pismo kpt. Jerzego Gałęzi, naczelnika Wydziału III Biura Śledczego 
MSW do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 10 XII 1986 r., k. 193 i nast. 
1146 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Kwestie prawne, [IX 1986 r.], k. 272. 
1147 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Szyfrogram nr 4931, 16 X 1986, k. 138; Tragiczna śmierć Krystyny 
Słomki, „Gazeta Polska” 3 XI 1986 r., nr 23, s. 36. 
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Wałęsa zostaje prezydentem, Jacek Kuroń premierem a Moczulski ministrem spraw 

wewnętrznych1148. 

26 listopada 1986 r. Moczulski wraz z Królem odwiedzili Lublin gdzie w siedzibie KUL-

u przewodniczący KPN wygłosił wykład „Niepodległość jako wartość moralna”. Podczas 

wystąpienia sięgał w głąb historii Polski, mówiąc m.in. o liberum veto a także definiował jak 

rozumie niepodległość, suwerenność i wolność. Polskie dążenia niepodległościowe omawiał 

na szerokim tle, sięgając po przykłady z historii takich państw jak Czechosłowacja, Rumunia, 

Węgry czy Afganistan. W wystąpieniu nie zabrakło miejsca na przybliżenie studentom 

programu i celów działania KPN. Odpowiadając na pytania Moczulski stawiał odważne tezy. 

Twierdził, że naród polski ma predyspozycje by wywalczyć niepodległość, a 10 milionów 

członków „Solidarności” było tego najlepszym przykładem. Jego zdaniem im szybciej 

nastąpiłby taki zryw tym lepiej dla kraju. Powtórzył tezę o braku możliwości sowieckiej 

interwencji: zarówno w przypadku wybuchu jak i sięgając do roku 1981, gdy większość 

Polaków nie zdawała sobie sprawy, że Sowieci nie wkroczą. Wśród wypowiedzi esbecy 

wynotowali m.in., że lider KPN popierał każdą inicjatywę opozycyjną, która popierała 

postulaty niepodległości i suwerenności Polski. Zdaniem esbeków, wysoko oceniał Michaiła 

Gorbaczowa, „człowieka niezwykle inteligentnego” a poprzez to będącego „niebezpiecznym 

przeciwnikiem”. Wystąpienie na KUL-u wywołało szybkie działania SB. Moczulskiego 

zatrzymano tego samego dnia, tuż przed kolejnym wystąpieniem. Przewieziono go do siedziby 

WUSW, gdzie przyznał, że w dalszym ciągu będzie prowadził działalność w KPN i szacuje, że 

jego organizacja liczy aktualnie ok. 80 tys. członków. Po dwugodzinnym pobycie w WUSW 

odwieziono go na dworzec kolejowy i wysłano pociągiem do Warszawy1149. 

W październiku i listopadzie 1986 r. Moczulski powołał nowe struktury organizacyjne 

wewnątrz KPN. Reaktywowano Kierownictwo Akcji Bieżącej a obok niego utworzono 

Kierownictwo Akcji Długofalowej i Perspektywicznego Planowania oraz Wydziały: Ideowo-

Historyczny, Studiów i Analiz, Walki Politycznej, Informacji i Propagandy oraz Zagraniczny. 

Wprowadzenie nowych struktur wewnątrz KPN miało na celu zwiększenie konsolidacji 

organizacyjnej a także - co zauważano w MSW - wykorzystanie faktu ich powołania w trakcie 

rozmów z różnymi środowiskami politycznymi na Zachodzie1150. 

                                                 
1148 AIPN, 0716/150, t. 4, Pismo zastępcy szefa WUSW w Toruniu ds. SB płk. Zygmunta Grochowskiego do szefa 
SB, 23 XI 1986 r., k. 226 i nast.; W. Polak, Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy…, s. 120. 
1149 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do SOR „Rogacz”, 8 XII 1986 r., k. 41. 
1150 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Notatka dot. Leszka Moczulskiego, I 1989 r., k. 94. 
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O braku rozeznania w konspiracyjnej sferze działalności konfederatów przez jednostki SB 

świadczy fakt, że podejrzewali oni w tym czasie Andrzeja Szomańskiego o kierowanie 

utajnioną komórką KPN. Jej celem miało być gromadzenie danych o funkcjonariuszach SB i 

MO a także agenturalnej penetracji struktur KPN. W świetle zachowanych dokumentów, 

esbekom nie udało się zweryfikować tak newralgicznej z ich perspektywy informacji. Jednak 

podjęcie tego typu aktywności przez Szomańskiego nie można wykluczyć, chociaż dostępne 

źródła (w tym jego prywatne archiwum) na ten temat milczą1151. 

W okresie po amnestyjnym SB odnotowała wciąż działalność KPN za granicą. W USA 

przedstawicielami KPN w połowie lat 80-tych byli: Ryszard Jonak, Krzysztof Bzdyl a także 

Maciej Pstrąg-Bieleński i Marek Ruszczyński. W Kanadzie działał Marek Pruszyński, Francji-

Andrzej Kowalczyk, Szwecji-Paweł Wielechowski. 7 grudnia 1986 r. w Wiedniu rozpoczęło 

działalność kolejne biuro kierowane przez Piotra Radowskiego. Większość tych osób działała 

w KPN jeszcze w PRL i kontynuowała ową działalność na emigracji. Nie zmieniły się także 

zadania przedstawicieli zagranicznych. W dalszym ciągu odpowiadali oni za prezentowanie 

programu KPN za granicą, nagłaśnianie problemu nie przestrzegania praw człowieka w PRL, 

pozyskiwanie nowych członków i sympatyków a przede wszystkim zbieranie funduszy na 

działalność w kraju. We wspominanym Wiedniu wydawano konfederackie pismo „Dwójka”. Z 

kolei w kraju najbardziej aktywne w tym czasie konfederackie skupiska funkcjonowały w 

Warszawie, Krakowie, Katowicach oraz Łodzi1152. 

Odradzała się także poligrafia. Reaktywowano ogólnopolską „Drogę” i „Gazetę Polską”. 

W Krakowie ukazywała się „Niepodległość” a w Łodzi wydawano „Obszar III”. W ocenie SB 

nakład tych pism wahał się od 100 do 500 egzemplarzy i nie trafiał do szerokiego kolportażu. 

W stolicy za stworzenie bazy poligraficznej odpowiadał Michał Janiszewski, który z KPN 

związał się podczas pobytu w więzieniu (aresztowano go za druk solidarnościowych pism, 

m.in. „Tygodnika Mazowsze”), siedząc w celi m.in. z Dariuszem Wójcikiem1153. 

SB co jakiś czas przejmowała część nakładu wydrukowanych pism. Udało się m.in. przejąć 

pozycje kolportowane przez Marię Moczulską w bibliotece parafialnej kościoła Św. Trójcy. 

Sprzedawała tam numery „Drogi” oraz książki autorstwa męża, m.in. „Niezłomność i polityka”, 

„Polski wrzesień 1939” czy „Trzecia Rzeczpospolita zarys ustroju politycznego”1154. 

                                                 
1151 AIPN, 001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana grupa antypaństwowa, WSO Legionowo 
1989, k. 36. 
1152 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Informacja dot. KPN, [IX 1986 r.], k. 212; idem, Załącznik do 
informacji dziennej, 16 XII 1986 r., k. 223. 
1153 Ibidem; Relacja Michała Janiszewskiego z 2015 r. 
1154 Ibidem, k. 212-213; Idem, 0716/150, t. 1, Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 7 I 1987 r., k. 17; M. 
Janiszewski, „Michał, który pogonił Albina Siwaka”, „Opinia” 2019, nr 23, s. 380, 383-390. 
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Ważnym momentem ostatniego kwartału 1986 r. było pierwsze posiedzenie Rady 

Politycznej zorganizowane już po wrześniowej amnestii. Przyjęta podczas posiedzenia 

Rezolucja dotyczyła prawnego charakteru działań KPN. Przypominano w niej represje jakich 

doświadczyli działacze Konfederacji. Wśród skazanych za działalność w Konfederacji 

wymieniano 8 „czołowych” przywódców, ok. 50 „przywódców szczebla regionalnego” oraz 

blisko tysiąc szeregowych konfederatów. Szacowano, że przez szeregi KPN przewinęło się do 

tej pory blisko sto tysięcy osób, co wydaje się liczbą przesadzoną. Rada Polityczna zauważała, 

że dzięki amnestii skończył się okres otwartych represji politycznych, ale sugerowała 

zachowanie ostrożności przez działaczy i skupienie się na działalności samokształceniowej 

oraz kolporterskiej1155. 

 

3.7. Podróż Leszka Moczulskiego po krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej 

 

W październiku 1986 r. władze odmówiły Moczulskiemu wydania paszportu na wyjazd do 

Wielkiej Brytanii, gdzie miał się poddać operacji serca. Odmowa spotkała się z rezonansem w 

mediach. W kręgach londyńskiej emigracji duże nadzieje na odblokowanie paszportu wiązano 

ze zbliżającą się wizytą w PRL brytyjskich parlamentarzystów. Sympatycy KPN starali się 

także interweniować w innych stolicach. Naciskano - poprzez KPA i Alojzego Mazewskiego - 

chociażby na władze amerykańskie. Jednocześnie powołano specjalny fundusz gromadzący 

środki na operację Moczulskiego1156. 

Z informacji uzyskiwanych przez MSW wynikało, że głównym - nie licząc spraw 

zdrowotnych - celem wyjazdu było utworzenie przez lidera KPN Rady Jedności Narodowej, 

skupiającej krajowe odłamy opozycji uznające zwierzchność rządu emigracyjnego. Zaś w 

przypadku zamknięcia przed nim możliwości powrotu Moczulski miał aktywizować na miejscu 

emigrację polityczną. W informacji przeznaczonej dla kierownictwa PZPR pojawiły się zapisy 

o negujące potrzebę włączenia Leszka Moczulskiego do Rady Konsultacyjnej. SB 

informowała, że lider KPN dysponuje wiedzą o specjalnej komórce zajmująca się tworzeniem 

scenariuszy politycznych dla gen. Jaruzelskiego. Zdaniem lidera KPN w jej skład wchodzili 

m.in. Kazimierz Doktór oraz Wiesław Górnicki. Moczulski twierdził, iż pomimo dużego 

                                                 
1155 Uchwała w sprawie sytuacji politycznej, „Gazeta Polska” 3 XII 1986 r., nr 24, s. 2-4; Rezolucja w sprawie 
prawnego charakteru działań KPN, „Gazeta Polska” 3 XII 1986 r., nr 24, s. 1-2. 
1156 AIPN, 0716/150, t. 4, Przegląd Agencji Zachodnich, 26 XI 1986 r., k. 208 i nast.; ZHRL, PSL na uchodźstwie, 
sygn. 1027, List Franciszka Wilka do Ryszarda Jonaka, 19 IX 1986 r.; J. K. Danel, op.cit., s. 734-736, 743, 748. 
Według przytoczonych przez Jacka K. Danela źródeł, Moczulski otrzymał paszport wskutek interwencji 
konserwatywnego parlamentarzysty utrzymującego kontakty z polską emigracją, sir Bernarda Braina. 
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niezadowolenia pogarszającą się sytuacją polityczną, w najbliższym czasie nie należało się 

spodziewać wybuchu protestów. „Solidarność” widział jako twór rozbity i niezdolny do 

odrodzenia w kształcie sprzed stanu wojennego. Oceniał, iż w przypadku zgody władz na jej 

reaktywację nie będzie zdolna do przyciągnięcia więcej niż trzy milionów członków1157. 

W grudniu 1986 r. starania Moczulskich o paszport zwieńczone zostały sukcesem. 

Interweniowali w tej sprawie m.in. u szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka. Zdaniem 

amerykańskiej ambasady lider KPN otrzymał paszport po zapewnieniu, że „zachowywać się 

będzie w sposób nie przynoszący ujmy Polsce”. 30 grudnia 1986 r. o godz. 15.45 samolot 

brytyjskich linii lotniczych British Airways zabrał Moczulskich do Londynu. Rozpoczynał się 

jeden z ciekawszych momentów politycznej działalności lidera Konfederacji, którego pobyt za 

granicą miał pierwotnie wynieść trzy miesiące1158. 

RWE informowała, że samolot wylądował w Londynie z półgodzinnym opóźnieniem a 

kontrola paszportowa trwała dłużej niż zwykle. Na miejscu witali przybyłych przedstawiciele 

londyńskiej Polonii. Obecne były transparenty „Solidarności” i KPN oraz dziennikarze, w tym 

ekipa BBC. Kolorytu grupie dodawało kilku brodatych Afgańczyków, z którymi Moczulski 

serdecznie się przywitał. Dziennikarzowi BBC odpowiadał iż do Wielkiej Brytanii został przez 

władze PRL wypuszczony bez jakichkolwiek warunków a głównym celem pobytu jest 

podreperowanie zdrowia. Przekonywał, iż „powstają w Polsce warunki żebyśmy mogli 

rozmawiać i żebyśmy mogli wspólnie spróbować wyciągnąć ten kraj z kryzysu i zbliżyć ten 

kraj do tej szczęśliwej wizji, która jest w programie KPN”1159. 

W tym samym czasie wzrastała liczba chętnych do włączenia się w działalność 

Konfederacji. Zgłaszali się najczęściej pod adresy podawane w prasie lub szukali wśród 

znajomych aktywnych już w KPN. Komórki partyjne pojawiały się lub odradzały w wielu 

miastach, np. Płocku i Toruniu. Aktywność ową skrzętnie odnotowywała SB, która w dalszym 

ciągu prowadziła obserwację m.in. mieszkania Moczulskich, gdzie czasami prowadzono 

szkolenia dla młodego aktywu. Młodzi w ocenie Krzysztofa Króla i Adama Słomki wykazywali 

wówczas dużą aktywność i inicjatywę. Jednak stołeczna SB powątpiewała w istnienie 

                                                 
1157 AIPN, 0716/150, t. 4, Załącznik do informacji dziennej dot. poglądów Leszka Moczulskiego, 21 XI 1986 r., 
k. 215-217. 
1158 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do SOR „Rogacz”, 8 XII 1986 r., k. 15; idem, 
Meldunek operacyjny do KE „Majka”, 7 I 1987 r., k. 17; 3057/19, SO „Atena-80”, Depesza ambasadora USA dot. 
stosunku prasy polskiej do wypowiedzi L. Moczulskiego w Paryżu, 10 III 1987 r., k. 215; L. Moczulski w Londynie, 
„Gazeta Polska” I 1987 r., nr 25, s. 1. 
1159 AIPN, 0716/150, t. 4, Przegląd Agencji Zachodnich, 30 XII 1986 r., k. 262. 
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niektórych struktur KPN, jak chociażby w Toruniu, gdzie Wydział III WUSW pojawienia się 

konfederackiej komórki w pierwszych miesiącach 1987 r. nie odnotował1160. 

Przedstawiciele KPN zaczęli być także coraz częściej dostrzegani przez zachodnich 

dyplomatów. Na kontakty te była wyczulona SB, widząc w nich dowód agenturalnych uwikłań. 

Było to o tyle bezpodstawne, że np. Amerykanie zapraszali np. Krzysztofa Król oficjalnie. 

Dyplomaci USA bacznie przyglądali się reakcjom władz na wyjazd Moczulskiego i problemom 

paszportowym go poprzedzającym. O sprawie informował na bieżąco Departament Stanu USA 

ambasador John Davies1161. 

Podczas pięciotygodniowego pobytu w Wielkiej Brytanii Moczulski spotykał się m.in. z 

miejscowymi politykami oraz przedstawicielami emigracji. „Gazeta Polska” podawała, że 

łącznie było to ponad sto osób. Rozmawiał m.in. z wiceprzewodniczącym Partii 

Konserwatywnej i wiceprzewodniczącym Partii Pracy Denisem Healey’em, rzecznikiem ds. 

zagranicznych Partii Liberalnej, podsekretarzem stanu w brytyjskim MSW oraz 

konserwatywnymi posłami do tamtejszego parlamentu. Spotkał się także z przedstawicielami 

emigracji ukraińskiej, litewskiej, łotewskiej i węgierskiej. W MSW odnotowano także wykłady 

jakie wygłosił prestiżowych ośrodkach takich jak Royal Institute of International Affairs oraz 

Institute for European Defence and Strategic Studies. Jednak głównym celem podróży do 

Londynu było spotkanie z przedstawicielami polskich, emigracyjnych elit. Zapraszali go 

przedstawiciele m.in. „Solidarity with Solidarity” i „Polish Solidarity Compaign” i Sekcji 

Polskiej BBC. W prasie konfederackiej pojawiły się informacje, iż prezydent Kazimierz Sabbat 

mianował Moczulskiego delegatem rządu na kraj, co z perspektywy legalistycznego podejścia 

KPN do rządu emigracyjnego byłoby niewątpliwym sukcesem. Czynione były próby by 

Moczulski otrzymał order Polonia Restituta, do czego nie doszło. Moczulski był odbierany w 

Londynie pozytywnie, ale funkcji delegata w świetle znanych źródeł nie objął. Był także 

jednym z kandydatów sondowanych do objęcia po Kazimierzu Sabbacie stanowiska 

prezydenta1162. Lider KPN był witany przez przedstawicieli emigracji z pełnymi honorami. 

Przemawiał m.in. tuż po premierze i przewodniczącym Rady Narodowej podczas uroczystej 

kolacji noworocznej na tzw. Zamku. Nie mniej istotnym elementem podróży było zbieranie 

funduszy na działalność KPN prowadzoną w kraju. Polska emigracja, niekoniecznie zamożna, 

                                                 
1160 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 20 III 1987 r., k. 28. 
1161 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 13 III 1987 r., k. 27; Idem, 
3057/19, SO „Atena-80”, Depesza ambasadora USA dot. stosunku prasy polskiej do wypowiedzi L. Moczulskiego 
w Paryżu, 10 III 1987 r., k. 215. 
1162 Moczulski nie był jedynym sondowanym kandydatem z kraju. Propozycje takie otrzymali także Władysław 
Bartoszewski, Aleksander Gieysztor, Jan Józef Lipski i Janusz Onyszkiewicz (zob. J. K. Danel, op.cit., s. 685). 
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była jedną z niewielu grup w której Moczulski miał szansę pozyskać jakiekolwiek fundusze. 

Jej ofiarność była zauważalna. Nadwyżkę zgromadzonych na leczenie lidera Konfederacji 

pieniędzy przeznaczono na pomoc innym działaczom opozycyjnym1163. 

Goszcząc w Izbie Gmin Moczulski odpowiadał na pytania o cel podróży: „Głównym celem 

politycznym jest poznanie polityków zachodnich, ich sposobu myślenia, mentalności. A 

chciałbym się zetknąć z ludźmi, którzy zajmują się polityką na Zachodzie, po prostu dlatego, 

żeby ich lepiej zrozumieć. Będziemy bowiem w przyszłości, może w bardzo niedalekiej 

przyszłości podejmować bardzo trudne decyzje polityczne. My w Polsce będziemy je 

podejmować. I te decyzje będą musiały uwzględniać niezwykle ważny czynnik jakim jest 

sytuacja międzynarodowa”1164. 

W Londynie liderowi KPN towarzyszyli „szwedzcy” konfederaci w osobach Andrzeja 

Trautmana, Pawła Wielechowskiego oraz Zbigniewa Rybarkiewicza. Cała trójka spotykała się 

z przedstawicielami Polonii, osobami pełniącymi różne funkcje w rządzie na uchodźstwie a 

także brytyjskimi politykami lobbując na rzecz KPN. Podczas wystąpień Moczulskiego 

dopisywała także frekwencja. Przewodniczący KPN starał się na każdym kroku prezentować 

jako lider poważnej organizacji opozycyjnej, co nieco humorystycznie pokazują wspomnienia 

Rybarkiewicza: „Udaliśmy się również do siedziby Polskiego Rządu na Uchodźstwie, leżącej 

przy Eaton Place 43 w Londynie. Moczulski przedstawiał nas kolejno Prezydentowi RP, 

Kazimierzowi Sabbatowi mówiąc - «To pan Paweł Wielechowski, Kierownik Biura 

Zagranicznego KPN na Skandynawię, to pan Andrzej Trautman jego zastępca» i gdy ściskałem 

wyciągniętą do mnie dłoń pana Prezydenta, ze zdumieniem usłyszałem brzmiące tajemniczo i 

groźnie - «A to, pan Zbigniew Rybarkiewicz, mój człowiek do zadań specjalnych»”1165. 

Londyńskimi rozmówcami Moczulskiego byli nie tylko emigranci, będący jego 

zwolennikami ale także ostrymi niekiedy krytykami. Rozmawiał zarówno z Franciszkiem 

Wilkiem jak i Lidią Ciołkoszową. Prasa KPN wymieniała także innych polityków z kręgów 

emigracyjnych. Poza Kazimierzem Sabbatem i Edwardem Szczepanikiem także Ryszarda 

Kaczorowskiego, Zygmunta Szkopiaka, Zbigniewa Scholtza, Ludwika Łubieńskiego czy szefa 

                                                 
1163 IPMS, sygn. PRM-K 103/67, Protokół z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 16 II 1987 r., bp.; Ibidem, sygn. 
A 48/Z.VI/15, List Marka Ruszczyńskiego do ministra Jerzego Zaleskiego, 17 XII 1986 r., bp.; Ibidem, sygn. A 
48/Z.VI/18, Informacja Prezydium Funduszu Pomocy Krajowi, 2 II 1987 r., bp.; AIPN, 0716/150, t. 1, SOR 
„Oszuści”, Informacja o KPN oraz przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, b.d., k. 64; Idem, Pismo dot. 
kontaktów krajowej opozycji z emigracją niepodległościową w Londynie, 6 IV 1989 r., k. 133-134; Idem, 
00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, op.cit., s. 148-149; Opis podróży, „Gazeta Polska” I 1987 r., nr 25, s. 1; Opis 
podróży, „Gazeta Polska” I 1987 r., nr 25, s. 1-2; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 412-413; J. K. Danel, op.cit., s. 
745-746. 
1164 L.M. w Izbie Gmin, „Gazeta Polska” I 1987 r., nr 25, s. 7. 
1165 Z. Rybarkiewicz, Wspomnienia [w:] Łódzka KPN…,s. 101. 
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Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zygmunta Szadkowskiego. Przewodniczącemu KPN 

zależało na jak najszerszym rozpropagowaniu własnej partii w kręgach emigracyjnych. Służyły 

temu także spotkania z ludźmi odpowiadającymi za znajdujące się tam ośrodki polskiej kultury, 

takie jak Polska Fundacja Kulturalna (płk. Stefan Soboniewski), Zjednoczenie Polskie (Artur 

Rynkiewicz), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (rot. Ryszard Dembiński) czy 

Instytut Józefa Piłsudskiego (płk. Mieczysław Stachiewicz). Zapewne nie tylko polityczne 

znaczenie, jako zadeklarowanego piłsudczyka, miało dla Moczulskiego spotkanie z 

Rowmundem Piłsudskim. Warto wspomnieć, że wśród rozmówców lidera KPN był także 

Norman Davies. Zdaniem prezydenta Sabbata Moczulski podczas pobytu w Londynie „zrobił 

dobre wrażenie”. Sabbat w jednym z listów do Jerzego Giedroycia pisał, iż „wypowiedzi jego 

były bardzo śmiałe. Myślę, że świadomie przesuwał granice tego co jest dopuszczalne […] 

Przestrzegałem go przed lekkomyślnym powoływaniem na rzeczników KPN w krajach 

zachodnich ludzi nieodpowiedzialnych lub gorzej, jak to działo się od dawna”1166. Zwłaszcza 

ostatnia uwaga pokazywała, że do przedstawicieli biur zagranicznych KPN londyńska 

emigracja nie odnosiła się z zaufaniem1167. 

W jednej z analiz MSW pisano, że w Londynie Moczulski „zaciekle zwalczał pryncypia 

ustrojowe PRL, podważał zasadność sojuszów, oraz głosił pogląd, iż warunkiem odzyskania 

niepodległości przez Polskę jest zmiana jej systemu politycznego. Podkreślał również, że 

wyłącznie KPN jest zdolna do utworzenia suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. 

Ponadto stwierdził, iż KPN oraz cały naród polski uważa rząd londyński za jedynego 

depozytariusza ciągłości władzy w Polsce i w dogodnym momencie, przedstawiciele tego rządu 

zostaną wezwani do kraju, aby wspólnie z ugrupowaniami niepodległościowymi zadecydować 

o przyszłości Polski”1168. W MSW, a być może także w KGB, niepokój mogły wzbudzić 

kontakty Moczulskiego z emigracją ukraińską, litewską, łotewską, węgierską a 

także…afgańską. Rozmawiał bowiem z córką Ahmeda Gailani, jednego z liderów walczących 

z sowietami mudżahedinów, tj. Fatimą Gailani1169. 

Kolejnym etapem podróży lidera KPN była Francja do której został zaproszony z 

inicjatywy związków zawodowych „Force Ouvrieres”. W Paryżu przyjął go m.in. 

przewodniczący senatu Alain Poher. Rozmawiał także z przewodniczącym senackiej grupy 

                                                 
1166 IPMS, sygn. A 48.Z VI 20, List prezydenta Kazimierza Sabbata do Jerzego Giedroycia, 23 II 1987 r., bp. 
1167 IPMS, sygn. A 48.Z VI 20, List prezydenta Kazimierza Sabbata do Władysława Bartoszewskiego, 11 II 1987 
r., bp.; Opis podróży, „Gazeta Polska” I 1987 r., nr 25, s. 1-2. 
1168 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Pismo dot. kontaktów krajowej opozycji z emigracją niepodległościową 
w Londynie, 6 IV 1989 r., k. 134. 
1169 Opis podróży, „Gazeta Polska” I 1987 r., nr 25, s. 2. 
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polsko-francuskiej. Wygłosił wykład na paryskiej Sorbonie oraz miał odczyt w Domu im. Jana 

Pawła II, zorganizowany przez księży Pallotynów. Spotykał się także z przedstawicielami 

polskiej emigracji, m.in. Mirosławem Chojeckim, Jerzym Giedroyciem i Piotrem Jeglińskim. 

Kalendarz spotkań był przeplatały mu konferencje prasowe1170. 

Kolejnym etapem podróży była Ameryka Północna, do której Moczulski wyruszył 4 marca 

1987 r. Także tam odbył szereg spotkań z ważnymi przedstawicielami świata polityki. W USA 

gościł go m.in. wiceprezydent George W. Bush oraz zastępca Sekretarza Stanu John Whitehead. 

Ten drugi gościł z oficjalną wizytą w PRL w styczniu 1987 r. Kontaktował się wówczas - 

pomimo niezadowolenia władz PRL - także z przedstawicielami opozycji m.in. Lechem 

Wałęsą. List otwarty sugerujący spotkanie z Moczulskim podczas jego pobytu w USA 

wystosował Krzysztof Król. Miało ono przyczynić się do „pełniejszego zrozumienia 

problemów Polski”. Jak widać list i pozakulisowe działania zwolenników KPN odniosły efekt. 

Z kolei prezes KPA Alojzy Mazewski mianował Moczulskiego przedstawicielem na kraj1171. 

Intensywność spotkań w USA była wysoka. Podczas dwóch dni pobytu w Los Angeles 

lider KPN spotkał się z przedstawicielami miejscowych organizacji polonijnych a także grupą 

emigracji ukraińskiej. Udzielił także wywiadu Polskiej Rozgłośni Radiowej oraz „Los Angeles 

Times” i „Star News” a także gościł u władz miejskich Pasadeny. W programie przewidziano 

także udział w zebraniu tzw. Polish-Jewish Dialogue. „Pobyt p. L[eszka] Moczulskiego został 

w Los Angeles był bardzo pozytywnie oceniony przez tutejszą Polonię, przyniósł mu duży 

osobisty sukces, jak i przysporzył zwolenników jego idei prowadzenia walki o niepodległość” 

- oceniała jedna z organizatorek1172. 

Spotkanie 27 kwietnia 1987 r. z urzędującym wiceprezydentem USA było najważniejszym 

momentem podróży. W trakcie spotkania Moczulski podziękował wiceprezydentowi za 

starania o uwolnienie więźniów politycznych w PRL oraz wręczył mu „Drogę” z 

przedrukowanym listem Busha do KPN. Tematem rozmów były stosunki polsko-

                                                 
1170 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o KPN oraz przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, 
b.d., k. 64; Idem, 0716/150, t. 4, Załącznik do informacji dziennej dot. poglądów Leszka Moczulskiego, 21 XI 
1986 r., k. 215; Opis podróży, „Gazeta Polska” 1987 r., nr (2) 26, s. 1; Leszek Moczulski uroczyście goszczony we 
Francuskim Senacie, „Narodowiec” 26 II 1987 r., s. 7; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 413. 
1171 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o KPN oraz przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, 
b.d., k. 64; Idem, t. 5, Notatka służbowa por. J. Banacha, 29 VII 1987 r., k. 122; List Krzysztofa Króla do Johna 
Whiteheada, 29 I 1987 r., „Gazeta Polska” 1987 r., nr (2) 26, s. 6-7; Odpowiedź Johna Whiteheada, 28 III 1987 
r., „Gazeta Polska” 1987 r., nr (2) 26, s. 7; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 413; J. Skórzyński, Okrągły stół. 
Wynegocjowany koniec PRL, Kraków 2019, s. 48-50. 
1172 IPMS, sygn. A 11.E/1612, Sprawozdanie Krystyny Zielkiewicz z pobytu Leszka i Marii Moczulskich w 
Nowym Jorku, 4 IV 1987; Dissident Retains His Dream of a Free Poland”, „New York Times” 25 IV 1987 r., s. 
6. We wzmiankowanym reportażu z „New York Timesa” padła liczba 40 tysięcy członków KPN, którą zapewne 
autor uzyskał bezpośrednio od Leszka Moczulskiego. 
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amerykańskie, sytuacja w PRL oraz ocena polityki ZSRS. Moczulski na falach „Głosu 

Ameryki” doceniał fakt, że był pierwszym przedstawicielem polskiej opozycji przyjętym przez 

Busha jednak dodawał, że wynikało to ze szczęśliwego zbiegu okoliczności i faktu, że akurat 

jemu dane było przebywanie w USA. Przedstawiał się wówczas jako reprezentant całej 

opozycji, a nie tylko lider KPN. Według kolportowanych przez konfederatów informacji 

spotkanie trwało dwukrotnie dłużej niż pierwotnie planowano i czterokrotnie dłużej niż 

rozmowa Busha z Józefem Czyrkiem, mające miejsce niedługo wcześniej. Oficjalny komunikat 

Białego Domu mówił natomiast o piętnastominutowej rozmowie poświęconej przestrzeganiu 

praw człowieka w PRL, połączonej z deklaracją wiceprezydenta o „niezachwianym” wsparciu 

dla dążeń wolnościowych Polaków. Bush mówił także o podziwie dla takich osób jak Leszek 

Moczulski, które narażają życie w walce o wolność1173. 

Przebywając w USA Moczulski wystąpił także z serią odczytów w tamtejszych instytutach 

politologicznych. Gościł w uznanych ośrodkach akademickich takich jak Columbia University, 

University of Michigan i wygłosił wykłady w instytucjach mieszczących się w Waszyngtonie. 

Przyznano mu także honorowe obywatelstwo miasta New Britain. Wśród poznanych w USA 

polityków znalazł się Jack Kemp, rozważany wówczas jako republikański kandydat w 

zbliżających się wyborach prezydenckich. Jeżeli idzie o demokratów, Moczulski rozmawiał 

m.in. Richardem Kellem, przewodniczącym senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. 

Tradycyjnie poświęcił sporo uwagi środowiskom polonijnym, spotykając się z 

przedstawicielami KPA oraz SPK (niektórzy kombatanci gościli go we własnych domach)1174. 

W Kanadzie odwiedził skupiska emigracyjne w Montrealu, Toronto, Winnipeg, Ottawie i 

Edmonton. Przebieg spotkania w Winnipeg został utrwalony na taśmie magnetofonowej, która 

trafiła do MSW1175. Podczas jednego z tych wystąpień spotkał się z Tadeuszem Jandziszakiem, 

będącym wówczas zagranicznym przedstawicielem PPN, który osiadł w Kanadzie. Podczas 

spotkań z Polonią Moczulski omawiał głównie genezę i program Konfederacji oraz zabiegał o 

                                                 
1173 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Maszynopis wywiadu dla „Głosu Ameryki” zakwestionowany w 
mieszkaniu Krzysztofa Króla, 30 IV 1987 r., k. 302-303; Idem, t. 8, Komunikat prasowy biura wiceprezydenta 
USA, 29 IV 1987 r., k. 14; Spotkanie Bush-Moczulski, „Gazeta Polska” 27 IV 1987 r., nr (4) 28, s. 1, 3. 
1174 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Maszynopis wywiadu dla „Głosu Ameryki” zakwestionowany w 
mieszkaniu Krzysztofa Króla, 30 IV 1987 r., k. 302-303; Opis podróży, „Gazeta Polska” 27 IV 1987 r., nr (4) 28, 
s. 1-2; P. Kardela, Stowarzyszenie…, s. 559. 
1175 Podczas kwerendy archiwalnej nie trafiono na jej ślad. Ciekawe jest to, że do Departamentu III MSW taśmę 
dostarczono z Departamentu V MSW a nie z Departamentu I MSW. Departament V MSW prowadził Sprawę 
Obiektową „Zachód”, w ramach której - jak widać na przykładzie nagranego spotkania z Moczulskim - 
podejmowano także ofensywne działania, dublując niejako zadania wywiadu (zob. AIPN, 0716/150, t. 5, SOR 
„Oszuści”, Pismo zastępcy dyrektora Departamentu V MSW ppłk. Jana Rzący do dyrektora Departamentu III 
MSW płk Krzysztofa Majchrowskiego, 29 VII 1987 r., k. 125; Solidarność, Zachód i Węże. Służba Bezpieczeństwa 
wobec emigracyjnych struktur Solidarności 1981-1989, wybór, wstęp i oprac. P. Pleskot, Warszawa 2011, s. 23-
31). 
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wsparcie finansowe dla jej działalności. Natomiast w trakcie rozmów z kanadyjskimi 

parlamentarzystami i przedstawicielami MSZ podkreślał, że zbliża się czas reaktywowania 

„Solidarności”. Władze PRL uznawał za słabe, a przemiany w ZSRR przyspieszyć miały proces 

demokratyzacji1176. 

Konfederacka „Droga” opisywała wysoką intensywność wyjazdu. Moczulski podawał 

konkretne liczby: pięć miesięcy i jeden tydzień za granicą, cztery odwiedzone kraje, ponad 

czterdzieści przelotów lotniczych, trzydzieści dużych (od 100 do 1200 osób) spotkań z Polonią, 

dwa razy więcej spotkań w bardziej kameralnym charakterze. Wyliczył iż odbył 180 rozmów z 

przedstawicielami zachodniego świata politycznego a także wygłosił ponad 25 prelekcji w 

różnych think-tankach i uczelniach. Można to uznać za liczby imponujące. Mogły one zostać 

jeszcze zwielokrotnione, gdyż przed wylotem z kraju pojawił się m.in. pomysł odwiedzenia 

Republiki Południowej Afryki, do której zapraszał go Aleksander Pruszyński1177. 

O działalności Moczulskiego informowały na bieżąco szyfrogramy MSZ. Lider KPN 

odwiedzał także polonijne media. Przekonywał podczas wywiadów, że Polska zbliża się do 

momentu wybuchu, który zmieni sytuację geopolityczną. Zdarzało mu się także wyrażać zawód 

w słabej orientacji zachodnich polityków w sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym 

w Polsce. Dziękował także za pomoc jakiej mu udzielił podczas podróży KPA1178. 

Zagraniczne wystąpienia przewodniczącego KPN nie pozostały bez echa w MSW. 

Funkcjonariusze SB zajmujący się na co dzień inwigilacją tego środowiska pisali, iż „Leszek 

Moczulski prowadził w różnych formach działalność sprzeczną z prawem, wymierzoną w 

żywotne interesy naszego państwa. W publicznych wystąpieniach zaciekle zwalczał pryncypia 

ustrojowe i podważał zasadność układów sojuszniczych PRL. Ideą naczelną wystąpień Leszka 

Moczulskiego było stwierdzenie, iż warunkiem odzyskania przez Polskę pełnej niepodległości 

i suwerenności jest zmiana systemu prawno-ustrojowego PRL”1179. PRLowski wywiad, 

niezależnie od działań MSZ, zbierał informacje o treści wystąpień Moczulskiego oraz 

politykach którzy się z nim spotykali. Gen. Zdzisław Sarewicz konstatował, że zachodnie 

wystąpienia Moczulskiego „stanowiły kolejne świadectwo wrogiej postawy przywódcy KPN”. 

                                                 
1176 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Maszynopis wywiadu dla „Głosu Ameryki” zakwestionowany w 
mieszkaniu Krzysztofa Króla, 30 IV 1987 r., k. 302-303; AIPN, 01228/2807, Załącznik do informacji dziennej z 
20 V 1987 r. - Pobyt Leszka Moczulskiego w Kanadzie, k. 1597; ibidem, Załącznik do informacji dziennej z 25 V 
1987 r. - Działalność Leszka Moczulskiego w Toronto, k. 1602; A. Słomka, Historia KPN..., s. 66. 
1177 IPMS, sygn. A.66/12, List Jerzego Zaleskiego do Aleksandra Pruszyńskiego, 22 X 1986 r., bp.; L. Moczulski, 
Podróż polityczna, „Droga” 1987, nr 25, s. 31-33. 
1178 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Szyfrogram 2415/II z Chicago, 12 V 1987 r., k. 318-319. 
1179 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o KPN oraz przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, 
b.d., k. 63-64. 
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Powtarzał także twierdzenie Moczulskiego, że brak represji wobec niego jest wyrazem słabości 

władz PRL1180. 

Dwa dni po dostarczeniu kierownictwu MSW notatki Sarewicza, w resorcie przygotowano 

dokumentację związaną z zablokowaniem Moczulskiemu możliwości powrotu do kraju. 

Ostateczną decyzję miało jednak podjąć „kierownictwo polityczne”, czyli najpewniej gen. 

Wojciech Jaruzelski. Wskazują na to odręczne adnotacje poczynione na dwóch egzemplarzach 

notatki Sarewicza. Z ich treści wynika, że dopiero po ustaleniu linii postępowania dokument 

ten miał być kolportowany, najpewniej w formie informacji dziennej MSW, wśród członków 

Biura Politycznego KC PZPR1181. 

Gdy lider konfederacji przebywał za granicą w „Trybunie Ludu” ukazał się propagandowy 

tekst atakujący Krzysztofa Króla. Sprawa miała bezpośredni związek z przyjętą w stanie 

wojennym ustawą dotyczącą w teorii osób uchylających się od pracy a faktycznie będącą 

skuteczną metodą represjonowania aktywnych opozycjonistów. Protestującego przeciwko 

„pracy przymusowej” Króla komunistyczna propaganda przedstawiała jako „pasożyta”, 

żerującego na „reżimowym” stypendium małżonki. Miało go to dyskredytować w opinii 

publicznej. Publicysta „Trybuny Ludu” rzecz jasna nie wspominał, że powodem protestów 

Króla była niezgodność tejże ustawy Konstytucją PRL a nie niechęć do podjęcia pracy1182. 

Wcześniej prasę opozycyjną obiegła informacja o podpisaniu umowy pomiędzy 

Konfederacją Polski Niepodległej i Solidarnością Walczącą. Komunikat 13 stycznia 1987 r. 

podała m.in. Agencja France Presse. Wydział Śledczy SUSW analizował ów komunikat pod 

kątem ścigania Krzysztofa Króla w trybie karno-administracyjnym, ale nie znaleziono ku temu 

wystarczających podstaw. SW podobne dokumenty podpisywała wcześniej z innymi odłamami 

opozycji, m.in. z OKOR, LDP „N” oraz warszawskim MRK „S”. Poza formalnymi 

porozumieniami zdarzały się przypadki wspierania przez SW także innych, mniejszych 

organizacji opozycyjnych. Dotyczyło to m.in. organizacji studenckich i młodzieżowych, 

którym w miarę skromnych możliwości oferowano pomoc związaną głównie z drukiem 

(szkolenia, przekazywanie sprzętu lub materiałów drukarskich)1183. 

                                                 
1180 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Informacja Departamentu I MSW o działalności Leszka Moczulskiego, 
13 V 1987 r., k. 321-324. 
1181 Ibidem, k. 321-324, 331-335. Drugi dokument, o identycznej treści, został datowany na 20 V 1987 r. 
1182 [jas], Ora lecz nie labora?, „Trybuna Ludu” 8 IV 1987 r.; [Saint-Just], Ora lecz nie labora?, „Gazeta Polska” 
1987 r., nr 4 (28), s. 8; Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od 
pracy, Dz.U. 1982, nr 35, poz. 229. 
1183 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek operacyjny do SOR „Grot”, 16 I 1987 r., k. 18-19; idem, 
Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 30 I 1987 r., k. 43; Ł. Kamiński, G. Waligóra, Solidarność Walcząca 
[w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 2, Ruch społeczny, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 460-
461. 
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Komunikat o nawiązaniu współpracy pomiędzy KPN a SW mówił o podejmowaniu 

wspólnych działań na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Deklarowano 

podejmowanie wspólnych akcji, wymianę informacji, prasy i wydawnictw oraz deklarowano 

wzajemną pomoc techniczną i organizacyjną. Rangę dokumentu gwarantowali sygnatariusze. 

Ze strony KPN był to Krzysztof Król (zastępujący przebywającego wówczas za granicą 

Moczulskiego) a SW reprezentował jej przewodniczący, Kornel Morawiecki. Wedle informacji 

uzyskanych przez SB na dalsze zacieśnianie współpracy - która poza wymianą prasy miała 

wymiar symboliczny - naciskał współpracujący z SW wrocławski poeta i tłumacz Lothar 

Herbst. Wydaje się to wątpliwe, gdyż Herbst od stycznia 1987 r. do lutego 1989 r. przebywał 

za granicą i nie miał wpływu na decyzje podejmowane w gremiach kierowniczych SW1184. 

Trzy dni później Król ogłosił treść przyjętej 7 marca 1987 r. przez Radę Polityczną 

rezolucji. Została ona przekazana do Londynu i odczytana m.in. na antenie RWE. Odwołując 

się do etosu KOR i ROPCiO postulowano podjęcie działań mających na celu integrację 

opozycji. Nie zabrakło miejsca na podkreślenie roli „Solidarności”. Rada Polityczna 

nawoływała „do zjednoczenia nas wszystkich. Powinniśmy rozpocząć budowę systemu 

współdziałania całej polskiej opozycji, wszystkich ugrupowań niezależnych, systemu 

stanowiącego alternatywę polityczną i organizacyjną wobec obozu władzy. System taki jest 

nieodzowny, zarówno gdyby zbliżał się okres porozumień i kompromisów z władzą, aby stroną 

w nich było jak najszersze przedstawicielstwo narodowe. Gdyby nadchodziło załamanie się 

PRL, aby władze tymczasowo przejęło możliwie najbardziej reprezentatywne grono”. W 

dalszej części dokumentu proponowano przedstawicielom „opozycji niepodległościowej” 

powołanie Tymczasowej Komisji Stronnictw Niepodległościowych, która - poza funkcją 

integracyjną - byłaby miejscem wymiany poglądów i informacji, wypracowania platform 

współpracy i koordynowania prac na rzecz niepodległości. Z kolei „opozycji społeczno-

związkowej reformistycznej” proponowano „włączenie się do prac nad budową platformy 

współpracy opozycji, aby stała się ona wyrazicielem niezależnego głosu społeczeństwa 

polskiego”. KPN zachęcała do utworzenia niezależnego „parlamentu”. Warunkiem 

przystąpienia do inicjatywy było wyrażenie sprzeciwu wobec „obecnego systemu PRL”1185. 

                                                 
1184 Komunikat o współpracy między KPN a SW, „Solidarność Walcząca”, 1987, nr 147; Plan rozpracowania, 
paraliżowania i likwidacji działalności nielegalnej organizacji pod nazwą Solidarność Walcząca w ramach SOR 
„Ośmiornica”, 25 V 1988 r., [w:] Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB, wybór, wstęp i oprac. 
Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007, s. 458; R. Bubnicki, Nie tracić nadziei. Lothar Herbst z 
Breslau do Wrocławia, Wrocław 2012, s. 59-66. 
1185 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 13 III 1987 r., k. 26-26v, 29-
31; A. Słomka, Integracja. Tymczasowa Komisja Stronnictw Niepodległościowych, „Droga” 1987, nr 25, s. 9-15; 
K. Król, Integracja-cel główny opozycji, „Droga” 1987, nr 25, s. 19-22; K. Łabędź, op.cit., s. 120-122. 
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Miesiąc później Król przekazał swoim londyńskim kanałem treść kolejnego dokumentu 

sygnowanego tym razem nie tylko przez KPN, ale przez kilkanaście innych organizacji 

opozycyjnych. Jego treść dotyczyła sowieckiej okupacji Afganistanu i wyrażała solidarność z 

broniącymi przez komunistami kraju Afgańczykami. Wspólną inicjatywą sygnatariuszy było 

ogłoszenie 1 maja 1987 r. dniem solidarności z walczącym Afganistanem. Poza KPN pod 

apelem podpisali się przedstawiciele m.in. MRKS, LDPN, PPN i lubelskie struktury 

„Solidarności” oraz redakcje podziemnych pism, m.in. „CDN”, „Solidarności Walczącej” i 

lubelskich „Spotkań”1186. 

Przesłuchiwany po powrocie do kraju Leszek Moczulski przyznawał esbekom poza 

protokołem, że porozumienie z SW było początkiem akcji zjednoczeniowej opozycji 

niepodległościowej. Zdradził wówczas chęć utworzenia Tymczasowej Komisji Stronnictw 

Niepodległościowych w ramach której akcja scaleniowa miałaby się odbywać1187. Warto 

zaznaczyć, że nie było to jedyne oświadczenie sygnowane przez obie organizacje. W styczniu 

1987 r. organizacja „Strzelec” Obszar Katowice (działająca w ramach KPN) oraz Młodzieżowy 

Ruch Oporu „Solidarności Walczącej” sygnowały - wraz lokalnym NZS i wrocławskim MKO 

- apel o upamiętnienie rocznicy Marca’681188. Z kolei Służba Bezpieczeństwa zebrała 

informacje, że od listopada 1985 r. - za namową Sławomira Najnigiera - Wojciech Myślecki 

zorganizował punkt kontaktowy, gdzie wymieniano prasę obu organizacji. Przynajmniej od 

lipca 1986 r. Wydział III WUSW we Wrocławiu prowadził w ramach inwigilacji członków 

SW, działania zmierzające do pogłębienia wiedzy na temat kontaktów SW z KPN Trudno 

jednak ocenić czy SB podejmowała jakieś działania ofensywne w tym zakresie1189. 

Większy wymiar miało posiadać planowane porozumienie o współpracy rzeszowskiej SW 

z lokalną komórką KPN. 7 kwietnia 1988 r. doszło do spotkania szefa tamtejszej SW, Andrzeja 

Kucharskiego, z twórcą struktur KPN, Andrzejem Mazurkiewiczem (występował pod 

fikcyjnym nazwiskiem Tadeusz Korab). Wedle informacji przekazanych przez Mazurkiewicza, 

rzeszowska komórka KPN składała się głównie z młodzieży w wieku szkolnym oraz studentów 

i zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw podziemnych. Wedle doniesień bliskiego 

                                                 
1186 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 22 IV 1987 r., k. 37-38. 
1187 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa opracowana w Biurze Śledczym MSW dotycząca 
przesłuchania Leszka Moczulskiego w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Solidarności Walczącej, 7 VI 
1987 r., k. 33-36. 
1188 Apel do młodzieży wystosowany przez młodzieżowe ugrupowania opozycyjne z Wrocławia i Górnego Śląska o 
wzięcie udziału w obchodach rocznicy wydarzeń Marca’68 [w:] Solidarność Walcząca 1982-1990, t. 2, cz. 1, 
Dokumenty własne, wybór, wstęp i oprac. K. Dworaczek, G. Waligóra, Warszawa 2016, s. 369. 
1189 Analiza sytuacji operacyjnej w SOR „Sowa” i Koło” sygnowana przez kierownika Zespołu ds. Operacyjno-
Śledczych Grupy Operacyjnej Wydziału III WUSW we Wrocławiu, 26 VII 1986 r. [w:] Solidarność Walcząca w 
dokumentach, t. 1, W oczach SB, wybór, wstęp i oprac. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007, 
s. 289-290. 
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współpracownika Kucharskiego i jednocześnie tajnego współpracownika SB, Wojciecha Bały 

(TW „Elżbieta”), podczas spotkania uzgodniono sygnowanie wspólnie podziemnych 

wydawnictw a konfederacka młodzież miała kolportować ulotki z żądaniem uwolnienia 

Kornela Morawieckiego. Ostatecznie, w ramach podjętej współpracy wydrukowano i 

rozkolportowano ulotki informujące o mszy świętej z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, wiecu na rzecz uwolnienia aresztowanego i wydalonego z kraju Kornela 

Morawieckiego a także bojkocie wyborów do Rad Narodowych w 1988 r.1190. O „polityczno-

taktycznych” rozmowach prowadzonych przez Moczulskich w lipcu 1988 r. z 

przedstawicielami wrocławskiej SW (m.in. Hanną Łukowską-Karniej i Zbigniewem 

Oziewiczem) informowała SB jej rzeszowska agentura1191. 

Te kontakty były wyraźnie nie w smak SB, która starała się nie dopuścić do zacieśnienia 

związków pomiędzy obiema organizacjami. Przykładem działań dezintegracyjnych było 

rozbicie 27 września 1988 r. spotkania tzw. Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych 

Ziemi Rzeszowskiej. Poza liderem miejscowej KPN, Andrzejem Mazurkiewiczem, brali w nim 

udział przedstawiciele SW, OKOR oraz „Solidarności” Ziemi Jarosławskiej. Jak pisał po 

udanej akcji jeden z funkcjonariuszy SB „osiągnięto założony cel w postaci ograniczenia 

kontaktów Oddziału SW Rzeszów z przemyską KPN”. Warto podkreślić, że koncepcja 

jednoczenia lokalnych grup opozycyjnych była wśród działaczy KPN powszechna i dotyczyła 

nie tylko Podkarpacia. Podobną inicjatywę zawiązano m.in. w Białymstoku, gdzie w skład 

Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Partii i Stronnictw Niezależnych weszli przedstawiciele 

KPN i Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”1192. 

Także w Krakowie, gdzie aktywność SW była mniejsza niż KPN, SB odnotowywała 

kontakty pomiędzy działaczami obu organizacji. Zauważono m.in. wizytę Anny Morawieckiej-

                                                 
1190 Aresztowanie przywódcy SW przez kierownictwo KPN odebrane zostało jako bolesny cios wymierzony w 
podziemie. W prasie KPN informowano o tym dodając, że aresztowanie Morawieckiego to kolejny dowód na 
represyjną politykę władz PRL zaprzeczającą głoszonym postulatom o liberalizacji i demokratyzacji (zob. Kornel 
Morawiecki aresztowany, „Gazeta Polska”, nr 6 (30)/1987, s. 1); Pismo naczelnika Wydziału V WUSW w 
Rzeszowie ppłk. Józefa Gaja do naczelnika Wydziału III WUSW w Rzeszowie w sprawie współpracy pomiędzy SW 
Oddział Rzeszów a KPN [w:] Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB, wybór, wstęp i oprac. Ł. 
Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007, s. 449; M. Bukała, op.cit., s. 317-318; E. Świętochowska-
Bobowik, op.cit., s. 162-163). 
1191 Pismo zastępcy naczelnika Wydziału V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwińskiego do kierownika 
Inspektoratu 2 WUSW we Wrocławiu dotyczące spotkania kierownictwa SW Wrocław i SW Rzeszów [w:] 
Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB…, s. 277. 
1192 Pismo do naczelnika Wydziału II Biura Studiów SB MSW w Warszawie w sprawie rozbicia zebrania Lokalnego 
Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej [w:] Kryptonim „Ośmiornica”. Służba Bezpieczeństwa 
wobec rzeszowskiego oddziału Solidarności Walczącej 1982-1990, wybór, wstęp i oprac. J. Borowiec, Warszawa-
Rzeszów 2008, s. 292-293; M. Bukała, op.cit., s. 318-320. 
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Kowal w domu Zygmunta Łenyka. Miała ona miejsce 3 maja 1988 r., w dniu przylotu Kornela 

Morawieckiego do kraju1193. 

Wydaje się, że wymiana prasy pomiędzy organizacjami była powszechna także w innych 

miastach. Nie zawierano w tym celu formalnych porozumień i ślady tego można odnaleźć co 

najwyżej we wspomnieniach opozycjonistów lub donosach tajnych współpracowników. Ślady 

takiej działalności odnajdziemy nie tylko w Rzeszowie, ale także w Katowicach, Warszawie i 

innych miastach1194. Jak tendencyjnie zapisano w jednym z dokumentów SB „mają one na celu 

podsycanie występujących konfliktów społecznych oraz manifestowania swojej 

obecności”1195. 

Kwestia współpracy KPN z SW warta jest szerszego omówienia także z innego powodu. 

Otóż zauważalne było - zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego - zjawisko 

przechodzenia konspiratorów z KPN do SW. W drugą stronę nie występowało. Wydaje się, że 

decydujące znaczenie miał fakt rozbicia po 13 grudnia 1981 r. większości struktur regionalnych 

Konfederacji. SW wydawała się dla członków KPN atrakcyjną alternatywą. Zwłaszcza, że od 

1982 r. jej aktywność podziemna rozwijała się stopniowo i była bardziej zauważalna niż KPN, 

która w tym samym czasie nie była w stanie wydawać pisma o charakterze ogólnopolskim a jej 

przewodniczący - w przeciwieństwie do ukrywającego się Morawieckiego - przebywał w 

więzieniu i pełnił funkcję symbolicznego, nie faktycznego lidera. 

Wymowna na tym tle jest wypowiedź jednej z najbliższych współpracowniczek 

Morawieckiego - Hanny Łukowskiej-Karniej - która, że jeszcze w okresie działania 

„Solidarności” zastanawiała się nad wstąpieniem w szeregi KPN. Powstrzymał ją od tego 

Kornel Morawiecki uzasadniając, że chociaż KPN walczy o szczytne idee to jednak przyjęta 

przez Konfederację jawna formuła działalności powoduje obstawienie organizacji przez 

agenturę SB1196. 

Przypadków byłych członków KPN budujących podziemne struktury SW znajdziemy 

przynajmniej kilka. W 1983 r. jednym z twórców i liderów oddziału jeleniogórskiego SW był 

Chrystoforosz Tulasz, który przed 13 grudnia 1981 r. zasłynął jako osoba represjonowana za 

druk i kolportaż wydawnictw KPN. Tulasz był przykładem osoby pochodzącej w regionu w 

którym opozycja przedsierpniowa nie była zauważalna i dopiero powstanie „Solidarności” 

                                                 
1193 AIPN Kr, 010/12351, SOR „Ośmiornica”, Plan przedsięwzięć operacyjnych w ramach SOR „Ośmiornica”, 25 
VI 1988 r., k. 72. 
1194 Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB, wybór, wstęp i oprac. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. 
Waligóra, Warszawa 2007, s. 332. 
1195 AIPN Kr, 010/12351, SOR „Ośmiornica”, Plan przedsięwzięć operacyjnych w ramach SOR „Ośmiornica”, 25 
VI 1988 r., k. 72. 
1196 AHM; sygn. AHM_1630, relacja Hanny Łukowskiej-Karniej. 
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spowodowało większe zaangażowanie antysystemowe mieszkańców regionu. Ten potomek 

greckiego komunisty, współtworzył wpierw lokalną „Solidarność”, następnie zaangażował się 

w działalność Regionalnego KOWzP. Z końcem 1980 r. zaczął podróżować do Warszawy, skąd 

przywoził znaczne ilości korowskich wydawnictw. Jeleniogórski MKZ podjął wówczas 

decyzję o oddelegowaniu go do redakcji „Robotnika”. W stanie wojennym Tulasza 

internowano. Zwolniony końcem grudnia 1982 r., powołał Radę SW Oddział Jelenia Góra. 

M.in. wydawał pismo „Gencjana”, które powstało na skutek współpracy z wrocławską centralą 

SW, szczególnie z Wojciechem Myśleckim i Piotrem Medoniem1197. 

Dlaczego Tulasz zamienił KPN na SW? W stanie wojennym liderzy KPN byli aresztowani 

a działalność organizacji - z nielicznymi wyjątkami - spacyfikowana przez SB. Natomiast SW 

rozwijała aktywność. Tulasz internowano m.in. z późniejszymi współtwórcami SW i 

najpewniej to spowodowało zaangażowanie w SW. Jego ówczesny „kontakt” z KPN, czyli 

Tadeusz Jandziszak, podejmował bowiem ograniczoną działalność opozycyjną. 

Wydaje się, że motywacje Tulasza mogły być zbliżone do grupy poznańskich 

konfederatów, którzy po wprowadzeniu stanu wojennego i zwolnieniu z internowania 

zaangażowali się w SW. Wśród ok. 20 działaczy tworzących w 1983 r. poznańską SW 

niebagatelną rolę odgrywali byli konfederaci. Poza Maciejem Frankiewiczem byli to Krzysztof 

Stasiewski i Robert Budzyński1198. Z kolei komórkę SW w Gliwicach współtworzyli dawni 

członkowie KPN: Zbigniew Siemaszko i Janina Fraszkowska1199. Prowadzące rozpracowanie 

Solidarności Walczącej komórki SB przypisywały działalność w SW m.in. Adamowi 

Nikodemowi (Katowice), Tadeuszowi Janasowi (Tychy), Antoniemu Lenkiewiczowi 

(Wrocław) czy Elżbiecie Michalak (Toruń)1200. Nie zawsze podejrzenia się potwierdzały czego 

dobrym przykładem był Maciej Gawlikowski, który pozostał członkiem KPN, chociaż SB 

przez pewien czas podejrzewała go pełnienie istotnej roli w krakowskiej SW1201. 

Wydaje się, że dla szeregowych działaczy o niepodległościowym nastawieniu, którzy 

chcieli kontynuować działalność w warunkach stanu wojennego rzeczą drugorzędną była 

przynależność do danej organizacji. Ważniejsze okazywały się kontakty towarzyskie i stopień 

zaufania. Przykładowo, związany przed 13 grudnia 1981 r. z wrocławskim KPN, Maciej 

                                                 
1197 AIPN, 001708/2664, J. Łotarewicz, W. Szewczyk, Zwalczanie wrogiej działalności Konfederacji Polski 
Niepodległej na terenie województwa jeleniogórskiego, WSO Legionowo 1986, k. 9-19. 
1198 G. Wołk. Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce (1979-1989), „Przegląd Archiwalny Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2019, nr 11, s. 187-188; Ł. Kamiński, G. Waligóra, op.cit., s. 466. 
1199 Wyciąg z informacji TW „Maj”, 15 VI 1983 r. [w:] Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB, 
wybór, wstęp i oprac. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007, s. 57. 
1200 Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB…, s. 91, 162, 627. 
1201 AIPN Kr, 010/12351, SOR „Ośmiornica”, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Krakowie do naczelnika 
Wydziału II Departamentu III MSW, 9 IX 1985 r., k. 163. 
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Ruszczyński tak wspominał okres po zwolnieniu z internowania: „odnowiłem kontakty z KPN, 

potem udało się nawiązać kontakt z SW. I zaczęło się. Ruch oporu zaczął krzepnąć. Zaczęliśmy 

być bardziej zorganizowani”1202. Podobnych wątpliwości Ruszczyński nie miał, gdy 

przechodził w połowie lat 80-tych do Polskiej Partii Niepodległościowej. Akurat w tym 

przypadku odnowił kontakty z dawnymi członkami KPN, m.in. Tadeuszem Jandziszakiem, z 

którym współpracował jeszcze przed stanem wojennym1203. 

Warto pamiętać o rodzinnych powiązaniach z obiema organizacjami. Przykładem może 

służyć rodzina Martynowskich mieszkająca w Lądku-Zdroju. Zbigniew Martynowski był 

zaangażowany od samego początku w działalność KPN. To w jego mieszkaniu miał miejsce I 

Kongres. Biernie uczestniczył w nim jego syn Warcisław Martynowski, który z kolei w latach 

80-tych zaangażowany był w działalność SW oraz przemyt do Czechosłowacji pisma 

bezdebitowego „Opinie” (po zmianie nazwy „Názory”)1204. 

Wracając do realiów początku 1987 r. zauważalnie wzrosła wówczas rola Krzysztofa 

Króla. Podczas nieobecności Moczulskiego w kraju wyrastał zdecydowanie na postać numer 

dwa w KPN. Świadczyło o tym nie tylko sygnowanie porozumienia o współpracy z 

„Solidarnością Walczącą” ale także funkcjonowanie wewnątrz samej KPN. W lutym 1987 r. 

odwiedził konfederacką „twierdzę”, czyli Kraków. Podczas opłatka noworocznego u ojców 

Dominikanów - w którym uczestniczyło ok. 150 osób (w tym wielu członków i sympatyków 

KPN) - agitowano na rzecz programu KPN a w mniejszym, już KPNowskim gronie, 

rozmawiano o przygotowaniach do zbliżającego się kongresu. Po tym spotkaniu Król z 

małżonką udali się do Wrocławia, gdzie planowali rozmawiać z przedstawicielami SW. 

Inwigilujący KPN funkcjonariusze zauważyli, że powrócono wówczas do wydawania 

legitymacji partyjnych, wypełniania deklaracji członkowskich, składania ślubowania oraz 

pobierania składek członkowskich1205. 

21 i 22 kwietnia 1987 r. na antenach zachodnich rozgłośni (m.in. RWE i BBC) 

poinformowano, że Krzysztof Król w swoim warszawskim mieszkaniu przy ul. Lumumby 

otworzył jawnie działające Biuro KPN, w którym niedługo potem miała miejsce rewizja. 

Zakwestionowano wówczas ok. 1000 egzemplarzy podziemnych czasopism, ok. 300 broszur 

oraz 200 znaczków KPN. Przebywający wówczas w mieszkaniu Krzysztof Król oraz Adam 

                                                 
1202 AHM; sygn. AHM_SW_0167, relacja Macieja Ruszczyńskiego z 11 I 2007 r. 
1203 Ibidem. 
1204 P. Sroka, Warcisław Janusz Martynowski [w:] encysol.pl, dostęp: 16 VI 2017 r.; Ł. Kamiński, G. Waligóra, 
op.cit., s. 480-481. 
1205 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 9 II 1987 r., k. 21; idem, 
Informacja o KPN oraz przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, b.d., k. 67. 
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Słomka zostali zatrzymani do wyjaśnienia a sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń. 

W odpowiedzi na represje Król planował zwołać na 11 maja konferencję prasową, w której 

uczestniczyć mieli również szef II Obszaru Ryszard Bocian i członek Rady Politycznej Andrzej 

Szomański. Głównym tematem miały być represje stosowane przez władze wobec uczestników 

niezależnych obchodów 1 i 3 maja 1987 r. oraz krytyka decyzji Wydziału Społeczno-

Administracyjnego Urzędu Stołecznego, który zdelegalizował Biuro KPN. Konferencja została 

jednak zablokowana przez SB. Prewencyjnie zatrzymano jej trzech uczestników, natomiast 

Król został 3 czerwca 1987 r. ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń 50 tys. zł grzywny za 

prowadzenie biura. Atmosferę tej „rozprawy” doskonale oddawała wymiana zdań pomiędzy 

Królem a przewodniczącym Składu Orzekającego: „Król: Nie pracuję zarobkowo, ponieważ 

pracuję społecznie w KPN-ie i to wypełnia mi całkowicie czas; Przewodniczący: Bzdury panie 

pan opowiada! Co to jest KPN? Gdzie to jest zarejestrowane? Panie, pan w ogóle nie ma 

godności! […] Panie, zrozumiał Pan zarzut? Przyznaje się pan, czy nie? Król: Nie przyznaję 

się, bo uważam, że KPN jest jawną partią polityczną i dlatego…Przewodniczący: Nie 

zamierzam słuchać dłużej tych bzdur!”1206. Zachowanie przewodniczącego było skandaliczne 

nie tylko w stosunku do Krzysztofa Króla. Podczas rozprawy kilkukrotnie przerywał obrońcy 

a także usiłował zakończyć postępowanie bez przesłuchania świadków. Na zwracane przez 

Jerzego Naumana uwagi iż w protokole rozprawy nie odnotowano wielu fragmentów 

odpowiadał „Ja tu decyduję co ma być w protokole!”, po czym odmówił jego uzupełnienia1207. 

Zgodnie z twierdzeniem Krzysztofa Króla warszawskie biuro okazało się początkiem 

nowego typu działalności Konfederacji. Drugie otwarto w katowickim mieszkaniu Adama 

Słomki 28 maja 1987 r. Kolportowano w nim konfederacką prasę a także prowadzono nabór 

nowych członków. Działo się to pomimo administracyjnych prób przecięcia inicjatywy przez 

SB. Płk. Krzysztof Majchrowski, dyrektor Departamentu III MSW, naciskał na jak najszybsze 

wydanie takiego dokumentu. Król zapowiadał zaś powstanie kolejnych biur i decyzje 

administracyjne były po prostu lekceważone. Końcem maja 1988 r. pojawił się w obiegu 24 

numer „Drogi” poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Zamieszczono w nim także 

rezolucję z 7 marca 1987 r. dotyczącą integracji opozycji1208. 

                                                 
1206 AIPN, 0716/150, t. 5, Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy, 3 VI 1987 r., k. 23. 
1207 Ibidem, k. 22-24; AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Złącznik do informacji dziennej, 24 IV 1987 r., k. 
275; Idem, Załącznik do informacji dziennej, 11 V 1987 r., k. 325; Idem, 0716/150, t. 5, Załącznik do informacji 
dziennej, 5 VI 1987 r., k. 7; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 413-414. 
1208 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Złącznik do informacji dziennej, 31 V 1987 r., k. 343; Idem, t. 6, Pismo 
dyrektora Departamentu III MSW płk. Krzysztofa Majchrowskiego do dyrektora Departamentu Społeczno-
Administracyjnego płk. Jerzego Zaremby, 23 IV 1987 r., k. 187; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 414. 
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Trzy dni przed papieską pielgrzymką do PRL funkcjonariusze SB sondowali Krzysztofa 

Króla w sprawie planów Konfederacji z nią związanych. Potwierdził on, iż członkowie partii 

mają zamiar wystąpić w Częstochowie i Warszawie z transparentami, akcentując w ten sposób 

istnienie antyreżimowej opozycji w PRL. Pomóc w tym miała straż kościelna, składająca się w 

znacznej mierze ze zwolenników KPN i „Solidarności”. Król zapewnił esbeków, że Jan Paweł 

II udzieli prywatnej audiencji Leszkowi Moczulskiemu1209. 

Rozmowa „blokująco-ostrzegawcza” miała jednak inny cel. Chodziło o uniemożliwienie 

Królowi zorganizowania na Okęciu uroczystego powitania przewodniczącego KPN. Podczas 

odprawy Moczulskiemu nie szczędzono złośliwości, zatrzymując w depozycie londyńskie 

wydanie „Wojny Polskiej” (oficjalną przyczyną był brak debitu komunikacyjnego). Zabrano 

mu kilka listów, m.in. od Kazimierza Sabbata oraz dwa adresowane do Jana Pawła II. 

Gruntownie sprawdzono czy zgadza się liczba deklarowanych walut, które zgłosili podczas 

odprawy. Moczulscy przywieźli do kraju ok. 4 tys. dolarów amerykańskich, 1400 dolarów 

kanadyjskich oraz 50 funtów. Następnego dnia Leszek Moczulski oraz Krzysztof Król zostali 

przewiezieni do MSW. Był to kolejny pretekst. Tym razem nie chciano dopuścić do 

przeprowadzenia przez nich konferencji prasowej. Wykorzystano w tym celu śledztwo toczące 

się przeciwko SW. Podczas nieobecności Króla i Moczulskiego w mieszkaniu przy ul. Jaracza 

konferencja prasową przeprowadziła wraz z Andrzejem Szomańskim, Maria Moczulska. 

Opowiadali w jej trakcie o zakończonej podróży a także „przygodach” na lotnisku. Dzień po 

przylocie w kościele św. Trójcy na Solcu odbyła się msza dziękczynna w sprawie szczęśliwego 

powrotu Moczulskich. Obserwujący ją esbecy odnotowali, iż nie zawierała „politycznych 

akcentów”, jednocześnie doliczyli się ok. 30 sympatyków i członków KPN. Po mszy Andrzej 

Szomański z Grzegorzem Rossą rozwinęli transparent „Serdecznie witamy w kraju-KPN” (miał 

być użyty także podczas papieskiej pielgrzymki) i zgromadzeni odśpiewali „Boże coś Polskę”. 

Następnie konfederaci, wobec braku zgody na udostępnienie salki katechetycznej, odbyli 

spotkanie w pobliskim parku1210. Informujący o tych wydarzeniach zachodnie rozgłośnie 

                                                 
1209 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Notatka z rozmowy z Krzysztofem Królem, 5 VI 1987 r., k. 343; G. 
Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 414. 
1210 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III-2 SUSW mjr. Krzysztofa Chorko do 
naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 5 VI 1987 r., k. 8; idem, Notatka dot. powrotu Leszka 
Moczulskiego do kraju, 5 VI 1987 r., k. 18; idem, Informacja uzyskana od TW „Anna”, 6 VI 1987 r., k. 19-21. 
Moczulski odmówił odpowiedzi na pytania. W nieprotokołowanej rozmowie powtórzył informacje na temat 
współpracy KPN z SW, które były już publikowane w prasie drugoobiegowej. Zagajony o zakończoną podróż 
stwierdził, że ocenia ją pozytywnie. Nadmienił, że chciał jeszcze odwiedzić Szwecję, jednak uniemożliwiła mu to 
zbliżająca się pielgrzymka. Otwartość i bezczelność Moczulskiego rozwścieczyła esbeków. Przy informacji, że 
zamiast pieniędzy planuje ściągać z zagranicy dobrej jakości sprzęt poligraficzny jeden z nich dopisał „trzeba być 
bez skrupułów”. Moczulski mniej otwarty był przy pytaniach dotyczących planowanego spotkania z papieżem 
oraz Lechem Wałęsą (zob. AIPN, 0716/150, t. 5, Notatka służbowa dot. przesłuchania w charakterze świadka 
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Zygmunt Łenyk oceniał, iż zapowiadane przez funkcjonariuszy przesłuchania mają na celu 

zablokowanie spotkania z papieżem, co nawiasem mówiąc było zgodne z prawdą1211. 

Tego samego dnia Moczulski wystosował do szefa MSW oficjalny protest dotyczący 

zatrzymania. Skarżył się, że to świadome działanie mające na celu „złośliwe” zablokowanie 

jego uczestnictwa w papieskiej pielgrzymce. Zaznaczał, iż jest przekonany o podjęciu takiej 

decyzji poza wiedzą Kiszczaka, „gdzieś na średnim szczeblu kierowania”. Kiszczak polecił 

opracowanie „mądrej z prawnego punktu widzenia odpowiedzi”. Z kolei gen. Dankowski uznał, 

iż odpowiedź powinna być „urzędnicza, oznajmiająca a nie tłumacząca się” i w takim stylu 

sporządził jej projekt. Powołując się na przepisy ustawy o urzędzie Ministra Spraw 

Wewnętrznych, zatrzymanie i przewiezienie Moczulskiego z Okęcia tłumaczył „ułatwieniem 

Obywatelowi bezpiecznego dojazdu z lotniska do miejsca zamieszkania determinowanym 

przewidywaną możliwości zaistnienia zdarzeń zagrażających porządkowi publicznemu w hali 

przylotowej”1212. Z kolei sugestie, iż zatrzymanie miało na celu zablokowanie udziału w 

pielgrzymce nazwano „nieuzasadnioną supozycją wynikającą prawdopodobnie z 

nieznajomości realiów śledztwa” przeciwko SW1213. 

Główne przeciwdziałania ze strony SB - poza blokowaniem aktywności kierownictwa 

KPN - dotyczyły ustalenia inicjatyw konfederackich grup. Poprzez źródła agenturalne starano 

się ustalać do których miast wybierają się a także przejąć (najlepiej jeszcze przed wyjazdem) 

jak największą liczbę ulotek, transparentów i plakatów. Kierownictwo Departamentu III MSW, 

koordynującego działalność przeciwko KPN, nie było w tym czasie zadowolone z przepływu 

informacji z Wydziału III-2 SUSW, który nie dzielił się wszystkimi informacjami1214. Jedną z 

większych akcji została zaplanowana przez krakowskich konfederatów w Tarnowie. Mieli oni 

licznie (ok. 80-100 osób) przybyć do miasta i rozkolportować w trakcie mszy ok. 100 tysięcy 

ulotek przybliżających cele i program Konfederacji. Esbekom z Tarnowa udało się przejąć 

przed kolportażem minimum tysiąc ulotek. Więcej, bo blisko 11 tysięcy, przechwycono w 

                                                 
Leszka Moczulskiego, 7 VI 1987 r., k. 26-29). Podobnie zachował się Krzysztof Król. Poza protokołem kreślił 
plany KPN na najbliższą przyszłość. Wśród najważniejszych wymienił integrację opozycji a także działania 
propagandowe podczas zbliżającej się pielgrzymki (zob. AIPN, 0716/150, t. 5, Notatka służbowa dot. 
przesłuchania w charakterze świadka Krzysztofa Króla, 7 VI 1987 r., k. 30-31). 
1211 AIPN, 0716/150, t. 5, Przegląd Audycji Zagranicznych: Głos Ameryki, 8 VI 1987 r., k. 34. 
1212 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Projekt odpowiedzi na skargę Leszka Moczulskiego, VI 1987 r., k. 61. 
1213 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Pismo Leszka Moczulskiego do gen. Czesława Kiszczaka, 6 VI 1987 
r., k. 57 i nast. 
1214 W SOR „Oszuści” zachował się projekt pisma adresowany do naczelnika Wydziału III-2 SUS płk. Krzysztofa 
Chorko z którego wynikało, że współpraca stołecznych jednostek SB nie była dobra. Powoływano się na rozmowę 
pomiędzy kpt. Witoldem Hruszką z Departamentu III MSW i kpt. Januszem Piesto z Wydziału III-2 SUSW, której 
kontekst wskazywał, że Piesto nie przekazał istotnych informacji dotyczących inwigilacji KPN (zob. AIPN, 
0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Projekt pisma do naczelnika Wydziału III-2 SUSW, IV 1986 r., k. 65). 
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Krakowie, gdy w nocy z 9 na 10 czerwca działacze KPN usiłowali wraz z innymi pielgrzymami 

dotrzeć na mszę. Zatrzymano wówczas m.in. koordynującego akcją Ryszarda Bociana, Jerzego 

Dobrowolskiego, Macieja Gawlikowskiego i Agatę Michałek. Znaleziono przy nich 10900 

ulotek, dwa transparenty, i 40 chorągiewek. Wcześniej w Krakowie zatrzymany został Artur 

Waluś u którego znaleziono kolejne ulotki oraz okolicznościowe karty pocztowe sygnowane 

przez KPN. 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie zatrzymano z materiałami KPN Konrada Zbrożka 

oraz Czesława Pieczonkę. 11 czerwca 1987 r. w katowickim mieszkaniu Mirosława Gruszki 

zakwestionowano z kolei solidarnościowe opaski oraz znaczki KPN. Jak widać z 

przytoczonych przykładów, skala przeciwdziałań nie była imponująca. Część przygotowanych 

przez KPN transparentów została rozwinięta a ulotki rozkolportowane1215. 

Lider KPN podsumowując papieską pielgrzymkę i słowa wypowiadane przez Jana Pawła 

II oceniał, iż wzmocniły one opozycję a akcentowanie praw człowieka nie było na rękę 

rządowi1216. Z kolei funkcjonariusze SB oceniali działalność konfederatów podczas 

pielgrzymki głównie przez pryzmat przejętych transparentów i ulotek. Odnotowano zatem 

ukaranie przez Kolegium ds. Wykroczeń karą 50 tysięcy zł. grzywny Wiesława Gęsickiego i 

Jarosławy Maćkowiak za znaleziony przy nich transparent „Ojcze Święty Błogosław Naszej 

Pracy-KPN”. Z kolei w Lublinie podczas pobytu papieża, na dziedzińcu KUL zauważono 

transparent „Ojcze Pobłogosław nam NZS, IV Obszar KPN”. W zbiorczym podsumowaniu 

odnotowano także zatrzymanie grupy konfederatów z Krakowa o którym była już mowa1217. 

Funkcjonariusze SB twierdzili, że przy zupełnej bierności służb porządkowych, 

transparenty o treści „antysocjalistycznych” pojawiały się we wszystkich miejscach 

odwiedzanych przez Jana Pawła II. Nie tylko w Tarnowie, ale także w Gdańsku (gdzie treści 

konfederackich nie zauważono) oraz w Częstochowie. Transparenty KPN, chociaż obecne w 

przestrzeni pielgrzymkowej, ginęły w natłoku tych o treści solidarnościowej. Podczas mszy na 

                                                 
1215 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający dot. SOR „Drukarze”, 8 VI 1987 r., k. 10-11, 
idem, Notatka z Wydziału III WUSW w Tarnowie, 8 VI 1987 r., k. 32. Ulotka przypominała mini-broszurę 
informacyjną niż klasyczną ulotkę. Przybliżała historię KPN, akcentowała represje władz wobec członków i 
liderów organizacji oraz podawała cele KPN, tj. przywrócenie legalnej działalności „Solidarności” oraz sprzeciw 
wobec podwyżek cen. Kończył ją akapit odwołujący się bezpośrednio do słów Jana Pawła II: „Narastające obecnie 
w sytuacji politycznej Europy i świata zmiany sprzyjają sprawie niepodległości Polski i przybliżają nieuchronnie 
chwilę, kiedy od samych Polaków należeć będzie zrealizowanie słów Ojca Świętego «Nie ma Europy 
sprawiedliwej bez Polski niepodległej». Polacy, wstępujcie w szeregi Konfederacji!”. 
1216 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Informacja dot. oceny wypowiedzi Papieża w doczuciu społecznym, w 
interpretacji Leszka Moczulskiego, 17 VI 1987 r., k. 41-42; Idem, Informacja dot. zachowania się działaczy KPN 
oraz jej sympatyków podczas wizyty Papieża w Polsce, 20 VI 1987 r., k. 45-46 (w dokumencie błędnie zapisano 
imię Gęsickiego jako Wojciech a Jarosławę Maćkowiak opisano jako studenta Jarosława Maćkowiaka). 
1217 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Informacja dot. zachowania się działaczy KPN oraz jej sympatyków 
podczas wizyty Papieża w Polsce, 20 VI 1987 r., k. 45-46. 
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Placu Defilad esbecy doliczyli się 83 transparentów o treściach politycznych a jedynie kilka z 

nich posiadało hasła dotyczące KPN1218. 

W tym czasie SB odnotowywała coraz częstsze próby kontaktów KPN z przedstawicielami 

innych organizacji opozycyjnych, deklarujących się jako niepodległościowe. Kapitan Witold 

Hruszka, jeden z oficerów odpowiadających zwalczanie KPN, zwracał uwagę na „teatralne 

gesty”. Określał tak działania Leszka Moczulskiego skierowane wobec przedstawicieli lewicy 

laickiej, Jacka Kuronia i Adama Michnika. Hruszka odbierał je jako część większego planu, 

mającego na celu spełnienie jednego z głównych postulatów KPN, jakim było utworzenie 

opozycyjnego parlamentu. W tym celu Moczulski spotykał się nie tylko z Kuroniem, ale także 

innymi ważnymi postaciami głównego nurtu podziemnej „Solidarności”1219. Z kolei gen. 

Henryk Dankowski na dokumencie sugerującym dowiezienie Króla i Moczulskiego do siedziby 

MSW, celem ich przesłuchania, odręcznie naniósł uwagę skierowaną do dyrektora 

Departamentu III MSW: „Myślę, że zarówno Krzysztof Król jak i jego teść mają dużo tupetu 

lub są psychopatami i wymagają leczenia”1220. 

Pokazywało to bezradność kierownictwa MSW wobec rozrastającej się KPN. Z uwagi na 

decyzje podjęte na poziomie kierownictwa PZPR esbecy mieli ograniczone pole do 

prowadzenia działalności. Z grup uznawanych w MSW za radykalne jedynie KPN przyjęła 

„bezczelną” taktykę prowadzenia działalności politycznej, tj. działała jawnie. Pozostałe 

organizacje skłaniały się wciąż ku konspiracyjnym metodom. Otworzenie biur informacyjnych, 

otwarte i publiczne spotkania z zainteresowanymi programem partii czy wystąpienia 

Moczulskiego atakującego w ostry sposób władze musiały w MSW wywoływać wściekłość i 

frustrację. Nie tyle z powodu zaistnienia tych sytuacji ale z uwagi na bezsilność w ich 

zwalczaniu. Esbecy mogli co najwyżej wezwać liderów KPN na przesłuchanie, przeprowadzić 

rewizję czy skierować sprawę do Kolegium ds. Wykroczeń. Druga strona była na to 

przygotowana a obrazu dopełniał lekceważący stosunek liderów KPN do funkcjonariuszy SB. 

Moczulski mówiący przesłuchującemu go esbekowi, że od teraz będzie ściągał z zagranicy 

offsety a nie gotówkę, bo to bardziej opłacalne dla KPN, był tego doskonałym przykładem. 

W MSW szacowano, że KPN w tym czasie liczyła w całym kraju ok. 500 członków. Z 

czego najwięcej działało w Krakowie (ok. 150 osób) i Warszawie (ok. 50). Liczby te należy 

                                                 
1218 Ibidem, k. 46-47. 
1219 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez 
SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 72. 
1220 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Pismo płk. Jerzego Karpacza do gen. Henryka Dankowskiego, 8 VI 
1987 r., k. 25. 
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rozpatrywać jako wartości minimalne stanu posiadania KPN. Trudno bowiem zakładać, że SB 

posiadała wiedzę o wszystkich członkach partii rozsianych na terenie kraju1221. 

Obowiązująca w tym czasie w Departamencie III MSW taktyka zmierzała do 

maksymalnego ograniczenia działalności KPN. SB miała się zgodnie z wytycznymi 

koncentrować na niedopuszczaniu do rozwoju struktur organizacyjnych, prowadzeniu rozmów 

profilaktyczno-ostrzegawczych z aktywistami, uderzać w zaplecze poligraficzne (doliczono się 

16-tu konfederackich pism wydawanych wówczas w kraju). Osobnym elementem było 

tworzenie nowych i podsycanie istniejących sporów wewnątrz partii. Tutaj najważniejsze dla 

esbeków były próby kompromitacji Moczulskich, jako osób czerpiących korzyści materialne z 

działalności opozycyjnej (kosztem szeregowych działaczy). Słowem, udaremniać miano 

wysiłki KPN zmierzające do zostania liderem tzw. nurtu niepodległościowego opozycji. W 

działalności doraźnej zalecano zaś odcinanie konfederatów od korespondentów prasy 

zachodniej, co miało ograniczyć efekt propagandowy ich działań1222. 

Działalność operacyjną planowano w MSW wesprzeć możliwościami karno-

administracyjnymi. Wytyczne były jednoznaczne. Jak najostrzejsze stosowanie prawa wobec 

członków KPN. Naciskano także na bezwzględne egzekwowanie zasądzonych kar 

finansowych, gdyż Konfederacja „w przeciwieństwie do układu postsolidarnościowego nie 

dysponuje znaczącymi środkami finansowymi”1223. Innym elementem urzędniczego 

ograniczania jej działalności było blokowanie wyjazdów zagranicznych działaczy. Zapewne 

miało to na celu ograniczenie wwożenia do PRL zachodnich dewiz, które mogłyby zostać 

przeznaczone na działalność partyjną. Ostatnim elementem esbeckiej układanki miało być 

rozwinięcie wobec Moczulskiego „demaskatorskiej działalności propagandowej” w środkach 

masowego przekazu. Kierownictwo Departamentu III MSW dążyło do „stworzenia wizerunku 

hochsztaplera politycznego, megalomana, kierującego się własnymi egoistycznymi 

celami”1224. Z drugiej strony podkreślano, iż w należy unikać wszelkich polemik z poglądami 

Moczulskiego. Najwyraźniej obawiając się ich pozytywnego odbioru w społeczeństwie. 

Doskonałym przykładem, że plany dyskredytowania Moczulskiego nie pozostały jedynie 

zapisami w aktach był artykuł z „Życia Literackiego”, którego autorem był dyrektor 

Departamentu III MSW. Utrzymany w kpiarskim tonie tekst anonsowano już na pierwszej 

stronie. Płk. Majchrowski kpił z wagi Moczulskiego (podczas wyjazdu miał rzekomo przytyć 

                                                 
1221 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Informacja dot. KPN, 30 VI 1987 r., k. 72; G. Waligóra, G. Wołk, 
op.cit., s. 414-415. 
1222 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Informacja dot. KPN, 30 VI 1987 r., k. 72-74. 
1223 Ibidem, k. 74. 
1224 Ibidem. 
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10 kg) oraz jego choroby a brak operacji puentował stwierdzeniem, że RWE straciła temat 

dyżurny audycji: chore serce Moczulskiego. W dalszej części artykułu żartowano na podobnie 

niskim poziomie. Pozorowano także obiektywizm. Gdy Majchrowski kpił z Moczulskiego, że 

jest drugim Piłsudskim, to złośliwe komentarze przytaczał z prasy endeckiej1225. 

Zadowolony autor pamfletu nakazał podległym funkcjonariuszom zbadać recepcję tekstu 

wśród sympatyków KPN. Zachowała się m.in. odpowiedź naczelnika Wydziału III WUSW z 

Płocka: „Organizacja KPN na naszym terenie jest obecnie w stanie szczątkowym, a osoby w 

niej działające posiadają wykształcenie zasadnicze zawodowe i podstawowe. W związku z tym 

prawdopodobnie nie czytają czasopism o tak specjalistycznych zagadnieniach jak «Życie 

Literackie»”1226. Podobne uwagi czynił jego odpowiednik z Katowic. Zauważał, że w kręgach 

opozycji tekst nie jest w ogóle komentowany i powinien zostać opublikowany w „Polityce”, 

lub innym tytule o większym zasięgu niż pismo literackie. Informował jednocześnie centralę, 

że artykuł pozytywnie odebrało wąskie grono śląskiego środowiska kulturotwórczego i 

akademickiego. Kpt. Stanisław Samek chwalił treść, konstrukcję, trafnie dobrane przykłady i 

wartość literacką tekstu. Trudno jednak oczekiwać by w zhierarchizowanej strukturze, jaką 

było MSW, podwładny pozwolił sobie na otwartą krytykę1227. Dosadniejszy był inny naczelnik 

z Katowic piszący wprost, że „komentarze i opinie na temat treści wspomnianego artykułu były 

nieliczne i ograniczone w zasadzie do środowiska nauczycielskiego, zwłaszcza aktywu 

politycznego szkół i uczelni”1228. 

Artykuł Majchrowskiego okazał się porażką służb. W świetle przytaczanych dokumentów 

pozytywny odbiór miał jedynie w kręgu partyjnych aktywistów. Trafił do wąskiego grona 

odbiorców, zaś opozycjoniści w ogóle się nim nie zainteresowali. Nie został także 

przedrukowany przez poczytniejsze pismo. Profil socjologiczny członków KPN był na tyle 

różnorodny, że znalazłyby się tam zapewne osoby czytające czasopisma literackie. Była to 

jednak kwestia drugorzędna wobec napastliwego i złośliwego tonu Majchrowskiego. Znając 

stosunek, zwłaszcza młodych konfederatów, do Moczulskiego tak bezpardonowy atak na 

„wodza” byłby kontrskuteczny. Krytyka ze strony oficera-literata jedynie by go wsparła. 

                                                 
1225 K. Majchrowski, Trzeci „prezydent” Najjaśniejszej Rzeczypospolitej powrócił do kraju, „Życie Literackie” 5 
VII 1987 r., nr 27, s. 4. 
1226 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Płocku kpt. Zygmunta 
Sobańskiego do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 15 VII 1987 r., k. 92. Struktury KPN w Płocku 
nie były zbyt liczne. Od października 1986 r. istniał Okręg Płocki KPN kierowany przez Jacka Pawłowicza. 
Współpracowało z nim kilkanaście osób. Gdy w listopadzie 1987 r. Pawłowicz przeszedł do powstającej PPS 
grupa uległa dekompozycji (zob. J. Pawłowicz, Konfederacja Polski Niepodległej-Okręg Płock…, s. 141-142). 
1227 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Katowicach kpt. Stanisława 
Samka do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 8 VIII 1987 r., k. 136-137. 
1228 Ibidem, Pismo naczelnika Wydziału III-1 WUSW w Katowicach kpt. Eugeniusza Gałązki do naczelnika 
Wydziału II Departamentu III MSW, 6 VIII 1987 r., k. 137-138. 
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Moczulski zdawał sobie sprawę ze słabego zaplecza politycznego. W początkach 1987 roku 

pytany o bazę społeczną KPN stwierdzał: „młodzi robotnicy a także ludzie, którzy 

bezpośrednio wychodzą ze szkół. Jest to w pewnym sensie słabością Konfederacji. Przychodzą 

do nas ludzie, u których skłonność do czynu jest znacznie silniejsza niż skłonność do refleksji 

politycznej. Brakuje nam młodej elity intelektualnej. Zawsze nam jej zresztą brakowało. 

Pamiętajmy jednak, że ci, którzy woleli dyskutować, nie szli do I Brygady”1229. Widać w tej 

wypowiedzi duży krytycyzm wobec własnych kadr lidera KPN. Publiczne deprecjonowanie 

własnych aktywistów nie mogło zostać przyjęte z entuzjazmem. Z drugiej strony „Puls”, 

podobnie jak „Życie Literackie”, był tytułem o ograniczonym kręgu odbiorców i konfederaccy 

aktywiści mogli wywiadu po prostu nie przeczytać. 

Kilka dni przed ukazaniem się artykułu Majchrowskiego Leszek Moczulski odwiedził 

Kraków. Wpierw, w kameralnym gronie, spotkał z kierownictwem tamtejszego obszaru. 

Następnie miało miejsce spotkanie o otwartej formule. Po powrocie do kraju Moczulski ze 

zdwojoną siłą wykorzystywał fakt, że nie jest już zamykany w aresztach a jedynie okazjonalnie 

nękany przez funkcjonariuszy SB. Usiłował wykorzystać sukces zagranicznej podróży także na 

niwie krajowej. Spotkanie z człowiekiem, którego kilka tygodni wcześniej przyjmował 

wiceprezydent USA musiało robić wrażenie na osobach sympatyzujących z opozycją. Na blisko 

trzygodzinne spotkanie na terenie kościoła Dominikanów przybyło około 100 osób. Moczulski 

przekonywał, że podczas spotkania z Bushem przyjmowany był z honorami, jako 

przedstawiciel jedynej niezależnej od komunistów w bloku wschodnim partii politycznej. 

Chwalił się także zdobytymi na Zachodzie środkami finansowymi. Jednocześnie zastrzegał, że 

mógł ich pozyskać więcej ale zrezygnował, gdyż nie chciał się uzależniać od darczyńców. 

Obecni na spotkaniu tajni współpracownicy relacjonowali, że uczulał by nie postrzegać Polski 

jako centrum zainteresowania amerykańskich elit, dla których ważniejsza była dynamika 

przemian wewnątrz ZSRS a także sytuacja w Chinach. Odcinał się także od sugestii 

ewentualnych roszczeń terytorialnych względem ZSRS, jasno deklarując wsparcie dla 

niepodległościowych dążeń Ukrainy i Litwy1230. 

Krakowskie wystąpienie Moczulskiego utrzymane było w łagodniejszym tonie niż te z 

okresu przedwyjazdowego a także od tego co mówił za granicą. Esbecy odnotowali m.in. 

krytykę wobec młodych działaczy KPN (za ich zbyt emocjonalną i radykalną działalność). 

Moczulski zwracał uwagę by w prasie konfederackiej unikać ostrych sformułowań względem 

                                                 
1229 Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Puls. Nieregularny kwartalnik literacki” 1987, nr 32, s. 83. 
1230 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Tarnowie mjr. Romana 
Waśkowicza do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 1 VII 1987 r., k. 89-90. 
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władzy. Prowadziło to do wyciągnięcia w MSW, skądinąd błędnej, konstatacji o zmianie 

orientacji politycznej przez KPN. Stenogram krakowskiego wystąpienia Moczulskiego nie jest 

znany ale trudno zakładać - znając jego późniejsze wypowiedzi - iż zdecydował się na 

radykalną zmianę kursu. Modyfikacji uległy akcenty programowe, jednak w dalszym ciągu 

głosił on potrzebę zmiany systemu politycznego PRL na demokratyczny i wielopartyjny a także 

naciskał na nawiązanie partnerskich a nie wasalnych stosunków z ZSRS1231. 

Z kolei 19 lipca 1987 r., w Juszczynie niedaleko Suchej Beskidzkiej, doszło do kolejnej 

prelekcji Leszka Moczulskiego. Jego wykładu na temat aktualnej sytuacji politycznej i historii 

KPN wysłuchało ok. 500 osób. Ołtarz przy którym przemawiał ozdobiono biało-czerwonymi 

flagami z napisami „Solidarność” oraz „KPN”. Wśród zgromadzonych kolportowano 

konfederacką prasę oraz ulotki. Juszczyńskie spotkanie udało się przeprowadzić pomimo 

blokady dróg przeprowadzonej przez SB1232. 

Wykorzystywanie uroczystości religijnych do prowadzenia działalności opozycyjnej w 

latach 80-tych należało do powszechnie funkcjonujących praktyk. Warunkiem koniecznym do 

jej prowadzenia musiał być duchowny zaangażowany w działalność opozycyjną. Takim był ks. 

Adolf Chojnacki, który właśnie z powodu zbytniego zaangażowania się we wspieranie opozycji 

został przeniesiony z Krakowa na Podbeskidzie. 

Inną formą aktywności religijnej która także mogła służyć za miejsce działalności 

opozycyjnej były cieszące się dużą popularnością, także wśród młodzieży, piesze pielgrzymki. 

Nie dziwi zatem fakt, że gdy tylko stołeczna SB otrzymała sygnał iż Moczulski wraz z żoną ma 

zamiar wziąć udział w pielgrzymce z Gorzowa Wielkopolskiego na Jasną Górę wysłała do 

tamtejszego WUSW fotografie obojga z poleceniem „zabezpieczenia operacyjnego”. Chodziło 

głównie o ograniczenie możliwości kolportowania konfederackich pism i ulotek oraz 

przeciwdziałanie spotkaniom na których lider KPN mógłby opowiadać o Konfederacji. 

Ostatecznie w pielgrzymce wzięła udział jedynie Maria Moczulska1233. 

Jednak Moczulski wystąpił w Gorzowie Wielkopolskim niedługo później. 30 listopada 

1987 r. był gościem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Przekonywał wówczas, że polityka jest 

działalnością dla dobra wspólnego i nie ma w niej nic niemoralnego. Posiłkując się nauczaniem 

Jana Pawła II mówił, że polityka oparta na katolickim nauczaniu, powinna dawać 

                                                 
1231 Ibidem. 
1232 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Szyfrogram naczelnika Wydziału III WUSW w Bielsku-Białej kpt. 
Zygmunta Sworzeń do naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW, 19 VII 1987 r., k. 105-106. 
1233 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Szyfrogram naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW płk 
Tadeusza Krawczyka do naczelnika Wydziału III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, 29 VII 1987 r., k. 120; 
Idem, Szyfrogram naczelnika Wydziału III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim do naczelnika Wydziału II 
Departamentu III MSW, 31 VII 1987 r., k. 132. 
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pierwszeństwo kategoriom moralnym. Atakował z tej perspektywy obóz władzy: „Politykę, 

która wymaga aby wyprowadzić czołgi przeciw własnemu społeczeństwu, a więc politykę 

wymierzoną wprost w naukę społeczną kościoła, politykę wymierzoną w nasze poczucie 

moralne jako katolików. Przecież polityka wojskowej zbrodni, polityka więzień, polityka 

oszustw jest polityką wymierzoną w założenia moralności katolickiej”1234. 

Natomiast w gronie zaufanych osób Moczulski twierdził, że zachowanie władz sprzyjało 

ekspansywnej działalności KPN. Koniunktura miała wynikać z polityki Gorbaczowa i otwarcia 

PRL na Zachód, które to wymuszało respektowanie praw człowieka i zaakceptowanie jawnej 

działalności opozycji. Rozmawiając z działaczami ROPCiO, Janem Zapolnikiem i Restytutem 

Staniewiczem, wyrażał zaś obawy iż na bazie powstających za zgodą prymasa Józefa Glempa 

duszpasterstw rolniczych może powstać partia chadecka, która byłaby skłonna do kompromisu 

z władzami. Nowy twór mógłby przejawiać brak chęci do podjęcia dialogu z KPN. Krytycznie 

wyrażał się na temat stosunków z Kuroniem i jego środowiskiem politycznym. W ocenie 

Moczulskiego pomimo wcześniejszej zgody w dalszym ciągu trwała rywalizacja z tą grupą. 

Narzekał także, po raz kolejny, na młodzieżowe grupy KPN, które w trakcie papieskiej 

pielgrzymki konfrontowały się z siłami MO i SB1235. 

W tym czasie udzielił wielu sporo wywiadów, nie tylko dla konfederackich pism. W 

przytaczanym już wywiadzie dla „Pulsu”, przekonywał iż sytuacja w Polsce rozwija się 

pozytywnym kierunku. Oceniał to przez pryzmat całej dekady lat 80-tych. „Jaruzelski po 13 

grudnia próbował zmusić Polaków do posłuszeństwa siłą, metodami wojskowo-policyjnymi. 

Próba ta się nie powiodła. Jaruzelski nie osiągnął żadnego z trzech głównych celów, które sobie 

wytknął: nie udało mu się zlikwidować opozycji, nie udało mu się przeprowadzić skutecznej 

reformy gospodarczej, wreszcie, nie udało mu się uzyskać wiarygodności międzynarodowej, 

nie potrafił nawet przekonać Moskwy, że zapewni spokój w Polsce przynajmniej na tak długi 

czas jaki potrafili Gomułka czy Gierek”1236. Przekonywał, że Wojciech Jaruzelski utracił 

zaufanie Moskwy: „to nie kwestia wiary, tylko faktów. Związek Radziecki toczy dzisiaj 

olbrzymią grę, która decyduje o jego przyszłości jako światowego super-mocarstwa. Pragnąc 

w ciągu 10-15 lat odbudować materialne podstawy potęgi radzieckiej - tak obecnie naruszone, 

Kreml na gwałt podejmuje rozmaite działania na rzecz odprężenia. Chodzi oczywiście o to, aby 

zmniejszyć ciężar zbrojeń, zdobyć pomoc kapitałową, przede wszystkim zaś uzyskać możność 

                                                 
1234 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Stenogram wystąpienia Leszka Moczulskiego w kościele pw. NMP 
Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim, 2 XII 1987 r., k. 186. 
1235 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej, 31 VII 1987 r., k. 130. 
1236 Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Puls. Nieregularny kwartalnik literacki” 1987, nr 32, s. 79. 
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transferu nowoczesnej technologii. Związek Radziecki nie może być supermocarstwem 

szmuglując do swoich rakiet mikroprocesory z Taiwanu […] Polityka zagraniczna Moskwy ma 

zapewnić odprężenie stosunków z Zachodem. Bez tego nie można skupić głównego wysiłku na 

przebudowie, ani uzyskać pomocy. Otóż polityki tej nie mogą obciążać wewnętrzne napięcia 

w Polsce […] Moskwa nie życzy sobie brutalnych działań władzy PRL. Jaruzelski dobrze o 

tym wie. Dlatego od działań policyjnych przechodzi do działań politycznych”1237. 

Jego zdaniem społeczeństwo polskie było coraz bardziej zmęczone i sfrustrowane panującą 

sytuacją gospodarczą, a co za tym idzie coraz bardziej zdesperowane. Przestrzegał, że opozycja 

powinna być przygotowana na wybuch społeczny i nad nim zapanować. Szeroko opowiadał o 

aktualnym programie KPN. Przekonywał, że jego partia świadomie nie chce odgrywać obecnie 

pierwszoplanowej roli a jedynie stopniowo osiągać postawione przed sobą cele. Przypominając 

teorię trzech horyzontów, „oddawał” wywalczenie pierwszego „Solidarności”. Dla 

Konfederacji przygotowywał zaś wiodącą rolę w przypadku wybuchu społecznego. 

Zaznaczając, że KPN z władzą rozmawiać teraz nie będzie. Jednak nie potępiał tych 

przedstawicieli opozycji, którzy do rozmów przystąpili (podawał przykład „Res Publiki”1238). 

Tłumaczył się także ze słabej bazy poligraficznej. Przyczyn szukał w indolencji KPN, braku 

funduszy oraz represjom. „Kiedy zimą 1980-81 cała Polska zachłystywała się wolnością, ludzie 

z Konfederacji gonieni byli przez SB jak wściekłe psy. Wielu z nas aresztowano, najwięcej 

naszych środków technicznych - powielaczy, maszyn - przepadło właśnie wtedy”1239. 

Po powrocie do PRL Moczulski zajął się reorganizacją działalności zagranicznej KPN. W 

połowie lipca 1987 r. Rada Polityczna przyjęła uchwałę na ten temat. Chcąc uniknąć zarzutów 

związanych ze szpiegostwem i działalnością dywersyjną zaznaczano w niej, że działalność 

zagraniczna Konfederacji prowadzona jest z poszanowaniem prawa PRL oraz kraju działania. 

Do fikcji należał wprowadzony podział na Główne Biura Zagraniczne podległe CKAB KPN 

oraz Terytorialne Biura Zagraniczne (TBZ) powoływane przez CKAB lub jedno z Głównych 

Biur Zagranicznych. TBZ działały w Wiedniu (kierował nim Piotr Radowski) i australijskim 

mieście Brooklyn, położonym w Nowej Południowej Walii, gdzie KPN wspierali Jan Skibicki 

z Krzysztofem Binkowskim. Nie zmieniły się zadania stojące przed tymi placówkami. W 

dalszym ciągu miały reprezentować interesy KPN w danym państwie. Szczególnie zaś 

                                                 
1237 Ibidem, s. 80. 
1238 „Res Publica” była pismem drugoobiegowym wydawanym w latach 1979-1981 z inicjatywy Marcina Króla i 
Wojciecha Karpińskiego. Na jej łamach publikowano m.in. analizy i prognozy dotyczące sytuacji opozycji oraz 
możliwych kierunków jej rozwoju a także analizowano sytuację geopolityczną Polski. W 1987 r. Marcin Król 
zgodził się na reaktywowanie pisma w oficjalnym obiegu, co wywołało kontrowersje w kręgach opozycyjnych (J. 
Olaszek, „Res Publica” [w:] encysol.pl, dostęp: 14 II 2020 r.). 
1239 Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Puls. Nieregularny kwartalnik literacki” 1987, nr 32, s. 82. 
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nagłaśniać działalność KPN, represje wobec jej działaczy, zbierać środki finansowe a także 

poszukiwać instytucji lub osób gotowych wspierać Konfederację. Miały także prowadzić 

działalność analityczną („biały wywiad”) w danym kraju1240. 

W odczytanej na antenie RWE uchwale podawano informacje o Głównych Biurach 

Zagranicznych i zasięgu ich działania. Za USA i Kanadę odpowiadał mieszkający w Nowym 

Jorku Marek Ruszczyński. Za Skandynawię i kraje nie objęte działalnością innych biur 

mieszkający w Karlstad Paweł Wielechowski. Paryskie biuro KPN kierowane przez 

Przemysława Zawadzkiego odpowiadać miało za teren zachodniej Europy (z wyłączeniem 

krajów skandynawskich i Austrii). Ukłonem wobec Tadeusza Brzostka, w uznaniu jego 

wcześniejszej aktywności, było stworzenie „sekcji wydzielonej” którą kierował. Biuro KPN 

funkcjonowało także w Londynie. Kierował nim Andrzej Goltz. Za granicą funkcjonowali 

także pełnomocnicy, których kompetencje były określone przez władze partii. We wrześniu 

1987 r. ogłoszono decyzję o urlopowaniu Macieja Pstrąg-Bieleńskiego1241. 

Za górnolotnymi nazwami często krył się dużo bardziej prozaiczny obraz życia emigracji 

politycznej. Na plan pierwszy wysuwała się w nim potrzeba zapewnienia bytu rodzinie a 

dopiero w dalszej kolejności podjęcie działalności politycznej. Zbigniew Rybarkiewicz tak 

wspominał pierwszą wizytę w szwedzkim biurze, prowadzonym przez znajomego z łódzkiej 

KPN: „Kiedy wysiedliśmy z samochodu Andrzeja [Trautmana] na parkingu przed blokiem, w 

którym mieszkała rodzina Wielechowskich, rozglądałem się gorączkowo we wszystkie strony, 

wypatrując dumnie powiewającej biało-czerwonej flagi i tablicy informującej, że właśnie w 

tym budynku mieści się Biuro Zagraniczne KPN w Szwecji. Ale mimo usilnych poszukiwań 

niczego takiego nie dostrzegłem, więc nieco zbity z tropu udałem się za Andrzejem w stronę 

klatki schodowej i mieszkania Pawła i Joli. Niczym niewyróżniające się od innych drzwi 

otworzył nam Paweł i znaleźliśmy się w środku. No cóż, to było mieszkanie, w którym żył 

Paweł, Jola i ich syn Tomek, ale gdzie było Biuro? Biuro Zagraniczne KPN mieściło się tam 

gdzie przebywał Paweł, a przebywał najczęściej w kuchni, przy stojącym na niewielkiej półce 

telefonie. To tu, siedząc przy stole wydzwaniał we wszystkie możliwe miejsca, rozkładał swoje 

dokumenty i podejmował decyzje. Później z latami, miały przybyć faks i komputer, wtedy stan 

rzeczywisty jaki zastałem wprawił mnie w szok i osłupienie, bo nie wiedzieć czemu 

                                                 
1240 AKK, List Pawła Wielechowskiego do Krzysztofa Króla, 16 XII 1988 r., bp.; AIPN, 0716/150, t. 5, SOR 
„Oszuści”, Uchwała Rady Politycznej KPN w sprawie działalności zagranicznej, 16 VII 1987 r., k. 97-98. 
Wojciech Polak podaje, że po wyjeździe 1986 r. przedstawicielem KPN w Kanadzie był także Adam Miłoszewski, 
ale nie potwierdzają tego inne źródła (zob. W. Polak, Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w 
Bydgoszczy…, s. 120). 
1241 Ibidem, k. 97-99; AKK, Przedstawicielstwa i Biura Zagraniczne KPN, 15 IX 1987 r., bp.; Relacja Przemysława 
Zawadzkiego. 
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oczekiwałem pomieszczeń biurowych, tablic informacyjnych i całej tej administracyjnej 

formalności”1242. 

Uchwała reorganizująca pracę za granicą powoływała się na stanowisko CKAB z lutego 

1982 r. wykluczające z Konfederacji osoby, które bez zgody kierownictwa zdecydowały się 

emigrację. Mogły się starać o przywrócenie członkostwa „jeśli podejmą i wykażą się 

odpowiednią działalnością”. Podjęte działania miały na celu uporządkowanie aktywności 

zagranicznej. Wyraźnie stwierdzano, że przebywający za granicą konfederaci powinni zgłosić 

się do biura w kraju przebywania. Nie mogli podejmować niezależnej działalności na rzecz 

KPN. Ciekawym pomysłem, powstałym głównie dla rozsądzania sporów personalnych, było 

utworzenie Rad Terytorialnych, których członków miała powoływać Rada Polityczna bądź 

CKAB. Automatycznie wchodzili do niej kierownicy biur KPN, a działalność w niej nie 

musiała być podawana do wiadomości publicznej. Powołano także instytucję centralną tj. Radę 

KPN w Wolnym Świecie, której do momentu urlopowania przewodniczył Maciej Pstrąg-

Bieleński. Jednocześnie sprawując funkcję przewodniczącego Rady Terytorialnej w USA1243. 

Ambitne plany wiązano z poligrafią zagraniczną. Planowano utworzyć filię Wydawnictwa 

Polskiego w Szwecji, którego szefem miał zostać Zbigniew Rybarkiewicz. Filia miała 

koordynować w przyszłości inne zagraniczne inicjatywy wydawnicze. Pomysł okazał się 

nierealny a rosnące z czasem zniechęcenie do dalszej działalności Rybarkiewicza zaowocowało 

w kwietniu 1988 r. wycofaniem się przez niego z wspierania KPN1244. Z kolei we Francji 

nadzieje wiązano z Andrzejem Kowalczykiem i prowadzonym przez niego Polskim Ośrodkiem 

Wydawniczym1245. Niezrealizowaną inicjatywą okazał się periodyk redagowany przez Tamarę 

Sochacką, mający ukazywać się w USA jako pismo zagraniczne KPN1246. 

Ważnym elementem zmian w działalności zagranicznej było coraz mocniejsze 

utożsamianie się przez KPN z Ligą Niepodległości Polski. Przytaczana uchwała Rady 

Politycznej KPN mówiła wprost: „Założenia, cele i charakter polityczny LNP i KPN są 

                                                 
1242 Z. Rybarkiewicz, Wspomnienia [w:] Łódzka KPN…, s. 97-98. 
1243 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Uchwała Rady Politycznej KPN w sprawie działalności zagranicznej, 
16 VII 1987 r., k. 98-100. 
1244 Rybarkiewicz ostatecznie zrezygnował z aktywności na rzecz KPN w marcu 1990 r. prosząc o formalne 
zakończenie urlopowania. W liście adresowanym do Moczulskich pisał, że włączenie go do Rady Politycznej 
traktował jako zaszczyt i honor ale jego aktywność w niej była znikoma. „Chcę żyć cicho, spokojnie, jeśli się da 
to wygodnie. Wypalił się we mnie ogień walki i zaangażowania”. (AKK, List Zbigniewa Rybarkiewicza do Marii 
i Leszka Moczulskich, 5 III 1990 r., bp.). 
1245 To prawdopodobnie o niego chodziło SB, gdy uzyskała informację, że Krzysztof Król przekazał w kwietniu 
1983 r. „Andrzejowi z Paryża” informacje o pobiciu członka KPN z Płocka. W późniejszym okresie Kowalczyk 
pomagał m.in. zdobyć zaproszenia na wyjazd Wiesławowi Gęsickiemu i Jarosławie Maćkowiak (zob. AIPN, 
0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek uzupełniający do SOR „Grot”, 13 IV 1987 r., k. 35.). 
1246 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Uchwała Rady Politycznej KPN w sprawie działalności zagranicznej, 
16 VII 1987 r., k. 102; Z. Rybarkiewicz, Wspomnienia [w:] Łódzka KPN…, s. 104. 
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identyczne, zaś obie partie bardzo ściśle współpracując tymi samymi metodami zmierzają do 

tego samego celu”. Zachęcano emigrantów z Wielkiej Brytanii do wstępowania do LNP a tych 

z innych krajów do zakładania komórek LNP. Treść uchwały budowała złudne wrażenie 

konfederackiej potęgi za granicą. Pisano w niej m.in. o powstaniu we Francji Stowarzyszenia 

Przyjaciół KPN, a także o Klubach Polski Niepodległej działających w USA i Kanadzie, gdzie 

za ich organizację i funkcjonowanie odpowiadali ks. Kazimierz Wronka, Waldemar 

Włodarczyk i Mieczysław Raczkiewicz. Zapowiadano utworzenie podobnej organizacji w 

Wielkiej Brytanii. Docelowo miały one powstać „we wszystkich krajach osiedlenia Polaków”. 

Wśród aktywnych twórców tychże struktur wymieniano: Krzysztofa Unruga z Francji; Macieja 

Pstrąg-Bieleńskiego, Mieczysława Raczkiewicza i Henryka Szustera (wszyscy USA); Andrzeja 

Pietrzaka i Krzysztofa Pstrokońskiego z Wielkiej Brytanii oraz Ryszarda Frygę z Kanady. 

Propozycję prowadzenia londyńskiego biura KPN otrzymał wcześniej Zbigniew Rybarkiewicz 

ale ją odrzucił nie widząc perspektyw na przeprowadzkę ze Szwecji na Wyspy Brytyjskie1247. 

W rzeczywistości inicjatywy te okazały się efemerydami. W połowie 1988 r. SB oceniała, 

że za granicą działa dziesięć biur KPN, połowa w USA. W Nowym Jorku prowadził je Marek 

Ruszczyński oraz Ryszard Jonak (osobno), w Pheonix Maciej Pstrąg-Bieleński, w Saint Luis 

Krzysztof Bzdyl a w Hamtramick k. Detroit Bolko Skowron. Wciąż w Kanadzie wspierał KPN 

Aleksander Pruszyński. Pozostałe biura działały w Europie. W Paryżu prowadził je Przemysław 

Zawadzki, w Wiedniu Piotr Radowski. Funkcjonowało także szwedzkie biuro Pawła 

Wielechowskiego. W 1988 r. powstało także Biuro Zagraniczne w Szwajcarii, które 

zorganizował mieszkający we Fryburgu Piotr Chrulski1248. 

KPN starała się aktywizować także podczas wizyt w PRL przedstawicieli zachodnich 

państw. Gdy końcem września 1987 r. przybył do Warszawy George W. Busch, partia 

Moczulskiego postanowiła wykorzystać sytuację do nagłośnienia własnej działalności. Liderzy 

KPN planowali przeprowadzić 16 września 1987 r. konferencję prasową związaną z wizytą 

Buscha. By jej przeciwdziałać kierownictwo MSW postanowiło powtórzyć manewr z 

wezwaniem Moczulskiego i Króla do złożenia zeznań w jednej z toczących się spraw. Wydaje 

się jednak, że działania tego typu - nagłaśniane niemal od razu m.in. przez RWE - sprawiały 

                                                 
1247 AKK, Przedstawicielstwa i Biura Zagraniczne KPN, 15 IX 1987 r., bp; AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, 
Uchwała Rady Politycznej KPN w sprawie działalności zagranicznej, 16 VII 1987 r., k. 100-102; Z. Rybarkiewicz, 
Wspomnienia [w:] Łódzka KPN…, s. 101-103; Konfederaci w Ameryce, „Gazeta Polska” 24 XII 1987 r., nr 7 (31), 
s. 4. 
1248 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez 
SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 71; Idem, t. 6, Komunikat Biura Zagranicznego 
KPN w Szwajcarii, 21 X 1988 r., k. 243; Idem, AIPN, 001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana 
grupa antypaństwowa, WSO Legionowo 1989, k. 40-41. 
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władzom więcej problemów niż korzyści. Zwłaszcza, że informacje o działaniach MSW 

redagowano w dramatycznym tonie. Mimo interwencji SB konferencja się odbyła a 

dziennikarzy w mieszkaniu przy ul. Jaracza powitali Adam Słomka z Adamem 

Wojciechowskim. Przekazali zgromadzonym posłanie KPN adresowane do prezydenta 

Ronalda Reagana. Wspominano w nim m.in. o przypadającej następnego dnia rocznicy 

sowieckiej napaści na Polskę. Nowością było pojawienie się na ul. Jaracza Ewy Berberyeusz, 

reprezentującej „Tygodnik Powszechny”. Wcześniej na konferencje opozycji przychodzili 

głównie przedstawiciele zagranicznych mediów1249. 

Moczulski zgodnie z przyjętą taktyką odmówił składania wyjaśnień, natomiast poza 

protokołem szeroko opisywał plany KPN związane ze zbliżającą się wizytą. Nie taił, że usiłuje 

doprowadzić do spotkania z Buschem a także, że jest przygotowywany specjalny numer 

„Drogi”, poświęcony wizycie amerykańskiego polityka. Wyrazem pewnego rodzaju 

„bezczelności” było otwarte informowanie funkcjonariuszy SB o tematach jakie chciałby 

poruszyć w rozmowie z wiceprezydentem USA. Mówił wprost, że będzie starał się przekonać 

Busha do tego, że obecne władze nie są w stanie zaradzić pogłębiającemu się kryzysowi 

gospodarczemu i nie potrafią wskazać perspektyw wyjścia z niego. Elementem potencjalnych 

rozmów miała być także kwestia ewentualnego wsparcia finansowego Polski przez 

Amerykanów. Konfederaci planowali także przekazać wiceprezydentowi memoriał dotyczący 

spraw bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Ostatecznie do tego nie doszło1250. 

Członkowie KPN przy okazji wizyty starali się akcentować poparcie dla działań USA. Na 

jednym z budynków w Warszawie zawisł m.in. duży, opatrzony symbolem KPN, transparent o 

treści „Polska Walcząca wita swojego przyjaciela wiceprezydenta USA Georga Busha”. W 

prasie konfederackiej przypominano o waszyngtońskim spotkaniu Busha z Moczulskim. Fakt, 

że nie doszło do kolejnego, tłumaczyli ograniczeniami protokołu dyplomatycznego. 

Wiceprezydent USA spotkał się wówczas z gen. Wojciechem Jaruzelskim, prymasem Józefem 

Glempem oraz Lechem Wałęsą1251. 

W tym czasie miała miejsce kolejna z politycznych polemik Moczulskiego z Jackiem 

Kuroniem. We wrześniu 1987 r. Kuroń opublikował artykuł pt. Krajobraz po bitwie. Była to 

pesymistyczna ocena aktualnej sytuacji opozycji a także próba wyznaczenia kierunków jej 

                                                 
1249 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej, 16 IX 1987 r., k. 161; Idem, Przegląd 
Audycji Zagranicznych, 17 IX 1987 r., k. 164; Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 5 X 1987 r., „Droga” 1987, 
nr 25, s. 39-40. 
1250 AKK, Propozycje RP KPN w sprawie wizyty wiceprezydenta Busha w Polsce, 31 VIII 1987 r., bp.; AIPN, 
0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej, 16 IX 1987 r., k. 161-163. 
1251 Komunikat Rady Politycznej, „Gazeta Polska” 1 XI 1987 r., nr 5 (29), s. 1, 3. 
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dalszego działania. Kuroń zauważając coraz większy marazm w środowiskach opozycyjnych 

pisał wprost, że rozpada się właśnie system totalitarny i pojawia się szansa przemian. Jednak 

społeczeństwo było w stanie marazmu a podziemie „Solidarnościowe” skłócone. Stawiał także 

zarzut, iż znaczna część działaczy podziemia zaczęła myśleć w kategoriach ostatecznych, czyli 

odzyskania pełnej niepodległości, zamiast stanowić oparcie dla nacisku społecznego który 

wymuszałby stopniowe reformy. Zdaniem Kuronia zbliżające się przemiany i upadek systemu 

były oczywiste a ich charakter zależał wprost od sytuacji w ZSRS. Utrzymanie reform 

Gorbaczowa miało zdaniem Kuronia prowadzić do ewolucyjnej i pokojowej demokratyzacji, 

leżącej w interesie Polski. Kuroń twierdził , że „drugi Sierpień” nie nastąpi a wszelkie niepokoje 

społeczne nic nie zmienią, jeżeli nie dojrzeje porozumienie co do kształtu przemian1252. 

Takie przedstawienie sytuacji wywołało szybką reakcję przewodniczącego KPN. Pod 

koniec listopada 1987 r. Moczulski w rozmowie z redaktorem „Gazety Polskiej” polemizował 

z tekstem Kuronia. Zarzucał mu, że ocenia sytuację w imieniu osób, które „bronią mimo 

wszystko uzyskanych pozycji”, natomiast KPN, Ruch „Wolność i Pokój” czy tworząca się PPS 

dostrzegają, „jak daleko już zaszli Polacy w walce z totalitaryzmem i widzą przede wszystkim 

pozycje do zdobycia”. Przekonywał, że kraj jest dopiero „przed bitwą”. Moczulski - w 

przeciwieństwie do Kuronia - oceniał stan wojenny za wygrany przez opozycję i społeczeństwo 

(pomimo znacznych kosztów). Nie odchodził od głoszonej koncepcji tzw. trzech horyzontów, 

w której relegalizacja „Solidarności” była równoznaczna z osiągnięciem pierwszego. Jego 

zdaniem coraz gorsza sytuacja ekonomiczna wymuszała silniejszą polaryzację społeczeństwa, 

która miała stać się w przyszłości przyczyną wybuchu społecznego1253. 

W tym czasie konfederaci krytykowali także pomysł referendum z 29 listopada 1987 r. W 

zamyśle ekipy Jaruzelskiego miało ono stanowić jeden z elementów tzw. drugiego etapu 

reformy gospodarczej. Oficjalne stanowisko partii przypominało po raz kolejny, że celem KPN 

jest budowa niepodległej i demokratycznej III Rzeczypospolitej. Początkowo pozytywne 

odniesienie się do referendum uzależniano od wypuszczenia z więzień i aresztów więźniów 

politycznych (m.in. Krzysztofa Wolfa, szacowano że podobnych przypadków jest ok. 40); 

umieszczenia pytania o stosunek obywateli do przywrócenia pluralizmu związkowego; 

stworzenia systemu umożliwiającego obywatelską kontrolę procesu wyborczego. W przypadku 

niespełnienia postulatów KPN deklarowała bojkot referendum. Bliżej terminu przeprowadzenia 

                                                 
1252 J. Kuroń, Spoko!..., s. 66-67. Tekst po raz pierwszy ukazał się w skróconej formie w „Tygodniu Mazowsze”, 
następnie kolportowano go w formie broszury oraz opublikowano m.in. w „Aneksie” (zob. J. Kuroń, Krajobraz 
po bitwie, „Tygodnik Mazowsze” 2 IX 1987, nr 219, s. 1-2; Ibidem, „Aneks” 1987, nr 48, s. 3-13). 
1253 L. Moczulski, Krajobraz przed bitwą, Warszawa 1987; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 416; P. Wierzbicki, 
Konfederacja Polski Niepodległej - model opozycyjności…, s. 41-42. 
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stanowisko partii z pozornie koncyliacyjnego zamieniło się w bardziej stanowcze. O 

referendum pisano jako manipulacji mającej ograniczyć skalę społecznych protestów po 

planowanych podwyżkach. 19 listopada 1987 r. KPN oficjalnie ogłosiła bojkot. Później 

podważała oficjalną frekwencję (67%). Powołując się na własne badania pisano o 40% 

frekwencji. Wychodząc z założenia iż 60% społeczeństwa zbojkotowało udział w referendum, 

uznano to za sukces „niezależnego społeczeństwa”1254. 

W początkach października 1987 r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie członków 

KPN. Wedle informacji uzyskanych przez SB miało być kongresem, ale z uwagi na niską 

frekwencję potraktowano je jedynie jako zwykłą naradę. Odbyło się w pomieszczeniach parafii 

św. Kazimierza (a po interwencji u proboszcza przeniesiono się do ojców Dominikanów) i 

uczestniczyło w nim 35 osób (wobec 60 planowanych), w tym wszyscy najważniejsi działacze. 

Rozpoczęło się od wprowadzenia wygłoszonego przez Moczulskiego. Następnie Krzysztof 

Król zreferował kwestie organizacyjne. Ostatnią, najdłuższą częścią obrad okazała się dyskusja 

poświęcona wszelkim sprawom związanym z działalnością KPN. Lider partii przekonywał, że 

aktualna sytuacja geopolityczna sprzyja działalności opozycji i sprawie niepodległości. 

Konsekwentnie twierdził, że pierwszym celem politycznym będzie przywrócenie 

„Solidarności” a po nim wprowadzenie w kraju pluralizmu politycznego. Emocje wzbudziło 

wystąpienie Krzysztofa Króla który poruszył kwestie finansowe i rzekomego 

nieodprowadzania nadwyżek finansowych z terenowych grup do centrali KPN. Z drugiej strony 

usłyszał, że „teren” także cierpi na brak środków oraz chętnych do działalności opozycyjnej. 

Faktycznie, KPN była mocno niedoinwestowana i środki czerpała głównie z działalności 

poligraficznej, składek członkowskich oraz niewielkich datków płynących od polskiej 

emigracji. Próbując zaradzić sytuacji Aleksandra Kozłowska, jedna z łódzkich działaczek, 

proponowała stworzenie systemu warsztatów rzemieślniczych, finansujących działalność 

partyjną. Pomysł nie spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem. W dalszej części 

dyskusji starano się ustalić datę III Kongresu KPN. Opisując przebieg spotkania analitycy 

MSW akcentowali, że odbywał się w atmosferze rozgardiaszu organizacyjnego i trudności z 

zebraniem quorum. Często kierowano rozmowy na marginalne problemy i doszło do kilku 

humorystycznych sytuacji (przykładów nie podano). Jednym z bardziej wzruszających (a dla 

                                                 
1254 Oświadczenie w sprawę przygotowywanego referendum, „Gazeta Polska” 1 XI 1987 r., nr 5 (29), s. 2; 
Referendum. Oświadczenie!, „Gazeta Polska” 20 XI 1987 r., nr 6 (30), s. 1; Referendum. Oświadczenie!, „Gazeta 
Polska” 24 XII 1987 r., nr 7 (31), s. 1; K. Król, Jak sfałszowano referendum, „Gazeta Polska” 24 XII 1987 r., nr 7 
(31), s. 1-2; K. Król, Być albo nie być w więzieniu, „Gazeta Polska” 24 XII 1987 r., nr 7 (31), s. 2-3. 
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esbeków groteskowych) momentów było wystąpienie płk Wiesława Żakowskiego, który ze 

łzami w oczach dziękował KPN za kontynuowanie dzieła AK1255. 

Początek listopada tradycyjnie minął konfederatom na przygotowywaniu inicjatyw 

związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. 11 listopada brali masowo udział w 

niezależnych manifestacjach. W ich trakcie ok. 100 osób zostało zatrzymanych przez MO i SB. 

„Gazeta Polska” informowała, że w Warszawie 8-tysięczny tłum („Tygodnik Mazowsze” pisał 

o 5-ciu tysiącach) zmierzający z katedry św. Jana pod Grób Nieznanego Żołnierza został 

zaatakowany przy funkcjonariuszy i podzielony na dwie części. Doszło do starć w wyniku 

których zdobyto m.in. pałkę i kilka milicyjnych czapek. Pałka miała zostać przekazana, jako 

wotum dziękczynne, na Jasną Górę. Wśród skandowanych haseł pojawiały się m.in. 

„Solidarność”, „Niepodległość”, „KPN”, „Morawiecki” i „Moczulski”1256. 

15 listopada 1987 r. miał miejsce zjazd założycielski reaktywowanej w kraju Polskiej Partii 

Socjalistycznej. Wśród osób zaangażowanych w nową inicjatywę opozycyjną (poza 

działaczami lewicowymi takimi jak: Jan Józef Lipski, Piotr Ikonowicz czy Andrzej 

Malanowski) byli także członkowie KPN. W skład PPS weszła przede wszystkim 

Niepodległościowa Grupa Polskich Socjalistów z Krakowa a także Jacek Pawłowicz. Liderkę 

krakowskiej grupy, Agatę Michałek, wybrano wiceprzewodniczącą Centralnego Komitetu 

Wykonawczego PPS. Według Kamila Dworaczka, wprowadzając do PPS grupę konfederatów 

kierownictwo KPN chciało zrównoważyć wpływy dawnego KOR i zapewnić sobie wpływ na 

jej działalność. Z kolei biograf Jana Józefa Lipskiego zauważył iż lider KPN w reaktywacji PPS 

- poza sentymentem do przedwojennych partii politycznych - mógł widzieć szansę na 

wzmocnienie radykalniejszego nurtu opozycji1257. 

Dzień po reaktywacji PPS Rada Polityczna KPN wydała oświadczenie, w którym z 

zadowoleniem witano nową partię opozycyjną. „Odrodzenie PPS wzbogaca zasadniczo 

panoramę życia politycznego w Polsce i zdecydowanie umacnia opozycję demokratyczną. 

Widzimy w Polskiej Partii Socjalistycznej cennego partnera w walce o niepodległość, o 

przywrócenie demokracji, praw człowieka i wzajemnej tolerancji. Jesteśmy przekonani, [że] 

                                                 
1255 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej, 9 XI 1987 r., k. 177-180; mail 
Ryszarda Bociana z 12 VII 2019 r. 
1256 Obchody rocznicy niepodległości, „Gazeta Polska” 20 XI 1987 r., nr 6 (30), s. 1-2; W rocznicę Niepodległości, 
„Tygodnik Mazowsze” 11 XI 1987 r., nr 227, s. 3; [Korybut], Folklor mazowiecki, „Gazeta Polska” 24 XII 1987 
r., nr 7 (31), s. 3. 
1257 [Andrzej Socyał], Reaktywowaliśmy PPS, „Gazeta Polska” 15 I 1988, nr 1 (32), s. 1, 3; K. Dworaczek, Polska 
Partia Socjalistyczna 1987-1990 [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, 
G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 433-434; A. Słomka, op.cit., s. 68; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 415; Ł. 
Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 591-592. Łukasz Garbal - w ślad za 
informacją SB - błędnie przypisał tworzenie komórki PPS w Krakowie Maciejowi Gawlikowskiemu i jego matce. 
Gawlikowski nie znalazł się w grupie, która przeszła wówczas z KPN do PPS. 
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współpraca między nami rozwinie się szybko i efektywnie”1258. W dokumencie nie mogło 

zabraknąć odwołania do Józefa Piłsudskiego i tradycji niepodległościowych obu partii. Jednak 

najważniejsze - z punktu widzenia bieżącej sytuacji politycznej - było zaproszenie PPS do 

wejścia w skład Tymczasowej Komisji Stronnictw Niepodległościowych. 

„U nas coraz ciekawiej, a co ważniejsze coraz lepiej wszystko się toczy. Wprawdzie 

rokowania gospodarcze słabe i wiele wskazuje, że rzeczy pobiegną tym samym torem co w 

Jugosławii, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” - pisał do premiera Edwarda 

Szczepanika u schyłku 1987 r. Leszek Moczulski1259. 

  

                                                 
1258 Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 16 XI 1987 r. Dokument został odczytany na antenie RWE a także był 
przedrukowywany pisma drugoobiegowe oraz emigracyjne (zob. Oświadczenie KPN w sprawie PPS, 
„Rzeczpospolita Polska” 15 XII 1987 r., nr 12 (399), s. 11; Z prac Rady Politycznej, „Gazeta Polska” 24 XII 1987 
r., nr 7 (31), s. 3). 
1259 IPMS, sygn. PRM-E/437, List Leszka Moczulskiego do Edwarda Szczepanika, 30 XI 1987 r., bp. 
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Rozdział IV: Upadek systemu (1988-1990) 

 

4.1.Próby zjednoczenia opozycji niepodległościowej 

 

W rok 1988 Konfederacja wkraczała z nieskrywanymi nadziejami na sukces. W 

styczniowym numerze „Gazety Polskiej” ukazał się obszerny wywiad z Leszkiem Moczulskim. 

Analizował w nim sytuację geopolityczną po podpisaniu przez USA i ZSRS porozumienia o 

likwidacji rakiet średniego zasięgu. Przedstawiał go jako sukces Amerykanów, co miało 

przełożyć się korzystnie na sytuację Polski. Kryzys ZSRS miał wiązać mu ręce w sprawach 

międzynarodowych, co zdaniem lidera KPN powinno zostać bezwzględnie wykorzystane przez 

Polaków. „Jeśli będziemy aktywni, jeśli potrafimy stać się czynnym składnikiem polityki 

międzynarodowej, jeśli społeczeństwo polskie będzie brać swój los w swoje ręce - odzyskamy 

niepodległość, niezależnie od tego, czy ZSRR się na to zgodzi […] Pamiętajmy jednak, że jeśli 

my o siebie sami zadbamy, inni nam pomogą. Jeśli ograniczymy się do płaczu nad własnymi 

nieszczęściami, nie pomoże nam nikt” - konstatował1260. 

15 stycznia 1988 r. w mieszkaniu przy ul. Jaracza odbyła się kolejna konferencja prasowa. 

Poświęcono ją więźniom politycznym wciąż przebywającym za kratami. Wśród wymienionych 

sylwetek nie było członków KPN. W konferencji wzięła udział m.in. Anna Morawiecka, córka 

więzionego Kornela Morawieckiego oraz inny działacz obalający tezy komunistycznej 

propagandy o terrorystycznym charakterze SW. Poza liderem SW, wśród wymienionych 

więźniów podawano m.in. Piotra Bednarza, Zbigniewa Hodysza, Kazimierza Krauze, 

Krzysztofa Wolfa oraz Jacka Żabę. Głównym elementem nagłaśnianym wówczas przez KPN, 

był pogłębiający się kryzys gospodarczy i nieudolność reform gospodarczych. Powtarzano 

obecne w programie KPN hasła o przekierowaniu środków płynących do aparatu przymusu 

(MSW, armia, propaganda) na segmenty podnoszące poziom życia społeczeństwa, takie jak 

służba zdrowia, oświata czy opieka społeczna1261. 

Na łamach „Drogi” przekonywano, że sytuacja geopolityczna w 1988 r. będzie dla Polski 

korzystna. Głównym powodem takiego stanu rzeczy miało być wchodzenie sowieckiego 

imperium w schyłkową erę: „Sowiety, jako imperium, toczy od wewnątrz choroba 

gospodarczej niewydolności […] istnieją uzasadnione powody do optymizmu, jeśli tylko 

                                                 
1260 Reagan, Gorbaczow i my, „Gazeta Polska” 15 I 1988, nr 1 (32), s. 1-2. 
1261 W obronie więźniów, „Gazeta Polska” 15 I 1988, nr 2 (33), s. 1; Lista więźniów politycznych, „Gazeta Polska” 
15 I 1988, nr 2 (33), s. 1-2; Apel, „Gazeta Polska” 15 I 1988, nr 2 (33), s. 1; Więźniowie polityczni, „Tygodnik 
Mazowsze” 11 XI 1987 r., nr 227, s. 1; L. Moczulski, Głodny naród może władzę zjeść, „Gazeta Polska” 18 II 
1988, nr 3 (34), s. 1. 
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oderwiemy się na chwilę od perspektywy polskiego, pustego talerza. Oczywiście, imperia 

umierają powoli. Imperia bywają też groźne w okresie agonalnym. Jest jednak sprawą ważną 

rozpoznać stadium agonii imperium”1262. 

Końcem lutego 1988 r. lider KPN negował ideę porozumienia z dwóch co najmniej 

przyczyn. Podważał moralny aspekt prowadzenia negocjacji z odpowiedzialnym za zbrodnie 

stanu wojennego Wojciechem Jaruzelskim. Drugie zastrzeżenie dotyczyło aspirowania przez 

Wałęsę i jego otoczenie do reprezentowania całej opozycji. Strona społeczna prowadząca 

negocjacje nie miała zdaniem Moczulskiego takiego mandatu1263. 

Pomimo liberalizacji podejścia do opozycji zastosowanego przez władze, co jakiś czas 

dochodziło do „działań dyscyplinujących” wobec jej przedstawicieli. Zwłaszcza wobec 

organizacji radykalnych, takich jak KPN. Stało się tak m.in. w Lublinie, gdzie w marcu SB 

odbyła szereg rozmów z lokalnymi członkami KPN. Zatrzymano wówczas m.in. Dariusza 

Wójcika, którego przewieziono do siedziby prokuratury na „rozmowę profilaktyczno-

ostrzegawczą”. Niepokój funkcjonariuszy wywołało zacieśnienie współpracy konfederatów ze 

studentami tworzącymi NZS na KUL-u. Ich irytację budził fakt, że musieli działać w granicach 

prawa. Esbecy meldowali, że część rozmów nie została przeprowadzona z uwagi na odmowy 

wpuszczania ich do mieszkań. Jako przykład wielkokrotnego odmawiania podawali innego 

konfederatę, Zygmunta Miszczaka. W tym samym czasie analitycy KC PZPR zauważali 

„wyraźnie wzrastające przejawy aktywizacji” opozycyjnych partii politycznych. Poza KPN 

wymieniano w tej grupie także LDP „N” i PPN, określając je mianem „skrajnie prawicowych i 

antykomunistycznych”. Orientacja pracowników Wydziału Propagandy w świecie opozycji 

była znikoma. Twierdzili m.in. iż KPN, SW i WiP uznają zwierzchność Wałęsy1264. 

Jednym z rozważanych w MSW elementów dyskredytujących liderów KPN była kradzież 

cennych książek z Biblioteki Narodowej. W lutym 1988 r. jeden ze stołecznych antykwariuszy 

powiadomił kierownictwo biblioteki, iż 10 lutego 1988 r. Krzysztof Król usiłował mu sprzedać 

„Pana Tadeusza” z 1834 r. oraz „Dzieła” Maurycego Mochnackiego z 1863 r. Rozpoznał na 

nich ślady po pieczęciach Biblioteki Narodowej. Z perspektywy władz sprawa była rozwojowa. 

Dzięki niej możliwe było skompromitowanie nie tyle KPN, co atak na całą opozycję. 20 lutego 

1988 r. w Departamencie III MSW wszczęto SOR „Paser”, którego celem było: „udowodnienie 

                                                 
1262 Trzy perspektywy, „Droga” 1988, nr 26, s. 1-3. 
1263 S. Tylżycki [J. Maziarski], KPN już wystartowała, „PWA” 3 III 1989 r., s. 3; J. Skórzyński, Rewolucja 
okrągłego stołu, Kraków 2009, s. 317. 
1264 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Informacja dot. audycji RWE pt. „Akcje MO i SB w Lublinie”, 12 IV 
1988 r., k. 206-207; Informacja o stanie nastrojów społecznych i działalności przeciwnika w pierwszym okresie II 
etapu reform z 2 marca 1988 r., opracowana przez Zespół Prognoz Wydziału Propagandy KC PZPR [w:] Polska 
1986-1989: koniec systemu, t. 3, Dokumenty, red. A. Dudek, A. Friszke, Warszawa 2002, s. 75-81. 
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K[rzysztofowi] Królowi kradzieży książek lub skazanie go jako pasera. Skazanie 

wymienionego za kradzież lub paserstwo skompromituje go jako działacza tzw. opozycji 

politycznej w oczach społeczeństwa oraz skompromituje wszystkich działaczy Konfederacji 

Polski Niepodległej”1265. 

Podczas rewizji esbecy znaleźli kolejne książki ze śladami pieczęci: „Parlament 

Rzeczypospolitej 1919-1927” z 1928 r.; pierwszy tom „Księgi Chwały Piechoty” oraz trzy 

tomy XIX-wiecznego wydawnictwa „Polska - jej dzieje od czasów najdawniejszych do chwili 

obecnej”. Podczas przesłuchania Król złożył oświadczenie, iż całą sprawę uważa za 

prowokację władz, której celem była jego dyskredytacja bądź uwięzienie. Według wyceny 

dokonanej na zlecenie SB wartość książek wynosiła 445 tys. zł. Wersję o kradzieży 

uprawdopodabniało zatrudnienie Króla, w latach 1983-1984, w Bibliotece Narodowej 1266. 

Bez względu na prawdziwość zarzutów paserstwa, oczywistym było, że władze usiłowały 

zdyskredytować nie tylko Króla ale całą opozycję. W czerwcu 1988 r. prokuratura zwróciła się 

do Telewizji Polskiej o opublikowanie w „Telewizyjnym Kurierze Warszawskim”, „Dzienniku 

TV” oraz „Panoramie Dnia” komunikatu o poszukiwaniu „Almanachu błękitnego” oraz 

czasopism z czasów okupacji. Można się domyślać, że służyło to głównie dyskredytacji Króla 

a nie ustaleniu faktycznego miejsca przechowywania zaginionych pozycji. Wcześniej, w toku 

konsultacji pomiędzy Biurem Śledczym MSW a Departamentem III MSW, planowano 

zablokować Królowi możliwości przedstawienia świadków potwierdzających legalne nabycie 

książek. Materiały ze śledztwa mające uderzyć w Króla przekazano rzecznikowi rządu, 

Jerzemu Urbanowi, który wykorzystał je 1 marca 1988 r. podczas jednej z osławionych 

konferencji prasowych. Jeszcze tego samego dnia Król wydał oświadczenie, w którym zarzucał 

rzecznikowi rządu kłamstwo i deklarował wytoczenie mu sprawy o zniesławienie. Kpił, że 

wypada jedynie czekać na aresztowanie Adama Michnika za gwałt a Władysława Frasyniuka 

za włamanie do kiosku. Efektem działań SB był opublikowany w „Trybunie Ludu” artykuł w 

którym przy pomocy zarzutów wobec Króla atakowano Moczulskiego oraz opozycję. Wojciech 

Zub pisał, że głośne protesty przeciwko karaniu opozycjonistów za przestępstwa pospolite są 

chybione, bowiem w „tak zwanej opozycji” nie wszyscy mieli czyste ręce. Z kolei Król bronił 

się przedstawiając własną wersję wydarzeń na łamach „Gazety Polskiej”1267. 

                                                 
1265 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Wniosek o wszczęcie SOR krypt. Paser przeciwko Krzysztofowi 
Królowi, 20 IV 1988 r., k. 6-6v; idem, Meldunek założeniowy do SOR „Paser”, 20 IV 1988 r., k. 52. 
1266 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Meldunek założeniowy do SOR „Paser”, 20 IV 1988 r., k. 52-54. 
1267 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku SOR „Paser”, 3 VIII 1988 r., k. 55; Idem, t. 5, 
Notatka dot. dochodzenia przeciwko Krzysztofowi Królowi, 11 IV 1988 r., k. 197-199; Idem, t. 6, Oświadczenie 
Krzysztofa Króla z 1 III 1988 r., k. 30; Oświadczenie Krzysztofa Króla z 2 marca 1988 r., „Gazeta Polska” 18 III 
1988 r., nr 4 (35), s. 1; W. Zub, „Prezydentura” i „Królowanie”, „Trybuna Ludu” 12 IV 1988 r., nr 84, s. 3. 
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Kontynuowane przez kolejne miesiące postępowanie zakończyło się wniesieniem 29 

października 1988 r. aktu oskarżenia. Obejmował on zarzut przywłaszczenia pięciu książek, 

których wartość tym razem oszacowano na 280 tysięcy (wcześniej była mowa o blisko 500 

tys.). Proces przed Sądem Rejonowym rozpoczął się 29 grudnia 1988 r. Oskarżony nie przyznał 

się do stawianych zarzutów podkreślając, że nabył książki legalnie od nieznanych mu osób. 

Zgromadzone w sprawie dowody nie przekonały sędziego. 28 lutego 1989 r. postanowił 

zwrócić akta do prokuratury, celem ich uzupełnienia o zeznania świadków wskazanych przez 

oskarżonego. Prokuratura Generalna wraz z MSW, mając świadomość nikłych szans na 

podważenie tych zeznań, zaproponowała zmianę kwalifikacji czynu z kradzieży na świadome 

paserstwo (faktu pochodzenia książek ze zbiorów Biblioteki Narodowej nikt nie negował). O 

wadze tej z pozoru drobnej sprawy świadczył fakt, że o kierunku prowadzonego śledztwa 

decydował osobiście gen. Wojciech Jaruzelski. Usiłowano ją wykorzystać nie tylko 

propagandowo ale także do „działań dezintegracyjnych” środowiska opozycyjnego. W MSW 

panowała opinia, że część konfederatów wyrażała wątpliwości wobec tłumaczeń Króla1268. 

Działo się to na uboczu głównych wydarzeń w kraju, coraz mocniej targanego kryzysem 

ekonomicznym. Największym strajkiem pierwszej, kwietniowej fali, był protest w Hucie im. 

Lenina. Trwał od 26 kwietnia do 5 maja 1988 r., wspierany m.in. przez KPN. Rolę pośrednika 

przekazującego informacje do RWE pełnił Zygmunt Łenyk. Równocześnie z wybuchem strajku 

członkowie Konfederacji przystąpili do akcji informacyjnych, m.in. malowania napisów „Huta 

strajkuje”. Maciej Gawlikowski wraz z Przemysławem Markiewiczem drukowali ulotki i 

komunikaty strajkowe. KPN miała ograniczony wpływ na wydarzenia1269. 

Stanowisko Konfederacji wobec wybuchających strajków zawarto w oświadczeniu 

odczytanym na antenie RWE dzień po obchodach Święta Pracy. Pisano m.in. o dalekosiężnych 

efektach nowohuckiego protestu, który w ocenie KPN był przykładem złamania bariery 

strachu, występującego w Polsce od stanu wojennego. Twierdzono, że przywrócenie 

„Solidarności” oraz pluralizm polityczny są nieuniknione. Atakowano także władze za chęć 

przerzucenia kosztów reformy gospodarczej na społeczeństwo. Alternatywą był postulat, by 

reformy zaspokajały potrzeby całego społeczeństwa a nie tylko samej władzy, zwłaszcza 

„aparatu utrzymującego w ryzach Polaków”. Rada Polityczna wzywała do oparcia reformy 

gospodarczej na pięciu założeniach: obciążeniu jej kosztami aparatu państwowego a nie 

                                                 
1268 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej z 30 XII 1988 r., k. 56-57; Idem, t. 6, 
Pismo zastępcy dyrektora Biura Śledczego MSW do zastępy dyrektora Departamentu III MSW płk. Wacława 
Króla, 5 III 1988 r., k. 36; Idem, Akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Królowi, 19 X 1988 r., k. 137-154 i nast. 
1269 R. Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie 1988-1989, Kraków 2003, s. 35-64; G. Waligóra, G. Wołk, 
op.cit., s. 416. 
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społeczeństwa (m.in. poprzez zmniejszenie wydatków na armię oraz siły policyjne); 

zwiększeniu poziomu wynagrodzeń by nie doprowadzić do pogorszenia się poziomu życia 

społeczeństwa; zwiększeniu produkcji towarów na rynek wewnętrzny i zrównaniu gospodarki 

państwowej z prywatną oraz spółdzielczą; wprowadzeniu „zamienialności złotówki”; 

powstrzymaniu inflacji poprzez regulację cen1270. W drugim dniu nowohuckiego strajku 

Moczulski oceniał sytuację jako trudną, jednak zapewniał Marka Ruszczyńskiego: „Jeśli uda 

się kilka strajków zakończyć sukcesem, oznaczać to będzie przekroczenie ważnej bariery 

psychologicznej, o trudnych do przecenienia skutkach. Natomiast jeśli pojedyncze strajki 

zamienią się w całą ich falę, będziemy mogli bardzo pójść do przodu-praktycznie wrócimy do 

sytuacji sprzed 13 grudnia 1981”1271. 

Gdy 5 maja 1988 r. władze zdecydowały się na siłową pacyfikację strajku w Nowej Hucie 

KPN nawoływała się do organizowania w innych zakładach strajków solidarnościowych. W 

jednej z wydanych ulotek pisano: „władze pod pozorem porozumienia się ze strajkującymi, 

wykorzystując przy tym Kościół katolicki, szykują kolejne uderzenia”. Nawoływano do 

powtórzenia Sierpnia’80 wykazując, że ponowna militaryzacja kraju nie jest możliwa. „Jeśli 

dziś nie okażemy się warci miana «Solidarności» - to znaczy, że jesteśmy warci losu jaki 

mamy” - wieściła jedna z ulotek1272. Z kolei kilka dni później, po załamaniu się strajku w 

Stoczni Gdańskiej1273, Krzysztof Król na antenie RWE informował, że w kraju panuje spokój. 

Podawał przykład zakładów w Ursusie w których panowała gotowość strajkowa, jednak nie 

nawoływał do organizowania nowych ognisk strajkowych1274. Z kolei lider Konfederacji 

przyznawał publicznie, że po fali strajkowej wszystkie strony były niezadowolone. Władzy 

miał się nie podobać rozmiar protestów. Społeczeństwu, brak zgody na reformy1275. 

KPN wciąż nawoływała do uczestniczenia w demonstracjach przeciwko władzom. W 

„Gazecie Polskiej” kolportowanej na początku maja, ale redagowanej przed wybuchem 

pierwszej fali strajków 1988 r. nie kto inny jak wspomniany Król - odwołując się do 

manifestacji z lat ubiegłych - zachęcał do jak najliczniejszego uczestniczenia w kolejnych. 

Pełen optymizmu przyznawał: „Jak gdyby społeczeństwo budziło się. Dużo młodzieży, 

                                                 
1270 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych: tekst oświadczenia Rady Politycznej 
KPN, 1 V 1988 r., k. 208-210. 
1271 AIPN, 3057/19, SO „Atena-80”, List Leszka Moczulskiego do Marka Ruszczyńskiego, 6 V 1988 r., k. 217. 
1272 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Do solidarnych ludzi pracy (ulotka KPN z 5 V 1988 r.), k. 213. 
1273 W trakcie strajku na terenie stoczni gdańskiej KPN reprezentowała Mariola Wenger z Torunia, którą 
wpuszczono tam dzięki przychylności ks. Henryka Jankowskiego. Udało jej się nawet wygłosić przemówienie 
skierowane do strajkujących robotników, jednak zostało ono przez część Komitetu Strajkowego przyjęte jako zbyt 
radykalne (zob. W. Polak, Konfederacja Polski Niepodległej w Toruniu i w Bydgoszczy…, s. 126-127). 
1274 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych, 11 V 1988 r., k. 202-203. 
1275 Bez pomocy przywódców. Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Solidarność Podbeskidzia” 6 VI 1988 r., s. 1-2. 
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transparenty, skandowane hasła i wola walki - aby zwyciężyć. I wszechogarniająca radość ze 

zdobytej w zadymie milicyjnej czapki, wyrwanej z rąk ZOMOwca milicyjnej pały. Radość, że 

nie tylko oni wygrywają, że oni też mogą się bać, że nie oni muszą być wyłącznymi panami, że 

ulice znów muszą być nasze […] programowo uważamy, iż demonstracje, począwszy od 

najbardziej ograniczonych, skromnych w środkach i wymagających minimalnego 

zdecydowania od ich uczestników, są i będą stałą formą działania. Nieprawda, że są one zbyt 

kosztowne. Prawda, że są działaniem siłowym. Są pokazaniem siły sobie samemu, 

umocnieniem się przez świadomość odważnej i grupowej akcji. Są pokazaniem siły 

społeczeństwu, że nie jest osamotnione i że nie wszystko stracone. Są pokazaniem siły - 

wrogowi, aby nie czuł się nigdy bezpieczny. Manifestacje są ponadto sprawdzeniem opozycji 

w walce, weryfikacją znaczenia poszczególnych ugrupowań, przygotowaniem do bardziej 

masowych akcji ulicznych”1276. Optymizm bijący z artykułu zderzył się z rzeczywistą apatią 

społeczeństwa i załamaniem się pierwszej fali strajków. W kolejnym numerze „Gazety 

Polskiej” pisano przyznawano, iż spodziewano się po niej znacznie więcej. Poza rytualnym 

atakowaniem rządzących, zarzucano opozycji niezdecydowanie i brak aktywności. Zwracano 

uwagę na spontaniczność strajków i brak inspiracji ze strony „Solidarności”. Przeciwstawiano 

aktywność konfederatów postawie innych, bardziej koncyliacyjnych odłamów opozycji. 

Ówczesna KPN jawiła się jako krytyk dialogu z komunistami. Jednak nie wykluczano i takiej 

możliwości. „Chodzi nam o zasadnicze zmiany, zaś porozumienie władzy z opozycją jest tylko 

formą ich osiągania. Jeśli te zmiany uda się przeprowadzić inną metodą, np. faktami 

dokonanymi czy jednostronnym ustępstwem rządu (bez żadnych dwustronnych negocjacji), też 

nam wystarczy […] Gdyby nie było radykałów z ich maksymalistycznymi żądaniami, skrajną 

ekstremą dla władzy staliby się dzisiejsi umiarkowani, a ich ograniczone postulaty - 

wygórowanymi żądaniami nie do przyjęcia” - zauważał lider KPN1277. Krytyka wobec 

„ugodowej” części opozycji zaczęła się w tym czasie wyraźnie się nasilać1278. 

Warto zauważyć iż nie wszystkie demonstracje miały mieć tak radykalny charakter, jaki 

wyłaniał się z tekstu Krzysztofa Króla. W zdecydowanej większości to o czym pisał (m.in. 

zdobywanie zomowskich pałek) wynikało z agresji sił milicyjnych. Gdy władze nie 

decydowały się na siłowe rozwiązania, demonstracje przybierały pokojowy charakter. Gdy w 

kwietniu 1988 r. obchodzono 45-tą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 

                                                 
1276 K. Król, Spotkajmy się na ulicach, „Gazeta Polska”, 30 IV 1988, nr 7 (38), s. 1. 
1277 L. Moczulski, Rozumniej czy tchórzliwiej, „Gazeta Polska”, 30 IV 1988, nr 9 (40), s. 2. 
1278 Zob. Dokumenty KPN z 1-11 V 1988, „Gazeta Polska”, 18 V 1988, nr 8 (39), s. 2-3; Jak doradzać bezradność?, 
„Gazeta Polska”, 30 IV 1988, nr 9 (40), s. 2. 
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Leszek Moczulski wszedł w skład Obywatelskiego Komitetu Obchodów1279. Przed 

uroczystościami konfederaci rozwiesili przy ul. Marszałkowskiej transparent „Chwała 

powstańcom Getta - walczącym o wolność naszej wspólnej Ojczyzny - KPN”. Upamiętnienie 

powstańców zbiegła się z odsłonięciem na Cmentarzu Żydowskim tablicy upamiętniającej 

zamordowanych przez Sowietów przywódców Bundu: Henryka Erlicha i Wiktora Altera. 

Przemawiający kilka godzin później pod pomnikiem Bohaterów Getta Marek Edelman 

wspominał, że kilkutysięczny tłum uczestniczył w tej uroczystości „nie tyle z pamięci o 

Żydach, co przeciwko komunistom”. Ocenę tę należy rozpatrywać szerzej. Edelman, będąc 

organizatorem niezależnych uroczystości miał świadomość, że ich uczestnicy wybrali udział w 

nich jako wyraz protestu względem władz. W innym przypadku nic nie stało na przeszkodzie 

by wybrali oficjalne. W środowiskach żydowskich pojawiały się głosy krytyczne wobec 

zaangażowania przez Edelmana przedstawicieli opozycji w obchody wybuchu powstania1280. 

Udział Moczulskiego w uroczystościach urastał do rangi symbolu. Przez wiele lat 

zarzucano mu udział kampanii antysemickiej w 1968 r. Dwadzieścia lat później został, w 

znacznej mierze przez te same osoby, z tego „rozgrzeszony”. Można to było potraktować jako 

pewnego rodzaju domknięcie zgody zawartej w mieszkaniu Kuronia. Konfederaci włączyli się 

aktywnie w uroczystości, akcje ulotkowe oraz przygotowanie transparentów. Nawet daleki od 

KPN „Tygodnik Mazowsze” przyznawał, że najwięcej transparentów przygotowali konfederaci 

a treść jednego z nich posłużyła redakcji za tytuł artykułu. Konfederackie transparenty nie 

zawierały „politycznych” treści, odnosiły się jedynie do żydowskiej martyrologii. Mimo to 

Edelman podczas odsłonięcia pomnika zamordowanych bundowców poprosił o ich zwinięcie. 

Podczas mającego miejsce niedługo później wystąpienia uznał KPN, obok KSS „KOR” i 

„Solidarności” za kontynuatorów ludzi „wolnej myśli” - takich Erlich i Alter - gnębionych 

przez komunizm. Uroczystości okazały się sukcesem zarówno KPN, jak i całej biorącej w nich 

udział opozycji. Zgromadziły według różnych źródeł od 2 do 20 tys. (najpewniej do 10 tys.) 

uczestników, co było wynikiem okazalszym od oficjalnych obchodów. Moczulski, jak i cała 

KPN, otrzymał zaś poważny argument do walki z zarzutami o antysemityzm1281. 

                                                 
1279 W skład Komitetu weszli także: Zbigniew Bujak, Marek Edelman, Jerzy Ficowski, Bronisław Geremek, Jerzy 
Holzer, Wiktor Kulerski, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Adam Michnik, Halina Mikołajska, Kornel Morawiecki, 
Aniela Steinsbergowa oraz Lech Wałęsa (zob. M. Kobylarz, Walka o pamięć. Polityczne aspekty obchodów 
rocznicy powstania w getcie warszawskim 1944-1989, Warszawa 2009, s. 409). 
1280 Chwała powstańcom getta, „Gazeta Polska”, 30 IV 1988, nr 7 (38), s. 1, 4; W. Bereś, K. Burnetko, Marek 
Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008, s. 365; J. Hytrek-Hryciuk, J. Syrnyk, Mniejszości narodowe w Polsce 
wobec fenomenu „Solidarności” [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, 
G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 507; M. Kobylarz, op.cit., s. 407-425. 
1281 Pochylmy głowy - to ich Golgota, „Tygodnik Mazowsze”, 20 IV 1988, nr 247, s. 1; Relacja Krzysztofa Króla 
z 2012 r.; M. Kobylarz, op.cit., s. 423-427. 
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Na przełomie maja i czerwca 1988 r. w Moskwie z Michaiłem Gorbaczowem, m.in. na 

temat obustronnej redukcji uzbrojenia, dyskutował Ronald Reagan. Moczulski w przekazanym 

wówczas zachodnim dziennikarzom oświadczeniu podnosił sprawę polską. Jego zdaniem 

demokratyczna Polska byłaby gwarantem stabilności w Europie. Popierał USA zaznaczając, że 

moskiewskie rozmowy stanowiły sprawdzian wiarygodności przywódcy ZSRS. Sprytnie 

eksponował wśród warunków zgody przywrócenie wolności i demokracji w Polsce. Zestawiał 

to emigracją rosyjskich Żydów (znaną jako operacja „Most”) oraz zaprzestaniem przez 

Sowietów działań w Ameryce Południowej1282. Lider KPN nie mógł wiedzieć, że jeszcze w 

lipcu 1988 r. Wojciech Jaruzelski zapewniał Gorbaczowa, iż w rozmowach z opozycją nie jest 

możliwa relegalizacja „Solidarności” oraz powstanie opozycyjnych partii politycznych1283. 

Pojawiające się sygnały o przygotowaniach do rozmów z częścią opozycji skłoniły Radę 

Polityczną do ogłoszenia własnego stanowiska. Odczytano je na antenie RWE 13 sierpnia 1988 

r. Rezolucja podkreślała tradycyjnie, że celem KPN jest odzyskanie niepodległości i utworzenie 

w suwerennej III Rzeczypospolitej. Dla „obniżenia kosztów przemian” nie odrzucano 

porozumienia z władzami PRL1284. KPN od początku podchodziła do propozycji rozmów z 

władzą z dużą rezerwą, jednakże istotny był fakt nie negowania samej koncepcji. W 

konfederackiej prasie pojawiały się deklaracje, takie jak „bojkot wszystkich wyborów w PRL 

aż do «wolnych wyborów»”1285. Z drugiej strony, w czerwcu 1988 r. Moczulski udzielił 

wywiadu „Uczniowi Polskiemu” w którym ostro zaatakował władze: „Niepodległościowy ruch 

oporu to nie jest próba poprawienia PRL, to nie jest nadawanie socjalizmowi ludzkiej twarzy, 

to nie jest sprawa znalezienia porozumienia z rządzącymi, tylko walka na śmierć i życie. Albo 

my ich usuniemy, ich to znaczy: sowiecką agenturę, system rosyjskiego władztwa nad Polską, 

który się nazywa PRL albo oni nas zlikwidują. Owszem, mogą być zawieszenia broni, nie może 

być jednak żadnego trwałego porozumienia”1286. 

Wśród warunków wstępnych „zawieszenia broni” KPN wymieniała: pełną jawność 

toczonych rozmów, likwidację pozostałości stanu wojennego, przywrócenie stanu prawnego 

opartego na obwiązujących w PRL aktach prawnych, relegalizacja „Solidarności”, 

                                                 
1282 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej dot. przygotowywanego oświadczenia 
przez L. Moczulskiego, 25 V 1988 r., k. 224. 
1283 Wstępna informacja o wizycie sekretarza generalnego KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego 
Michaiła Gorbaczowa w Polsce 11-16 VII 1988 r. [w:] Tajne dokumenty Biura Politycznego. Ostatni rok władzy..., 
s. 8; Ł. Kamiński, Władza wobec opozycji…, s. 31. 
1284 Dokument ukazał się w „Gazecie Polskiej” końcem września 1988 r. Wcześniej opublikowały go pisma 
emigracyjne (zob. Rezolucja Konfederacji Polski Niepodległej z dnia 10 VIII 1988 r., „Narodowiec”, nr 199, 28-
29 VIII 1988; Rezolucja w sprawie porozumienia z władzami PRL, „Gazeta Polska” 30 IX 1988 r., nr 13 (44), s. 
3-4). 
1285 Co rozumiemy przez »wolne wybory«?, „Gazeta Polska”, 15 VI 1988, nr 10 (41), s. 1. 
1286 Wywiad z L. Moczulskim, „Uczeń Polski” VI 1988 r., nr 1 (42), s. 3. 
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wprowadzenie pluralizmu politycznego, legalizacja pism opozycyjnych, wprowadzenie nowej 

ordynacji wyborczej, na podstawie której w następnym roku odbyłyby się wolne wybory (z 

kandydatami zgłaszanymi przez obywateli, partie polityczne, związki zawodowe oraz 

organizacje społeczne). Obecne władze mogłyby reprezentować jedynie same siebie, a nie 

społeczeństwo, do czego nie posiadały mandatu. Rezolucja kończyła się wezwaniem środowisk 

opozycyjnych do wszczęcia rozmów i ustalenia wspólnego stanowiska1287. 

Dokument był wyrazem protestu przeciwko kształtowi zbliżających się rozmów władz z 

przedstawicielami opozycji. Władze KPN przyznawały, że półoficjalnymi kanałami krążyły 

pogłoski o ich rozpoczęciu. Pisano o wysuwaniu przez władze „licznych, choć bliżej nie 

sprecyzowanych ofert” skierowanych w stronę opozycji. Domagając się jawności, nie 

nawoływano populistycznie do prowadzenia negocjacji przed kamerami telewizyjnymi. 

Żądano jedynie ogłoszenie nazwisk negocjatorów obu stron, ich stanowisk wyjściowych oraz 

ustaleń końcowych. „Ukrywanie przed społeczeństwem faktu rozmów, ich przebiegu i wyniku 

jest niedopuszczalne zarówno z przyczyn moralnych jak i politycznych. Stawia naszą stronę w 

sytuacji gorszej oraz grozi, że ewentualne porozumienie nie zostanie uznane społecznie a nawet 

wywoła gniewne odruchy” - wieszczyła KPN1288. 

Gdy w sierpniu 1988 r. wybuchła druga fala strajkowa działacze KPN zaangażowali się po 

raz kolejny w jej współorganizowanie. Krzysztof Król na antenie RWE chwalił się, że na 

Górnym Śląsku konfederackie grupy kolportażowe rozrzuciły w ciągu trzech dni ok. 30 tysięcy 

ulotek informujących o strajkach i zachęcających do włączenia się w nie. „Na razie jest nieźle. 

Organizacyjnie jakimś cudem udało się nam zaistnieć na mapie tych wydarzeń. Ludzi jest 

garstka ale świetni” - twierdził Adam Słomka1289. Protestowano m.in. na terenie Stoczni 

Gdańskiej. Jeszcze w trakcie trwania strajku na terenie kościoła św. Brygidy w Gdańsku 

Moczulski spotkał się z Wałęsą, który przekonywał go do potrzeby szybkiego zakończenia 

protestów. Wedle Wałęsy mogły się one wymknąć spod kontroli. Moczulski relacjonował iż 

miał wrażenie, że w pewnym momencie „Lechu” pomylił go z Bronisławem Geremkiem i 

mówił iż zawsze chciał prowadzić rozmowy z rządem ale go ignorowano wskutek czego doszło 

do strajków. Moczulski przekonywał go, iż akcja strajkowa powinna trwać by wymusić na 

władzach jak najwięcej ustępstw1290. 

                                                 
1287 Ibidem; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 66-67. 
1288 Rezolucja Konfederacji Polski Niepodległej z dnia 10 VIII 1988 r., „Narodowiec”, nr 199, 28-29 VIII 1988. 
1289 AKK, List Adama Słomki do Leszka Moczulskiego, 22 VIII 1988 r., bp. 
1290 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 193-194. 
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Za aktywne wspieranie strajków Słomka został 24 sierpnia 1988 r. skazany na 

dwutygodniowy areszt. Podobne akcje miały miejsce wszędzie, gdzie istniały struktury KPN. 

W Toruniu kolportowano ulotkę, w której - poza nawoływaniem do włączenia się w strajki, 

wprowadzenia pluralizmu związkowego oraz politycznego - deklarowano wsparcie przez KPN 

każdej akcji strajkowej i oddanie do dyspozycji komitetów strajkowych „całego potencjału 

ludzkiego oraz wszystkich możliwości techniczno-organizacyjnych” jakie posiadała partia. Z 

pewnością był to potencjał zdecydowanie słabszy od głównego nurtu podziemia, jednak do 

KPN lgnęła młodzież, gotowa do poświeceń w imię wyższych idei. Dlatego też, gdy w 

październiku 1988 r. przekonywano w KC PZPR delegację z Węgier o skutecznych działaniach 

represyjnych względem KPN, brzmiało to jak zaklinanie rzeczywistości. Od początku 1988 r. 

znaczenie KPN nie malało, działo się wręcz odwrotnie. Inna sprawa, że Konfederacja wciąż 

pozostawała partią kadrową, o wodzowskim stylu zarządzania1291. 

Strajki sierpniowe udało się władzom zastopować. Stocznię Gdańską „ugaszono” dzięki 

Wałęsie i jego doradcom. Na początku września 1988 r. MSW informowało kierownictwo 

partyjne iż lider KPN oceniał działania Wałęsy jako błąd, który zmarnował szansę na eskalację 

prowadzącą do relegalizacji „Solidarności”. Według informacji SB, Moczulski - który 

bezskutecznie usiłował dostać się na teren strajkującej stoczni - zmienił wówczas front wobec 

Wałęsy. Wcześniej KPN prezentował wobec niego stanowisko neutralne, niekiedy nawet 

pozytywne, jednak po zaangażowaniu się przez Wałęsę w rozmowy ze stroną rządową uznano, 

że należy go dyskredytować w środowisku robotniczym jako „megalomana żądnego 

wygodnego stołka”. W MSW oceniano, że tak krytyczny stosunek był spowodowany odmową 

włączenia Moczulskiego do rozmów okrągłego stołu. Wałęsa tocząc rozmowy w Magdalence 

posłużył się postacią „ekstremisty Moczulskiego”, gdy zażądał od Kiszczaka wyrzucenie z 

rozmów Konstantego Miodowicza1292. 

Moczulski, a więc KPN, uważał iż opozycja skupiona wokół Wałęsy przyjęła ze szkodą 

dla siebie i kraju minimalną ofertę Kiszczaka (wygaszenie strajków w zamian za obietnicę 

rozmów na temat relegalizacji „Solidarności”). „Wynikało to ze zwykłego realizmu 

politycznego, najprostszej oceny sytuacji. Skoro główne siły opozycji boją się konfrontacji i 

                                                 
1291 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych, 20 VIII 1988 r., k. 234; Idem, 
Maszerujmy osobno-uderzajmy razem-ulotka Obszaru VIII KPN, k. 236; Adam Słomka w więzieniu, „Gazeta 
Polska” 15 IX 1988, nr 12 (43), s. 1; Sprawozdanie delegacji Wydziału Zarządzania i Administracji KC 
Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej z rozmów przeprowadzonych w Polsce 12-14 października m.in. z 
członkami kierownictwa MSW [w:] Polska 1986-1989: koniec systemu, t. 3, s. 171. 
1292 Ku wielkiej zmianie. Korespondencja między Ambasadą PRL w Waszyngtonie a Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych styczeń-październik 1989, red. H. Szlajfer, wyb. dok. M. Jędrys, H. Szlajfer, oprac. P. Ceranka, M. 
Jędrys, P. Sowiński, Warszawa 2008, s. 85. 
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marzą tylko o negocjacjach - nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeśli nie można osiągnąć 

wszystkiego, trzeba uzyskać, co się da. Niech więc będą rozmowy. Najpierw jednak trzeba 

przeciwnika zablokować w rogu. I to właśnie próbowałem bezskutecznie wytłumaczyć Wałęsie 

i Mazowieckiemu. Wiedziałem bowiem, że nawet względnie ograniczone ustępstwa, uzyskane 

dzięki rozmowom z władzami, wydatnie poprawią nasze położenie i pozwolą przygotować 

następny cios. KPN nigdy nie zachowywała się jak «Solidarność Walcząca», która sam fakt 

podjęcia rozmów z rządem kwalifikowała jako zdradę”1293. KPN i jego lider pozostający na 

uboczu głównego nurtu opozycji nie miał zatem wpływu na przebieg negocjacji pomiędzy 

głównym nurtem opozycji a stroną rządową1294. 

Tego samego dnia, gdy w willi MSW przy ul. Zawrat doszło do drugiego spotkania gen. 

Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą, Moczulski opublikował w „Gazecie Polskiej” tekst 

najpełniej obrazujący jego ocenę sytuacji. „Polska jest w przededniu wybuchu rewolucyjnego. 

Za kilka tygodni albo kilka miesięcy może nastąpić masowa eksplozja [...] Poruszenie 

społeczne jest widoczne coraz bardziej. [...] Uderzenia strajkowe, przecież nie najmocniejsze, 

wstrząsają PRL, obezwładniają władzę […] Społeczeństwo rusza. Nie wiemy, wedle jakiego 

scenariusza potoczą się wydarzenia. Może szybko dojść do strajków, może trochę później. 

Może »Solidarność« zostanie zalegalizowana w następstwie negocjacji, a może w wyniku 

strajków jeszcze bardziej masowych albo demonstracji. Jedno jest pewne. Aktywność 

społeczna wzbiera, czas stagnacji zakończył się bezpowrotnie. Idziemy do rzeczywiście 

masowego zrywu rewolucyjnego. Jeżeli władza wcześniej nie ustąpi przed społeczeństwem, 

zostanie przez społeczeństwo zdmuchnięta”1295. Lider KPN przekonywał, że cena zapłacona 

przez władze za wygaszenie strajków odbije się na pogorszeniu sytuacji ekonomicznej. 

Przewidywał w nieodległej perspektywie nawet trzycyfrową inflację. W tym samym numerze 

ukazał się tekst pt. Klęska władzy, porażka „Solidarności”, w którym Krzysztof Król pisał iż 

komuniści uznali Wałęsę za partnera ale przestrzegał przed obietnicami złożonymi przez 

Kiszczaka („trudno uwierzyć w słowo komunisty i w dodatku ministra policji”). Przewidując 

wkomponowanie Wałęsy i jego doradców w PRON, Radę Konsultacyjną lub podobną 

inicjatywę (ale bez relegalizacji „Solidarności”) przekonywał, że robotnicy szybko poczują się 

oszukani i wybuchnie kolejna, silniejsza fala strajkowa. Krytyczną opinię wobec postępowania 

                                                 
1293 Ibidem, s. 195. 
1294 Ibidem, 195-196; AIPN, 01228/2807, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej z 8 IX 1988 r., k. 
2135-2136; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989…., s. 67; J. Skórzyński, Okrągły 
stół…, s. 115-119. 
1295 L. Moczulski, Prawda najprostsza, „Gazeta Polska” 15 IX 1988, nr 12 (43), s. 1-2. 
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Wałęsy podzielał także Moczulski. W informacjach uzyskiwanych przez SB pojawiło się m.in. 

twierdzenie Moczulskiego o „sprzedaniu «Solidarności»” przez jej przewodniczącego1296. 

W tym okresie KPN w dalszym ciągu prowadziła działania zmierzające do integracji 

opozycji „radykalnej” czy też „niekonstruktywnej”, jak ją określała propaganda. W jednym ze 

spotkań zjednoczeniowych, mającym miejsce 11 października 1988 r., uczestniczył z ramienia 

SW Wojciech Myślecki. Powołano na nim Komisję Przygotowawczą Opozycji 

Niepodległościowej z Moczulskim jako jej rzecznikiem. W spotkaniu - poza KPN i SW - wzięli 

udział przedstawiciele Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość” (Jakub Wiślicki i 

Robert Pawłowski), Unii Demokratów „Baza”, Federacji WSN „Wyzwolenie” (Franciszek 

Milwid), Grupy Politycznej „Niezawisłość”1297 oraz Grupy Politycznej „Samostanowienie” 

(Jan Proskula). Pozostawiono wakat dla przedstawicieli Porozumienia Partii i Organizacji 

Niepodległościowych oraz PPS Grupa Rady Naczelnej. W opublikowanym po spotkaniu 

dokumencie zawarto postulaty przywrócenia „Solidarności” oraz przeprowadzenia wolnych 

wyborów. Władze SW ostrożnie podchodziły do kwestii zjednoczenia radykalnych odłamów 

opozycji. Myślecki wspólnie z przedstawicielem LDPN nie wziął udziału w przyjęciu 

komunikatu końcowego. Wynikało z niego że SW do Komitetu desygnowała Myśleckiego 

(„Andrzeja Lesowskiego”). Działanie konfederatów wywołało złość w kręgach kierowniczych 

SW. W kolportowanym wewnątrz organizacji dokumencie pisano: „z KPN niestety nie udało 

się dojść do ładu (tzn. nie zrozumieli, że [nie] można z SW robić balona i nie trzymać się 

ustaleń)”1298. Do kolejnych prób nawiązania współpracy już nie doszło1299. 

W kolportowanej dla wewnętrznego użytku analizie autorstwa Wojciecha Myśleckiego 

podkreślano, „że Komisja Przygotowawcza powołana w dniu 11 X 1988 r. miała na celu 

wyłącznie analizę możliwości formowania integracji opozycji politycznej”. Dalej stwierdzano, 

                                                 
1296 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej dot. wypowiedzi niektórych działaczy 
środowiska opozycyjnego nt. udziału w rozmowach „okrągłego stołu”, 8 IX 1988, k. 225-226; K. Król, Klęska 
władzy, porażka „Solidarności”, „Gazeta Polska” 15 IX 1988, nr 12 (43), s. 1; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 
418. 
1297 Grupa Polityczna „Niezawisłość” wśród warunków skonfederowania się z KPN podawała: zachowanie 
integralności organizacyjnej, podlegać miała bezpośrednio Radzie Politycznej KPN a co najmniej jeden z 
członków „Niezawisłości” miał wejść w skład CKAB KPN (zob. AKK, Propozycja warunków w stosunku do 
KPN po spełnieniu których Rada Wykonawcza Grupy Politycznej „Niezawisłość” podejmie decyzję 
skonfederowania się z KPN). 
1298 AIPN Kr, 010/12351, SOR „Ośmiornica”, Analiza sytuacji opracowana przez Wojciecha Myśleckiego (ps. 
Jerzy Lubicz), [I 1989 r.], k. 106. 
1299 IPMS, sygn. A.66/12, Oświadczenie Komisji Przygotowawczej Opozycji Niepodległościowej, 11 X 1988 r., 
bp.; Relacja Wojciecha Myśleckiego z 2 IX 2012 r.; Integracja fakt dokonany, „Gazeta Polska”, nr 14 (45)/1988, 
s. 1-2; AIPN, 01228/2807, Oświadczenie Komisji Przygotowawczej Opozycji Niepodległościowej, k. 2149; 
AIPN, 01228/2807, Konfederacja Polski Niepodległej. Analiza Departamentu III MSW z dnia 27 X 1988 r., k. 
480; Ł. Kamiński, G. Waligóra, op.cit., s. 501; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 
r…., s. 68. 
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że Moczulski nie posiada uprawień do reprezentowania nie tylko SW ale także LDP „N”, czyli 

organizacji które nie sygnowały komunikatu ze spotkania. Stwierdzał także, że współpracę z 

KPN należy prowadzić ale w konkretnych sprawach, w których obie organizacje posiadają 

zbieżne interesy. Dodawał: „wykluczone jest wchodzenie w jakieś lokalne tajniki [tajne?] 

porozumienia itp. bo [to] są kanapy i fasady potrzebne KPN-owi do wykazania, że są siłą 

główną opozycji politycznej. Niech i nawet sobie będą ale bez nas, gdyż te wszelkie 

porozumienia to przy okazji próba ujawnienia SW i przejęcia ludzi”1300. 

Z kolei w grudniowym numerze „Gazety Polskiej” Moczulski pytany o cel powołania 

Komisji twierdził, że opozycja niepodległościowa rośnie w siłę i poza Konfederacją duże 

znaczenie zaczynają odgrywać także SW oraz PPS1301. Przyznawał, że podział na kilka 

organizacji o podobnych celach jest niezrozumiały dla społeczeństwa. Z drugiej strony 

dostrzegał potrzebę integracji tej części opozycji, której władze nie chciałby zalegalizować. Na 

zarzut ograniczenia przez to niezależności wchodzących w skład Komisji organizacji 

odpowiadał: „Każde ugrupowanie niepodległościowe powinno zachować swoją odrębność, 

własne oblicze, program i nieskrępowaną możność podejmowania własnych, autonomicznych 

decyzji. Bogactwem opozycji niepodległościowej jest różnorodność opcji programowych”1302. 

W dalszej części wywiadu Moczulski wśród problemów integracji wymieniał różnego rodzaju 

partykularyzmy, podświadomą chęć dominowania (płynącą z różnych stron) a także 

przeciwdziałanie grup opozycji nie zainteresowanych wejściem w skład Komisji. Z kontekstu 

wynikało, że chodziło głównie o PPN. 

Kornel Morawiecki ostrożność i wycofanie się SW z prób jednoczenia opozycji 

niepodległościowej, komentował w następujący sposób: „odbyliśmy szereg spotkań z 

przedstawicielami KPN, podpisaliśmy z tą zasłużoną organizacją umowę o współpracy oraz 

wymianie prasy i informacji. Dyskutowaliśmy również sprawę powołania jakiejś formy 

porozumienia grup, organizacji i redakcji stawiających jasno sprawę niepodległości. […] W 

ostateczności powiedzieliśmy przyjaciołom z KPN, że SW nie widzi obecnie możliwości 

wejścia do takiego porozumienia, bo jest ono zamierzone na sprawę wielką, a my wszyscy 

jesteśmy ciągle za słabi. Dlatego wzmocnimy swoje struktury, zdobędziemy więcej 

                                                 
1300 AIPN Wr, 032/805, SO „Ośmiornica”, Analiza sytuacji (poufne), I 1989 r., k. 183. 
1301 PPS na początku stycznia 1988 r. w dyplomatyczny sposób podziękowała za zaproszenie do TKSN twierdząc, 
że aktualnym priorytetem w jej działalności PPS jest wypracowanie własnego planu działań (zob. List z PPS-u, 
„Gazeta Polska” 18 II 1988 r., nr 3 (34), s. 2). 
1302 Najważniejsza jest wspólna wola (wywiad z Leszkiem Moczulskim), „Gazeta Polska” 19 XII 1988 r., nr 17 (48), 
s. 2. 
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zwolenników dla sprawy niepodległości. Inaczej możemy sprawie zaszkodzić, tworząc jeszcze 

jedną (z wielu już istniejących) opozycyjnych fasad”1303. 

Działania na rzecz scalenia opozycji niepodległościowej zostały wyraźnie zaznaczone w 

przyjętym podczas III Kongresu KPN dokumencie. Zaznaczano w nim, że SW jest jedną z 

głównych organizacji z którą należy dążyć do porozumienia. Efekty tych działań okazały się 

jednak mizerne. Np. w Krakowie w nocy z 3 na 4 listopada 1988 r. powołano TKSN 

Małopolska, w którego skład weszli przedstawiciele KPN, LDP „N”, PPS oraz SW. W imieniu 

tej ostatniej, dokument mówiący o współpracy opozycji niepodległościowej w regionie, 

wspieraniu działań mających na celu reaktywację NSZZ „Solidarność” oraz doprowadzenie do 

wolnych wyborów nieznany „Krzysztof Tarnopolski”1304. 

Prowadzone przez KPN działania, chociaż oficjalnie się od tego odżegnywano, mające na 

celu integrację opozycji były przez pozostałe ugrupowania odbierane jako próba wchłonięcia 

lub podporządkowania przez KPN. Z drugiej strony nie można lekceważyć występujących 

różnic programowych, które pomiędzy wspomnianymi organizacjami występowały. Wydaje 

się jednak, że nie one a dominująca pozycja KPN, miała decydujące znaczenie we fiasku 

podjętych prób zjednoczeniowych1305. 

U schyłku PRL różne odłamy opozycji spotykały się głównie na manifestacjach. Zresztą 

coraz rzadziej rozbijanych przez siły milicyjne. Podczas rocznicy odzyskania niepodległości, 

11 listopada 1988 r. w tłumie, ocenianym przez organizatorów nawet na 20 tys. osób, dało się 

zauważyć transparenty m.in. KPN, NZS, PPS czy MRK „S”. Natomiast pod Grobem 

Nieznanego Żołnierza, gdzie miały miejsce przemówienia i apel poległych, orędzie prezydenta 

Kazimierza Sabbata odczytał Leszek Moczulski. Konfederaci włączyli się także w rocznicowe 

uroczystości w innych miastach. Doszło w nich do użycia przemocy przez jednostki ZOMO. 

„Gazeta Polska” informowała, że niezależne pochody rozbito w Gdańsku i Katowicach a w 

Łodzi dokonano prewencyjnych zatrzymań1306. 

Funkcjonariusze SB odnotowywali w tym czasie, że bazę dla działalności konfederatów 

stanowił Kościół. Nie chodziło wyłącznie o wsparcie moralne ale także to bardziej wymierne. 

                                                 
1303 Dwa ostatnie wywiady udzielone przez Kornela Morawieckiego przed jego aresztowaniem 9 listopada 1987 r. 
[w:] Solidarność Walcząca 1982-1990, t. 2, cz. 1, Dokumenty własne, wybór, wstęp i oprac. K. Dworaczek, G. 
Waligóra, Warszawa 2016, s. 430. 
1304 Program Konfederacji Polski Niepodległej uchwalony przez III Kongres (1989) [w:] erachiwumkpn.pl, dostęp: 
3 VIII 2019 r.; AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa opracowana w Biurze Śledczym MSW 
dotycząca przesłuchania Leszka Moczulskiego w ramach śledztwa prowadzonego przeciwko Solidarności 
Walczącej, 7 VI 1987 r., k. 33-36; AIPN Kr, 010/12351, SOR „Ośmiornica”, Uzupełnienie meldunku nr 479, 28 
X 1988 r., k. 75-76; Integracja krakowska, „Gazeta Polska” 10 XI 1988, nr 16 (47), s. 4. 
1305 Zob. K. Król, Integracja-cel główny opozycji, „Droga” 1987, nr 25, s. 16; Integracja - ale jaka?, „Polska 
Niepodległa”, nr 1/1985, s. 8; K. Łabędź, op.cit., s. 120-122. 
1306 11 listopada, „Gazeta Polska” 19 XII 1988 r., nr 17 (48), s. 1, 3. 
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Kapitan Witold Hruszka stwierdził, że niektórzy księża pozwalali konfederatom m.in. na 

korzystanie ze świątyń i budynków parafialnych do odbywania konspiracyjnych spotkań a 

także przechowywali i kolportowali wydawnictwa drugoobiegowe. W przypadku tych 

duchownych planowano, wspólnie z Wydziałami IV WUSW oraz Wydziałami ds. Wyznań 

Urzędów Wojewódzkich, ograniczać wpływy Konfederacji a także zniechęcać ich do dalszego 

wspierania KPN. W MSW zauważono także, że pojawiła się funkcja kapelana KPN1307. 

Rozważając działania dezintegracyjne wobec odradzających się struktur Konfederacji kpt. 

Hruszka proponował rozłożenie ich na trzy etapy: 1. rozpoznanie kierowniczych struktur 

poszczególnych obszarów, ich bazy poligraficznej i sieci kolportażu, kontaktów z innymi 

ugrupowaniami opozycyjnymi w celu określenia podmiotów zainteresowania; 2. odcięcie lub 

ograniczenie bazy poligraficznej i rozbicie sieci kolporterów; 3. pełną izolację trzonu 

kierowniczego od struktur terenowych. Wśród stosowanych metod Hruszka wymieniał - poza 

agenturą, obserwacją, kontrolą korespondencji i podsłuchami - bardziej wyszukane działania, 

takie jak tworzenie sieci Lokali Kontaktowych (tzw. „pułapek”) oraz infiltracja struktur KPN 

za pomocą kontrolowanych przez SB organizacji. W przypadku sukcesu prowadzonych gier 

operacyjnych zakładano przejmowanie struktur KPN1308. 

Całość działań operacyjnych skierowanych przeciwko KPN była w tym czasie 

nadzorowana Wydział II Departamentu III MSW (SOR „Oszuści”). Esbecy z Wydziału II nie 

tylko koordynowali wszystkie sprawy prowadzone przeciwko aktywistom KPN ale również 

przekazywali w teren informacje o rozpoznanych działaczach. W centrali prowadzono 

skorowidz biograficzny i album zdjęciowy zdemaskowanych konfederatów. Zachował się w 

postaci szczątkowej w jednym z tomów „Oszustów”. To w Wydziale II Departamentu III MSW 

opracowywano główne zręby polityki represyjnej, decydowano o zawartości meldunków 

wysyłanych do kierownictwa partyjnego (tj. I sekretarza, członków Biura Politycznego). 

Esbecy z Departamentu III MSW spełniali także rolę kolekcjonerów i czytelników 

konfederackiej prasy, którą mieli obowiązek gromadzić. Trafiała ona zapewne do 

funkcjonującej przynajmniej od 1984 r. Zbiornicy Wydawnictw Niezależnych prowadzonej w 

ramach Departamentu III MSW1309. 

                                                 
1307 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez 
SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 73-75. 
1308 Ibidem, k. 75. 
1309 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez 
SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 75-76; G. Wołk, Publikacje drugiego obiegu w 
zasobie Instytutu Pamięci Narodowej - rekonesans archiwalny [w:] Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w 
PRL. Studia i artykuły, red. P. Kardela, P. P. Warot, T. Wolsza, Warszawa 2012, s. 47-48. 
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WUSW-y w których odnotowano aktywność terenowych struktur KPN, miały prowadzić 

działania w ramach osobnych SOR-ów o kryptonimie „Oszuści”. Mechanizm ten obowiązywał 

już w drugiej połowie lat 70-tych, gdy członków KOR inwigilowano w ramach sprawy 

„Gracze”, a ROPCiO określano kryptonimem „Hazardziści”. Z zachowanych akt SB wynika 

jednak, że polecenie to nie było wykonywane. Zachowane w archiwum IPN sprawy dotyczące 

trenowych komórek KPN posiadały inne kryptonimy. Jednak z analizy Hruszki wynika, że SOR 

„Oszuści” prowadził Wydział III-2 SUSW. Prowadzące inwigilację KPN komórki SB miały 

przesyłać do Wydziału II Departamentu III MSW comiesięczne sprawozdania. Zwrotnie 

kapitan Hruszka zalecał, w ramach działań profilaktycznych i prewencyjnych: prowadzenie 

rozmów zniechęcających do podjęcia aktywności opozycyjnej ze znanymi członkami i 

sympatykami KPN (wahającymi się w sprawie dalszego zaangażowania); inspirować 

przedstawicieli środków masowego przekazu do tworzenia audycji i artykułów 

kompromitujących działaczy program KPN; blokowania szkoleń i zebrań oraz 

dokumentowania aktywności mogącej podlegać odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

Polityka twardszych represji musiała być wcześniej konsultowana z jednostkami śledczymi i 

zalecano funkcjonariuszom stosowanie działań nękających, „miękkich” represji1310. 

Wobec skali zniszczeń materiałów operacyjnych trudno jednoznacznie ocenić, jak często 

podejmowano operacje penetrowania KPN za pomocą kontrolowanych przez SB grup. Wydaje 

się, że należały do rzadkości. Wśród zaleceń operacyjnych Departamentu III MSW zawarto 

sugestię by tworzenie i celowość takich grup konsultować z Wydziałem II tegoż Departamentu. 

Z uwagi, że w opracowanych wytycznych podawano przykłady sukcesów operacyjnych SB 

(np. w Toruniu) a w przypadku tworzenia pozorowanych grup takiego przykładu nie podano, 

można domniemywać iż praktyka ta nie doprowadziła do istotnych sukcesów. W trakcie 

prowadzonych kwerend natrafiono na jeden dobrze udokumentowany przypadek operacji tego 

typu. Prowadził ją od końca 1987 r. Wydział III-1 WUSW w Poznaniu, który postanowił 

wykorzystać TW ps. „Adam” do spenetrowania powstających w regionie struktur KPN. 

Docelowo myślano o wykorzystaniu go w środowisku warszawskim. Wśród planowanych 

działań prowadzący sprawę kpt. Andrzej Spychaj wymieniał pogłębianie przez agenturę 

zaufania Krzysztofa Króla i pozyskiwanie od niego informacji o planach KPN. Przy okazji TW 

miał podważać pozycję lokalnego lidera KPN, Andrzeja Kamińskiego. Poprzez „Adama” 

usiłowano wprowadzić jako łącznika z Warszawą kolejnego agenta - TW ps. „Wilk” - który 

miał przewozić wydawnictwa drugoobiegowe, a w późniejszym okresie udostępniać lokal na 

                                                 
1310 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja o Konfederacji Polski Niepodległej oraz planowane przez 
SB przedsięwzięcia organizacyjno-operacyjne, [30 VI 1988], k. 77-80. 
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potrzeby konspiracyjnej drukarni. Z analizy zachowanych dokumentów wynika, że sprawy 

związane z bazą poligraficzną były - poza zapewnieniem dojścia do kierownictwa KPN - 

głównym przedmiotem zainteresowania SB. Zależało jej przede wszystkim na ustaleniu 

nazwisk drukarzy, kolporterów oraz miejsc przechowywania sprzętu. O ile na przystopowanie 

aktywności KPN w Koninie działalność SB mogła mieć realny wpływ to już plany mające 

zbliżyć agenturę do kierownictwa ogólnopolskiego Konfederacji się nie powiodły1311. 

Drugi, znany z literatury, przypadek tworzenia pozorowanej grupy KPN miał miejsce w 

1983 r. na Podkarpaciu. Wówczas to lokalna SB usiłowała za pomocą Adama Szybiaka (TW 

„Paweł”) odtworzyć lokalne struktury KPN. Szybiak nadawał się do tego idealnie. Jeszcze w 

1980 r. tworzył struktury partii. Jednak esbecka prowokacja z 1983 r. zakończyła się porażką. 

Szybiak był bowiem „spalony” po złożeniu w październiku 1982 r. zeznań obiciążających Ewę 

Ekiert, żonę Jana Ekierta, jednego z organizatorów KPN na Podkarpaciu1312. 

O ile stan rozpoznania przez SB struktur KPN był w 1988 r. solidny, to już poziom 

ulokowanej wewnątrz organizacji agentury pozostawiał wiele do życzenia. Nie krył tego na 

wewnętrznych naradach szef SB gen. Henryk Dankowski. Wymieniał wówczas KPN oraz 

NZS, jako przykład dynamicznie rozwijających się struktur opozycji, w których SB nie ma 

dobrze ulokowanej agentury. Na drugim biegunie zestawiał wiedzę o „pełnym rozeznaniu” 

struktur zakładowych i Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Wśród sukcesów 

Departamentu III MSW Dankowski wymieniał rozbicie Polskiej Partii Socjalistycznej oraz 

akcje skierowane przeciwko drugiemu obiegowi. Wedle generała rozpoznanie „kierowniczych 

gremiów przeciwnika politycznego, w tym głównie centrów programowych i 

organizacyjnych”, w tym KPN, było niesatysfakcjonujące1313. Jeżeli zaś mowa o ocenie 

sukcesów jednostek wojewódzkich SB to w styczniu 1989 r. kierownictwo Departamentu III 

oceniało, że na bardzo dobrą ocenę zasługiwał jedynie Wydział III w Toruniu1314, dobrą 

Wydziały III w Białymstoku i Kielcach, a także częściowo dobrą w Krakowie. Zachęcająco 

                                                 
1311 AIPN Po, Plan przedsięwzięć operacyjnych do SOS krypt. „Ramzes”, 3 XI 1987 r., k. 13-20; ibidem, Plan 
wprowadzenia TW ps. „Wilk” do SOS krypt. „Ramzes”, 9 XII 1987 r., k. 23-24. TW „Wilk” został zarejestrowany 
23 IV 1986 r. przez Wydział III WUSW w Poznaniu, akta zniszczono w grudniu 1989 r. (Wypis z dziennika 
rejestracyjnego WUSW w Poznaniu, Protokół brakowania akt nr 68, 14 XII 1989 r.); AIPN, 0716/150, t. 1, SOR 
„Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1989 r.], k. 85; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej w 
Wielkopolsce, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2019, nr 11, s. 188-192. 
1312 A. Brożyniak, KPN na terenie obecnego Podkarpacia w latach 1979-1990, „Opinia” 2019, nr 23, s. 400; M. 
Bukała, op.cit., s. 310-316. 
1313 AIPN, 1585/14456, Referat szefa Służby Bezpieczeństwa na odprawę roczną kadry kierowniczej MSW, [I 
1989], k. 13-22. 
1314 W innej analizie zapisano, że Wydział III WUSW w Toruniu „nadążał z rozwijaniem działań agenturalnych 
równolegle z poszczególnymi etapami formowania się regionalnej struktury KPN” (zob. AIPN, 0716/150, t. 1, 
SOR „Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1989 r.], k. 85). 
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zapowiadały się działania podejmowane Wydziałów III w Łodzi, Warszawie i Katowicach. Na 

źródłach informacji tych Wydziałów III oraz Wydziału II w Departamencie III MSW miała 

bazować wiedza SB. Dankowski narzekał, że brakowało mu OZI w organizacjach 

młodzieżowych oraz wśród osób zajmujących się poligrafią KPN1315. Wobec takiego stanu 

rzeczy kierownictwo Departamentu III MSW postulowało na początku 1989 r. pozyskiwanie 

nowej agentury lub wprowadzanie TW do środowisk studenckich i młodzieżowych KPN. 

Innym newralgicznym miejscem była poligrafia konfederacka. Działania esbeków 

inwigilujących lokalne struktury KPN miały się skoncentrować na poligrafii, jako miejscu z 

którego potencjalna agentura mogłaby płynnie przejść do innych struktur statutowych KPN. 

Poza tym działania SB miały się koncentrować na blokowaniu spotkań i wystąpień liderów 

partii1316. 

Miesiąc przed naradą kierownictwa MSW rozmowę „profilaktyczno-ostrzegawczą” z 

Leszkiem Moczulskim przeprowadzili oficerowie Departamentu III MSW: ppłk. Kazimierz 

Śledź i ppłk. Witold Filipajtis. Wezwany do siedziby MSW lider KPN usłyszał, że zwalczający 

go resort uznaje Konfederację za „jedną z najbardziej zagrażających bezpieczeństwu 

wewnętrznemu państwa” struktur opozycji w kraju. Moczulski musiał odczuwać satysfakcję, 

gdy wysocy rangą oficerowie SB mówili mu, że zaobserwowali znaczny wzrost aktywności 

KPN, jej rozrost liczbowy i powstawanie komórek w nowych miejscach. Dawali do 

zrozumienia, iż wystąpienia Moczulskiego są coraz radykalniejsze, podważają sojusz z ZSRS 

a także „w wulgarny sposób” są podczas nich opisywani przywódcy PZPR i PRL. W ostrym 

tonie zarzucili liderowi KPN, iż jego organizacja „staje się główną siłą utrudniającą 

ogólnospołeczne porozumienie”. Rozbawienie rozmówcy wywołał zapewne fragment, gdy 

postawili tezę o endeckich i faszyzujących korzeniach ideowych KPN. Straszenie 

Moczulskiego zakończono wyraźną groźbą, iż w przypadku kontynuowania wyznaczonej linii, 

władze zastąpią polityczne metody działania, prawnymi. Moczulski, w świetle zachowanej 

notatki, groźbą wsadzenia do więzienia się nie przejął i wszedł z oficerami SB w polemikę. 

Dowodził, że wzrost radykalizmu m.in. wśród robotników i młodzieży to wina władz i kryzysu 

ekonomicznego. Przewrotnie dodawał, iż to nieudolna władza „nagania” do KPN młodzież1317. 

                                                 
1315 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1989 r.], k. 84. 
1316 Ibidem, k. 85. 
1317 To samo stwierdził udzielając miesiąc później wywiadu jednemu z zagranicznych korespondentów: „Jest 
ogólna tendencja radykalizacji społeczeństwa i jest ona zrozumiała. Ta tendencja działa na korzyść takich 
ugrupowań jak przede wszystkim Konfederacja. To jest bardzo wyraźnie odczuwalne. Ubiegły rok, który był dość 
ciekawy obfitował zaraz dopływem ludzi do KPN-u. Jest ciekawe, że KPN jest najmłodszą organizacją, która 
odgrywa jakąś rolę w Polsce. Jest to spowodowane tym, że co roku przychodzi do nas coraz większa fala młodzieży 
[…] Uważam, że jest to nasza siła, że ci młodzi ludzie przychodzą chętnie do nas. Nastąpiła też zasadnicza zmiana 
w stosunku do niepodległości. 10 lat temu program ten budził przerażenie albo śmiech a dzisiaj nikt w opozycji 
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Nie miał skrupułów by oskarżyć SB o stalinowsko-breżniewowskie metody i potrzebę rozliczeń 

po zmianach politycznych. Poinformował esbeków, że trwają przygotowania do III Kongresu 

KPN, który odbędzie się jawnie w grudniu bądź styczniu. Zakładał na nim obecność około 110 

delegatów z całego kraju. Na koniec stwierdził, że do rozmowy doszło jedynie z uwagi na jego 

obywatelską postawę bo mógłby odmówić i władza w przyszłości będzie zmuszona traktować 

KPN jako partnera do rozmów, nie przy okrągłym ale kwadratowym stole. Dawał tym do 

zrozumienia, że byłby bardziej wymagającym przeciwnikiem niż środowisko skupione wokół 

Lecha Wałęsy1318. 

Po zakończonej rozmowie ppłk. Śledź i ppłk. Filipajtisem ocenili lidera KPN, jako jednego 

z najbardziej antysystemowych opozycjonistów schyłkowego PRL. Stwierdzali, że „Moczulski 

nie jest partnerem do jakichkolwiek konstruktywnych dialogów politycznych. Jego 

zdecydowany antykomunizm, fanatyczne przeświadczenie o słuszności swoich racji 

politycznych czynią go typem opozycjonisty, który działa jedynie z pozycji siły i wszelkie 

działania podporządkowuje dążeniu do uzyskania takiej pozycji. Należałoby dokonać analizy 

prawnych możliwości wyhamowania obecnej ekspansji KPN i politycznego odizolowania tej 

struktury od kościoła i głównych sił opozycji w Polsce”1319. 

Od 1988 r. faktycznie następował zauważalny wzrost liczby aktywistów i zwolenników 

KPN, szczególnie w młodym pokoleniu. W jednej z analiz SB z tego czasu pisano wprost: „Rok 

1988 był dla Konfederacji Polski Niepodległej okresem zwiększonej aktywności 

organizacyjnej i propagandowej, co umocniło jej pozycję wśród nielegalnych organizacji jako 

jednej z najbardziej zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu państwa. W II półroczu 

ub[iegłego] roku KPN zaczęła zabiegać o pozyskanie nowych członków ze środowisk 

wyróżniających się ekstremizmem, agresywnością polityczną i skłonnościami do 

bojówkarskich zachowań na ulicy. Zjawisko to występuje szczególnie w Krakowie, Warszawie, 

Gdańsku i na Śląsku. KPN systematycznie włącza się w manifestacje organizowane przez inne 

ugrupowania, radykalizując je i prowokując starcia z siłami porządkowymi”1320. 

Następowała w tym czasie realna odbudowa struktur regionalnych partii. Utworzono nowe 

obszary w Gdańsku, Rzeszowie i Szczecinie a w styczniu 1989 r. we Wrocławiu. Analitycy 

MSW pisali, że na przełomie 1988 i 1989 r. KPN dzielił się na 12 obszarów: Warszawę, 

                                                 
nie odcina się od niepodległości, przeciwnie podkreśla swoje przekonanie niepodległościowe” (zob. AIPN, 
0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Stenogram wywiadu Leszka Moczulskiego udzielony 6 I 1989 r. korespondentowi 
BBC Janowi Repie, k. 259). 
1318 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa dot. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej 
przeprowadzonej z Leszkiem Moczulskim, 11 XII 1988 r., k. 246-250; R. Kasprzycki, op.cit., s. 134-136. 
1319 Ibidem, k. 251-252. 
1320 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1989 r.], k. 81. 
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Kraków, Łódź, Lublin, Katowice, Poznań, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin i 

Białystok. Struktury KPN - według szacunków jej lidera - istniały w 57 miastach na terenie 

całego kraju. Szefostwo SB szacowało w tym samym czasie liczbę aktywnych działaczy na 150 

osób, w tym 60-ciu miało stanowić „trzon kadrowy organizacji”. Poza nimi w Konfederacji na 

początku 1989 r. działać miało ok. 200 zaprzysiężonych członków, wywodzących się głównie 

ze środowisk inteligenckich i studenckich. W innym dokumencie liczebność KPN (stan 

kwiecień 1989 r.) oceniano na 300-350 „czynnych organizacyjnie członków”1321. Nierealnie 

wypadały na tym tle liczby podawane przez Leszka Moczulskiego. W październiku 1989 r. 

stwierdził, że w KPN jest aktualnie cztery tysiące kierowników grup a w każdej takiej grupie 

jest od trzech do pięciu osób, co dawało minimum kilkanaście tysięcy aktywnych działaczy. 

Podając te liczby lider KPN dodawał, że liczebność jest mniej istotna od jakości1322. 

Trend, który miał miejsce w całym kraju pokazuje przykład Szczecina. Leszek Smykowski, 

reaktywujący KPN na Pomorzu Zachodnim, już w 1987 r. usiłował nawiązać kontakt z 

przedstawicielem Konfederacji. Ostatecznie, w październiku 1987 r. trafił na Dariusza 

Wójcika, który zaakceptował w kwietniu 1988 r. utworzenie w Szczecinie Okręgu KPN. Oparto 

go na osobach wywodzących się z miejscowego duszpasterstwa akademickiego. W Kielcach 

tworzeniem struktur KPN zajął się z kolei Janusz Koza, który jeszcze w czasach „Solidarności” 

pomagał w działalności lokalnego KOWzP. Wcześniej był współuczestniczył w reaktywacji 

kieleckiego NZS. Do KPN garnęły się wówczas osoby zbyt młode na podjęcie aktywności 

opozycyjnej przed stanem wojennym. Często o radykalniejszych od starszych działaczy 

poglądach. Poznawali oni programy różnych organizacji podziemnych z prasy drugoobiegowej 

lub podczas imprez masowych, chociażby organizowanych w sierpniu tzw. kadrówek. Impreza 

łączyła niepodległościowo nastawioną młodzież z całego kraju1323. 

Same Kielce w historii KPN odgrywały symboliczna rolę. W ostatniej dekadzie PRL 

kończyły się tam, organizowane w rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej, rajdy na trasie 

                                                 
1321 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Informacja dot. przygotowań do przeprowadzenia III Kongresu KPN, 
23 I 1989 r., k. 274-278; Idem, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Pismo dot. kontaktów krajowej opozycji z emigracją 
niepodległościową w Londynie, 6 IV 1989 r., k. 132. Raport SB wymieniał: Będzin, Białystok, Bielsko-Biała, 
Bydgoszcz, Bytom, Chełmno, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, 
Gliwice, Grudziądz, Jarosław, Jastrzębie, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Legnica, 
Lublin, Łódź, Mysłowice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Leśnica, Opole, Ostrowiec Świętokrzyski, Pabianice, Płock, 
Poznań, Przemyśl, Puławy, Racibórz, Radom, Rybnik, Siedlce, Słupsk, Sosnowiec, Starachowice, Szczecin, 
Tarnów, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wodzisław Śląski, Wrocław, Zabrze, Zamość i Żory 
(zob. AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1988 r.], k. 81). 
1322 Jeszcze wygramy. Z Leszkiem Moczulskim, przywódcą Konfederacji Polski Niepodległej rozmawia Piotr 
Gabryel, „Wprost” 1989, nr 40 (358), s. 6. 
1323 P. Muszyński, op.cit., s. 76-85; T. Kenar, A. Kubaj, op.cit., s. 111-114; „Przeciw komunie”. Relacje działaczy 
NSZZ „Solidarność” i innych organizacji opozycyjnych regionu świętokrzyskiego (1980-1989), oprac. M. 
Grosicka, K. Polit, R. Śmietanka-Kruszelnicki, Kielce 2014, s. 270-279. 



436 
 

Kraków-Kielce. „Antykomunistyczne śpiewy, podczas uroczystości też flagi i transparenty, 

zbiorowisko ludzi z całej Polski, w większości mających grube kartoteki prowadzone przez 

SB” - opisywali fenomen autorzy albumu okolicznościowego1324. O ile kadrówki nie były 

imprezami strice konfederackimi, to pielęgnowanie w PRL piłsudczykowskiej tradycji czyniło 

to środowisko naturalnym rezerwuarem organizacyjnym imprezy. Większość komendantów 

marszów z lat 80-tych była jednocześnie związana z Konfederacją a sama impreza stanowiła 

doskonałą bazę werbunkową dla KPN1325. 

Aktywizacji lokalnych grup konfederackich sprzyjała trwająca w drugiej połowie 1988 r. 

działalność poprzedzająca III Kongres KPN. W ramach przygotowań do końca października 

1988 planowano przeprowadzić tzw. zjazdy obszarowe. Do połowy miesiąca każdy obszar miał 

dostarczyć do centrali listę członków rzeczywistych oraz kandydatów. Jednak wskutek 

aktywności SB oraz przedłużającego się procesu weryfikacji przeprowadzenie zajazdów 

przeciągnęło się do stycznia 1989 r.1326. 

W pierwszych dniach września 1988 r. doszło do spotkania Moczulskiego i Krzysztofa 

Króla z Bronisławem Geremkiem i Tadeuszem Mazowieckim. Doradcy Wałęsy wyrażali żal, 

iż są atakowani przez niektóre środowiska opozycyjne za zbytnią ugodowość, posądzani wręcz 

o zdradę. Przywoływali m.in. treść oświadczenia KPN z 1 września 1988 r. Moczulski wyszedł 

ze spotkania z przekonaniem, iż dla jego rozmówców maksimum możliwości było 

wywalczenie legalnej działalności „Solidarności”. Jedynym wymiernym efektem rozmów było 

ustalenie iż Moczulski zorganizuje spotkanie przedstawicieli radykalnych środowisk 

opozycyjnych z przedstawicielami opozycji biorącymi udział w rozmowach okrągłego stołu. 

W „Gazecie Polskiej” z końca września 1988 r. dało się także zauważyć koncyliacyjny kurs 

wobec zwolenników rozmów z władzą. Zwłaszcza wobec Lecha Wałęsy. W jednym z tekstów 

Krzysztof Król nawoływał do dbania o jego autorytet. „Możemy nie wierzyć w powodzenie 

rozmów, ani w dobre intencje władz, ale nie wolno nam samym zmniejszać szans sukcesu 

niszcząc autorytet - mimo wszystko - naszej strony”1327. W tym samym numerze opublikowano 

stanowisko KPN wobec rozpoczętych rozmów. Określając niezbędne minimum do osiągnięcia 

porozumienia, pisano o likwidacji wszystkich pozostałości stanu wojennego, „restytucji 

praworządności” tj. przestrzegania przez władze istniejących przepisów prawa takich jak 

                                                 
1324 M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Na szlaku kadrówek 1981-1989, Warszawa 2018, s. 7. 
1325 Ibidem, s. 119-181; K. Z. Nowakowski, Kadrówka w PRL-u 1981-1989, „Sowiniec” 2005, nr. 26; Marsz 
szlakiem I Kompanii Kadrowej, oprac. J. J. Kasprzyk, współpraca A. Krakowiak, Góra Kalwaria 2003. 
1326 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Uchwała o spisie członkowskim KPN, k. 27; III Kongres KPN, „Gazeta 
Polska” 19 XII 1988 r., nr 17 (48), s. 4. 
1327 K. Król, Po pierwsze: nie szkodzić, „Gazeta Polska”, 15 IX 1988, nr 13 (44), s. 1 
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Konstytucja PRL czy ratyfikowane przez PRL zobowiązania międzynarodowe. Ponadto 

żądano, uznania pluralizmu związkowego, wolności prasy i całkowicie wolnych wyborów1328. 

Władze komunistyczne do rozmów i prób zjednoczenia opozycji podchodziły w 

kategoriach zagrożenia. Z obawą przyjęto w tym kręgu wiadomość iż 13 października 1988 r. 

doszło do spotkania szerokiego jej grona. Doszło do niego z inicjatywy Jacka Kuronia, 

Bronisława Geremka i Leszka Moczulskiego. W kierownictwie MSW uznano, że już sam fakt 

wypracowania wspólnego stanowiska był niebezpiecznym precedensem. „Stanowi nową 

niebezpieczną jakość działalności opozycji i może być płaszczyzną wpływu KPN na grupę 

negocjacyjną ze strony »Solidarności«” - oceniano w Departamencie III MSW1329. 

W październikowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich odłamów 

opozycji. Poza delegacjami KPN, SW, LDP „N” znaleźli się na sali także członkowie PPS, 

WSN „Wyzwolenie”, DLP „Wola” oraz delegacja KKW ze Zbigniewem Bujakiem i 

Bronisławem Geremkiem na czele. Podczas trwającego kilka godzin spotkania poruszono 

kwestie związane z sytuacją polityczną, zwłaszcza decyzjami związanymi z granicami 

kompromisu i koncepcjami rozmów przy „okrągłym stole”. Z jednej strony sam fakt spotkania 

tak szerokiego grona opozycji był istotny. W „Gazecie Polskiej” określono go mianem 

historycznego, pierwszego od początków istnienia opozycji. Z drugiej, stanowiska 

prezentowane przez uczestników spotkania były nie do pogodzenia. Wszystkich łączył jedynie 

postulat legalizacji „Solidarności”. Nic więc dziwnego, że do kolejnego, planowanego na 

listopad, już nie doszło. Wydaje się, że grupa opozycji zdecydowana na udział w rozmowach z 

komunistami nie przykładała do tych rozmów i ewentualnego porozumienia wielkiej wagi. Nie 

wspomniał o nim chociażby „Tygodnik Mazowsze”, natomiast inne tytuły zamieściły jedynie 

krótkie relacje1330. Według uczestniczącego w spotkaniu Kornela Morawieckiego, Moczulski - 

będący mediatorem pomiędzy różnymi odłamami - usiłował przekonać przedstawiciela SW a 

także PPN i LDP „N” do wzięcia udziału w „okrągłym stole”. Pomysł został odrzucony1331. 

Relacjonujący Józefowi Glempowi stan przygotowań do okrągłego stołu Andrzej 

Stelmachowski zauważył, że spotkanie „miało na celu zabezpieczenie sobie tego, by grupy te 

                                                 
1328 Ibidem; Rezolucja w sprawie porozumienia z władzami PRL, „Gazeta Polska”, 15 IX 1988, nr 13 (44), s. 3; K. 
Król, Uderzyć pięścią w okrągły stół, „Gazeta Polska”, 5 XI 1988, nr 15 (46), s. 1; A. Dudek, M. Gawlikowski, 
op.cit., s. 196-197. 
1329 AIPN, 01228/2807, SOR „Oszuści”, Analiza Departamentu III MSW dot. KPN, 27 X 1988 r., k. 480-481; A. 
Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 196-197. 
1330 Zob. Integracja fakt dokonany, „Gazeta Polska”, nr 14 (45)/1988, s. 1-2; Konfederacja Polski Niepodległej 
przed III Kongresem, „Gazeta Polska” 3 II 1989 r., nr 2 (50), s. 2; Okrągły stół opozycji, „PWA” 1988, nr 34 (161), 
s. 2; Wypowiedź Romualda Szeremietiewa na konferencji „…1989 i co dalej…”, „Actum. Historia społeczeństwo 
Polityka Ekonomia” V 2009, nr 1, s. 13; J. Skórzyński, M. Pernal, Gdy niemożliwe stało się możliwe. Kalendarium 
Solidarności 1980-1989, Warszawa 2005; J. Skórzyński, Rewolucja okrągłego stołu…, s. 220-221. 
1331 Kornel. Z przewodniczącym Solidarności Walczącej rozmawia Artur Adamski, Wrocław 2007, s. 215. 
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nie podważały idei spotkania »okrągłego stołu« i stanowiska, jakie »Solidarność« zamierza 

podczas obrad zająć”, co spotkało się z wrogim przyjęciem radykalnych odłamów opozycji1332. 

Pytany w styczniu 1989 r. przez jednego z korespondentów zagranicznych Moczulski 

stwierdził, że w Polsce istnieją trzy kierunki opozycji: pojednawczy/ugodowy, umiarkowany 

oraz radykalny. Sam stawiając się w gronie radykałów zastrzegał, że to nie oznacza iż odrzuca 

porozumienie z władzą. „Cel mojego działania jest inny, znacznie dalej umieszczony niż takich 

ugrupowań, które uznają zjawisko nazwane PRL-em za coś trwałego. Naszym celem jest 

tworzenie niepodległego państwa na miejsce PRL”1333. Powtarzając po raz kolejny, że nie jest 

przeciwko samej idei rozmów zaznaczał, że gdyby uczestniczyła w nich Konfederacja to 

poprzeczka dla władz podniesiona byłaby wyżej. Dla Moczulskiego i całej KPN te rozmowy 

były ważne, gdyż dawały możliwość relegalizacji „Solidarności” a był to tylko jeden z etapów 

planowanego dochodzenia do niepodległości. Moczulski zaznaczał, że podchodzi do rozmów 

„okrągłego stołu” życzliwie a to w jakim stylu odbudowywana będzie „Solidarność” to sprawa 

jej liderów. „Radykalna partia polityczna ma inne metody. Dla nas wniosek polityczny jest taki, 

że będziemy zadowoleni, jeżeli w ten czy inny sposób np. metodą okrągłego stołu powstanie 

«Solidarność». Nie będzie to na pewno porozumienie ostateczne”1334. Z wywiadu przebijał 

pragmatyzm lidera KPN. Kończył go twierdzeniem, iż nie wyklucza takiego rozwoju sytuacji, 

w którym nastąpi współpraca obozu władzy z KPN, miał powitać to z odrazą1335. Z kolei w 

korespondencji z Markiem Ruszczyńskim przekonywał: „Konfederacja jest b[ardzo] 

dynamiczna, rozwija się znacznie silniej niż jakiekolwiek inne ugrupowanie i jest o wiele 

bardziej widoczna. W ubiegłym [1987] roku szliśmy łeb w łeb z SW, ale po aresztowaniu 

Kornela [Morawieckiego] SW straciła rozpęd, a teraz sypie się zupełnie; niektórzy 

przypuszczają, że rozpadnie się całkowicie w co zresztą całkiem nie wierzę, bo posiadają 

bardzo solidne podstawy finansowe […] Ta sytuacja w SW, silny kryzys wewnętrzny w PPS, 

praktycznie całkowity rozpad LDPN (pozostałe ugrupowania polityczne zupełnie się nie liczą, 

to w najlepszym wypadku paroosobowe grupki i piękne nazwy) - wszystko to powoduje, że w 

sformalizowanej opozycji politycznej pozycja KPN urosła niepomiernie. Zewsząd dołączają do 

                                                 
1332 Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji Miedzeszyn 21-23 października 
1999, t. 3, Dokumenty, red. A. Dudek, A. Friszke, Warszawa 2002, s. 175. 
1333 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Stenogram wywiadu Leszka Moczulskiego udzielony 6 I 1989 r. 
korespondentowi BBC Janowi Repie, k. 257. 
1334 Ibidem, k. 258. 
1335 Ibidem, k. 257-260. 
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nas różne grupy w całości, ponadto wielki napływ ludzi, zwłaszcza młodzieży. Solidarność jest 

podzielona, wypalona wewnętrznie, niezdolna do działania jako całość”1336. 

Krytyczny wobec KPN pozostawał będący wówczas blisko Lecha Wałęsy, Adam Michnik. 

Już w listopadzie 1987 r., podczas spotkania przedstawicieli opozycji tworzących późniejsze 

Komitety Obywatelskie, przyznawał: „nie jest prawdą to […] że nie ma dziś w Polsce formacji, 

które otwarcie atakują reżim. Są takie formacje! Jest KPN, jest »Solidarność Walcząca«, są ci 

wszyscy, którzy nas - oczywiście nas - w kółko kopią za to, że my za miękcy jesteśmy, że nie 

walczymy o pełną niepodległość”1337. Zapewne Michnik podobnie myślał o działalności KPN 

także w okresie rozmów okrągłego stołu. 

Moczulski usiłował zorganizować 16 stycznia 1989 r. kolejną konferencję prasową dla 

korespondentów zagranicznych. Został wówczas pouczony „iż KPN z uwagi na swoją 

awanturniczość programu nie może być tolerowana w strukturach państwa. Jest ugrupowaniem 

nielegalnym i wszelkie przejawy działalności, w tym konferencja prasowa, naruszają przepisy 

prawa”1338. Pomimo tak jednoznacznych zarzutów esbecy poprosili zgromadzonych 

dziennikarzy jedynie o opuszczenie lokalu a Moczulski na odchodne poinformował, że w 

najbliższym czasie i tak zorganizuje kolejną konferencję. 

Kompromis osiągnięty podczas rozmów okrągłego stołu Konfederacja oceniała krytycznie. 

Powszechne było w gronie jej członków przekonanie iż dokonuje się pełne załamanie systemu 

komunistycznego w Polsce i pojawia się możliwość sięgnięcia przez opozycję po władzę. Bez 

potrzeby kompromisu i limitowania wywodzących się z opozycji posłów w Sejmie1339. W 

MSW zwracano uwagę na „agresywne akcje uliczne” w których na przełomie lutego i marca 

1989 r. uczestniczyli członkowie KPN. 17 lutego 1989 r. krakowscy konfederaci manifestowali, 

wspólnie ze studentami, pod pomnikiem Adama Mickiewicza domagając się legalizacji NZS. 

Nie bez znaczenia pozostawał apel wystosowany przez KPN, aby do momentu 

przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów kraje zachodnie nie udzielały Polsce pomocy 

gospodarczej. Presja wywierana przez KPN dotykała w okresie rozmów okrągłego stołu nie 

tylko komunistów ale także stronę „solidarnościową”. Nie mogło spotkać się to z życzliwym 

przyjęciem ze strony Lecha Wałęsy i jego doradców. Przewodniczącemu „Solidarności” 

                                                 
1336 AIPN, 3057/19, SO „Atena-80”, Korespondencja Leszka Moczulskiego do Marka Ruszczyńskiego, 6 V 1988 
r., k. 217-218. 
1337 Stenogram narady przedstawicieli środowisk niezależnych zaproszonych przez Lecha Wałęsę [fragmenty], 7 
XI 1987 r. [w:] Okrągły stół. Dokumenty i materiały, t. 1, wrzesień 1986-luty1989, wybór i oprac. dok. B. Brzostek, 
G. Sołtysiak, red. W. Borodziej, A. Garlicki, Warszawa 2004, s. 110. 
1338 AIPN, 1585/2302, Załącznik do informacji dziennej dot. niedopuszczenia do konferencji prasowej L. 
Moczulskiego, 17 I 1989 r., k. 107. 
1339 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 98. 
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zdarzało się publicznie krytykować aktywność KPN, co w ocenie analityków MSW wywołało 

zmianę koncepcji działania przez Leszka Moczulskiego1340. 

25 lutego 1989 r. w Jastrzębiu doszło do kolejnego spotkania środowisk przeciwnych 

prowadzeniu rozmów z komunistami. Na zwołany spontanicznie Kongres Opozycji 

Antyustrojowej przybyli przedstawiciele KPN, Solidarności Walczącej, PPS-Rewolucja 

Demokratyczna, Ruchu „Wolność i Pokój” a także Grupy Roboczej KK NSZZ „Solidarność”. 

Kongres został rozbity przez SB. Zatrzymano ponad 120 uczestników. Zanim to nastąpiło 

organizatorom udało się wydać oświadczenie stwierdzające, że ich celem „jest zniesienie 

monopolistycznej władzy PZPR i doprowadzenie do pełnej demokracji politycznej i 

gospodarczej, do wolnych wyborów”1341. 

 

4.2.III Kongres w Warszawie/Krakowie 

 

Finalnym etapem przygotowań do III Kongresu było odbycie pięciu tzw. zjazdów 

obszarów (niekiedy nazywanych także zjazdami nadobszarowymi), na których mieli 

obradować delegaci na właściwy Kongres oraz działacze różnych szczebli organizacyjnych z 

danego terenu (m.in. organizacji młodzieżowych). Uczestniczyć w nich mieli zaproszeni 

przedstawiciele innych organizacji opozycji niepodległościowej oraz przynajmniej jeden 

członek Rady Politycznej. We wrześniu 1988 r. opracowano ordynację, według której w 

kolejnych tygodniach miano dokonać wyboru kongresowych delegatów. 

W drugiej połowie grudnia 1988 r. Rada Polityczna rozesłała instrukcję na temat samego 

kongresu. Pisano w niej wprost, że kongres będzie sprawdzianem intencji władz. Podanie z 

miesięcznym wyprzedzeniem do publicznej wiadomości terminu kongresu miało spowodować 

„mało emocjonalne” działania władz. W przypadku rozbicia go przez SB Rada Polityczna 

stwierdzała, iż ma logistyczne możliwości by przeprowadzić go w innym terminie1342. 

Zjazdy obszarów podzielono według następującego klucza: 

- Białystok, Lublin, Rzeszów, Przemyśl - odbył się 13 stycznia 1989 r. 

- Kraków - odbył się 4 stycznia 1989 r. 

- Katowice, Wrocław - odbył się 14-15 stycznia 1989 r. w Sosnowcu 

                                                 
1340 Ibidem; AAN, KC PZPR, sygn. LIII/19, Notatka służbowa Komendanta Głównego MO gen. Zenona 
Trzcińskiego z posiedzenia WUSW w Krakowie, 25 II 1989 r. 
1341 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozpad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Kraków 2005, 
s. 246-247; A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 69; J. Skórzyński, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, 
Warszawa 1995, s. 229. 
1342 AKK, Ordynacja Wyborcza Delegatów na III Kongres KPN , IX 1988 r.; AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, 
Instrukcja przygotowań do Kongresu, 18 XII 1988 r., k. 267. 
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- Warszawa, Łódź - brak informacji o przeprowadzeniu 

- Toruń, Poznań, Gdańsk, Szczecin - odbył się w gdańskim Kościele św. Brygidy 28 

stycznia 1989 r.1343. 

Zebrania nadobszarów miały podobny przebieg. Poruszane tematy odnosiły się do 

omówienia programu KPN, zwłaszcza punktów wymagających zmian. Poruszano także sprawy 

związane z weryfikacją członków partii i sposobami ich ewidencjonowania. Zjazdy 

obserwowały miejscowe jednostki SB. Sam fakt, że przeprowadzano je „półkonspiracyjnie” 

ułatwiał wywiadowcom zadanie. Mimo stosowania niektórych reguł konspiracji (np. odbieranie 

delegatów przez łączników), trudno było zachować je w tajemnicy. Np. gdańskie spotkanie 

odbywało się w kościele będącym oazą opozycji, nieustannie obserwowaną przez SB. Według 

ustaleń gdańskiej „bezpieki” na zebranie przybyli przedstawiciele struktur KPN z Torunia, 

Poznania, Bydgoszczy, Szczecina i Grudziądza. Obradom przewodniczył Zygmunt Łenyk, a 

towarzyszył mu inny członek Rady Politycznej KPN, Krzysztof Król. Spotkanie zostało 

„zabezpieczone” przez SB, która uwieczniła uczestników na fotografiach. W celu identyfikacji 

poszczególnych osób, rozesłano je następnie do WUSW-ów. Nie udało się jednak ustalić 

tożsamości niektórych osób biorących w nim udział. Anonimowi dla esbeków pozostali m.in. 

przedstawicielem wielkopolskich struktur KPN1344. 

W trakcie przygotowań do III Kongresu zadbano nie tylko o aktywizację struktur 

regionalnych. Rada Polityczna zatwierdziła oficjalne hasła, którymi Kongres był zapowiadany: 

„III Kongres otwiera 10 rok KPN”, „Każdy Polak z nami - na drodze do niepodległości”, „III 

Kongres KPN - programem wolnych wyborów”. Obradom planowano nadać spektakularny 

charakter. Pilnie monitująca przygotowywania SB informowała, że mogło w nim wziąć udział 

od 150 do 200 osób, a planowanym miejscem spotkania miał być jeden z krakowskich lub 

warszawskich kościołów. Zauważano, że kierownictwo KPN usiłowało mu nadać jak 

najgłośniejszy wymiar propagandowy, także międzynarodowy. Co istotne, kierownictwo SB 

sugerowało by tę inicjatywę zablokować poprzez profilaktyczne zatrzymania ok. 40-tu 

najważniejszych działaczy. Z drugiej strony dyrektor Departamentu III MSW przestrzegał iż 

taki krok pociągnąłby za sobą negatywne konsekwencje w sferze propagandowej. Zwracał 

uwagę iż z uwagi na „niekonstytucyjny” charakter Kongresu władze powinny wystąpić z „Pro 

                                                 
1343 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1989 r.], k. 81-82; III Kongres KPN, 
„Gazeta Polska” 19 XII 1988 r., nr 17 (48), s. 4; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej w Wielkopolsce…,s. 
196-197. 
1344 Ibidem; AIPN Sz, 0011/2077, t. 2, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w Gdańsku do naczelnika Wydziału 
III WUSW w Szczecinie, 1 II 1989 r., k. 3; AIPN Gd, 0027/3838, Pismo naczelnika Wydziału III WUSW w 
Poznaniu do naczelnika Wydziału III WUSW w Gdańsku, 10 III 1989 r., k. 89; P. Muszyński, op. cit., s. 39. 
Krzysztof Król nie potwierdził udziału delegatów z Poznania w gdańskim spotkaniu. 
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memoria” adresowanym do Episkopatu Polski, w którym należałoby namówić stronę kościelną 

do nieudostępniania pomieszczeń kościelnych na potrzeby Kongresu. Decyzję o braku 

prewencyjnych zatrzymań, a jedynie przeprowadzanie „biernego nalotu funkcjonariuszy SB”, 

podjął szef MSW, gen. Czesław Kiszczak1345. 

W styczniu 1989 r., w wewnętrznych materiałach KPN podawano, że w kongresie weźmie 

ostatecznie udział 150 delegatów wybranych spośród 1300 członków KPN. Mieli zostać 

wybrani na blisko 40 spotkaniach różnych szczebli organizacyjnych. Podawano także, że 

trwająca weryfikacja członków objęła już 1600 osób. Z kolei MSW oceniało, że w okresie 

przedkongresowym w kraju działało aktywnie 150 konfederatów, z czego ok. 60 stanowiło 

trzon kadrowy. Poza nimi doliczono się jeszcze 200 innych członków. W tych rachunkach 

widać znaczne rozbieżności. Wydaje się, że bliższe stanu faktycznego były szacunki MSW. 

Prowadzone w tym czasie działania operacyjne SB pokazywały jednak słabość służb. Tuż przed 

kongresem opracowano np. imienną listę uczestników kongresu, ale jedynie 511346. 

Gdy 4 lutego 1989 r. kierownictwo KPN usiłowało przeprowadzić III Kongres partii 

władze zdecydowały się na ograniczone ale jednak siłowe działanie. Obrady zakłóciło 

wtargnięcie funkcjonariuszy MO i SB, którzy wylegitymowali uczestników oraz uniemożliwili 

przeprowadzenie dalszej części obrad. Wylegitymowano wówczas 108 osób1347. 

                                                 
1345 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Analiza działalności KPN, [I 1989 r.], k. 83; Idem, t. 6, Informacja dot. 
przygotowań do przeprowadzenia III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej, 23 I 1989 r., k. 274-278; G. 
Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 69-70. 
1346 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, KPN przed III Kongresem (materiały Biura Informacji i Prasy KPN), I 
1989 r., k. 263; Informacja dot. przygotowań do przeprowadzenia III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej, 
23 I 1989 r., k. 277 i nast.. 
1347 W Kongresie uczestniczyli: Zbigniew Kędzierski, Stanisław Mazurkiewicz, Krzysztof Wrzesiński, Róża 
Góralska-Wielicka, Wojciech Skrodzki, Piotr Plebanek, Wojciech Gawkowski, Manuel Ferreras-Tascon, Adam 
Wojciechowski (RWD), Robert Radzik, Bogdan Koźmiński, Leszek Moczulski, Krzysztof Król, Maria 
Moczulska, Konrad Zbrożek, Grzegorz Rossa, Leopold Perłowski (wszyscy z Warszawy); Przemysław 
Markiewicz, Wojciech Pęgiel, Jerzy Jajte-Pachota, Stefan Piech, Andrzej Izdebski, Marek Chrapkowski, Artur 
Koszykowski, Artur Then, Robert Jedynak, Edward Postawa, Paweł Sabuda, Zygmunt Łenyk, Ryszard Bocian i 
Ryszard Branicki (wszyscy z Krakowa). Ze Śląska: Leszek Ziemski, Józef Kwiecień, Mirosław Sobotka, Barbara 
Czyż, Leszek Zubik, Jan Goltz, Maciej Krogulski, Andrzej Kornak, Leszek Piwko, Paweł Wójcik, Paweł Konecki, 
Zbigniew Sznajder, Edward Jarka, Tadeusz Janas, Bolesław Olewiński, Adam Słomka, Andrzej Andrzejczak, 
Krzysztof Błażejczyk, Franciszek Cichoń, Adam Wasilewski, Marian Augustyński, Andrzej Bieńkowski i Piotr 
Matusiak. Z Lubelszczyzny: Wojciech Bogaczyk (NZS), Wojciech Wardawy, Dariusz Wójcik, Cezary Stopyra, 
Piotr Nawrocki, Zygmunt Miszczak, Robert Kijek, Anna Augustowska, Zofia Ziemińska, Ireneusz Okoń, Jarosław 
Niedziółka, Piotr Michalak, Paweł Mitrus, Andrzej Mazurkiewicz (pochodzący z Jarosławia ale studiujący w 
Lublinie) oraz Zbigniew Czubiel. Z Torunia: Jacek Lewandowski, Jerzy Kruczyński, Joanna Sokolnicka, Alfred 
Filiczek, Andrzej Kurkiewicz, Mariola Wegner, Elżbieta Michalak i Agnieszka Wodzik. Z Łodzi: Dariusz 
Strzelak, Wiesław Żyżniewski, Janina Szwarc, Władysław Korowajczyk, Andrzej Ostoja-Owsiany, Grażyna 
Sumińska. Z Białegostoku: Tadeusz Olszewski, Stanisława i Jerzy Korolkiewiczowie oraz Jan Smaczny. Poznań 
reprezentowali: Dariusz Szyndler, Ilona Kazimierczak, Małgorzata Szrajber i Maria Grzymisławska. Z Tarnowa: 
Andrzej Fenrych, Łukasz Strzelewicz, Leonard Łącki i Marian Pamuła. Z Gdańska: Mirosława Zagórska, Andrzej 
Cieśliński i Zbigniew Stefański. Z Wrocławia: Ryszard Kędzierski, Wincenty Pycak, Henryk Wolniak i Gerhard 
Kreinbirg. Pozostałe miasta reprezentowali pojedynczy członkowie KPN: Szczecin-Leszek Smykowski, 
Tarnobrzeg-Marek Tabaszewski, Kielce-Danuta Wilczyńska, Nowy Sącz-Włodzimierz Olszewski, Rzeszów-
Krzysztof Styczyński, Konin-Henryk Piwowarczyk (zob. AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Wykaz osób 
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Kongres rozpoczął się od odprawionej przez księży Stanisława Małkowskiego i Sylwestra 

Zycha mszy na poddaszu jednego z mieszkań przy ul. Okopowej. Wśród gości „Gazeta Polska” 

wymieniała m.in. Jana Józefa Lipskiego i Andrzeja Malanowskiego z PPS, Piotra Ikonowicza 

- PPS-RD, Tadeusza Jedynaka i Kazimierza Świtonia. Zanim wkroczyli funkcjonariusze MO i 

SB zebranych powitał Leszek Moczulski. Głos zdążyli jeszcze zabrać m.in. Stanisław Dronicz 

(występujący w charakterze gościa Kongresu), Zdzisław Sznajder, Maciej Gawlikowski, Paweł 

Sabuda, Manuel Ferreras-Tascon, Wojciech Gawkowski, Andrzej Mazurkiewicz (z Jarosławia) 

oraz Jerzy Jajte-Pachota. W trakcie omawiania zmian w statucie wkroczyli wspomniani już 

funkcjonariusze, którzy po słownych utarczkach doprowadzili do przerwania obrad1348. 

Kornel Morawiecki, jak i cała SW, byli jednymi z niewielu środowisk opozycyjnych które 

przeciwko posunięciom władz zaprotestowało. Morawiecki wystosował do Leszka 

Moczulskiego list, w którym wyrażał oburzenie z powodu rozbicia kongresu i podkreślał 

potrzebę zjednoczenia opozycji niepodległościowej. Oceniał, podając przykład konfliktu na 

linii KPN-PPN, że częstą przyczyną braku porozumienia są spory personalne wewnątrz 

środowiska niepodległościowego1349. 

Ponieważ następnego dnia miały się rozpocząć obrady Okrągłego Stołu, władze KPN 

podjęły decyzję o przerwaniu czy raczej zawieszeniu kongresu. Druga tura odbyła się dopiero 

miesiąc później w Krakowie. Pomiędzy turami funkcjonariusze SB w dalszym ciągu starali się 

ograniczyć działalność KPN. Jednak w tym czasie represyjność stosowanych środków wciąż 

zmalała. Np. 23 lutego 1989 r. płk. Kazimierz Jabłoński wraz z kpt. Janem Antonowiczem 

przeprowadzili rozmowę ostrzegawczą z Leszkiem Moczulskim. Bezskutecznie starali się 

zniechęcić lidera KPN do organizacji drugiej tury Kongresu a także udziału w wiecach i 

manifestacjach, które to czyny wedle oficerów SB groziły zarzutami karnymi1350. 

Przygotowania do krakowskich obrad odbywały się przy zachowaniu zasad konspiracji. Z 

tego względu zrezygnowano z zaproszenia na kongres przedstawicieli innych organizacji 

niepodległościowych. Nie ustrzegło to organizatorów przed odkryciem ich planów przez SB. 

Dzień przed drugą turą kongresu do mieszkania Moczulskich zapukali por. Mirosław Spławiec 

wraz z ppłk. Kazimierzem Śledziem. Ku wyraźnemu zaskoczeniu gospodarzy oznajmiono im, 

żeby zrezygnowali z przeprowadzenia kongresu, gdyż w innym wypadku spotkają się 

                                                 
wylegitymowanych podczas rozwiązania III Kongresu KPN, 4 II 1989 r., k. 110-124; III Kongres Konfederacji 
Polski Niepodległej, „Gazeta Polska” 20 II 1989 r., nr 3 (51), s. 1). 
1348 III Kongres Konfederacji Polski Niepodległej, „Gazeta Polska” 20 II 1989 r., nr 3 (51), s. 1-2. 
1349 AIPN, 0364/363, t. 13, List Kornela Morawieckiego do Leszka Moczulskiego, 19 II 1989 r., k. 98-99; G. Wołk, 
Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 70. 
1350 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Notatka urzędowa z rozmowy przeprowadzonej z Leszkiem 
Moczulskim, 23 II 1989 r., k. 125-126; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 421. 
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identyczną reakcją władz jak miesiąc wcześniej. Moczulski wyraził zdziwienie, że jest to 

niezgodne z deklaracją władz o większym otwarciu na opozycję. Nie zaprzeczając planom 

drugiej tury kongresu, odmówił podania miejsca jego przeprowadzenia. Dodał, że przedstawi 

„propozycję” przełożenia obrad uczestnikom, ale nie jest władny decydować samodzielnie. 

Ostatecznie kongres odbył się 4 marca 1989 r. w Krakowie. Po spotkaniu w Kościele 

Mariackim uczestnicy obrad przenieśli się do kościoła pw. św. Józefa. Mszę świętą odprawił 

ks. Adolf Chojnacki. W obradach wzięło udział wedle SB 120 osób1351. 

Esbecy po ustaleniu miejsca obrad przystąpili do prób zablokowania kongresu. Poprzez 

dyrektora krakowskiego Wydziału ds. Wyznań, Józefa Duśko, próbowano wpłynąć na 

kanclerza miejscowej kurii, ks. Jana Dyducha. Jednocześnie naczelnik Wydziału IV WUSW w 

Krakowie przeprowadził rozmowę z biskupem Janem Szkodoniem. Obaj duchowni obiecali 

podjąć działania prowadzące do zaprzestania obrad w obiektach sakralnych. Jak raportowali 

funkcjonariusze, skończyło się jedynie deklaracjach werbalnych, a obrady toczyły się do 

godziny 19.10. Interwencje SB zostały przez duchownych zignorowane do tego stopnia, że o 

próbach przerwania kongresu nie poinformowano w ogóle konfederatów. „Gazeta Polska” 

podawała: „obrady przebiegały bez jakiekolwiek interwencji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 

Widać zdecydowany odzew społeczny na rozbicie pierwszej tury Kongresu wymusił rozsądek 

na siłach przymusu”1352. Obrady rozpoczęto od minuty ciszy ku czci zmarłego w październiku 

1987 r. Andrzeja Szomańskiego oraz pozostałych, zmarłych członków KPN. Zakończono je 

zaś odśpiewaniem „Pierwszej Brygady”1353. 

III Kongres, prezentując trójfazowy model rozwoju niezależnych struktur politycznych 

(tzw. koncepcja trzech horyzontów) uznawał, że jego pierwsza faza (formowanie grup 

politycznych) została już zamknięta, natomiast faza druga (formowanie się infrastruktury 

politycznej) zbliża się do końca. W niedalekiej zaś przyszłości miał nadejść czas na trzecią1354. 

W wyznaczonym programie minimum, bezwzględnie dążącym do niepodległości, za 

najbliższy cel działania partii wskazano przeprowadzenie wolnych wyborów, które byłyby 

równoznaczne z osiągnięciem drugiego horyzontu. To na III Kongresie - nie bez oporu części 

                                                 
1351 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Notatka z rozmowy przeprowadzonej z Leszkiem Moczulskim, 3 III 
1989 r., k. 298-299; AIPN, 1585/4588, Notatka opracowana w Departamencie III MSW dotycząca krajowego 
zjazdu Ruchu „Wolność i Pokój” oraz III Kongresu KPN, 5 III 1989 r., k. 3; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 421. 
1352 II tura III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej, „Gazeta Polska” 12 III 1989 r., nr 4 (52), s. 1. 
1353 Ibidem; AIPN, 1585/4588, Notatka opracowana w Departamencie III MSW dotycząca krajowego zjazdu 
Ruchu „Wolność i Pokój” oraz III Kongresu KPN, 5 III 1989 r., k. 3; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 421. 
1354 M. Orski, Konfederacja Polski Niepodległej w latach 1979-1989, praca magisterska pod kierunkiem dr. hab. 
Grzegorza Mazura, UJ, Kraków 2000, mps, s. 72; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 421. 
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uczestników - podjęto decyzję o udziale KPN w wyborach czerwcowych. Po zakończeniu obrad 

uczestnicy rozjechali się, nie organizując - ku satysfakcji SB - manifestacji ulicznych1355. 

Podczas krakowskiej odsłony kongresu podjęto także szereg decyzji personalnych. Po raz 

kolejny przewodniczącym KPN wybrano Leszka Moczulskiego. Skład Rady Politycznej 

powiększono z sześciu do dwunastu osób. W wyborach zgłoszono 26 kandydatów, spośród 

których do Rady Politycznej ostatecznie wybrano: Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Króla i 

Stanisława Dronicza z Warszawy, Ryszarda Bociana, Macieja Gawlikowskiego, Andrzeja 

Izdebskiego i Zygmunta Łenyka (wszyscy z Krakowa), Barbarę Czyż i Adama Słomkę (z 

Katowic), Andrzeja Ostoję-Owsianego z Łodzi, Dariusza Wójcika z Lublina, Wojciecha 

Pęgiela z Poznania oraz Antoniego Lenkiewicza z Wrocławia. Nowością było powołanie tzw. 

Stałej Komisji Rady Politycznej, która miała pełnić rolę prezydium i była władna podejmować 

decyzje pomiędzy posiedzeniami Rady Politycznej w pełnym składzie. W skład Komisji 

weszli: Leszek Moczulski, Krzysztof Król, Zygmunt Łenyk, Adam Słomka oraz Dariusz 

Wójcik. Nowością było powołanie kapelanów organizacji: ks. Stanisława Małkowskiego oraz 

ks. Sylwestra Zycha. Do ich zadań należało m.in. obieranie roty konfederackiego ślubowania 

oraz moralne wspieranie środowiska1356. 

Wprowadzono także zmiany w obowiązującym od 1984 r. statucie partii, których autorem 

był głównie Ryszard Bocian. W skład partii nadal miały wchodzić grupy skonfederowane i 

afiliowane, zniesiono natomiast grupy stowarzyszone. Nowy statut przywidywał pięć rodzajów 

członkostwa: uczestników, kandydatów, członków rzeczywistych, wspierających i 

honorowych. Statutowo nadrzędną rolę nadal odgrywały: kongres, przewodniczący KPN i 

Rada Polityczna. Dotychczasowy Sąd Koleżeński zamieniono na Sąd KPN, powołano Komisję 

Rewizyjną, która miała sprawować kontrolę nad finansami partii (weszli do niej: Maria 

Grzymisławska, Jerzy Jajte-Pachota, Zbigniew Kędzierski, Leopold Perłowski, Paweł Sabuda). 

Zniesiono nieprzejawiające aktywności Kierownictwo Akcji Długofalowej i Planowania 

Politycznego. Zachowano podział na obszary, okręgi, rejony i grupy działania; uchwałą Rady 

Politycznej powołano sześć obszarów: I - Warszawa (siedziba KAB), II - Kraków (siedziba 

                                                 
1355 AIPN, 1585/4588, Notatka opracowana w Departamencie III MSW dotycząca krajowego zjazdu Ruchu 
„Wolność i Pokój” oraz III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej z dnia 5 III 1989 r., k. 4. 
1356 AIPN, 001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana grupa antypaństwowa, WSO Legionowo 
1989, k. 39; II tura III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej, „Gazeta Polska” 12 III 1989 r., nr 4 (52), s. 1; 
Informacja na temat przebiegu III Kongresu KPN, który odbył się w dwóch turach: w Warszawie 4 II i w Krakowie 
4 III 1989 r., 11 III 1989 r. [w:] Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 525-526; G. 
Waligóra, Konfederacja Polski Niepodległej, „Biuletyn IPN” 2009, nr 12 (107), s. 106; G. Waligóra, G. Wołk, 
op.cit., s. 421-422. Nieformalnym kapelanem KPN był także ks. Stanisław Suchowolec z Białegostoku, który za 
wspieranie lokalnej opozycji był represjonowany przez SB. 30 stycznia 1989 r. zginął w wyniku pożaru 
mieszkania. Niejasne okoliczności śmierci wskazywały na udział osób trzecich, prawdopodobnie SB (zob. E. 
Świętochowska-Bobowik, op.cit., s. 161-162). 
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KAB), III - Toruń, IV - Lublin, V - Katowice, VI - Poznań (Wielkopolsko-

Zachodniopomorski), które obejmowały łącznie 32 okręgi. Podczas posiedzenia Rady 

Politycznej, obradującej po zakończonym kongresie, dokonano także wyboru szefów 

obszarów. Poza Zygmuntem Łenykiem (obszar II), przy którym dwie osoby wstrzymały się od 

głosu, wybierano jednogłośnie. Szefami obszarów zostali: Bogdan Koźmiński (I), Mariola 

Wegner (III), Dariusz Wójcik (IV), Adam Słomka (V), Wojciech Pęgiel (VI)1357. 

Esbecy nie mając zgody na siłowe rozwiązanie obrad, z ukrycia obserwowali przebieg 

kongresu. Wykonywali także zdjęcia jego uczestnikom zarówno pod kościołem Mariackim, jak 

i kościołem św. Józefa. W notatce sporządzonej w Departamencie III MSW informowano, że 

szczegóły dotyczące obrad znane będą dopiero nazajutrz. Wynikało to z braku możliwości 

dotarcia do tajnych współpracowników uczestniczących w kongresie, „gdyż organizacja 

samokontroli delegatów wykluczała oddalanie się poza grupy do momentu powrotu do miejsca 

zamieszkania i formalnego rozwiązania grupy”1358. 

 

4.3.Reglamentowane wybory 1989 

 

Poza dwoma próbami przeprowadzenia kongresu, konfederaci w pierwszych miesiącach 

1989 r. udzielali się w manifestacjach. 24 lutego 1989 r. w Krakowie protestowali głównie 

studenci, niosąc transparenty „Jaruzelski musisz odejść”, „PPS”, „KPN”, „Federacja Młodzieży 

Walczącej”, „MO-Gestapo”, „Precz z komuną”. Wykrzykiwano m.in. hasła „Znajdzie się pała 

dla Gruby generała”. Po manifestacji na Rynku uczestnicy przeszli pod urząd Prezydenta 

Miasta oraz siedzibę Metropolity Krakowskiego. Stała się ona asumptem do negatywnego 

pokazania w mediach kontestacyjnie nastawionej części opozycji. W naradzie, na której podjęto 

decyzję - poza komendantem głównym MO - uczestniczyli m.in. prezydent Krakowa Tadeusz 

Salwa, pierwszy sekretarz KK PZPR Józef Gajewicz oraz przedstawiciele organów 

represyjnych: gen. Jerzy Gruba (szef WUSW), Hipolit Starszak (zastępca Prokuratora 

Generalnego) i gen. Czesław Wiejak (zastępca szefa SB). Po obejrzeniu filmów z demonstracji 

zdecydowali o emisji w „Dzienniku Telewizyjnym” 2-minutowego materiału eksponującego 

„poczynania ekstremalnych sił politycznych, które sprzeciwiają się porozumieniu 

                                                 
1357 Ibidem; KPN. Deklaracja ideowa, statut, Warszawa 1989, s. 23; AKK, Notatki z posiedzenia Rady Politycznej 
po III Kongresie KPN, bp.; , 15 IX 1987 r., bp. Według notatek z archiwum Krzysztofa Króla podczas kongresu 
powołano jedynie 15 okręgów: białostocki, lubelski, przemysko-rzeszowski, tarnowski, krakowski, katowicki, 
rybnicki, wrocławski, poznański, szczeciński, gdański, toruński, łódzki, radomski i świętokrzyski. 
1358 AIPN, 1585/4588, Notatka opracowana w Departamencie III MSW dotycząca krajowego zjazdu Ruchu 
„Wolność i Pokój” oraz III Kongresu Konfederacji Polski Niepodległej z dnia 5 III 1989 r., k. 4.  
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narodowemu”. Kilka dni później wyemitowano półgodzinny materiał, który pokazujący 

„nielegalność zgromadzeń, manifestacji i pochodów, wrogość uczestników wobec państwa, 

partii i sojuszów politycznych, ekstremalność zachowań, które stwarzają niebezpieczeństwo 

dla życia, zdrowia i porządku publicznego w mieście”1359. 

Tuż po zakończeniu II tury Kongresu Konfederacja zerwała ciche zawieszenie broni, jakim 

była deklaracja o powstrzymaniu się od strajków. 15 marca 1989 r. Rada Polityczna ogłosiła iż 

celem KPN jest obciążenie kosztami wyjścia z kryzysu rządu, MON, MSW i partyjnej 

nomenklatury a nie społeczeństwa. Stwierdzano, że strajki stanowią słuszną metodę nacisku 

społecznego na wprowadzenie reform1360. 

Najpełniej stosunek Konfederacji do zbliżających się wyborów oddawało stanowisko 

zamieszczone w kwietniowym numerze „Gazety Polskiej”: „nie będą to wolne wybory, a 

kolejna manipulacja władz dążących do pozornej legitymizacji”. Stwierdzano, że próba startu 

w wyborach ugrupowań opozycyjnych nie jest czymś nagannym, a stanowi jedną z wielu prób 

zmiany systemu. Zakładając, że kandydaci KPN nie zostaną przez komunistów dopuszczeni do 

startu zdecydowano się wziąć w nich udział1361. 

10 maja 1989 r. Rada Polityczna wydała kolejne oświadczenie, sygnowano je z 

przedstawicielami kilku niszowych organizacji. Pod dokumentem „Bojkot nie ma sensu” 

podpisali się przedstawiciele PPS, Ruchu Politycznego „Wyzwolenie”, Ruchu Społecznego 

„Solidarność”, Ruchu Wolnych Demokratów i Unii Demokratów „Baza”1362. Pisano w nim 

m.in. „jawnie niedemokratyczna ordynacja wyborcza prowokuje naturalną i zrozumiałą chęć 

bojkotu. Wywołanie takiego odruchu było działaniem z góry zamierzonym, ażeby przy 

znacznej absencji wyborczej uzyskać maksimum legitymizacji dla uzurpatorskiej władzy. W 

tej sytuacji bojkot wyborów, niezależne od intencji wzywających doń lub stosujących się do 

takiego wezwania - jest realizacją oczekiwań komunistów […] te niedemokratyczne wybory 

możemy jednak zmienić w plebiscyt przeciw władzy komunistów, a jednocześnie, 

przynajmniej na część mandatów, wybrać rzeczywiście niezależnych posłów i senatorów. 

Możemy już w tych wyborach zapoczątkować proces wybijania się na niepodległość i 

demokrację”1363. W innym miejscu, Krzysztof Król dodawał, że „KPN uznaje »okrągły stół« 

                                                 
1359 AAN, KC PZPR, sygn. LIII/19, Notatka służbowa Komendanta Głównego MO gen. Zenona Trzcińskiego z 
posiedzenia WUSW w Krakowie, 25 II 1989 r. 
1360 Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 15 marca 1989 r., „Gazeta Polska” 24 III 1989 r., nr 5 (53), s. 4. 
1361 L. Moczulski, Stanowisko KPN wobec wyborów, „Gazeta Polska” 24 III 1989 r., nr 6 (54), s. 1-2. 
1362 Więcej na temat UD „Baza” zob. W. Pernach, Baza, „Opinia” 2014, nr 4, s. 51-70. 
1363 Oświadczenie bojkot nie ma sensu. W Wyborach – komunistom „nie”!, „Gazeta Polska” 13 V 1989, nr 9 (57), 
s. 1-2. 
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za nie najszczęśliwszą, lecz realną drogę do uzyskania czegokolwiek dla społeczeństwa”1364. 

Fakt rozmów i reglamentowane wybory uważano za nową sytuację, którą należało wykorzystać 

jako okoliczność sprzyjającą rozpadowi PRL. W ocenie liderów KPN był to kolejny środek w 

drodze do odzyskania niepodległości. Było tak rok wcześniej, KPN ogłaszała bojkot wyborów 

do Rad Narodowych. Twierdzono wówczas, że jedyne wybory w jakich weźmie udział będą 

„wolnymi wyborami”, w których udział mogłyby wziąć wszystkie chętne organizacje 

polityczne. Postulat powtórzono we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez członków 

KPN i KPSN. Wspólnie odrzucano pomysł wystawienia jednej listy wyborczej obejmującej 

kandydatów rządowych i opozycyjnych. Stanowisko wobec wyborów przypomniano w lutowej 

„Gazecie Polskiej”, gdy nie wiadomo było do czego doprowadzą rozmowy okrągłego stołu1365. 

Strategia KPN wobec rozgrywających się wydarzeń nie znajdowała zrozumienia w 

oficjalnej prasie, która w dalszym ciągu pełniła funkcje propagandowe, a nie informacyjne. 

Wśród opublikowanych wówczas artykułów jednym z charakterystycznych był tekst 

Włodzimierza Remisiewicza. Zarzucał on KPN oraz innym, krytycznym wobec okrągłego 

stołu, odłamom opozycji świadome radykalizowanie własnych członków oraz czynił zarzut z 

twierdzenia iż legalizacja „Solidarności” jest celem minimum. Autor demagogicznie opisywał 

wizję państwa z programu KPN. W jego ocenie niepodległa Polska zwalczałaby w równiej 

mierze komunizm jak i demokratyczną opozycję oraz ograniczyłaby prawo do zrzeszania. 

Artykuł pełen był manipulacji i sprowadzał się do uzasadnienia tezy podanej w leadzie: „Kiedy 

więc nastąpiło wyczekiwane od dawna spotkanie przy «okrągłym stole», na jego obrzeżach 

pozostały te organizacje, których konserwatyzm radykalnych postaw i zachowań nie pozwala 

zrozumieć istoty zachodzących w naszym kraju zmian”1366. 

W wydanej przez Radę Polityczną 10 kwietnia 1989 r. deklaracji stwierdzano, że wybory 

czerwcowe, jakkolwiek stanowią rodzaj manipulacji ze strony władz, są istotnym 

wydarzeniem. Potępiając je „moralnie i politycznie”, KPN zdecydowała się wziąć w nich 

udział. Zastrzegano, że gdyby władze nie dopuściły kandydatów Konfederacji do wyborów, jej 

zwolennicy powinni przystąpić do okupacji lokali wyborczych. Do MSW dotarły informacje, 

iż w wyniku poufnych ustaleń pomiędzy Leszkiem Moczulskim i Krzysztofem Królem a 

Jackiem Kuroniem i Bronisławem Geremkiem uzgodniono „niekonfrontacyjną” taktykę 

wyborczą pomiędzy KPN i Komitetami Obywatelskimi. Tego samego dnia do mieszkania 

                                                 
1364 K. Król, Uderz pięścią w stół, „Gazeta Polska” 1988, nr 15 (46), s. 1. 
1365 AKK, Oświadczenie Rady Politycznej KPN w sprawie wyborów do Rad Narodowych, 14 VI 1988 r.; 
Oświadczenie członków Komisji Przygotowawczej z 14 grudnia 1988 r., „Gazeta Polska” 15 I 1989 r., nr 1 (49), 
s. 3; Konfederacja Polski Niepodległej przed III Kongresem, „Gazeta Polska” 3 II 1989 r., nr 2 (50), s. 1. 
1366 W. Remisiewcz, KPN droga donikąd, „Trybuna Ludu” 23 III 1989 r., nr 70, s. 7. 
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lidera Konfederacji wkroczyli funkcjonariusze SB, wzywając do w siedziby MSW w dniu 

następnym. Takie postępowanie funkcjonariuszy pokazywało po raz kolejny, że władza nie 

była zdecydowana na represyjne metody działania. Jednym sukcesem odwiedzin SB było 

wyproszenie z mieszkania przebywających tam zagranicznych dziennikarzy1367. 

Również 10 kwietnia 1989 r. zawarto tzw. Porozumienie Obywatelskie na rzecz Wolnych 

Wyborów, które jednak nie odegrało zauważalnej roli w trakcie kampanii wyborczej. Z 

ramienia KPN sygnował je Krzysztof Król. Z kolei w imieniu „Solidarności” podpisał je 

Grzegorz Strzemecki, a w imieniu reaktywowanego Stronnictwa Pracy Maciej Łętowski. 

Dokument sygnował także Adam Wojciechowski z Ruchu Wolnych Demokratów1368. 

Starano się także nawiązać kontakt z PPS. Według Łukasza Garbala 14 kwietnia 1989 r. 

doszło do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy KPN i PPS. Miało ono przyjąć formę 

ustnych ustaleń pomiędzy Leszkiem Moczulskim a Janem Józefem Lipskim i Andrzejem 

Malanowskim. Lipski, będąc zwolennikiem sojuszu PPS z KPN, lobbował w Komitecie 

Obywatelskim za przyznaniem konfederatom podobnego statusu do socjalistów. Jeżeli tak 

faktycznie było, to świadczyłoby to o dwutorowości ówczesnych działań KPN. Z jednej strony 

publicznie naciskano na jak najszybsze przeprowadzenie całkowicie wolnych wyborów. Z 

drugiej, prowadzono kuluarowe działania zmierzającego do umieszczenia konfederatów na 

listach KO, do czego ostatecznie nie doszło. Decyzje podjęte podczas zebrania Komitetu 

Obywatelskiego 8 kwietnia 1989 r. wzbudziły emocje także wewnątrz tego gremium. Przyjęty 

tryb wyboru kandydatów na listy nie gwarantował bowiem pluralizmu. Za stworzeniem 

szerokiego frontu optował głównie Aleksander Hall. W podobnym duchu wypowiadali się 

także: Adam Strzembosz („Nie jestem sympatykiem PPS-u czy KPN-u ale uważam, że pan 

Malanowski i pan Moczulski powinni się w tym gronie znaleźć”), Tadeusz Mazowiecki, Jan 

Maria Rokita czy Jan Olszewski. Udało się ich jednak spacyfikować a Jacek Kuroń podczas 

emocjonalnej dyskusji stwierdził: „nie wolno zawierać fałszywych sojuszy. Do wyborów 

możemy iść z tymi, którzy walczą o suwerenność narodu, demokrację, ale jednocześnie godzą 

się na ewolucyjny proces przemian”. W efekcie czego Hall zrezygnował z kandydowania. W 

MSW ową naradę odebrano jako próbę przejęcia władzy w KO przez korowców1369. 

                                                 
1367 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 98; L. 
Moczulski, Stanowisko KPN wobec wyborów, „Gazeta Polska” 24 III 1989 r., nr 6 (54), s. 1-2; Idem, 1585/2309, 
Załącznik do informacji dziennej dot. rozwiązania konferencji prasowej L. Moczulskiego, 11 IV 1989 r., k. 65;G. 
Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989…., s. 71. 
1368 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 99; Ł. 
Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 694. 
1369 Komitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 
1987-1989, oprac. M. Strasz, Warszawa 2006, s. 61; T. Mazowiecki, Wybory pod firmą „S”, „Tygodnik 
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19 kwietnia 1989 r. powołano Główną Komisję Wyborczą KPN. Jej przewodniczącym 

wybrano Krzysztofa Króla a członkami zostali: Adam Słomka, Zygmunt Łenyk, Dariusz 

Wójcik i Zbigniew Kędzierski. Koordynowała ona działania związane z kampanią a także 

sygnowała różnego rodzaju dokumenty z nią związane. Zdarzało się jej także ogłaszać 

komunikaty prostujące nieprawdziwe informacje na temat KPN. Z inicjatywy Moczulskiego 

utworzono Polski Funduszu Demokracji i Niepodległości, który miał gromadzić środki 

finansowe na kampanię wyborczą nie tylko KPN. Wśród założycieli wymieniano KPN, Grupę 

Polityczną „Niezawisłość”, Łódzką Grupę Konserwatystów Ruchu Młodej Polski, Organizację 

Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość, Polską Partię Chłopską, PPS, Ruch Polityczny 

„Wyzwolenie”, Ruch Społeczny Solidarność i Unię Demokratów „Baza”. Wiarygodność nowej 

inicjatywy, zakładanej w większości przez efemerydalne i mało znaczące grupy, miał 

zapewniać Komitet Zaufania w składzie: Stanisław Orsza-Broniewski, ks. Jan Umiński oraz 

Andrzej Ostoja-Owsiany1370. 

Przyjęta przez KPN strategia wobec rozgrywających się wydarzeń była dwutorowa. Z 

jednej strony członkowie tej partii należeli do aktywnych uczestników manifestacji i strajków 

tego okresu, z drugiej partia Moczulskiego uczestniczyła w reglamentowanych wyborach, nie 

będąc uczestnikiem okrągłostołowych rozmów. Podejmując decyzję o starcie, KPN ryzykowała 

utratę poparcia zwolenników, antykomunistów niezbyt skłonnych do kompromisu z władzą. 

Częściowo nieprzychylnie na decyzję o starcie patrzyli także członkowie Konfederacji. 

Protestującego przeciwko obranej strategii Wiesława Gęsickiego Rada Polityczna zawiesiła w 

prawach członka. Konfederacja będąc w istocie drobnym graczem, miała także ograniczone 

szanse w starciu dwóch zdecydowanie mocniejszych stronnictw: PZPR i Komitetów 

Obywatelskich. Jak bowiem pokazała najbliższa przyszłość, wybory okazały się plebiscytem, 

w którym wybierano pomiędzy władzą a „Solidarnością”. Pozostali kandydaci, w tym 

konfederaci, przepadli1371. 

Startując spoza list KO miano świadomość, że powinni się różnić od kandydatów 

Komitetów Obywatelskich a formuła niekonfrontacyjnej kampanii to utrudniała. Komitet 

Obywatelski wydał 23 kwietnia 1989 r. oświadczenie o respektowaniu prawa opozycji 

pozasolidarnościowej do wystawiania własnych kandydatów. Jednak do polemiki czy 

                                                 
Mazowsze” 12 IV 1989 r., nr 290, s. 1-3; Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 
693-694, 717. 
1370 Ibidem, s. 717; AIPN, 0236/410, t. 5, SO „Żądło”, Załącznik do informacji dziennej dot. inicjatyw Leszka 
Moczulskiego, 21 IV 1989 r., k. 251-252; Komunikat, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 3; G. Waligóra, 
G. Wołk, op.cit., s. 423. 
1371 KPN przed wyborami, „Gazeta Wyborcza” (dodatek) 5 V 1989 r., s. 6; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 423. 
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publicznej debaty pomiędzy kandydatami niezależnymi a tymi wystawionymi przez KO nie 

dochodziło zbyt często. Wraz ze zbliżaniem się terminu wyborów rosła liczba drobnych 

konfliktów między przedstawicielami KO i KPN. Wynikało to głównie z walki o zbliżony 

elektorat. Łódzcy konfederaci wystosowali nawet oficjalny protest do miejscowego Komitetu 

Obywatelskiego twierdząc, że niektórzy działacze związkowi przeszkadzają im w prowadzeniu 

kampanii wyborczej. W Bydgoszczy działacz „Solidarności” wzywał do niegłosowania na 

KPN, gdyż osłabia to szansę kandydatów KO. Do SB płynęły sygnały, że podobne tarcia 

występowały także w Krakowie i na Śląsku. Nakładało się na to wzajemne nierozumienie i brak 

wypracowanych wzorców prowadzenia kampanii wyborczych. SB odnotowała m.in. przypadek 

księdza z Mysłowic, który groził ekskomuniką członkom Konfederacji w przypadku 

rozwinięcia podczas mszy przyniesionego przez nich transparentu. W ocenie analityków MSW 

występujące pomiędzy przedstawicielami KPN a KO i duchowieństwem tarcia w poważnym 

stopniu ograniczyły zasięg prowadzonej kampanii1372. 

W trakcie kampanijnych wystąpień konfederaccy kandydaci atakowali głównie PZPR. 

Przemawiający 29 maja 1989 r. na krakowskim Rynku Moczulski klarownie wyjaśniał jak 

wyglądała ówczesna debata: „nie mamy żadnych problemów, żeby rozmawiać z naszymi 

przyjaciółmi z Komitetu Obywatelskiego, nie mamy żadnych problemów jeśli ludzie KPN chcą 

rozmawiać z działaczami WiP, «Solidarności», PPS, mamy tylko jeden problem, jednego 

mamy rozmówcę, który nie chce z nami rozmawiać, a mianowicie to są ludzie z PZPR. Oni się 

tak zachowują, jakby bali się z nami rozmawiać, a przecież my nie mamy pałek, ZOMO, 

oficerów śledczych, ani nakazów aresztowań. Ja sądzę, że my w opozycji reprezentujemy 

wysoką kulturę polityczną, a więc chyba i z tej strony nic złego by ich nie spotkało”1373. Po 

wystąpieniu Moczulski zaprosił zebranych na wspólne spotkanie z nim i Janem Rokitą. 

Faktycznie kandydaci PZPR nie podejmowali rękawicy i nie brali udziału w debatach. Działo 

się to pomimo rozesłania im materiałów z KC PZPR na temat KPN a także instrukcji, na jakich 

zasadach przebiegają kampanie wyborcze w państwach demokratycznych1374. 

W Tarnowie, który okazał się najważniejszym ośrodkiem na konfederackiej mapie 

wyborczej, KW PZPR przyznawał, że w pierwszej części kampanii aktywność komunistów 

ustępowała stronie solidarnościowo-opozycyjnej. Problemem okazało się m.in. dostarczenie na 

                                                 
1372 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 102-
103; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 423; A. Czyżewski, op.cit., s. 176-177; Ł. Garbal, Jan Józef Lipski. Biografia 
źródłowa, t. 2, Warszawa 2018, s. 719. 
1373 AIPN, 01228/2807, Stenogram wystąpienia L. Moczulskiego na Rynku Głównym w dniu 29 V 1989 r., k. 
2239. 
1374 Analiza przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu przedstawiona na posiedzeniu Biura Politycznego 
KC PZPR 21 lipca 1988 r. [w:] Polska 1986-1989: koniec systemu, t. 3, s. 309-310. 
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czas z krakowskiej drukarni materiałów wyborczych (problemy z papierem) czy znalezienie 

chętnych do plakatowania, co doskonale ilustrowało stan rozkładu systemu. Zauważano, że 

część haseł wyborczych była negatywnie przyjmowana przez społeczeństwo (np. „Mądra 

władza tym się chlubi, że to zrobi, co wieś lubi”). Szczególnie atakowany za nieprawidłowości 

w kierowanym przez niego Igloopolu był Edward Brzostowski, kandydat PZPR do senatu. Jego 

kontrkandydat Andrzej Fenrych, szef tarnowskiej komórki KPN, miał w ocenie 

komunistycznych aktywistów prowadzić „agresywną” kampanię, w której skupiał się na 

problematyce „narodowo-wyzwoleńczej”. Brak doświadczenia aktywistów PZPR w otwartych, 

demokratycznych kampaniach, gdzie realnie rywalizują różne stronnictwa był dostrzegalny 

nawet w gronie wieloletnich aparatczyków1375. 

Moczulskiego wspierał w kampanii m.in. płk. Stanisław Dronicz, zdegradowany za pomoc 

podziemiu oficer LWP. Przemawiając 22 maja na krakowskim rynku zaznaczał, że do tej pory 

przedstawiciele wojska wypowiadali się jedynie w interesie PZPR. Mówił o hańbie żołnierza 

polskiego skierowanego kilkukrotnie do pacyfikacji narodu polskiego a także zaznaczał, że 

główny problem to uniezależnienie się od ZSRS. Zachęcał nie tylko do głosowania na KPN ale 

mówił wprost o Moczulskim jako idealnym kandydacie na przyszłego prezydenta1376. 

Przemawiający po nim przewodniczący KPN przyznawał, że jego partia ma nikłe szanse na 

sukces wyborczy: „Idziemy do tych wyborów mając przeciwko sobie całą machinę państwową, 

ale my się tej machiny nie boimy to oni się nas boją. Gdybyśmy byli grupą małą i bez znaczenia, 

to nikt by nas nie zwalczał tak jak jesteśmy zwalczani”1377. 

Do debat krakowskich kandydatów KO i KPN dochodziło kilkukrotnie. Ich temperatura 

nie była jednak wysoka. Tuż przed pierwszą turą Moczulski twierdził, iż w przypadku gdyby 

sam nie kandydował w okręgu nr 200 oddałby głos na Jana Marię Rokitę. Z kolei Rokita 

przypominał, że był zwolennikiem umieszczenia Moczulskiego na listach KO. W KO realnie 

obawiano się Moczulskiego, jako poważnego kontrkandydata dla Rokity1378. 

W trakcie spotkań przedwyborczych oraz wieców ulicznych Moczulski powtarzał 

wcześniejsze tezy dotyczące sytuacji politycznej. Publicznie oceniał, iż ustępstwa ze strony 

„Solidarności” podczas okrągłego stołu były zbyt daleko idące, co miało spowodować odpływ 

                                                 
1375 ANKoT, KW PZPR, sygn. 78, Ocena przebiegu i wyników kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 1989 r. 
w województwie tarnowskim, [VI 1989 r.]. 
1376 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Stenogram wystąpienia płk. Stanisława Dronicza na Rynku Głównym 
w Krakowie w dniu 22 V 1989 r., k. 318-321. 
1377 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Stenogram wystąpienia Leszka Moczulskiego na Rynku Głównym w 
Krakowie w dniu 22 V 1989 r., k. 324. 
1378 M. Kozłowski, Mandat numer dwieście, „Gazeta Wyborcza” 5 VI 1989 r., nr 20, s. 4; R. Kasprzycki, op.cit., 
s. 173-175. 
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sympatyków związku do organizacji bardziej radykalnych, takich jak KPN, SW i PPS. 

Moczulski, a za nim pozostali konfederaccy kandydaci, podkreślał iż kandydatura Wojciecha 

Jaruzelskiego na stanowisko prezydenta jest dla KPN nie do przyjęcia. Liderowi KPN zdarzało 

się przekonywać słuchaczy, iż odpowiedzią na wybór Jaruzelskiego powinien być strajk 

generalny. Moczulski twierdził m.in. iż system komunistyczny znajduje się ostatniej fazie 

upadku (do pełnej niepodległości powinno dojść w przeciągu 5 lat) a porozumienie 

okrągłostołowe wzmacniało władzę dając pozór demokratyzacji. Jedynie fala strajkowa mogła 

zmusić komunistów do oddania władzy. Z drugiej strony powtarzał, iż bojkot wyborów także 

był czynnikiem wzmacniającym komunistów. Wybiegając w przyszłość, przekonywał iż 

posłowie KPN natychmiast po wyborze będą dążyć do rozwiązania parlamentu i 

przeprowadzenia całkowicie wolnych wyborów. Udział w tych reglamentowanych miał być 

jedynie etapem zdobywania przyczółków w panującym systemie1379. 

Jeszcze przed rozpoczęciem kampanii liderzy KPN oceniali, że mają realne szanse na 

zdobycie co najmniej 30 mandatów. Powołany 19 kwietnia 1989 r. Główny Komitet Wyborczy 

KPN w ogłoszonym programie wyborczym wzywał do poparcia w wyborach do sejmu i senatu 

oraz podkreślał, że wystawiając tylko 50 kandydatów, czyni gest wobec KO. Było to zagranie 

propagandowe, gdyż jak pokazała przyszłość, Konfederacja miała problemy z zebraniem 

podpisów pod kandydaturami nawet tych 50 osób. Ostatecznie wystawiła 16 kandydatów do 

sejmu i 6 do senatu. Własnych kandydatów zdołali zarejestrować także: Grupa Robocza 

Komisji Krajowej, Unia Polityki Realnej, Ruch Wolnych Demokratów oraz szereg kandydatów 

niezależnych, wśród których obecni byli opozycjoniści będący poza KO oraz działacze bliscy 

Kościołowi katolickiemu (m.in. Ryszard Bender, Henryk Goryszewski, Kazimierz Świtoń czy 

Władysław Siła-Nowicki)1380. 

Tuż przed wyborami lider Konfederacji stwierdził w jednym z wywiadów: „Jeśli wybory 

przegram, nie przegram ich z Janem Rokitą, lecz będzie to przegrana z większościową 

ordynacją wyborczą, z brakiem funduszów, z wciąż jeszcze niskim rozwojem świadomości 

społecznej. Będzie to wreszcie przegrana z systemem, w którym z przyczyn politycznych nie 

udzielono mi przysługującego wszystkim kandydatom dostępu do telewizji i prasy, 

wprowadzono zarządzenie zabraniające punktom kserograficznym druku naszych plakatów, 

                                                 
1379 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 100-
101. 
1380 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 99-
100; Program wyborczy KPN, druk ulotny z IV 1989 r.; Powołanie Komitetu Wyborczego KPN, „Gazeta Polska” 
30 IV 1989 r., nr 7 (55), s. 4; Kandydaci niezależni, „Gazeta Wyborcza” 24 V 1989 r., s. 6; M. Orski, op.cit., s. 
75-78; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 423; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s.423-424; A. Dudek, Historia 
polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013, s. 37. 
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słowem z systemem, z którym Konfederacja Polski Niepodległej walczy od połowy lat 

siedemdziesiątych”1381. 

Działalność „drużyny Czecha”, tj. funkcjonariuszy SB1382, mająca uderzyć w KPN 

obrazowo przedstawiał Krzysztof Król: „widzimy ostatnio nasilenie akcji milicji i bezpieki 

przeciwko KPN. Jak nie zatrzymują naszych działaczy to zabierają im ulotki wyborcze, jak 

kogoś nie pobiją to nastraszą, że i tak KPN do wyborów nie dopuszczą. Jak i tego nie zrobią to 

chociaż sypną ulotki własnej produkcji o «bojkocie wyborów przez Konfederację»”1383. W 

kolejnym numerze „Gazety Polskiej” dodawał: „Póki co kampanii KPN niezmiennie sekunduje 

bezpieka. 5 maja […] resort spraw wewnętrznych stwierdza, że «KPN nie przysługuje prawo 

zgłaszania kandydatów» i usprawiedliwia bezprawne działania MO i SB”1384. 

KPN, nie odbiegając od taktyki przyjętej przez KO, zdecydowała się wystawiać 

kandydatów niekoniecznie w okręgach z których pochodzili. W Andrychowie kandydowali do 

sejmu konfederaci z Krakowa: Zygmunt Łenyk i Ryszard Gitis. Pierwszy był członkiem Rady 

Politycznej i wieloletnim członkiem partii. Drugi, z wykształcenia ekonomista, pracował 

wówczas w Dzielnicowym Zarządzie Dróg Publicznych, z Konfederacją związany był od 

połowy lat 80-tych. Podobnie było w Kielcach, gdzie startowali krakowiacy: Artur Then i 

Grzegorz Hajdarowicz. Eksport krakowskich kandydatów w inne miejsca związany był m.in. z 

faktem iż stanowiło uznany i aktywny ośrodek partii. Dlatego też startował tutaj jej lider. 

Zaskakująca była decyzja o wystawieniu Krzysztofa Króla w Grudziądzu, który nie był 

prężnym ośrodkiem KPN jak i generalnie opozycji antysystemowej. W pozostałych regionach 

przeważali lokalni kandydaci. Na terenie województwa katowickiego postawiono na Adama 

Słomkę (Chorzów), Barbarę Czyż (Katowice) i Piotra Matusiaka (Sosnowiec). Miejscowych 

wystawiono w Bydgoszczy (Stanisława Korolkiewicz), Lublinie (Dariusz Wójcik), Łodzi 

(Andrzej Terlecki), Poznaniu (Wojciech Pęgiel1385 i Maciej Urbański) oraz Wrocławiu (Antoni 

Lenkiewicz). W Szczecinie poparto pochodzącego z Grudziądza, członka dawnego Zarządu 

Regionu „Solidarności” Zbigniewa Brzyckiego, którego wspierał także Marian Jurczyk1386. 

                                                 
1381 M. Kozłowski, Mandat numer dwieście, „Gazeta Wyborcza” 5 VI 1989 r., nr 20, s. 4. 
1382 Król użył tego określenia opisując prześmiewczo trwającą kampanię wyborczą. Obok drużyny KPN 
wymieniając „drużynę Lecha” (popularne określenie Komitetów Obywatelskich) oraz „drużynę Czecha”, czyli 
esbeków (od imienia szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka). Kpił także, że pewnie gdzieś w pobliżu czai się także 
trzeci brat z legendy, tj. Rus (zob. K. Król, Drużyna KPN, „Gazeta Polska” 27 V 1989 r., nr 11 (58), s. 1.). 
1383 K. Król, KPN i „Solidarność” dla Sejmu i Senatu, „Gazeta Polska” 6 V 1989 r., nr 8 (56), s. 1. 
1384 K. Król, Kampania wyborcza, „Gazeta Polska” 13 V 1989 r., nr 9 (57), s. 1. 
1385 Wojciech Pęgiel, chociaż pochodził z Krakowa to w owym czasie zamieszkiwał Poznaniu (zob. A. Łuczak, 
Wojciech Pęgiel [w:] encysol.pl, dostęp: 16 V 2019 r. 
1386 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 160-
166; Kandydaci KPN do Sejmu i Senatu, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 1; P. Muszyński, op.cit., s. 97-
99; T. Kenar, A. Kubaj, op.cit., s. 116. 
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W Bydgoszczy do Senatu kandydował Tadeusz Jasudowicz, prawnik i wykładowca UMK 

w Toruniu, który z działalnością Konfederacji nie był do tej pory związany. W Kielcach 

zdecydowano się wystawić Marię Grcar, Krakowie Stanisława Palczewskiego i Marię Holfeier 

a w Łodzi Andrzeja Ostoję-Owsianego i Mariana Miszalskiego. Poza Jasudowiczem z KPN nie 

byli kojarzeni także Holfeier (emerytowana ekonomistka i więźniarka stalinowska) i Miszalski 

(dziennikarz związany z podziemnym „Kursem”, działający w KPN od 1986 r.)1387. 

Kandydatem KPN z największymi szansami na sukces, był wspomniany Andrzej Fenrych. 

Był emerytowanym nauczycielem Zespołu Szkół Ekonomicznych a także szefem młodego 

Okręgu Tarnowskiego KPN. Kandydował jednak z list Komitetu Obywatelskiego. Pytany przez 

„Gazetę Wyborczą” o powody takiego stanu rzeczy przyznawał, że jego kandydatura była 

wynikiem uzgodnień Moczulskiego z szefem małopolskiej RKS, Stefanem Jurczakiem oraz 

poparcia udzielonego przez tarnowską „Solidarność”. „Wiele osób pomawia nas [tj. KPN] o 

przeszkadzanie «Solidarności», o klerykalizm, faszyzm czy hurra rewolucyjność. Ja osobiście 

darzę wielkim szacunkiem i «Solidarności» i Lecha Wałęsę” - mówił Fenrych. Dodawał, że 

poprzez „Solidarność” chciałby iść do niepodległości. Krzysztof Król przyznawał, że 

Konfederacja prowadziła rozmowy z Komitetem Obywatelskim. Mówił o zakończonych 

porażką rozmowach na temat jednej listy dla całej opozycji. Kandydatura Fenrycha podczas 

posiedzenia ogólnopolskiego KO przeszła bez żadnych problemów, być może dlatego, że o 

jego zaangażowaniu w KPN w ogóle nie wspomniano1388. 

Fenrych, korzystając ze wsparcia lokalnego Komitetu Obywatelskiego, prowadził 

dynamiczną kampanię. Plakaty z jego wizerunkiem pojawiały się w wielu miejscowościach. 

Podczas spotkań z wyborcami zachęcał do skreślania kandydatów z listy krajowej. Nawoływał 

także do odejścia na emeryturę gen. Jaruzelskiego, którego obarczał winą za katastrofę 

gospodarczą kraju. Tak jednoznaczne oceny wywoływały powszechny entuzjazm 

zgromadzonych na spotkaniach wyborców1389. 

Kończąc trudny etap kampanii - polegający na zbieraniu podpisów pod listami poparcia - 

nastroje w KPN nie były optymistyczne. Z planowanych 50 kandydatów udało się zebrać 

                                                 
1387 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 160-
166; Kandydaci KPN do Sejmu i Senatu, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 1; K. Grysińska, Tadeusz Karol 
Jasudowicz [w:] encysol.pl, dostęp: 16 V 2019 r.; W. Maciejewski, Marian Miszalski [w:] encysol.pl, dostęp: 16 
V 2019 r. 
1388 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 166; 
Dlaczego jestem na tej liście Andrzej Fenrych, „Gazeta Wyborcza” 17 V 1989 r., nr 8, s. 5; Jeszcze jedna platforma 
walki. Rozmowa z Krzysztofem Królem, „Gazeta Wyborcza” 15 V 1989 r., nr. 6, s. 6; Komitet Obywatelski przy 
Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Stenogramy posiedzeń 1987-1989, oprac. M. Strasz, 
Warszawa 2006, s. 285. 
1389 ANKoT, KW PZPR, sygn. 939, Sygnały-wybory 1989 opracowane przez Sektor Informacji Komisji Pracy 
Partyjnej KW PZPR w Tarnowie, 20 V 1989 r. 
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podpisy dla zaledwie 22. Uwzględniając działania władz i panującą wokół zbliżających się 

wyborów otoczkę, w której KPN bywała atakowana także przez niektórych zwolenników 

Komitetów Obywatelskich, na osiągnięty wynik należałoby spojrzeć jak na realny sukces 

organizacyjny. Łącznie udało się zebrać ok. 200 tysięcy podpisów, odbierając to za największą 

korzyść prowadzonej kampanii. Pełen entuzjazmu Krzysztof Król stwierdzał: „KPN do 

wyborów idzie z podwójnym celem: po pierwsze - chcemy wprowadzić do Sejmu i Senatu 

naszych przedstawicieli; po drugie - sprawdzić stopień poparcia dla nas w społeczeństwie […] 

będziemy tak samo walczyć z komunistami o wolną i niepodległą Polskę jak do tej pory. Z tym, 

że oprócz zakładów pracy, gazetek i ulic - staną do naszej dyspozycji mównice sejmowe”1390. 

W innym miejscu tłumaczył: „Tak jak wykorzystywaliśmy ławy sądowe w czasie procesu tak 

gotowi jesteśmy wykorzystywać ławy sejmowe do głoszenia naszych poglądów […] w Sejmie 

i w Senacie powinni zasiadać zarówno przedstawiciele opozycji pragnącej porozumiewać się z 

rządem jak i tej, która chce z tym rządem walczyć. Chodzi nam o stworzenie mechanizmów 

wzajemnej kontroli, podziału ról: aby np. opozycja solidarnościowa mogła straszyć władzę 

ekstremą w Sejmie. Czyli nami, gdy z kolei my uwiarygodnialibyśmy opozycję rozmawiającą 

z rządem przed radykalnymi odłamami społeczeństwa”1391. Król kreślił także wariant 

pesymistyczny. Gdyby zgłoszeni kandydaci nie dostali się do parlamentu lub byłoby ich 

niewielu, zakładał iż osiągnięcie nawet 10% poparcia w poszczególnych komisjach byłoby 

znaczącym sukcesem nurtu niepodległościowego. Jeden z tekstów kończył optymistycznym i 

bojowym hasłem z Lublina „Chcesz pogonić bolszewika-głosuj na Darka Wójcika”1392. 

Nisko szanse wyborcze konfederatów szacowano w KC PZPR. Zygmunt Czarzasty pisał 

do I sekretarzy wojewódzkich PZPR: „Z całą pewnością KPN nie odegra istotnej roli 

politycznej w kampanii przedwyborczej i posiada bardzo znikome szanse wprowadzenia do 

parlamentu choćby jednego ze swych reprezentantów”1393. W dalszej części zarzucał 

Konfederacji awanturniczy i demagogiczny program; postrzegający kwestię brak polskiej 

suwerenności w oderwaniu od międzynarodowych uwarunkowań. Z kolei w polityce 

wewnętrznej KPN miał proponować cele społeczne bez wskazania niezbędnych do ich 

osiągnięcia środków. Zdaniem Czarzastego KPN nie można jednak było lekceważyć. Mogła 

ona skonsolidować „niewielką lecz bardzo aktywną i operatywną politycznie część 

społeczeństwa w tym zwłaszcza młodego pokolenia”. Zalecał partyjnym aktywistom, w toku 

                                                 
1390 K. Król, Za 3 tygodnie wybory, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 1. 
1391 Jeszcze jedna platforma walki. Rozmowa z Krzysztofem Królem, „Gazeta Wyborcza” 15 V 1989 r., nr. 6, s. 6. 
1392 K. Król, Za 3 tygodnie wybory, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 1. 
1393 ANKoT, KW PZPR, sygn. 939, Pismo Zygmunta Czarzastego do I sekretarzy KW PZPR, 15 V 1989 r., k. 67. 
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kampanii wyborczej, uwypuklać różnice pomiędzy „łagodnym” programem wyborczym a dużo 

radykalniejszą myślą polityczną KPN1394. 

Śledząca na bieżąco poczynania opozycji SB odnotowała, że działalność KPN w tym 

okresie wyróżniała się na tle pozostałych ugrupowań znaczną aktywnością. Wedle szacunków 

MSW do 10 maja 1989 r. konfederaci zorganizowali na terenie kraju 50 wieców i manifestacji. 

Do tego dochodziły spotkania z kandydatami i akcje malowania haseł na murach. Jeden z 

majowych numerów „Gazety Polskiej” z satysfakcją opisywał jak grupa licealistów z 

afiliowanego w KPN „Świtu Niepodległości”, tuż przed maturami przyozdobiła napisami 

„KPN” budynki Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady ZSRS oraz pobliskiej budki milicyjnej. 

Podczas wystąpień kandydaci Konfederacji podkreślali następujące postulaty: osądzenie 

winnych wprowadzenia stanu wojennego; radykalne ograniczenie budżetu MON i MSW oraz 

konieczność rezygnacji z wymiany handlowej z ZSRS na obecnych warunkach, który to krok 

miał doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej. Generalnie, w sferze międzynarodowej 

głównym punktem programowym KPN wciąż pozostawał postulat zawiązania stosunków 

polsko-sowieckich na zasadach partnerstwa oraz wycofanie obcych wojsk z kraju1395. 

Kampania wyborcza do reglamentowanych wyborów przebiegała w specyficznej 

atmosferze. Z jednej strony komuniści obiecywali ze swej strony uczciwe liczenie głosów, z 

drugiej „zbrojne ramię partii” wciąż prowadziło działania dezintegracyjne wobec konkurencji 

politycznej PZPR. O ile wobec kandydatów KO esbecy prowadzili głównie obserwację, nie 

decydując się na bezpośrednie działania to wobec kandydatów KPN podjęto także działania 

siłowe. Zdarzały się zatrzymania osób zbierających podpisy pod listami poparcia, rozbijano 

wiece itp. Prasa informowała, że zbierającemu podpisy w Warszawie Manuelowi Ferreras-

Tasconowi odebrano wypełnione listy poparcia a także tysiąc egzemplarzy informatora o 

kandydatach. W Katowicach zabrano wydrukowane plakaty Adama Słomki, a w Kielcach - w 

trakcie zbierania podpisów - milicjanci skuli kandydatów KPN: Grzegorza Hajdarowicza i 

Artura Thena1396. Wydział III WUSW w Toruniu raportował, iż „w okresie kampanii wyborczej 

                                                 
1394 Ibidem, k. 67-68. 
1395 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 101; 
Praca przedmaturalna, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 4; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 424. 
1396 1 maja 1981 r. w kieleckim parku miejskim konfederaci usiłowali prowadzić kampanię wyborczą. Rozwiesili 
transparent „Walczymy o niepodległość i III Rzeczpospolitą” oraz flagę z napisem KPN. Wykrzykiwali także 
hasła: „Precz z komuną”, „Jesteśmy organizacją antykomunistyczną” czy „Żądamy wyprowadzenia wojsk 
radzieckich z Polski”. Interweniowało MO, uznając, że zakłócają w ten sposób manifestację 1-szo majową. Na 
akcję milicji szybko zareagowali kandydaci miejscowego Komitetu Obywatelskiego, którzy wydali oświadczenie 
przeciwko bezprawnej akcji, którą potraktowali jako „prowokację polityczną przeciwko wyborcom” i 
„dyskryminowanie obywateli”. Z kolei rzecznik prasowy WUSW, kpt. Leszek Selma, bronił funkcjonariuszy 
argumentując, że Hajdarowicz, Then oraz Janusz Koza zbierali podpisy bez zezwolenia, a także zakłócali 
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największe nasilenie naszych działań skierowane było na uniemożliwienie lub 

zdyskredytowanie kandydatów na posłów z KPN w opinii publicznej. Ich wynikiem był fakt, 

że tylko Krzysztof Król uzyskał wymagane trzy tysiące podpisów, a dwaj pozostali kandydaci 

z naszego regionu nie uzyskali tego limitu”1397. Uzyskanie podpisów niezbędnych do rejestracji 

kandydata było problemem nie tylko w Toruniu i nastręczało wielu trudności na terenie całego 

kraju. Było to spowodowane nie tylko działaniami SB, ale również ograniczonymi 

możliwościami organizacyjnymi oraz często pojawiającymi się obawami obywateli przed 

upublicznieniem danych i ewentualnymi konsekwencjami za poparcie opozycyjnych 

kandydatów. Problemów z przekroczeniem wymaganej liczby podpisów nie mieli jedynie 

Leszek Moczulski, Andrzej Ostoja-Owsiany, Dariusz Wójcik, Antoni Lenkiewicz i Adam 

Słomka. Trudności te zmusiły liderów KPN do redefinicji oczekiwań wobec nadchodzących 

wyborów. Moczulski w zaczął wówczas powtarzać, iż celem było wprowadzenie do parlamentu 

członków Rady Politycznej, którzy dzięki zdobytemu immunitetowi mogliby prowadzić dalszą 

działalność polityczną bez obawy o represje ze strony MO i SB1398. 

Represje i utrudnienia w kampanii wyborczej, konfederaci starali się nagłośnić w 

dostępnych im mediom a także zainteresować nimi przedstawicieli Komitetów Obywatelskich. 

Skargi Moczulskiego na zachowanie funkcjonariuszy MO i SB trafiły m.in. do Jacka Kuronia 

i Adama Michnika, którzy obiecali interwencję u władz a także nagłaśnianie tego typy 

incydentów. KPN protestowała w sprawie rozbijanych wieców także w Państwowej Komisji 

Wyborczej, która protest odesłała do MSW. Argumentacja gen. Władysława Pożogi, 

uzasadniająca rozbijanie akcji wyborczych KPN, niemal wprost stwierdzała iż ustalenia 

okrągłego stołu i obietnica wolnych wyborów nie obejmowała tej partii. Pożoga pisał m.in. 

„Podległe mi służby w istocie kilkakrotnego rozwiązania zorganizowanych w ostatnim czasie 

przez członków «KPN» zgromadzeń lub wywołanych przy tej okazji zbiegowisk. Nie były to 

jednak zgromadzenia odbywające się zgodnie z ordynacją wyborczą, bowiem przez samych 

organizatorów zostały określone jako odrębna kampania wyborcza «KPN», z programem 

wyborczym tej nielegalnej organizacji. Eksponowane podczas tych zgromadzeń elementy 

propagandy wizualnej oraz werbalnej podkreślały iż chodzi o przedsięwzięcia «partii 

                                                 
porządek. Kpt. Selma przyznawał wprost, że funkcjonariusze straszyli członków KPN - w przypadku podjęcia 
ponownie próby zbierania podpisów - konsekwencjami prawnymi (zob. AIPN, 1585/362, Notatka naczelnika 
Wydziału Śledczego WUSW w Kielcach ppłk Romana Ziółko, 13 VII 1989 r., k. 154 i nast.). 
1397 AIPN By, 076/213, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej i ocena pracy Wydziału III WUSW w Toruniu w 
pierwszym półroczu 1989 r., 3 VII 1989 r., k. 360. 
1398 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 102-
103; KPN przed wyborami, „Gazeta Wyborcza” (dodatek) 5 V 1989 r., s. 6; G. Wołk, Konfederacja Polski 
Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 73-74. 
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politycznej» pod nazwą «KPN»”1399. Kierownictwo MSW nie zmieniło oceny prawnej 

obowiązującej od momentu powstania Konfederacji, odmawiając jej statusu partii politycznej. 

W przytaczanym na łamach prasy piśmie, Pożoga przeciwstawiał rzekomo „konfrontacyjne 

metody” Konfederacji działalności pozostałych „nielegalnych ugrupowań politycznych 

mieniących się partiami politycznymi”, takich jak PPS czy reaktywowane Stronnictwo Pracy. 

Te ugrupowania w ocenie Pożogi brały udział w kampanii w „sposób cywilizowany”1400. 

Mając świadomość podjętej na szczytach władzy decyzji o ograniczeniu przez jednostki 

SB represji wobec opozycji, w MSW opracowano plan neutralizowania KPN dostępnymi 

narzędziami. Główną sferą działalności SB stała się propaganda. KPN, obok Solidarności 

Walczącej, miała być przedstawiana w mediach jako główny przeciwnik „porozumienia 

społecznego”. Eksponowane miały być te elementy programu lub wznoszonych haseł które 

nawoływały do przewrotu, przemocy. Miały być pokazywane „w taki sposób by zniechęcić do 

KPN a nie popularyzować jej program”. Z kolei w trwających rozmowach okrągłego stołu 

stronie solidarnościowej usiłowano przedstawiać KPN, jako organizację nieprzystającą do 

nowego ładu społeczno-politycznego. Wprost pisano o konieczności zwiększania podziałów 

pomiędzy Lechem Wałęsą i jego otoczeniem a Konfederacją. Poprzez naciski na lokalną 

administrację oraz środowiska akademickie usiłowano także blokować wystąpienia aktywnie 

podróżującego wówczas po kraju Leszka Moczulskiego. Starano się także wywierać nacisk na 

działaczy KPN. Plan MSW mówił o „rozmowach ostrzegawczych (ew[entualnie] z udziałem 

prokuratora) także w miejscach pracy. Rozmowy te miałyby charakter zniechęcający do dalszej 

działalności i odcinający aktyw KPN w środowisku”. Nie pominięto także nacisków na 

Episkopat Polski, który usiłowano nastawić negatywnie wobec partii Moczulskiego. Poprzez 

Pro Memoria planowano „wskazać zagrożenia dla polityki porozumienia społecznego oraz ładu 

i porządku publicznego, wynikające z działalności L. Moczulskiego i struktur Konfederacji”. 

Za dowody takiej działalności miały służyć „agresywne politycznie” wystąpienia 

konfederatów, w udostępnianych na potrzeby kampanii pomieszczeniach kościelnych. 

Ostatnim - rzadko stosowanym - elementem represji było karanie przez Kolegia ds. Wykroczeń 

za treści głoszone podczas spotkań wyborczych1401. 

Jednym z elementów prowadzonej przez SB polityki zwalczania KPN była informacja 

PAP, przytoczona przez niemal wszystkie oficjalne tytuły prasowe. Insynuowała - na podstawie 

                                                 
1399 Generał Pożoga o Konfederacji, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 1. 
1400 Ibidem, s. 1-2; AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 
1989 r., k. 103. 
1401 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. Konfederacji Polski Niepodległej, III 1989, k. 143-145. 
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zmanipulowanych wypowiedzi Moczulskiego - iż KPN dąży do walk ulicznych i ma zamiar 

stosować przemoc w walce politycznej. Prostując te rewelacje Główna Komisja Wyborcza 

KPN stwierdzała, iż główny ciężar zwalczania Konfederacji został przerzucony z MSW do 

mediów a tworzący teksty podobne do tego pochodzącego z PAP „podjęli się obrzydliwej roli 

świadomych kłamców”1402. 

Straszenie Konfederacją ze strony MSW następowało także podczas informowania o jej 

działalności kierownictwa partyjnego. W tendencyjny sposób przedstawiano przebieg 

prowadzonej przez nią kampanii. Wedle MSW wiece i manifestacje miały agresywny i 

konfrontacyjny charakter. Sugerowano wyciągnięcie prawnych konsekwencji wobec 

organizatorów. Jednak zmiana taktyki i ograniczenie represji wobec KPN było widoczne w 

przestrzeni publicznej coraz mocniej. Moczulski udzielił w maju wywiadu „Konfrontacjom”. 

Pismo utworzone w początkach 1988 r., pod kierownictwem Marka Goliszewskiego, było 

płaszczyzną publicznego dialogu pomiędzy władzą a opozycją. To w nim ukazał się głośny 

wywiad z Bronisławem Geremkiem. W majowym numerze „Konfrontacji” lider KPN 

zapewniał, że nie dąży do radykalizacji nastrojów zauważając, że „ulice zawsze mogą wyrwać 

się spod kontroli”. W jego ocenie „okrągły stół” sam nie był przełomem, ale próbą 

kontrolowania następującego przełomu. Zauważając zaprzestanie polityki represji względem 

opozycji podtrzymywał tezę, że rozmowy okrągłostołowe są jedynie początkiem negocjacji w 

Polsce i w każdym momencie może nastąpić wybuch1403. 

Na pytanie redaktora od czego byłby on zależny Moczulski odpowiadał: „Od tego czy 

potrafimy nadać temu, co się w Polsce dzieje, charakter normalnej, konwencjonalnej, 

cywilizowanej walki politycznej […] Walka polityczna wszelako może odbywać się w łagrach 

i obozach koncentracyjnych, w kazamatach tajnych i jawnych policji, może jednak przebiegać 

wśród parlamentarnej wrzawy, dyskusji i przepychanek, nierzadko hałaśliwych, jak ma to 

miejsce w Izbie Gmin. Symbolem walki politycznej która trwała, trwa i trwać będzie, może być 

cmentarna lub więzienna cisza lub parlamentarny zgiełk. Zakręt, na jakim znajduje się obecnie 

Polska, wymaga jasnej odpowiedzi na pytanie który symbol walki politycznej wybieramy”1404. 

Wywiadu Moczulski udzielił 16 marca 1989 r., gdy jeszcze trwały obrady okrągłego stołu a ich 

kierunek pozostawał niewiadomą (dzień później nastąpił impas dotyczący zasad ordynacji). 

Publikacja wywiadu, z zaledwie jedną ingerencją cenzury, i to tuż przed wyborami 

                                                 
1402 Komunikat, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 3. 
1403 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej z 30 V 1989 r. dot. udziału KPN w 
kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, k. 312; Z Leszkiem Moczulskim rozmawia Jerzy Szczęsny, „Konfrontacje” 
V 1989 r., nr 5 (17), s. 14-15, P. Kowal, Koniec systemu władzy…, s. 417 i nast.; T. Sikorski, op.cit., s. 451-452. 
1404 Z Leszkiem Moczulskim rozmawia Jerzy Szczęsny, „Konfrontacje” V 1989 r., nr 5 (17), s. 14. 
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czerwcowymi wprowadzała Moczulskiego do grona tolerowanych przez władzę 

opozycjonistów. Jawił się w nim jako zwolennik ewolucyjnego przechodzenia do demokracji i 

odzyskania niepodległości. Zapewne nie przypadkiem nie był pytany o kwestie 

międzynarodowe. „Godzenie w sojusze” byłoby nieakceptowalne nawet w tak „liberalnym” 

medium jak pismo Goliszewskiego. Wywiad nie wywołał takiego poruszenia, jak wspomniany 

już z Bronisławem Geremkiem. Dynamika wydarzeń wyprzedzała propozycje Moczulskiego. 

Udzielając wywiadu nie znał nawet zasad na jakich odbędą się czerwcowe wybory, nie mógł 

więc prognozować aż tak zdecydowanego sukcesu Komitetów Obywatelskich. 

Biorąc pod uwagę zaplecze logistyczne i finansowe PZPR, a także Komitetów 

Obywatelskich, KPN odbiegała znacznie w potencjale od głównych uczestników wyborów. 

Moczulski, jak i całe kierownictwo partii, miało pełną świadomość, że samofinansowanie się 

KPN ze składek członkowskich i woluntarystyczna aktywność konfederatów chociażby przy 

rozwieszaniu plakatów i całej kampanii to za mało. Stąd apele do Kongresu Polonii 

Amerykańskiej i pozostałych środowisk polonijnych o wsparcie. Funkcjonariusze SB uzyskali 

informacje, że w maju 1989 r. Moczulski oczekiwał na środki płynące m.in. z Australii, USA i 

Szwecji. Były one relatywnie niewielkie, kilka tysięcy dolarów zebranych w Australii i USA 

oraz 4 tysiące szwedzkich koron w realiach PRL znaczyły jednak wiele. SB odnotowała także 

próbę pozyskania przez KPN środków z amerykańskiego Kongresu oraz fakt, iż Jacek Kuroń 

część z przywiezionych z USA funduszy przydzielił Konfederacji1405. 

W przeddzień pierwszej tury Krzysztof Król pisał, iż będą to wybory, które odpowiedzą 

jakie jest polskie społeczeństwo. Zaznaczał, że to pierwsze od 1938 r. „prawdziwe wybory”, 

chociaż jedynie w 35%. Zauważał, że po raz pierwszy w PRL można było przeprowadzić realną 

kampanię wyborczą, debatować, organizować spotkania z wyborcami itp. Pisał, że nawet 

mniejszość w parlamencie wyrządzi komunistom większe szkody, niż największe strajki1406. 

Wybory czerwcowe przyniosły zdecydowane zwycięstwo Komitetu Obywatelskiego. Jego 

kandydaci zgarnęli pełną, 35-procentową pulę mandatów do sejmu. Tylko jeden kandydat KO 

musiał rywalizować w drugiej turze. Zdobyto także 99 (92 w pierwszej turze) ze 100 mandatów 

do senatu. W wyborach przepadli wszyscy kandydaci KPN. Spośród członków Rady 

Politycznej najwięcej głosów zdobyli: Adam Słomka (13,8 proc.), Leszek Moczulski (10,5 

proc.), Wojciech Pęgiel (9 proc.), Barbara Czyż (8,6 proc.), Dariusz Wójcik (5,2 proc.), Antoni 

Lenkiewicz (3,7 proc.), Krzysztof Król (3,7 proc.), Andrzej Ostoja-Owsiany (2,9 proc.), 

Zygmunt Łenyk (2,6 proc.). Trzeci wynik w tym gronie (11795 głosów, tj. 6,14%) uzyskał 

                                                 
1405 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Informacja dot. stosunku KPN wobec wyborów, 11 V 1989 r., k. 158. 
1406 K. Król, Wybory-już jutro, „Gazeta Polska” 3 VI 1989, nr 12 (60), s. 1. 
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wpierany przez KPN oraz „Solidarność-80” Zbigniew Brzycki, jednak i on przegrał z 

kandydatem KO1407. 

Kandydaci KPN w wyborach do Senatu uzyskali następujące rezultaty: Tadeusz 

Jasudowicz 21 553 (5,42% oddanych głosów w okręgu), Andrzej Ostoja-Owsiany 11 551 

głosów (2,7%), Maria Grcar 10 492 głosy (2,47%), Maria Holfeier 5845 (1,15%), Marian 

Miszalski 3081 (0,72%), Stanisław Palczewski 2161 (0,43%).W sumie na kandydatów KPN do 

senatu oddano 54 683 głosów. Zwłaszcza wynik procentowy pokazywał ogromną polaryzację 

polityczną, dzięki której zwyciężali kandydaci Komitetów Obywatelskich. Wystawione przez 

KPN kandydatury do Senatu były anonimowe, rozpoznawalne w wąskich środowiskach1408. 

O ile wyniki odebrano w KPN jako faktyczną porażkę, to przed wyborami nie tylko 

konfederaci zakładali realność mandatu poselskiego dla Leszka Moczulskiego. Taki scenariusz 

rozważał m.in. amerykański ambasador John Davies. Konfederacja finalnie uzyskała mandat 

dla swojego członka, ale nie został nim Moczulski. Miejsce w senacie uzyskał szef okręgu 

tarnowskiego KPN Andrzej Fenrych, który otrzymał 198 138 tys. głosów (co dawało 72,77% 

głosów). Wynik ten przewyższał całą zdobycz KPN (160 tys. głosów)1409. 

Mimo wyborczej porażki Konfederacja w dalszym ciągu prowadziła aktywną działalność 

propagandową, próbując przekonać społeczeństwo, że jest liczącą się siłą polityczną. Przed 

drugą turą głosowania Rada Polityczna wezwała do głosowania w trzech okręgach do senatu 

(w województwach: bydgoskim, leszczyńskim i łódzkim) oraz w okręgu wyborczym do sejmu 

w Inowrocławiu na kandydatów KO „Solidarność” i skreślania pozostałych (rządowych) 

propozycji. W pozostałych okręgach wezwano do bojkotu drugiej tury. W wydanym 

oświadczeniu wyrażano również obawę o losy listy krajowej. W przypadku próby zmiany 

ordynacji w celu „uratowania” listy krajowej, Rada Polityczna wzywała do bojkotu wyborów. 

Niska, 25-procentowa, frekwencja w drugiej turze a także skreślenie kandydatów władz zostały 

                                                 
1407 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Sytuacja w KPN po wyborach, 9 VI 1989 r., k. 328; Obwieszczenie 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r., „Monitor Polski” 1989, nr 21, poz. 
149; P. Muszyński, op.cit., s. 99; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 424. 
1408 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 1989 r. o wynikach głosowania i wynikach 
wyborów do Senatu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 r., „Monitor 
Polski” 1989, nr 21, poz. 150; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 74; E. 
Zając, NSZZ „Solidarność” Region Małopolska [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 6, Polska południowa, red. 
Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 160. 
1409 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Sytuacja w KPN po wyborach, 9 VI 1989 r., k. 328; G. Waligóra, G. 
Wołk, op.cit., s. 424; Ku zwycięstwu „Solidarności”. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z 
Departamentem Stanu styczeń-wrzesień 1989, przed. J. R. Davies, wstęp i wybór G. F. Domber, Warszawa 2006, 
s. 246. 
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wewnątrz KPN odebrane jako sukces. Jednocześnie była to wizerunkowa porażka obozu Lecha 

Wałęsy, który zachęcał do głosowania na niektórych kandydatów z listy krajowej1410. 

Przegrane wybory paradoksalnie zapoczątkowały wzrost znaczenia KPN. Zaangażowanie 

w kampanię zaktywizowało struktury partyjne, spowodowało dopływ „świeżej krwi” 

(prowadzona kampania przyciągała nie tylko wyborców ale także chętnych do członkostwa w 

organizacji). Stało się tak, chociaż skalę porażki wyborczej uzmysławiały przytoczone już 

przykłady liczbowe. Po pierwsze konfederacki kandydat KO Andrzej Fenrych uzyskał więcej 

głosów niż pozostali kandydaci KPN razem wzięci. Po drugie, zawierzając artykułowi 

Krzysztofa Króla, więcej osób podpisało się pod listami poparcia dla kandydatów tej partii niż 

na nią zagłosowało. Mimo to, w przeciągu kolejnych miesięcy Konfederacja stała się jedną z 

głównych sił opozycyjnych. W połączeniu z krytycznym podejściem do ustaleń okrągłego stołu 

czyniło to z niej liczącą się alternatywę dla powstającego rządu1411. 

W informacjach wysyłanych z MSW do kierownictwa partyjno-rządowego, tuż po 

pierwszej turze informowano, iż w ocenie konfederatów liderzy Komitetów Obywatelskich są 

„przerażeni rozmiarami swojego sukcesu” a wynik wyborów okazał się jasnym sygnałem klęski 

ustaleń okrągłostołowych. Dążąc w miarę możliwości do neutralizacji grupy ugodowej, 

utożsamianej z Jackiem Kuroniem i Bronisławem Geremkiem, zdawano sobie sprawę, że 

decyzja o starcie w wyborach - przy jednoczesnym ich bojkocie przez pozostałe ugrupowania 

niepodległościowe - zachwiała pozycją KPN w tym środowisku. Wysuwana przez analityków 

MSW ocena o dynamicznych działaniach KPN tuż po wyborach, ambitnych planach tworzenia 

komórek partii na szczeblu wojewódzkim i aktywizowaniu wyborców zadawała kłam tezie o 

poczuciu wyborczej klęski. Konfederaci optymistycznie uznawali, że ich potencjalnym 

elektoratem może być 1/3 społeczeństwa która w wyborach udziału nie wzięła1412. 

Dzień po pierwszej turze w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej Moczulski spotkał się ze 

stołecznymi działaczami, m.in. Zbigniewem Kędzierskim, Grzegorzem Rossą, Stanisławem 

Mazurkiewiczem i Wojciechem Gawkowskim. Lider Konfederacji bronił samodzielnego startu 

partii w wyborach. Tłumaczył, że startując z list KO „KPN zniknęłaby z horyzontu i w 

przyszłości - wspólnie z «S[olidarnością]» - odpowiadać by musiała za negatywne skutki 

reform, co wiązać by się musiało ze spadkiem zaufania społeczeństwa”. Zdaniem 

Moczulskiego, pomimo porażki, KPN pokazała się podczas dobrze prowadzonej kampanii a 

                                                 
1410 Oświadczenie głosujemy na „Solidarność”-pozostali niech wybiorą się sami, „Gazeta Polska” 18 VI 1989, nr 
13 (61), s. 4; M. Orski, op. cit., s. 180-181; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 424. 
1411 K. Król, Za 3 tygodnie wybory, „Gazeta Polska” 20 V 1989, nr 10 (58), s. 1.; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 
424. 
1412 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Sytuacja w KPN po wyborach, 9 VI 1989 r., k. 329-330. 
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kreśląc scenariusz na przyszłość stwierdził, iż Wojciech Jaruzelski nie musi zostać wybrany 

prezydentem1413. W jednym z pierwszych wywiadów prasowych po wyborach Moczulski nie 

zgodził się z opinią, że były one klęską Konfederacji. Przekonywał, że okazały się porażką 

komunistów i wygraną opozycji, której częścią była KPN. „To był plebiscyt nie wybory”. 

Postulował także przeprowadzenie w najbliższym czasie całkowicie wolnych wyborów, gdyż 

obecnie rysujący się układ władzy uniemożliwiał sprawne rządzenie1414. 

Kilka dni później, gdy występował na krakowskim rynku, zapewniał zebranych, że nie jest 

istotny brak mandatów dla KPN. Głównym sukcesem wyborów było „nie dla PZPR, nie dla 

systemu PRL-owskiego”. Z drugiej strony podtrzymywał stanowisko, iż wybory były czerwoną 

kartką społeczeństwa dla ustaleń okrągłostołowych, które to miały zamrozić sytuację na 4 lata. 

„Wybory nie kończą sprawy. Mamy przed sobą lipiec. W lipcu mamy rozmaite ważne 

wydarzenia, przede wszystkim w lipcu nowo wybrany Sejm i Senat będzie wybierać prezydenta 

PRL i należy wszystko zrobić, aby prezydentem PRL-u nie był człowiek, który wypowiedział 

wojnę własnemu narodowi” - zakończył lider KPN, przy brawach zebranych1415. 

17 czerwca 1989 r. odbyło się spotkanie Rady Politycznej podsumowujące kampanię 

wyborczą. Najważniejszym jej efektem była decyzja o włączeniu się partii w trwające już 

protesty przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Było to nie tyle 

nakreśleniem nowej strategii, co akceptacją organizowanych już akcji protestacyjnych. Podczas 

obrad w skład Rady Politycznej włączono Andrzeja Fenrycha, co wynikało z jego sukcesu 

wyborczego1416. 26 czerwca 1989 r. w „Gazecie Wyborczej” ukazało się oświadczenie Rady 

Politycznej stanowiące publiczne podsumowanie zakończonej kampanii. Przeczytać w nim 

można było, że KPN z zadowoleniem przyjęła wyniki wyborów. Zaznaczano, że ¾ 

społeczeństwa - podobnie jak Konfederacja - odrzuciło koncepcję „wielkiej koalicji”, tj. 

porozumienia pomiędzy władzą a częścią opozycji. Dowodem tego był los listy krajowej. 

Stwierdzano także, że zdobywając 5,6% głosów Konfederacja stała się „języczkiem u wagi”, 

przesądzającym o upadku listy krajowej1417. 

Pomimo aktywności stricte politycznej KPN w MSW wciąż uznawano za organizację 

groźną, zdolną do działań terrorystycznych. Dzień przed drugą turą wyborów do Instytutu 

Kryminalistyki KGMO przesłano niewielkich rozmiarów słoik z materiałem, który w ocenie 

                                                 
1413 Ibidem, k. 331. 
1414 Minutę po plebiscycie. Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Gazeta Polska” 18 VI 1989, nr 13 (61), s. 1-2. 
1415 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Stenogram wystąpienia Leszka Moczulskiego na Rynku Głównym w 
Krakowie w dniu 12 VI 1989 r., k. 346. 
1416 Spotkanie Rady Politycznej, „Gazeta Polska” 18 VI 1989, nr 13 (61), s. 4. 
1417 Oświadczenie Rady Politycznej KPN, „Gazeta Wyborcza” 26 VI 1989 r., nr 35, s. 6. 



465 
 

Departamentu III MSW mógł być półproduktem niezbędnym do produkcji materiału 

wybuchowego. Analiza chemiczna wykazała, że był to proch do haubic. Kwestią otwartą 

pozostaje pytanie, czy był to element kombinacji operacyjnej SB mającej uczynić z KPN 

organizację terrorystyczną? Czy jednak któraś z radykalnych grup związanych z Konfederacją 

planowała wykorzystanie materiałów wybuchowych?1418. 

 

4.4.„Sowieci do domu!” 

 

Po wyborach czerwcowych w dalszym ciągu trwała inwigilacja członków KPN, 

prowadzona przez komórki SB. Zdarzały się sytuacje gdy działania wobec niektórych jej 

działaczy podejmowały także inne PRLowskie służby. Było tak w przypadku Stanisława 

Dronicza, zawodowego oficera LWP, który okresie stanu wojennego związał się z podziemiem 

solidarnościowym i przy wsparciu m.in. Czesława Bieleckiego, wydawał podziemne pismo 

adresowane do żołnierzy „Reduta”. Zdemaskowany, został skazany i zdegradowany w czerwcu 

1985 r. Odsiadując wyrok poznał Leszka Moczulskiego, z którym po opuszczeniu więzienia 

współpracował. Dronicz, przynajmniej do czerwca 1989 r. - a zapewne dłużej - był 

inwigilowany przez oficerów Oddział III WSW. Działania te podejmowano w ścisłej 

współpracy z Departamentem III MSW1419. 

To z Szefostwa WSW wpłynęła informacja, że na początku sierpnia 1989 r. w 

podbeskidzkim Juszczynie Konfederacja planowała przeprowadzić szkolenie wojskowe 

(prowadzone przez Dronicza). Mieli nim zostać objęci członkowie reaktywowanych przy 

dużym zaangażowaniu KPN drużyn „Strzelca”. Informacja ta nie była zgodna z prawdą i 

wynikała najpewniej z błędnych informacji uzyskanych ze źródeł agenturalnych. Zgadzało się 

w niej natomiast to, że duża część młodych konfederatów planowała udział w sierpniowym 

Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Wcześniej, 2 i 3 lipca 1988 r., w Juszczynie faktycznie 

gościli konfederaci, którzy w liczbie ok. 70-ciu przeprowadzili tam ogólnopolskie spotkanie. 

Poza osobami z dużych ośrodków KPN (takich jak m.in. Kraków, Warszawa, Katowice czy 

Łódź), pojawiły się na nim także osoby z mniejszych ośrodków, takich jak Grudziądz, Zamość, 

Ostrów Wielkopolski czy Tarnów. Jednym z głównych tematów spotkania były przygotowania 

i podział obowiązków przed zbliżającym się III Kongresem KPN. Tym razem drogi 

                                                 
1418 AIPN, 0716/150, t. 6, SOR „Oszuści”, Pismo dyrektora Departamentu III MSW gen. Krzysztofa 
Majchrowskiego do dyrektora Instytutu Kryminalistyki KGMO płk Tadeusza Rydzeka, 13 VI 1989 r., k. 332 i 
nast. 
1419 AIPN, 0716/150, t. 1, SOR „Oszuści”, Pismo szefa Oddziału III Zarządu III WSW ppłk. Mariana Przepiórki 
do Naczelnika Wydziału II Departamentu III MSW w sprawie Stanisława Dronicza, 23 VI 1989 r., k. 168-169. 
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prowadzące do Juszczyna nie zostały zablokowane a spotkania nie przerwano. Funkcjonariusze 

SB obserwowali jedynie miejsce obrad. Podczas narady Moczulski wyznaczył m.in. tzw. 

koordynatora dla Łodzi. Krok ten wywołał duże niezadowolenie1420. 

WSW uczulało, że KPN prowadzi coraz aktywniej działania propagandowe skierowane 

wobec żołnierzy i oficerów. Jako przykład wymieniano wydawane przez Dronicza pismo 

„Honor i Ojczyzna”, a także aktywną działalność konfederatów na terenie Pomorskiego Okręgu 

Wojskowego, szczególnie w Toruniu i Bydgoszczy. Badania nad skalą zainteresowania 

działalnością KPN przez organy WSW wymagają jednak pogłębienia. Wiadomo, że m.in. w 

Stargardzie Gdańskim to WSW a nie SB prowadziła działania operacyjne przeciwko 

tamtejszym komórkom KPN1421. Przyczyną zaangażowania WSW była działalność 

odtwarzanego przez konfederatów „Strzelca”, organizacji o charakterze paramilitarnym. O 

tym, że WSW dzieliła się z jednostkami SB własną agenturą w przypadku rozpracowywania 

„Strzelca” świadczy także przykład Śląska Opolskiego. Pod koniec lipca 1989 r. WSW 

prowadziło 3 sprawy i 5 tzw. sytuacji kontrwywiadowczych dotyczących oddziaływania 

konfederatów na środowiska wojskowe. Zarząd WSW POW w lipcu 1989 r. chwalił się 

pozyskaniem cennego źródła informacji w kierownictwie lokalnej struktury KPN1422. 

                                                 
1420 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Pismo zastępcy szefa Zarządu III WSW płk. Mariana Wichrzyńskiego 
do dyrektora Departamentu III MSW gen. Krzysztofa Majchrowskiego, 6 VI 1989 r., k. 9-10; Narada KPN, 
„Gazeta Polska”, 15 VI 1988, nr 11 (42), s. 1. W Łodzi funkcję tę powierzono Bogdanowi Konstantynowiczowi 
(zarejestrowanemu wówczas jako TW „Stefański”), który szybko skonfliktował się z szefem łódzkiej struktury 
Jerzym Obiedzińskim (zarejestrowany wówczas jako TW „Jawor”). W tym czasie w Łodzi funkcjonowało pięć 
niezależnie działających od siebie grup KPN: Wydawnictwo Polskie Marka Michalika, grupa Obiedzińskiego, 
grupa Kozłowskiej-Więckiewicz, Organizacja Młodzieżowa KPN Sebastiana Rybarczyka i grupa kierowana przez 
Andrzeja Ostoję-Owsianego). Wprowadzenie funkcji koordynatora miało je scalić, jednak doprowadziło do 
eskalacji konfliktu i opuszczenia partii m.in. przez Aleksandrę Kozłowską-Więckiewicz. Konstantynowicz został, 
jako nie wzbudzający zaufania, odsunięty od działalności na przełomie września i października 1988 r. Szefem 
KAB wybrano wówczas Wiesława Żyżniewskiego (zob. K. Chylak, Konfederacja Polski Niepodległej…, s. 28-
30; A. Czyżewski, op.cit., s. 173-175; Strażnik pamięci. Życie niewłaściwie urozmaicone. Rozmowa z Wiesławem 
Żyżniewskim [w:] Łódzka KPN…, s. 284-288). 
1421 Na przełomie 1989 i 1990 r. Oddział III Zarządu WSW Marynarki Wojennej prowadził w ramach SKW 
(Sytuacji Kontrwywiadowczej) sprawę o kryptonimie „Tron”. W jej ramach podjęto działania skierowane wobec 
struktury KPN w Starogardzie Gdańskim. Przyczyną były kontakty miejscowych konfederatów ze studentami 
Akademii Marynarki Wojennej. Z zachowanych dokumentów wynika, że najpóźniej w styczniu 1990 r. oficerowie 
WSW ustalili liczbę kilkunastu starogardzkich członków „Strzelca” oraz nazwiska liderów tego środowiska. WSW 
wykorzystywało w tej sprawie tajnych współpracowników (m.in. TW „Hrabia”, TW „Scorpion”, TW „Kuba”, TW 
„Narew”,). Byli najpewniej studentami AMW. Jednak WSW zdobywało na temat działalności KPN informacje 
mało wartościowe w ówczesnych realiach. Np. ustalono, że na przełomie marca i kwietnia 1990 r. do lokalnego 
biura KPN dostarczono z Berlina sprzęt poligraficzny. Pojawiały się także informacje o przygotowywaniu 
siłowego wariantu przemian w kraju i zdobywaniu przez konfederatów broni. Nie miały one jednak wiele 
wspólnego z rzeczywistością (Zob. AIPN, 2386/33967, SKW „Tron”; Idem, 2386/33981, SKW „Tron”). 
1422 Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących 
zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. 
o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy z dnia 9 
czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 
Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu 
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3 lipca 1989 r., niedługo przed wyborem gen. Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL, 

KPN zorganizowała demonstrację a następnie pikietę pod hasłem „Jaruzelski, musisz odejść”. 

Trwała ona nieprzerwanie do 19 lipca, tj. dnia głosowania prezydenckiego. Przytoczone hasło 

było obecne w przestrzeni publicznej i poza Konfederacją wykorzystywały je głównie grupy 

młodzieżowe opozycji i środowiska negujące okrągłostołowy kompromis. Konfederaci - wraz 

z przedstawicielami tych grup - pikietowali pod sejmem aż do dnia wyborów prezydenckich. 

Wśród transparentów pojawiały się m.in. „Naszym celem wolna Polska”, „Kiszczak to architekt 

stanu wojennego”, „Boże uchroń nas przed nową Targowicą”. Manifestacje kontestujące 

istniejący stan rzeczy nie były specyfiką jedynie Warszawy. Przeciwko kandydaturze 

Jaruzelskiego protestowano m.in. w Krakowie, Lublinie, Katowicach, Opolu, Kielcach, 

Radomiu, Toruniu czy Białymstoku1423. 

Działania KPN, jak i innych odłamów opozycji, negatywnie nastawionych do tej 

kandydatury z dużym zaskoczeniem przyjęły głosowanie posłów postsolidarnościowych. To 

głosy kilku posłów OKP zaważyły na dokonanym wyborze. Rozgoryczony takim stanem 

rzeczy Andrzej Izdebski, kombatant AK i NSZ a także działacz KPN, pisał iż przyjmując 

„milczącą rację stanu” przedstawiciele OKP zapomnieli o ofiarach stanu wojennego, 

zamordowanych w 1989 r. księżach a także więzieniach i milicyjnych pałkach1424. Wydaje się, 

że były to odczucia bliskie wówczas wielu konfederatom1425. 

Z kolei 14 sierpnia 1989 r., Czesław Kiszczak opublikował oświadczenie z którego 

wynikało, że rezygnuje z funkcji premiera. Na swego następcę zaproponował prezesa ZSL, 

Romana Malinowskiego. Był to zapewne krok mający na celu storpedowanie rokowań 

prowadzonych przez Jarosława Kaczyńskiego, które miały przeciągnąć na stronę 

solidarnościową ZSL i SD. Działania Kiszczaka okazały się jednak spóźnione i 

nieskuteczne1426. 

Kilka dni wcześniej nic nie wskazywało na taki obrót sprawy. Jeden z doradców Czesława 

Kiszczaka, Krzysztof Dubiński, wspominał: „10 sierpnia [1989 r.] dostałem polecenie 

przygotowania materiałów na «nową Magdalenkę». W nocy powstał tekst wystąpienia gen. 

Kiszczaka, który przedstawiał formułę takiego właśnie koalicyjnego rządu, rządu małej 

                                                 
Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 177-178; Z. Bereszyński, op.cit., s. 236-237. 
1423 Zatrzymanie Leszka Moczulskiego, „Gazeta Wyborcza” 4 VII 1989 r., nr 41, s. 1; A. Dudek, Reglamentowana 
rewolucja..., s. 355; G. Waligóra, G. Wołk, op.cit., s. 424. 
1424 A. Izdebski, W imię racji stanu…czyli tragedia polskiego milczenia, „Gazeta Polska” 19 IX 1989 r., nr 15 (63), 
s. 1-2. 
1425 K. Król, Przyśpieszenie sprzed roku, „Opinia” 23 VIII 1990 r., nr 24, s. 11. 
1426 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 385-386; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec 
wydarzeń 1989 r…., s. 75-76; J. Skórzyński, Rewolucja…, s. 378-382. 
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koalicji: PZPR, stronnictw sojuszniczych i ugrupowań pozaparlamentarnych. […] Generał 

Kiszczak stwierdził, że inicjatorem był Leszek Moczulski. Drugim znanym politykiem był 

Władysław Siła-Nowicki. Przygotowania do Magdalenki trwały przez cztery dni, aż do 

momentu podpisania przez gen. Kiszczaka wniosku o dymisję”1427. Moczulski stanowczo 

odrzucał twierdzenia o „drugiej Magdalence”. W jego ocenie celem spotkania z Kiszczakiem 

było skonsultowanie listy ugrupowań opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, będącej 

gremium, które wskazałoby możliwą do przyjęcia dla większości sił politycznych drogę 

wyjścia z pata rządowego. Kiszczak podczas spotkania miał sondować Moczulskiego w 

sprawie premierostwa dla Romana Malinowskiego. Szef MSW twierdził, że owe rozmowy do 

niczego nie doprowadziły gdyż „władzy, polityki i wszystkiego miałem już serdecznie 

dosyć”1428. Opowiadał także, że do spotkania doszło - za osobistą zgodą Wojciecha 

Jaruzelskiego - z inicjatywy Moczulskiego, który był jakoby sfrustrowany nie uwzględnieniem 

go przy okrągłym stole. Wersja Kiszczaka wydaje się jednak mało prawdopodobna. Miał on 

polityczny interes by dyskredytować środowiska nie tylko KPN, ale także Solidarności 

Walczącej i generalnie opozycji antysystemowej. W głośnej książce, ujawniającej te rewelacje, 

sugerował m.in. całkowite spenetrowanie opozycji przez SB. Z kolei Moczulski nie miał 

powodów by zaprzeczać prowadzeniu politycznych pertraktacji, nawet z Kiszczakiem. 

Wcześniej, w trakcie wielu rewizji i przesłuchań, traktował funkcjonariuszy SB jako 

przedstawicieli władzy, z którą rywalizował ale na poziomie politycznym. Nie wykluczał 

prowadzenia z nią rozmów i przyznawał to niejednokrotnie współpracownikom. O ile młodych, 

porywczych konfederatów niejednokrotnie takie zachowanie mogło drażnić, to szanowali 

podejście „wodza” a jego niekwestionowany autorytet pozwoliłby przedstawić rozmowy w 

sposób akceptowalny dla radykalnych członków partii. Moczulski, pytany o perspektywy 

stojące przed gabinetem Mazowieckiego, kreślił czarny scenariusz. Przewidywał w 

najbliższym czasie spory w jego gronie. Miały one wynikać ze sprzecznych pryncypiów 

środowisk politycznych go tworzących. Zdaniem lidera KPN kraj czekał coraz większy chaos. 

„Strony umowy zawartej przy okrągłym stole nie obejmują swymi wpływami przybierającej na 

sile owej trzeciej opcji - ludzi młodych, sfrustrowanych, zdesperowanych, a przy tym 

najdynamiczniejszych, nie zamierzających czekać z założonymi rękami. Wtedy nadejdzie czas 

                                                 
1427 Polska 1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn 21-23 października 
1999, t. 2: Dyskusja, red. A. Paczkowski, Warszawa 2002, s. 210. Krzysztof Dubiński powoływał się na 
twierdzenia Kiszczaka iż inicjatywa tworzenia rządu przez przedstawicieli opozycji pozaparlamentarnej wyszła 
bezpośrednio od Moczulskiego. 
1428 W. Bereś, J. Skoczylas, op.cit., s. 275. 
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dla tych, którzy się jeszcze nie skompromitowali, a już są mocni organizacyjnie. Być może, 

wtedy nadejdzie czas dla nas” - przewidywał Moczulski1429. 

Objęcie funkcji premiera oraz sformowaniu nowego rządu przez wywodzącego się z obozu 

solidarnościowego Tadeusza Mazowieckiego w KPN odebrano jako kontynuację 

okrągłostołowych ustaleń. W udzielanych wówczas wywiadach lider KPN życzył nowemu 

premierowi powodzenia i pół-żartem pół-serio deklarował gotowość objęcia przez KPN funkcji 

ministra finansów. Jednak uzależniał to od zgody Mazowieckiego na obcięcie o 50% wydatków 

budżetowych. Wśród bardziej realnych zadań stojących przed nowym gabinetem wymieniał: 

wprowadzenie zmiany systemu prawno-politycznego, przejęcie kontroli nad wojskiem i 

policją, oddzielenia administracji państwowej od partyjnej, rozpoczęcie wycofywania 

jednostek sowieckich z Polski1430. Podsumowując pierwsze sto dni gabinetu Mazowieckiego 

lider KPN był daleki od optymizmu: „nie wchodzi tu w grę możliwość ani możliwość 

straszliwej klęski, ani błyskotliwego zwycięstwa. Myślę, że to, co rząd Mazowieckiego miał 

najważniejszego do osiągnięcia, już osiągnął - przez to, że powstał. Jest to rząd bardzo powolny 

[…] jest to zatrzymanie procesu zmian w Polsce. Mówi się dużo o planach i programach,, 

natomiast dzieje się niewiele lub nic”1431. 

Chociaż KPN nie była reprezentowana w sejmie kontraktowym to - przynajmniej w świetle 

ocen formułowanych w MSW - skutecznie inspirowała niektóre inicjatywy. To Moczulski miał 

być jedną z osób, które namówiły posła OKP Tadeusza Kowalczyka do wystąpienia, w wyniku 

którego powołano 17 sierpnia 1989 r. tzw. Komisję Rokity. Przez kolejne miesiące zajmowała 

się ona badaniem przestępczej działalności MSW. Świętująca 10-tą rocznicę powstania 

Konfederacja wkraczała w nową rzeczywistość polityczną. Mimo to, odwołania do tradycji 

historycznych wciąż były w tym środowisku istotne. Leszek Moczulski powtarzał, że 

Konfederacja jest „bezpośrednim kontynuatorem Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, 

założonego przez Wacława Lipińskiego w 1946 r., a także Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość”. 

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się 3 września 1989 r. w stolicy. Po mszy w kościele 

św. Trójcy sformowano pochód, który przeszedł z parafii na Solcu na Plac Zamkowy. Tam głos 

zabrali m.in. przewodniczący KPN, senator Andrzej Fenrych a także przedstawiciele kilku 

partii politycznych oraz środowiska żołnierzy AK. W kilkusetosobowym pochodzie widoczne 

                                                 
1429 Ibidem, s. 274-275; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 202-203; J. Skórzyński, Rewolucja…, s. 380; Polska 
1986-1989: koniec systemu. Materiały międzynarodowej konferencji, Miedzeszyn 21–23 października 1999, t. 2: 
Dyskusja, red. A. Paczkowski, s. 210. 
1430 Jeszcze wygramy. Z Leszkiem Moczulskim, przywódcą Konfederacji Polski Niepodległej rozmawia Piotr 
Gabryel, „Wprost” 1989, nr 40 (358), s. 4-6; Oświadczenie Rady Politycznej KPN z 30 sierpnia 1989 r., „Gazeta 
Polska” 9 IX 1989 r., nr 14 (62), s. 1-3. 
1431 Sto dni rządu premiera Mazowieckiego, „Wprost” 1989, nr 52 (369), s. 6. 
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były transparenty: „Dziś Solidarność-jutro Niepodległość”, „Komuniści czekajcie na swoją 

Norymbergę” czy „Żadna siła zd-Radziecka nie zdoła nas zgnieść”1432. 

Ważne dla przyszłości KPN spotkanie miało miejsce 9 września 1989 r. w siedzibie Urzędu 

Rady Ministrów, gdzie Tadeusz Mazowiecki zaprosił przedstawicieli partii i organizacji 

opozycji pozaparlamentarnej. Wcześniejsze, odbyte w szerszym gronie, miało miejsce 31 

sierpnia i poświęcone było dostępowi do mediów dla ugrupowań pozaparlamentarnych. We 

wrześniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KPN, PPS i Stronnictwa Pracy. Doszło 

podczas niego do zgrzytu pomiędzy premierem i Leszkiem Moczulskim. Poróżnili się w kwestii 

dalszej roli PZPR. Mazowiecki miał wówczas, dociskany przez lidera KPN, przyznać, że PZPR 

wchodząca do jego rządu jest dla ważniejszym partnerem niż KPN. Miał także zagrozić 

użyciem milicji, jeżeli konfederaci podjęliby aktywne działania zmierzające do likwidacji 

PZPR. Mimo tego Moczulski, jak i pozostali jego uczestnicy, spotkanie ocenili pozytywnie. 

Zmieniło się to, gdy Aleksander Hall, przedstawiciel premiera do kontaktów z partiami i 

organizacjami politycznymi, uchylał się od spełnienia uzgodnionych postulatów1433. 

Trzy dni później, tym razem w siedzibie MSW, doszło do spotkania Moczulskiego z 

szefem SB, gen. Henrykiem Dankowskim. W jego trakcie przewodniczący KPN został 

poinformowany, iż MSW nie będzie czynić przeszkód w przypadku chęci wyjazdu za granicę. 

Starano się przekonać Moczulskiego do „pacyfikowania agresywności członków KPN a także 

innych ugrupowań tak zwanej radykalnej opozycji” podczas manifestacji 17 września 1989 

r.1434. 50-ta rocznica ataku Armii Czerwonej na Polskę była bowiem doskonałą okazją do 

zaprotestowania przeciwko obecności jednostek sowieckich na terytorium Polski. Nawiązano 

także do spotkania u premiera Mazowieckiego. Wedle notatki Dankowskiego, Moczulski 

twierdził iż uczestnicy wcześniejszego spotkania u premiera byli usatysfakcjonowani jego 

przebiegiem. Powtórzył także stawiane postulaty, tj. przyznanie organizacjom 

                                                 
1432 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 13 IV 1990 r., k. 295; 
Miejsce Konfederacji. Wywiad z L. Moczulskim, „Gazeta Polska” 9 IX 1989 r., nr 14 (62), s. 1-2; Dziesięć lat KPN, 
„Gazeta Polska” 9 IX 1989 r., nr 14 (62), s. 4; L. Moczulski, Kolejne wcielenie, „Gazeta Wyborcza” 18 IX 1989 
r., s. 6. 
1433 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 203-204; Spotkanie z premierem, „Gazeta Polska” 19 IX 1989 r., nr 15 
(63), s. 1; KPN stawia warunki, „Trybuna Ludu”, 24 X 1989; Prasa i RTV dla opozycji, „Gazeta Wyborcza” 4 IX 
1989 r., nr 84, s. 1; Na zaproszenie premiera, „Gazeta Wyborcza” 11 V 1989 r., nr. 89; s. 1; A. Słomka, Marzenia 
i czyn…, s. 86; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 76. 
1434 Wydaje się, że pomiędzy oboma rozmówcami zaistniało porozumienie w sprawie wypracowania takiego 
modelu manifestacji, by nie dochodziło do stosowania przemocy przez żadną ze stron. Dankowski w notatce 
podsumowującej rozmowę zapisał m.in. „Radykalna opozycja (poza SW) dostrzega zachodzące 
przewartościowania w pracy resortu MSW. To pozwala na kształtowanie nowego odniesienia do funkcjonariuszy 
i ograniczenie agresji w zachowaniu oraz unikania działań pozaprawnych. W tym przedmiocie należy znaleźć 
punkty styczne (prowadzenie dialogu) celem wcześniejszego zapobiegania konfliktom na ulicach” (zob. AIPN, 
0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa gen. H. Dankowskiego z rozmowy z Leszkiem Moczulskim z 
12 IX 1989 r., k. 29-30). 



471 
 

pozaparlamentarnym siedzib, dopuszczenie do środków masowego przekazu oraz posiadanie 

przez nie organu prasowego. Rozmawiano w przyjaznej atmosferze. Moczulski żegnając się z 

Dankowskim kurtuazyjnie prosił o przekazanie - z okazji objęcia stanowiska wicepremiera i 

szefa MSW - gratulacji Czesławowi Kiszczakowi. Zaznaczył, iż „byłby wielce 

usatysfakcjonowany ponownym spotkaniem z Szefem Resortu SW”1435. 

Przed zbliżającą się rocznicą inwazji Armii Czerwonej KPN przygotowała tekst 

oświadczenia nawiązującego nie tyle do wydarzeń z 1939 r., co do aktualnej sytuacji 

politycznej. Jego treść odczytano m.in. na antenie RWE. W dokumencie zwracano uwagę, że 

następujące obecnie odprężenie pomiędzy oboma supermocarstwami. Miało to stanowić 

doskonałą okazję do pozbycia się z terytorium PRL (i innych państw satelickich względem 

ZSRS) „niebezpiecznego anachronizmu”, jakim były jednostki Armii Czerwonej. Zwracano 

uwagę, że dalsze ich stacjonowanie „stanowi automatycznie zagrożenie dla pokojowego 

bezpieczeństwa naszego kontynentu”. Dokument sygnowany przez Radę Polityczną kończyło 

stwierdzenie: „Polityczne zmiany, jakie ostatnio nastąpiły w Polsce predestynują nasz kraj do 

podjęcia inicjatywy zmierzającej do redukcji i wycofania obcych wojsk. Wystąpienie ze 

wspólną inicjatywą o redukcji i wycofania obcych wojsk będzie naszym konstruktywnym 

wkładem w bezpieczeństwo i rozbrojenie europejskie, a zarazem przyczyni się do umocnienia 

politycznej stabilizacji kraju i stanie się kolejnym krokiem na drodze do pełnej suwerenności i 

niepodległości Polski”1436. 

Mające miejsce 17 września 1989 r. manifestacje okazały się niezbyt liczne. W Warszawie 

80-osobowa demonstracja przeszła od Kolumny Zygmunta do Grobu Nieznanego Żołnierza a 

następnie pod sowiecką ambasadę. Niewiele mniej (60-70) osób zgromadziło się pod gdańskim 

pomnikiem Jana III Sobieskiego, gdzie obok przedstawiciela KPN, przemawiał Andrzej 

Gwiazda. Zdecydowanie więcej, ok. 200 osób, zgromadziło się na Placu Litewskim w Lublinie. 

Kamil Selwa, reprezentujący KPN, domagał się zastąpienia znajdującego się tam Pomnika 

Wdzięczności, pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej. Według danych MSW 

najwięcej uczestników zgromadziło się w Szczecinie, gdzie ok. 2 tysięcy osób wznosiło pod 

sowieckim konsulatem okrzyki „Sowieci do domów” i „Znajdzie się pała na dupę generała”. 

W Szczecinie przemawiał Leszek Smykowski a w tłumie odnotowano konfederackie 

transparenty. W Katowicach manifestację zorganizowali działacze KPN i SW, w imieniu tej 

                                                 
1435 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa gen. H. Dankowskiego z rozmowy z Leszkiem 
Moczulskim z 12 IX 1989 r., k. 29-30. 
1436 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych: Oświadczenie KPN z 16 IX 1989 r., 
k. 2297. 
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pierwszej do ok. 400 uczestników przemawiał Adam Słomka. W niektórych miastach, jak np. 

we Wrocławiu, zorganizowano kameralne uroczystości. Na wrocławskim cmentarzu blisko 800 

osobom apel poległych odczytał Antoni Lenkiewicz1437. 

Zdecydowaną większość uczestników tych manifestacji stanowili młodzi ludzie. 

Moczulski określał ich mianem „głównej klienteli politycznej KPN”. Zbijając zarzuty o 

manipulowanie nimi i ich naiwność stwierdzał, że do Konfederacji „przychodzą młodzi ludzie 

najbardziej dojrzali politycznie, mniej naiwni i podatni na inspirację niż starsze pokolenie. 

Wbrew pozorom, tej młodzieży nie wystarcza sam antykomunizm i negacja”1438. Z kolei brak 

doświadczonych kadr i przedstawicieli inteligencji wewnątrz KPN odbierał jako coś 

naturalnego, gdyż grupy te były wychowywane pod wpływem PZPR. Inaczej było z 

przedstawicielami emigracji politycznej, z którą łatwo znajdowano wspólny język. 

Zakończone brakiem porozumienia rozmowy z Aleksandrem Hallem stały się 

bezpośrednim powodem przeprowadzenia w październiku 1989 r. akcji zajmowania budynków 

PZPR oraz jej przybudówek (w postaci Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i 

Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej). 13 października 1989 r. zajęto siedzibę PRON w 

Katowicach, a 20 budynek Rady Krajowej PRON w Warszawie. Akcja w Katowicach 

poprzedzona została wysłaniem przez Adama Słomkę pisma do wojewody katowickiego, w 

którym żądał przydzielenia lokalu na potrzeby KPN (minimum dwupokojowego pomieszczenia 

w centrum miasta, wyposażonego w ksero, powielacze, telefony i maszyny do pisania). 

Konfederaci prowadząc akcje okupacyjne domagali się przeprowadzenia przede wszystkim 

zmian systemowych. Podnosili kwestię ustawy o partiach politycznych, dostępu do środków 

masowego przekazu, przyznania lokali i kredytów na takich samych warunkach jakich 

udzielano PZPR, Zjednoczonemu Stronnictwu Ludowemu i Stronnictwu Demokratycznemu. 

21 października milicjanci skłonili okupujących do dobrowolnego opuszczenia budynków w 

Katowicach i Warszawie. Dwa dni później ukazało się oświadczenie ministra Halla, że 

przypadku dalszej „anarchizacji życia w Polsce” będzie interweniować milicja. Nie 

powstrzymało to konfederatów, a także członków Federacji Młodzieży Walczącej i Ruchu 

„Wolność i Pokój”. 25 października zajęli gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie, 

okupowali także pokój w Komitecie Miejskim PZPR w Zamościu. W Wodzisławiu Śląskim, 

Krakowie i Bydgoszczy zajęli lokale ZSMP. W kolejnych dniach podobne akcje prowadzono 

                                                 
1437 AIPN, 0716/150, t. 1, Załącznik do informacji dziennej z 17 IX 1989 r., k. 170-175. 
1438 Niepokojący scenariusz. Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, przywódcą Konfederacji Polski Niepodległej, 
„Stolica” 26 X 1989 r. 
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w Bielsku-Białej, Sosnowcu i Białymstoku1439. Z kolei okupujący w styczniu 1990 r. siedzibę 

KW PZPR w Tarnowie działacze KPN i FMW zabezpieczyli dokumenty (głównie z lat 80-

tych), które w maju 1990 r. przekazano do miejscowego Archiwum Państwowego1440. 

Zajmując siedziby nomenklaturowych organizacji Konfederacja domagała się dodania w 

konstytucji zapisu o partiach politycznych oraz usunięcia zapisu na podstawie którego liderzy 

KPN byli wcześniej skazywani za działalność polityczną. Domagano się „zapewnienia partiom 

politycznym możliwości idealnego funkcjonowania”. Powstająca partia, w świetle koncepcji 

forsowanej przez SD i PZPR, miała być rejestrowana w Trybunale Konstytucyjnym. Wywołało 

to protesty KPN, PPS oraz SP, które opowiadały się za rejestracją nowych partii w sądzie. Poza 

warunkami prawnymi, KPN podnosiła żądania materialne, które były wykorzystywane do 

ataków propagandowych. Domagano się m.in. przyznania Konfederacji w pełni wyposażonej 

siedziby w centrum Warszawy (z salą konferencyjną, kilkunastoma pokojami, sprzętem 

poligraficznym, teleksami itd.) oraz mniejszymi siedzibami w miastach, gdzie istniały struktury 

konfederackie. Żądano także niskoprocentowego kredytu uzyskanego na analogicznych 

zasadach jak PZPR i ZSL, ulg podatkowych oraz dostępu do środków masowego przekazu1441. 

W odpowiedzi na akcję KPN Aleksander Hall odpowiadający w imieniu premiera 

Mazowieckiego za kontakty z partiami politycznymi odpowiadał, że stawiane żądania są 

niezrozumiałe w sytuacji, gdy partie takie jak PZPR czy ZSL tracą nie tylko finansowanie z 

budżetu państwa ale także inne „niesłuszne przywileje”. Stanowisku KPN zarzucił 

niemoralność. Spełnienie stawianych żądań byłoby zdaniem Halla zastępowaniem jednej 

uprzywilejowanej siły drugą, tym razem opozycyjną. Oficjalne stanowisko ministra wobec 

akcji KPN było ostre. Zaznaczając, iż partia ta głosi szczytne ideały, zarzucał jej kierowanie 

się partykularnymi interesami. Narażało to autorytet rządu i groziło dalszą anarchizacją życia 

politycznego. Zdaniem Halla w demokratyzującej się Polsce było miejsce także dla KPN, 

jednak w zmieniających się warunkach powinna ona zmienić metody działania na 

„obowiązujące partie polityczne w krajach cywilizowanych”1442. 

                                                 
1439 AIPN, 0716/150, t. 1, Załącznik do informacji dziennej z 21 XI 1989 r., k. 176-178; KPN stawia warunki, 
„Trybuna Ludu” 24 X 1989, nr 248 (14015); A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 205-206; A. Słomka, op.cit., 
s. 86; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 77; M. Wenklar, Konfederacja 
Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej…, s. 85-86. 
1440 ANKoT, KPN w Tarnowie, sygn. 1, Spis akt KW PZPR w Tarnowie zabranych w czasie okupacji budynku 
KW PZPR przez działaczy KPN, 30 V 1990 r; Okupacja, „Temi” 4 II 1990 r., nr 5. Natomiast w marcu 1991 r. 
tarnowscy działacze KPN zwrócił się z prośbą o przyśpieszenie postępowania w sprawie nadpalonych i 
zniszczonych dokumentów, które znaleziono na terenie bazy garażowej PZPR w Tarnowie (zob. KPN 
przyśpiesza…, „Dziennik Polski” 25-26 V 1991 r., nr 119). 
1441 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Oświadczenie KPN, k. 39; Nie chcemy się rejestrować, „Gazeta 
Wyborcza” 10 X 1989 r., nr 110, s. 2. 
1442 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Informacja gabinetu ministra Aleksandra Halla, 23 X 1989 r., k. 39. 
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„Awanturnicze” akcje, jak je określił Aleksander Hall, w ocenie Moczulskiego miały 

pokazać, że PZPR ulega dekompozycji i być jednocześnie elementem nacisku na szybsze 

zmiany polityczne. Lider KPN wspominając przebieg okupacji siedziby PZPR w Lublinie, 

kreślił obraz charakterystyczny dla większości tego typu akcji: „Kilku towarzyszy próbowało 

protestować, ale większość bez żadnych dyskusji spakowała swoje papiery i czym prędzej 

opuściła Komitet. Łatwo sobie wyobrazić co czuli, opuszczając gmach: wiedzieli, że to koniec, 

że PZPR już umarła. Takie było morale aparatu, którego tak bardzo bał się Mazowiecki i jego 

ekipa”1443. Symboliczne wydarzenie miało miejsce wówczas w Białymstoku, gdzie w grudniu 

1989 r. udało się zmienić nazwę ulicy Dzierżyńskiego na Legionową. Odebrano to jako sukces, 

chociaż lokalni działacze KPN forsowali na patrona Józefa Piłsudskiego1444. 

Akcja konfederatów, która wedle szacunków Moczulskiego objęła blisko 120 budynków 

partyjnych, wywołała poruszenie wśród opozycjonistów z Komitetów Obywatelskich, 

będących zapleczem rządu. Działacze PZPR, w tym m.in. Stanisław Ciosek, faktycznie bez 

większych oporów opuszczali siedziby a kierownictwo MO wyraźnie bało się interweniować, 

chociaż okupacje te niewątpliwie miały charakter bezprawny. Główną siłą dążącą do 

natychmiastowego rozwiązania problemu, w tym poprzez użycie milicji, okazali się politycy 

postsolidarnościowi. Do użycia siły przekonywał Mazowieckiego Aleksander Hall, zaś Jacek 

Kuroń tak opisywał ówczesną sytuację: „Kiedy naciskałem, że należy ich stamtąd siłą 

wyrzucić, to się okazało, że minister Kiszczak jest chory, boli go gardło i nie może przyjść na 

posiedzenie rządu aby to omówić […] a generał Danecki1445, jego wiceminister, doradzał 

cierpliwość”1446. Milicjanci niechętnie interweniowali w przypadku manifestacji o charakterze 

politycznym, na co zwracał kilkukrotnie uwagę podczas posiedzeń rządu Czesław Kiszczak. 

Starał się przy tym kreować funkcjonariuszy na ofiary społecznej nagonki1447. 

Zwiększenie wystąpień KPN na początku listopada 1989 r. przewidywał płk. Leonard 

Kaczorkiewicz, ostatni szef Zespołu Analiz MSW. Sugerował, że użycie siły odbije się 

                                                 
1443 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 206. 
1444 E. Świętochowska-Bobowik, op.cit., s. 162. 
1445 Właśc. gen. Henryk Dankowski, szef SB i zastępca ministra spraw wewnętrznych. 
1446 J. Kuroń, Moja zupa, Warszawa 1991, s. 49. 
1447 Szef MSW podczas jednego z posiedzeń opowiadał m.in. „Sam byłem świadkiem, kiedy kiedyś wracałem z 
Żoliborza, prowadząc samochód, dojechałem do placu Komuny Paryskiej, tam była też KPN-owska demonstracja, 
wjechałem w to wszystko i tuż za mną przyjechały dwa radiowozy milicyjne. Oczywiście nie rozpoznały mnie i 
reakcja była charakterystyczna, kiedy milicjanci, kiedy patrole milicyjne zorientowały się, że jest awantura, że 
trzeba interweniować, zawrócili i odjechali. Ja stanąłem z boku, obserwowałem, czekałem pół godziny, godzinę,  
nikt, żaden z milicjantów się nie pojawił. Kiedy potem rozliczałem Stołeczną Komendę, że tak powiem, z tego 
właśnie braku działania i reakcji, tłumaczono tym, że jest taka atmosfera” (cyt. za: T. Kozłowski, Koniec imperium 
MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990, Warszawa 2019, s. 121-122, zob. także AIPN, 
1585/12001, Projekt wystąpienia gen. Czesława Kiszczaka na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 11 XII 1989 
r., k. 10; Ibidem, 1585/310, k. 17). 
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niekorzystnie na całym resorcie. W jego ocenie, bez względu na to, czy o użyciu siły 

decydowaliby ministrowie solidarnościowi, czy pezetpeerowscy, gniew opinii publicznej 

skupiłby się na MSW. Następował stopniowy proces uniezależnienia się MSW od PZPR. Akcje 

zajmowania nomenklaturowych budynków w kolejnych tygodniach nie ustępowały. Zajęto 

komitety PZPR m.in. w Przemyślu, Krakowie, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi. W budynku 

Komitetu Centralnego pikietujący wybili 25 szyb, obrzucając go kamieniami1448. Dynamika 

zmian politycznych powodowała, że KPNowcy starali się także oddziaływać na 

funkcjonariuszy MSW. Pojawiały się odezwy i ulotki. W Białymstoku apelowano: 

„pracownicy resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Rząd premiera Mazowieckiego jest 

nasz i Wasz. Jest to pierwszy rząd nie będący z nadania komuny i nie mający jej służyć. Bierzcie 

przykład z Waszych kolegów z MUSW w Piekarach Śląskich1449. Zwracajcie partyjne 

legitymacje, a tym samym wychodźcie naprzeciwko wypowiedzi gen. Kiszczaka o 

odpartyjnieniu Waszego resortu. Popierajcie program niepodległościowy, w tym Konfederację 

Polski Niepodległej. Tylko w wolnej i niepodległej III Rzeczypospolitej Polskiej, będziecie 

mieli możliwość zawodowej samorealizacji, jaką Wam da Policja Państwowa”1450. Podobne 

apele wystosowano do wojska oraz członków PZPR, dając im „szansę wyboru i normalności”. 

Okupacji siedzib PZPR oraz organizacji od niej zależnych kibicował także Kornel 

Morawiecki, który zwracał uwagę, że akcje te mają zwrócić uwagę społeczeństwa na brak 

równouprawnienia w życiu politycznym. Krytykował ministrów Mazowieckiego, Aleksandra 

Halla i Jacka Ambroziaka, za ich „nieuczciwe przedstawianie”  oraz nasyłanie na okupujących 

milicji. Znamienne, że oświadczenie rozpoczynało się od zwrotu „rząd PRL” a kończyło 

deklaracją: „Solidarność Walcząca nie zamierza wchodzić w układy z rządem, w skład którego 

wchodzą komuniści. Nie chcemy niczego od mianowanych wojewodów, prezydentów miast, 

naczelników dzielnic i gmin. Protestujemy jednak przeciw otwartemu zakłamaniu, przeciw 

uprzywilejowaniu komunistów, przeciw używaniu przemocy względem KPN i wszystkich, 

którzy innymi metodami, podobnie jak my, dążą do wolnej i niepodległej Polski”1451. 

                                                 
1448 A. Dudek, Reglamentowana…, s. 434-435; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 205-206; G. Wołk, 
Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., s. 77. 
1449 Było to nawiązanie do listu otwartego funkcjonariuszy MUSW w Piekarach Śląskich wystosowanego 7 
września 1989 r., w którym apelowali do premiera Mazowieckiego o utworzenie w ramach MSW związków 
zawodowych. Po nim posypały się kolejne listy i apele funkcjonariuszy MO a jeden liderów piekarskiej grupy 
doszedł nawet do stanowiska komendanta głównego Policji (zob. T. Kozłowski, Koniec imperium MSW. 
Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990, Warszawa 2019, s. 135-149). 
1450 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Odezwa Okręgu X KPN Białystok, X 1989 r., k. 53. 
1451 Pismo zastępcy szefa WUSW we Wrocławiu ds. SB płk. Zbigniewa Pawlickiego do dyrektora Departamentu 
Studiów i Analiz MSW płk. Adama Malika w sprawie przekazania przez Annę Kowal Andrzejowi Wirdze dwóch 
oświadczeń Kornela Morawieckiego [w:] Solidarność Walcząca w dokumentach, t. 1, W oczach SB, wybór, wstęp 
i oprac. Ł. Kamiński, W. Sawicki, G. Waligóra, Warszawa 2007, s. 615. 
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Akcje okupacyjne przebiegały w sposób pokojowy. Toczone negocjacje kończyły się 

przeważnie dobrowolnym opuszczeniem budynków przez okupujących. Nim to jednak 

nastąpiło otrzymywali zapewnienia, że starania o przyznanie lokali niezbędnych do 

prowadzenia działalności politycznej zostaną przez władze rozpatrzone w najbliższym czasie. 

Niekiedy, jak w Katowicach, milicja po przybyciu legitymowała uczestników akcji. Jedynie w 

Gdańsku doszło do użycia siły przez MO. Zajmowanie budynków miało głębsze uzasadnienie 

niż zdobycie lokali dla Konfederacji. Moczulski, w momencie pojawienia się sił milicyjnych w 

siedzibie PRON, tłumaczył płk. Stanisławowi Rusinowiczowi, ppłk. Józefowi Majowi oraz 

wiceprezydentowi Warszawy Zdzisławowi Tokarskiemu: „Konfederacja gotowa jest opuścić 

lokal, co nie oznacza jednak przerwania akcji protestacyjnej. Nadal domagać się będzie 

stworzenia warunków umożliwiających wprowadzenie pluralizmu politycznego w Polsce i 

będzie protestować przeciwko takiemu modelowi pluralizmu, w którym arbitralne decyzje 

wykonywane są przy użyciu MO”1452. Jednak motywacje konfederatów miały trudności z 

przebiciem się do opinii publicznej, a oficjalna prasa opisywała je jako przykład anarchizacji 

życia politycznego. W tym też czasie zauważalnie wzrosła liczba członków Konfederacji. W 

MSW szacowano iż pod koniec 1989 r. jej liczebność wynosiła już 4-5 tysięcy osób1453. 

Poza wzrostem popularności i liczby członków działania KPN przyniosły jej wymierny 

efekt w postaci uzyskiwania pomieszczeń niezbędnych dla prowadzenia dalszej działalności. 

W listopadowej „Gazecie Polskiej”, obok zdjęć z trwającej trzy tygodnie akcji okupacji 

budynków, podano adres i numery telefonów biura Rady Politycznej zlokalizowanego w Pałacu 

Kultury i Nauki. Na tej samie stronie Krzysztof Król oburzał się na Aleksandra Halla, iż ten nie 

wypełnia ustaleń z wrześniowego spotkania1454. 

Dynamika zmian geopolitycznych spowodowała wewnątrz KPN potrzebę nawiązania 

kontaktów międzynarodowych. Głównie w krajach satelickich względem ZSRS. Pod koniec 

listopada 1989 r. z przedstawicielami Węgierskiej Partii Radykalnej spotkał się Jerzy Jajte-

Pachota. Z Węgier udał się do Pragi i Bratysławy by i tam nawiązać analogiczne kontakty. W 

toczonych rozmowach powoływał się na stanowisko Rady Politycznej KPN z 22 listopada 1989 

r., w którym wyrażano radość z powodu załamywania się jałtańskiego porządku politycznego 

                                                 
1452 AIPN, 0716/150, t. 1, Załącznik do informacji dziennej: działania administracji terenowej mające na celu 
przywrócenie użytkownikom lokali zajętych przez KPN, 23 X 1989 r., k. 179. 
1453 Ibidem, k. 179-181; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 205206; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej 
wobec wydarzeń 1989 r…., s. 76-78. Dane te wydają się bliskie prawdy. W MSW szacowano je na podstawie 
napływających z całego kraju meldunków. W samym tylko Obszarze II liczono się z liczbą ok. 450-500 
konfederatów (ok. 200 osób w samym tylko Krakowie) z czego oceniano iż dyspozycyjnych i aktywnych jest od 
80 do 100 osób (zob. Szyfrogram do Naczelnika Wydziału III DOKPP MSW na temat sytuacji w krakowskiej KPN, 
24 X 1989 r. [w:] Konfederacja Polski Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 560-561). 
1454K. Król, Rząd źle się bawi, „Gazeta Polska” 5 XI 1989, nr 19 (67), s. 1-2. 
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i solidarności z dążeniami niepodległościowymi innych narodów. Rada Polityczna wydała w 

okresie aksamitnej rewolucji oświadczenie, w którym sprzeciwiała się użyciu metod siłowych 

wobec manifestujących, a także solidaryzowała się z pragnieniami Czechów i Słowaków by 

żyli w warunkach demokracji i wolności. Wcześniej, w styczniu 1989 r., konfederaci podpisali 

oświadczenie nawiązujące do 20-tej rocznicy samospalenia Jana Palacha, w którym 

protestowano przeciwko siłowej reakcji władz czechosłowackich, które rozpędziły 

demonstrantów. Poza Moczulskim, Królem, Łenykiem i Wójcikiem sygnowali je m.in. Jacek 

Kuroń i Jan Józef Lipski. Organizatorzy manifestacji (Stronnictwo Pracy, PPS i KPN) wyraźnie 

odcinali się od haseł obecnych podczas niezależnych uroczystości odzyskania niepodległości, 

gdy odczytano - nagłośniony przez zachodnie agencje informacyjne - apel o przyłączenie do 

Polski części Litwy oraz Kaliningradu1455. SB uzyskała o wyjeździe Jajte-Pachoty 

wyprzedzające informacje i najpewniej poinformowała o tym „bratnie” służby. Kwestia ta 

wymaga przeprowadzenia dodatkowej kwerendy w zagranicznych archiwach. 

Podobne kroki czynione były przez lubelskich i stołecznych konfederatów (m.in. 

Wojciecha Wardawego), którzy w początkach 1990 r. usiłowali nawiązać kontakty z 

rumuńskimi dysydentami. SB i w tym przypadku uzyskała wyprzedzające informacje, iż 

zamierzali się oni spotkać z mieszkającymi w Bukareszcie Ionem Gika, Paulem Lazarescu a 

także Doiną Corneą. W planach było mieli dostarczenie do Bukaresztu sprzętu poligraficznego. 

Kontakt z rumuńskimi działaczami okazał się możliwy poprzez paryskie biuro Przemysława 

Zawadzkiego1456. 

Wciąż działały biura zagraniczne KPN. Tworzono także nowe, gdyż zgłaszali się chętni do 

prowadzenia zagranicznej działalności. Osoby te nie zawsze można było zweryfikować i 

bywało, że dochodziło do konfliktów i nieporozumień w bieżącej współpracy. Za 

koordynowanie działań za granicą odpowiadał wówczas Dariusz Wójcik. Coraz większą rolę 

odgrywał Przemysław Zawadzki, który wyrósł w okresie transformacji na ważnego 

przedstawiciela KPN w Europie Zachodniej. Z kolei Wójcik musiał niekiedy podejmować 

trudne decyzje personalne. W styczniu 1990 r. przywrócił, kosztem Dariusza Wernickiego, na 

stanowisko szefa biura w RFN Jarosława Kraja, ogłaszając jednocześnie, że „organizacja 

                                                 
1455 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Załącznik do informacji dziennej z 24 XI 1989 r. dot. organizacji 
młodzieżowej KPN, k. 56; Idem, 1585/2302, Załącznik do informacji dziennej dot. reakcji opozycji na wydarzenia 
w Pradze, 19 I 1989 r., k. 147; Odcinamy się, „Gazeta Wyborcza” 13 XI 1989, nr. 134, s. 2; relacja Jerzego Jajte-
Pachoty z 2015; A. Kobus, My i oni. Opozycja polityczna w PRL wobec analogicznych ugrupowań 
demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej lat 80. XX wieku. Kontakty, współpraca, podobieństwa, Łódź 
2012, s. 65-66. 
1456 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku do SOR krypt. Konfederaci II, 5 I 1990 r., k. 
97 i nast. 
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zwana Frakcją Emigracyjną KPN nie ma żadnego związku z KPN, nie reprezentuje jej 

interesów oraz bezprawnie posługuje się jej nazwą”1457. 

W kolejnych tygodniach KPN stała się jednym z głównych krytyków planu Balcerowicza. 

Na antenie RWE Leszek Moczulski przyznawał, że reformy ocenia „zdecydowanie 

negatywnie. Uważamy, że ten program, który się z początkiem roku zaczął realizować, program 

pana Balcerowicza, że [jest] on bardzo groźny ekonomicznie a politycznie może się okazać 

nieodpowiedzialny. Jest to program, który nakręca koniunkturę, który tworzy kryzys. Program, 

który dusi produkcję i który prowadzi do gwałtownego obniżenia stopy życiowej”1458. W 

zamian Moczulski proponował bliżej nie sprecyzowany „Program interwencyjnego ratowania 

gospodarki”, który jednak nie spotkał się z życzliwym przyjęciem rządzących. 12 stycznia 1990 

r. Moczulski ogłosił, że KPN przechodzi do opozycji wobec rządu Mazowieckiego. Wśród 

powodów takiej decyzji podano krytyczny stosunek do polityki prowadzonej wobec ZSRS, 

Układu Warszawskiego, RWPG i Banku Światowego a plan Balcerowicza postrzegano w 

kategoriach ratowania socjalistycznej gospodarki1459. 

Poza krytyką planu Balcerowicza uwagę opinii publicznej na początku 1990 r. ponownie 

zwracały coraz liczniejsze akcje zajmowania siedzib PZPR przez członków KPN i innych 

organizacji opozycyjnych, głównie młodzieżowych (m.in. FMW). Moczulski nie bez racji 

podnosił kwestię, iż gdyby nie akcje okupacyjne to temat majątku PZPR nie stałby się w ogóle 

elementem debaty publicznej. Dziennikarzowi BBC tłumaczył: „my nie jesteśmy partią, która 

pozostaje w opozycji do tego rządu. Są działania tego rządu, które popieramy i są działania tego 

rządu, wobec których jesteśmy w opozycji”. KPN popierała np. pomysł włączenia prokuratury 

do Ministerstwa Sprawiedliwości, jako przykład różnic podając stosunek do stacjonowania 

wojsk sowieckich w Polsce, odebrania majątku PZPR i plan Balcerowicza1460. 

Najbardziej znana była wówczas okupacja krakowskiej siedziby PZPR. Szef Organizacji 

Studenckiej KPN, Jerzy Jajte-Pachota, informował iż akcja trwała z powodu nie przestrzegania 

przez działaczy PZPR wcześniejszych umów. Lider konfederackiej młodzieżówki informował 

także o wcześniejszym wywożeniu i niszczeniu partyjnych archiwów. Budynek został 

                                                 
1457 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Decyzja 1/90 Szefa Wydziału Organizacyjnego na kraj i zagranicę, 10 
I 1990 r., k. 215. 
1458 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych: RWE-wywiad z Leszkiem 
Moczulskim (rozmawiał Maciej Morawski), 5 I 1990 r., k. 93. 
1459 A. Pawlak, Stronniczy przegląd prasy, „Gazeta Wyborcza” 11 V 1990 r., nr 274, s. 4; G. Waligóra, G. Wołk, 
op.cit., s. 426; A. Słomka, Marzenia…, s. 88-89; G. Stanisławski, Szalony teoretyk, czyli balcerowanie gospodarki 
(rolnictwo), „Opinia” 11 III 1990 r., nr 1, s. 20-21; G. Stanisławski, Szalony teoretyk, czyli balcerowanie 
gospodarki (rolnictwo), „Opinia” 18 III 1990 r., nr 2, s. 18-19; G. Stanisławski, Wielki bluff, nie wielki szlem, 
„Opinia” 31 V 1990 r., nr 12, s. 7. 
1460 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych: stosunek KPN do rządu, 25 I 1990 
r., k. 161-162. 
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opuszczony dopiero po udanej mediacji ze strony Jana Marii Rokity. Członkowie KPN brali 

udział także we wspominanych już manifestacjach, mających wymusić ustąpienie prezydenta 

Jaruzelskiego. Był to szerszy front kontestacji, w którym obok konfederatów uczestniczyli 

przedstawiciele m.in. PPN, FMW, MRK „S”1461. 

1 lutego 1990 r. warszawska siedziba KPN została przeniesiona z Pałacu Kultury i Nauki 

do Pałacu Branickich, gdzie partia otrzymała 11 pomieszczeń po ZSMP. Przyznanie obiektu 

zlokalizowanego naprzeciwko tzw. białego domu, wieloletniej siedziby PZPR, nadawały nowej 

lokalizacji symbolicznego wymiaru. W tym czasie w całym kraju KPN posiadała blisko 

dwadzieścia lokali, własną oficynę wydawniczą i drukarnię. Wydawano także legalne 

czasopismo „Opinia”. Konfederacja zrzeszała wówczas blisko 20 tysięcy członków1462. 

W nowych okolicznościach ograniczona - przynajmniej formalnie - została praca 

operacyjna SB odnosząca się do inwigilacji opozycji. Według wewnętrznych wytycznych 

MSW prowadzone operacje mogły dotyczyć jedynie szpiegostwa i terroryzmu. Z drugiej 

możliwości korzystali esbecy. Prowadzili dzięki temu także operacje skierowane przeciwko 

KPN. Jedną z ostatnich, znanych spraw, tego typu był założony 11 stycznia 1990 r. SOR o 

kryptonimie „Strzelec”, który zarejestrowano w zamojskim WUSW. Tamtejsza grupa KPN 

„Zapora” (nazwa przyjęta od pseudonimu zamordowanego przez komunistów cichociemnego 

i dowódcy oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego) powstała w marcu 1989 r. i 

była oceniana w MSW jako jedna z „ciekawszych” na terenie kraju. W świetle danych MSW, 

na początku 1990 r. liczyła ok. 20-stu członków oraz 15-tu sympatyków rekrutujących się z 

grona uczniów szkół ponadpodstawowych1463. 

Niezwykle wymowna była reakcja kierownictwa MSW na meldunek przesłany w lutym 

1990 r. z WUSW w Łodzi. Tamtejsze szefostwo uznało kontynuowanie inwigilacji działaczy 

KPN za bezcelowe. Odpowiedź centrali była jednoznaczna: „proszę o kontynuację 

rozpracowania tego ekstremalnego, pozaparlamentarnego ugrupowania politycznego […] 

Uprzejmie informuję Pana Naczelnika, że Dyrektor Departamentu OKPP gen. K. Majchrowski 

oraz Dyrektor Biura Śledczego ppłk. W. Fąfara nie podzielają oceny struktury KPN zawartej w 

                                                 
1461 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych: Ciąg dalszy konfliktu o budynki 
zajmowane przez PZPR w Krakowie, 25 I 1990 r., k. 163; Używając rozpylaczy, „Gazeta Wyborcza 23 I 1990 r., 
nr 19 (186); [Bez tytułu], „Gazeta Wyborcza” 12 II 1990 r., nr 228, s. 2. 
1462 [Bez tytułu], „Gazeta Wyborcza” 13 III 1990 r., nr 228, s. 2. 
1463 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Meldunek początkowy w SOR „Strzelec”, 15 I 1990 r., k. 120; Idem, 
001708/3921, M. Licbarski, Analiza myśli politycznej oraz działalności Konfederacji Polski Niepodległej w latach 
1982-1986, WSO Legionowo 1990, k. 85; G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej wobec wydarzeń 1989 r…., 
s. 80; B. Białek, op.cit., s. 186. Beata Białek podaje, że Grupa „Zapora” powstała 19 II 1989 r. na terenie Lublina. 
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Waszym meldunku. Przypominam o konieczności wcześniejszej konsultacji tego typu 

inicjatyw w odniesieniu do ekstremalnych grup politycznych”1464. 

Według zachowanych materiałów operacyjnych SB, to reaktywacja struktur strzeleckich 

była głównym przedmiotem zainteresowania służb. Związek Strzelecki był przez nie 

postrzegany jako organizacja mogąca się szybko przekształcić w organizację o charakterze 

terrorystycznym. Sami konfederaci przyznawali, że obserwacja „strzelców” trwała także po 

likwidacji SB i utworzeniu w maju 1990 r. Urzędu Ochrony Państwa. Podczas organizowanych 

manewrów zauważali np. fotografujących ich osobników1465. 

Pewne symptomy odprężenia i innego traktowania KPN można było zaobserwować także 

w prasie. Wyraźnym tego sygnałem było opublikowanie w „Trybunie” stanowiska KPN 

względem wycofania wojsk sowieckich z kraju. Krzysztof Król mógł przedstawić na łamach 

byłego organu KC PZPR stanowisko partii bez obawy o zmanipulowanie wypowiedzi lub 

wycięcie jej fragmentów z kontekstu1466. Czytelnicy pisma Socjaldemokracji RP mogli 

zapoznać się z planem KPN, który proponował by jesienią 1990 r. jednostki Armii Czerwonej 

opuściły Polskę. Zdając sobie sprawę z międzynarodowych uwarunkowań Król przekonywał, 

że wycofanie militarne Sowietów z Polski i Węgier powinno zostać zrównoważone 

wycofaniem jednostek amerykańskich z Hiszpanii i Włoch. Kolejne dwa etapy 

konfederackiego planu przewidywały: cofnięcie wojsk NATO i Układu Warszawskiego o 150-

200 km od linii bezpośredniej styczności a ostatecznie całkowite wycofanie żołnierzy USA i 

ZSRR z państw ościennych. Król przekonywał, że taki scenariusz byłby korzystny dla 

pochłoniętego kryzysem ZSRS. Scenariusz kreślony w cieniu odbywającego się coraz 

dynamiczniej zjednoczenia Niemiec, których przyszła obecność w NATO była „nie do 

przyjęcia, nawet hipotetycznie”1467. 

                                                 
1464 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Pismo naczelnika Wydziału III DOKPP ppłk. Witolda Filipajtisa do 
naczelnika Wydziału OKPP WUSW w Łodzi ppłk. Andrzeja Lesnera, 19 II 199 r., k. 210. SOR „Ekipa” o którym 
mowa od grudnia 1989 r. poddany został znacznemu brakowaniu. Zaś końcem stycznia 1990 r. na podstawie opinii 
Wydziału Śledczego WUSW w Łodzi uznano iż wobec „dokonujących się i przewidywanych zmian stanu 
politycznego i prawnego uregulowania sytuacji partii politycznych i stowarzyszeń” prowadzenie dalszych działań 
operacyjnych wobec KPN jest bezprzedmiotowe (zob. A. Czyżewski, op.cit., s. 178-179). 
1465 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Pismo zastępcy naczelnika Wydziału OKPP WUSW w Bielsku-Białej 
ppor. Jacka Siewniaka do naczelnika Wydziału II DOKPP MSW, 7 II 1990 r., k. 193-194; A. Anusz, Ł. Perzyna, 
op.cit., s. 99. 
1466 Kilkanaście dni później „Trybuna” zmieściła oświadczenie Króla, w którym protestował przeciwko zdjęciu w 
„Wiadomościach” TVP jego wypowiedzi na temat programu ekonomicznego KPN i krytyki skierowanej w rząd 
Mazowieckiego. „Trybuna” potraktowała je zapewne jako wygodne narzędzie do ataków na postsolidarnościowe 
elity, gdyż Król zarzucał Jackowi Snopkiewiczowi i Kazimierzowi Żurawskiemu zapędy cenzorskie. „Telewizja 
skutecznie udowadnia, iż jest wyłącznie rządowym narzędziem propagandowym tak jak bywało to w minionej 
epoce. Prezesowi Komitetu ds. Radia i Telewizji uprzejmie sugeruję stworzenie Stowarzyszenia Propagandzistów 
Polskich” (zob. Wolna Trybuna. Oświadczenie KPN, „Trybuna” 2 III 1990 r., nr 1). 
1467 Dwugłos o obecności wojsk radzieckich, „Trybuna” 12 II 1990 r., nr 1. 
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Elementem nacisku na wycofanie obcych wojsk była m.in. akcja zajęcia w sierpniu 1990 

r. przez konfederatów budynku komendantury Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej w 

Legnicy. Początkiem protestu stała się głodówka podjęta w maju 1990 r. przez dwóch 

opozycyjnych aktywistów: Jerzego Dziedzickiego (Wolność i Pokój) oraz Marka Zadrożnego 

(KPN). Rosjanie nie chcąc rozwiązywać konfliktu za pomocą siły, zdecydowali się pertraktacje, 

w których Moczulski został negocjatorem. Stronę sowiecką reprezentował sekretarz ambasady 

ZSRS Aleksander Oskin. Poinformował on lidera KPN iż już w marcu 1990 r. Sowieci 

zaproponowali Tadeuszowi Mazowieckiemu wycofanie jednostek z Polski. Premier jednak 

sprawy nie podjął. Podpisane ostatecznie porozumienie, czy raczej oświadczenie Oskina, 

zawierało zobowiązanie strony sowieckiej do wycofania wojsk z terytorium Polski a także 

wypłacenia odszkodowań za dokonane podczas stacjonowania zniszczenia. Mazowiecki w tym 

czasie faktycznie podchodził sceptycznie do kwestii wycofania jednostek sowieckich. 

Powodem nie była obawa na reakcję Moskwy co wyjście z założenia, że pozostawienie tych 

wojsk stanowiło zabezpieczenie przed spodziewanym zjednoczeniem Niemiec. Premier widział 

w nich gwaranta utrzymania zachodnich granic, obawiając się możliwych roszczeń 

terytorialnych ze strony Niemiec1468. 

Stanowisko KPN względem zjednoczenia Niemiec najpełniej wyrażała rezolucja przyjęta 

podczas manifestacji 2 marca 1990 r. Wyrażono w niej poparcie dla prawa do zjednoczenia 

Niemiec. Protestowano jednak z powodu odsunięcia Polski od procesu decyzyjnego i 

pozostawienia prawa do decydowania o losie Europy jedynie czterem mocarstwom. KPN 

domagała się dopuszczenia do głosu nie tylko Polski, ale także pozostałych państw 

europejskich oraz trzech spoza kontynentu: Kanady, USA oraz ZSRS. Apelowano o 

zakończenie podziału na dwa bloki kierowane przez supermocarstwa oraz podpisanie traktatu 

pokojowego z Niemcami (gwarantującego utrzymanie granic)1469. 

Kilka dni później, gdy Litwa 11 marca 1990 r. - jako pierwsza republika sowiecka - ogłosiła 

niepodległość, Moczulski na łamach „Opinii” zwracał uwagę, że Polska z lidera przemian w 

regionie przeniosła się na szary ich koniec. Kreśląc polską rację stanu pisał, że sytuacja chaosu 

panująca w ZSRS gwarantuje Polsce bezpieczeństwo zewnętrzne, a rozpad PZPR i atrofia 

                                                 
1468 IPMS, sygn. A 10 11/X, Informacja Agencji Prasowej RP nt. spotkania Leszka Moczulskiego z radzieckim 
dyplomatą, 11 VII 1990 r., bp; K. Pietrzyk, Tam są drzwi!, „Opinia” 29 VI 1990 r., nr 16, s. 8; 50 dzień głodówki, 
„Gazeta Wyborcza” 11 VII 1990, nr 326, s. 2; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 207-209; A. Słomka, 
Marzenia i czyn…, s. 90-91; A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 102-103; M. Wenklar, Konfederacja Polski 
Niepodległej w III Rzeczpospolitej…, s. 86; G. Szymanik, J. Wizowska, Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Armii 
Radzieckiej w Polsce, Wołowiec 2019, s. 189-190; A. Dudek, Historia polityczna…, s. 68-73. 
1469 Rezolucja z 2 III 1990 r., „Opinia” 18 III 1990 r., nr 2, s. 4; Nie mówimy Niemcom: nie!, „Opinia” 18 III 1990 
r., nr 2, s. 1, 4. 
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aparatu przemocy zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne. Moczulski postulował zastąpienie 

Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku prezydenta przez Lecha Wałęsę i rekonstrukcję rządu 

Mazowieckiego, rozumianą jako usunięcie z niej członków PZPR (odsuwanie od stanowisk 

członków PZPR miało dotyczyć także innych instytucji państwowych); przewartościowanie 

stosunków Polski z ZSRS w taki sposób by były partnerskie. Pozostałe postulaty odnosiły się 

do zmiany polityki gospodarczej i przeprowadzenia wolnych wyborów do Sejmu i Senatu1470. 

Moczulski miał świadomość postępującego konfliktu pomiędzy Lechem Wałęsą a „grupą 

lewicową”. W faxie adresowanym do Marka Ruszczyńskiego pisał wprost, że dla 

solidarnościowej lewicy Jaruzelski jako prezydent był wygodny, ale generalnie planem było 

uczynienie z Tadeusza Mazowieckiego prezydenta, Bronisława Geremka premiera, a z Jacka 

Kuronia szefa nowej, postsolidarnościowej partii politycznej. Władysława Frasyniuka widział 

w tej układance w roli szefa „Solidarności” a Adam Michnik miał pełnić funkcję ministra 

propagandy. Lider Konfederacji wychodził z założenia, iż „grupa lewicowa” będzie nakłaniać 

do wycofania się z życia politycznego Lecha Wałęsę, czym ten ostatni nie był zainteresowany. 

Oceny te formułował przed początkiem tzw. wojny na górze (stała się publicznie znanym 

faktem w czerwcu 1990 r.). Moczulski przyznawał Ruszczyńskiemu, że chociaż wystąpił 

publicznie z postulatem zastąpienia Jaruzelskiego Wałęsą, to KPN dystansuje się od linii 

politycznej Wałęsy i „Solidarności”1471. 

Gdy pod koniec marca 1990 r. lider Konfederacji gościł w Łodzi przestrzegał, że słabość 

ZSRS jest pozorna i sowiecka potęga może zostać dość szybko odbudowana. Proponował 

unormowanie stosunków ze wschodnim sąsiadem w ramach istniejących struktur, takich jak 

RWPG i Układ Warszawski. Kluczem do tego miało być nawiązanie partnerskich a nie 

wasalnych relacji, do czego od wielu lat nawoływał. Pomimo tego podtrzymywał postulat 

wyprowadzenia jednostek Armii Czerwonej z Polski. W perspektywie krajowej podtrzymywał 

konieczność zmian personalnych w rządzie, a także zastąpienie Jaruzelskiego przez Lecha 

Wałęsę. Moczulski przekonywał, że żaden z posłów nie zagłosowałby przeciwko takiej 

zmianie, jednak brak było chętnych do podjęcia inicjatywy. Łódzkiemu wystąpieniu 

przysłuchiwało się ponad 100 osób. W najbliższym otoczeniu lidera KPN pojawiały się w tym 

czasie opinie, że myśli on coraz mocniej o własnej kandydaturze na prezydenta. Końcem 

kwietnia 1990 r. ppłk. Śledź uzyskał informacje, że w rozmowach prowadzonych przez ostatnie 

                                                 
1470 L. Moczulski, Polska racja stanu, „Opinia” 25 III 1990 r., nr 3, s. 1, 23. 
1471 Moczulski pozwalał na wykorzystanie tych informacji w prasie polonijnej zaznaczając, że „ciągle nie chcemy 
zauważyć różnic politycznych między Wałęsą a rządem i OKP. Zobaczymy co z tego będzie” (zob. AIPN, 
0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 5 IV 1990 r., k. 286-287). 
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tygodnie Moczulski kreślił scenariusz zastąpienia Jaruzelskiego Wałęsą jako wybieg taktyczny. 

Historyczny przewodniczący „Solidarności” miał później zrezygnować ze stanowiska1472. 

Lider Konfederacji narzekał także na wyraźne ochłodzenie w kontaktach z amerykańską 

ambasadą. Moczulskiemu nie chodziło bynajmniej o to, że wcześniej były one intensywniejsze. 

Sprowadzały się do rzadkich spotkań z kierownikiem wydziału politycznego oraz udziału w 

corocznym przyjęciu z okazji 4 lipca, na które zapraszano Moczulskiego oraz Króla. Lider KPN 

domniemywał, że wynikało to z nacisków i sugestii płynących z rządu o „zbytniej 

prawicowości i zbytniej opozycyjności” KPN. Czy faktycznie tak było? Dostępne źródła nie 

przesądzają kwestii. Na pewno sympatia Amerykanów była po stronie opozycjonistów z KO. 

Opisując przebieg uroczystego balu z 4 lipca 1989 r. ambasador Davies określił nawet 

Bronisława Geremka „polskim Thomasem Jeffersonem”. Z kolei Leszek Moczulski miał 

„przypatrywać się z niezadowoleniem zgromadzonym, trzymając się na uboczu”. Bystrość 

spostrzeżeń ambasadora wydaje się o tyle godna uwagi, że gościł wówczas ok. 1300 gości, 

którzy rozmawiali głównie o wyborach prezydenckich i powołaniu nowego rządu. Na tym tle 

zachowanie lidera KPN musiało odbiegać od normy1473. 

Końcem kwietnia 1990 r. Andrzej Goltz i Leszek Moczulski w imieniu KPN i Jerzy Ostoja-

Koźniewski wraz z Jerzym Zaleskim reprezentujący LNP wydali oświadczenie o „wspólnocie 

celów i jedności ideowej”, zapowiadając zjednoczenie obu organizacji w sprzyjających 

warunkach. Do tego czasu przedstawiciele KPN i LNP mieli koordynować akcje na rzecz 

niepodległości Polski. Ostatecznie do zapowiadanego zjednoczenia nie doszło. Jednak LNP, 

rozwiązując się 18 marca 1992 r., uznała KPN za spadkobiercę tradycji piłsudczykowskich w 

Polsce. Z kolei podczas obradującego 28 i 29 marca 1992 r. kongresu KPN Jerzego Ostoję-

Koźniewskiego wybrano członkiem Rady Politycznej KPN i wiceprzewodniczącym Konwentu 

Niepodległościowego. Ponadto kilkunastu członków LNP zostało delegatami honorowymi IV 

Kongresu KPN1474. 

Szczegóły łódzkiego wystąpienia Moczulskiego dotyczące trwającego wówczas 

przekształcania SB w UOP nie zachowały się (poza zapisem esbeka, iż lider KPN określił SB 

mianem „zbrodniczej organizacji”). Nie mniej pochlebnie wyraził się o zlikwidowanej PZPR 

                                                 
1472 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku do SOR „Ekipa”, 20 III 1990 r., k. 253; Idem, 
Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 13 IV 1990 r., k. 295; Idem, t. 9, Notatka służbowa ppłk. Kazimierza 
Śledzia, 24 IV 1990 r., k. 4. 
1473 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 13 IV 1990 r., k. 282; Ku 
zwycięstwu „Solidarności”. Korespondencja Ambasady USA w Warszawie z Departamentem Stanu styczeń-
wrzesień 1989, przed. J. R. Davies, wstęp i wybór G. F. Domber, Warszawa 2006, s. 308-309. 
1474 AJPwL, Liga Niepodległości Polski, sygn. 8, Oświadczenie KPN i LNP z 26 IV 1990 r.; Idem, Wyciąg z 
protokołu IV Kongresu KPN, 30 III 1992 r.; Liga Niepodległości Polski [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 7 I 2020 
r. 
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(„zszedł haniebnie śmieć i bankrut polityczny”). W Łodzi lider KPN nie podnosił kwestii 

związanych z przyszłością LWP. Jednak w tej materii postulaty KPN były jasne. Partia była za 

całkowitą likwidacją pionu politycznego i odcięciem się od „haniebnej” przeszłości. Nowa 

armia miała być także odchudzona z „biurokratyczno-pasożytniczej otoczki”. Mieli się liczyć 

jedynie żołnierze liniowi i ich zaplecze logistyczne. Moczulski twierdził, że nowa armia 

powinna spełniać dwie funkcje: uderzeniową oraz odstraszającą. Pierwszy rodzaj sił zbrojnych 

mieli tworzyć dobrze wyszkoleni i nieliczni żołnierze zawodowi, będący w ciągłej gotowości 

bojowej. Jednostki tego typu miały być gotowe w każdej chwili do przeprowadzenia akcji 

bojowej. Według lidera KPN wystarczające byłoby sformowanie kilku brygad tego typu. Z 

kolei siły odstraszające miały stanowić - składające się ze stałej kadry zawodowej oraz 

okresowo szkolonych, powoływanych w przypadku zagrożenia, rezerwistów - wojska 

terytorialne. „Terytorialsi” mieli oni być systematycznie szkoleni a w przypadku wybuchu 

wojny gotowi do szybkiej organizacji w formacje zdolne do działań wojennych, a także operacji 

partyzanckich. Ich głównych zadaniem byłoby nie tyle powstrzymanie wroga przed 

wkroczeniem na dane terytorium, ale uniemożliwienie mu objęcia go kontrolą. Według tej 

koncepcji liczne i dobrze zorganizowane wojska terytorialne miały odstraszać potencjalnego 

agresora od nieopłacanej politycznie i strategicznie operacji militarnej. Prezentowana 

koncepcja znosiła obowiązkowy pobór (uznany za archaiczny). Miał on zostać zastąpiony 

armią zawodową oraz okresowo przeszkalanymi rezerwistami. Podstawowe umiejętności 

wojskowe miały być nabywane w kilku fazach. Pierwszą miały stanowić szkolenia 

przeprowadzane w ramach zajęć szkolnych, następnie w harcerstwie i Związku Strzeleckim. 

Kolejnym krokiem byłyby intensywne, półroczne przeszkolenia w jednostkach wojskowych. 

Moczulski sugerował, że dzięki takiemu systemowi „odbywałaby się naturalna selekcja 

powodująca, że osoby o największych predyspozycjach wojskowych szkolone byłyby najdłużej 

i tworzyły trzon kadry rezerwowej. W toku swoistej rywalizacji najlepsi młodzi mężczyźni 

wyróżnialiby się, co równocześnie zwiększyłoby ich autorytet w środowisku” - uzasadniał1475. 

Przypominał także reaktywację przez KPN Związku Strzeleckiego, którego wychowankowie 

mieli zasilić w przyszłości kadry reformowanej armii1476. 

                                                 
1475 O armię nowego typu (rozmowa z Leszkiem Moczulskim), „Honor i Ojczyzna” 25 III 1990 r., nr 3, s. 22. 
Przytaczany wywiad zawierał także elementy uwiarygadniające Moczulskiego, jako znawcę spraw wojskowych, 
związanego z kręgami emigracyjnymi. Nie zaprzeczył, gdy dziennikarz prezentował go jako osobę, która w latach 
60-tych otrzymała od rządu emigracyjnego stopień pułkownika. Z drugiej strony lider KPN, odwoływał się do 
realnych osiągnięć: książce o Bundeswehrze i uzyskanych nagrodach szefa MON. Zapewniał, że w KPN jest grupa 
oficerów gotowych wspierać program reformy armii proponowany przez tę partię. 
1476 Ibidem, s. 20-23; AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Uzupełnienie meldunku do SOR „Ekipa”, 20 III 1990 
r., k. 253. 
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Liderzy KPN zdawali sobie sprawę z potrzeby zapewnienia bazy materialnej dla 

działalności politycznej. Był to jeden z powodów, zakrojonej na dużą skalę, akcji zajmowania 

budynków PZPR i jej przybudówek. Zdawano sobie sprawę, że nie może być to jedyny środek 

do uzyskania niezbędnych funduszy i infrastruktury. Sprawom finansowym poświęcono m.in. 

posiedzenie Rady Politycznej odbyte 18 listopada 1989 r. Obok racjonalnych pomysłów na 

zapewnienie Konfederacji środków, padały także niecodzienne propozycje. Dyskutowano 

chociażby o wysyłaniu członków KPN do pracy zarobkowej w krajach Europy Zachodniej, by 

ci część zarobionych funduszy zwracali partii. W kwietniu 1990 r. SB uzyskała informację o 

tworzeniu przez członków Rady Politycznej Towarzystwa Rozwoju „Promocja”, które miałoby 

poprzez udział w reprywatyzacji majątku państwowego, zapewnić źródło dochodu dla KPN. 

Dla konfederatów w dalszym ciągu ważnym elementem pozostawała symbolika patriotyczna i 

SB obok informacji o planach finansowych informowała o przygotowaniach do uroczystości 

poświęcenia konfederackiego sztandaru oraz wprowadzeniu nowych wzorów legitymacji 

członkowskich. Zwłaszcza powrót legitymacji oznaczało, że KPN skończyła z anonimowością 

członków1477. 

Plany działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości zakładały pozyskiwanie środków 

głównie przez działalność gospodarczą nadzorowaną przez szefa (pełnomocnika do spraw) 

akcji gospodarczej. W świetle dokumentów koncepcyjnych, do których dotarli funkcjonariusze 

MSW, w imieniu KPN działalność gospodarczą miała prowadzić założona przez jej członków 

fundacja. Tą z kolei miały zasilać funduszami spółki, które formalnie działające niezależnie od 

partii i fundacji. Trzecim etapem budowania finansowych podstaw dla partii miało być 

tworzenie spółek typu joint venture. Nie rezygnowano z pozyskiwania środków tradycyjną 

metodą, poprzez apelowanie do sympatyków i członków KPN o wpłaty. Z oficjalnym apelem 

do Polonii amerykańskiej zwróciła się w marcu 1990 r. Rada Polityczna: „wiele wskazuje na 

to, że obecny rok 1990 będzie przełomowy i zadecyduje o losach Polski, a także całej Europy 

środkowo-wschodniej na długo. W maju odbędą się w naszym Kraju wybory do samorządów 

lokalnych, decydujące o tym kto będzie sprawował władzę w gminach i miastach. Można 

spodziewać się, że już w drugiej połowie roku przeprowadzone zostaną wybory do Sejmu i 

Senatu, pierwsze wolny wybory parlamentarne w Polsce od ponad 50 lat”1478. W apelu KPN 

sytuowała się jako siła centroprawicowa, alternatywna wobec lewicowej części opozycji pod 

                                                 
1477 AKK, Protokół posiedzenia Rady Politycznej KPN, 18 XI 1989 r.; AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, 
Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 10 IV 1990 r., k. 289-290. 
1478 AIPN, 0716/150, t. 9, SOR „Oszuści”, Apel Rady Politycznej KPN do Rodaków, Amerykanów polskiego 
pochodzenia i wszystkich przyjaciół Polski w USA, 1 III 1990 r., k. 9. 
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której rządami - w ocenie Rady Politycznej - kraj poszedłby w kierunku „demokratycznego 

socjalizmu” i reform które mieściłyby się „w ramach ogólnoobozowej pierestrojki”. Wsparcie 

finansowe dla KPN w świetle apelu było tym ważniejsze, że Konfederacja w przeciwieństwie 

do podziemnej „Solidarności” nie korzystała z wsparcia amerykańskiego Funduszu na Rzecz 

Demokracji czy innej tego typu instytucji, opierając się na środkach od osób prywatnych1479. 

Moczulski rozważał także możliwość podjęcia, za pomocą LNP, działań na rzecz 

odzyskania majątku dawnych organizacji piłsudczykowskich. „My sami mamy małe szanse, bo 

KPN istnieje dopiero od 1979 r., ale Liga jest niekwestionowanym spadkobiercą, zaś wspólnie 

jesteśmy chyba w stanie sporo uzyskać. Pomyśl i daj mi szybko znać. Odzyskanie choć części 

tego majątku ustawiłoby w dobrej pozycji materialnej cały obóz piłsudczykowski i skończyłyby 

się takie tarapaty z pieniędzmi na wybory, jakie mamy dziś” - pisał pod koniec sierpnia 1990 r. 

przewodniczący KPN1480. 

Z nadzieją powitano przyjętą 22 marca 1990 r. ustawę likwidującą RSW „Prasa-Książka-

Ruch”, będącą wówczas największym konsorcjum medialnym w tej części Europy. Rząd 

Mazowieckiego decydując się na taki krok, dopuścił możliwość przejmowania majątku RSW 

m.in. przez partie polityczne. Miało to nie tylko zapewnić możliwość pozyskiwania środków 

finansowych z prowadzonej działalności wydawniczej, ale także spowodować pluralizm 

informacyjny w przestrzeni publicznej1481. 

Wcześniej, 1 marca 1990 r., ukazał się pierwszy „legalny” numer „Opinii”. Stanowisko 

redaktora naczelnego w tygodniku pełnił Krzysztof Król, a w piśmie poza działaczami KPN 

publikowali m.in. Radek Sikorski, Bartek Węglarczyk i Tomasz Merta. Pierwszy numer witał 

czytelników tekstem Moczulskiego pt. PZPR odeszła, agentura została. Poza artykułami 

dotyczącymi sytuacji bieżącej, w „Opinii” pojawiały się teksty poświęcone historii. Np. w 

pierwszym numerze wydrukowano duży artykuł o Bolesławie Wieniawie-Długoszowskim 

oraz…Leninie. Rozważania Bohdana Urbankowskiego na temat Lenina „ozdobiono” 

wierszami autorstwa - wysławiających „nowego człowieczeństwa Adama” - Juliana 

Kornhausera i Wisławy Szymborskiej. 

                                                 
1479 Ibidem; AIPN, 0716/150, t. 9, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 24 IV 1990 r., k. 
6-7. Recepty na pozyskiwanie środków finansowych były w tym czasie różnorodne. Np. w kwietniu 1990 r. w 
Jaśle pojawiły się w sprzedaży ręczniki z napisem „Solidarność”, które wyprodukowano na zlecenie miejscowej 
komórki KPN (zob. Ręczniki skonfederowane, „Gazeta Wyborcza” 26 IV 1990 r., nr 264, s. 1. 
1480 IPMS, sygn. PRM-E/438, Fax Leszka Moczulskiego do Jerzego Zaleskiego, 24 VIII 1990 r., bp. 
1481 M. Polaczek-Biegaj, Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”. Studium powstania, 
działalności i likwidacji, Kraków 2016, s. 93-122; A. Dudek, Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy 
wolnej Polski, Kraków 2019, s. 260-269. 
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Finalizowanie parlamentarnych prac na ustawą o partiach politycznych nie wpłynęło na 

zaprzestanie zainteresowania Konfederacją ze strony likwidowanej SB. 11 kwietnia 1990 r. do 

DOKPP MSW wpłynął szyfrogram informujący, iż ze źródła agenturalnego uzyskano, 

niepotwierdzoną, informację o planowanym na 3 maja 1990 r. zjeździe partii na Zamku 

Królewskim w Warszawie. Jest to jeden z kilkunastu zachowanych szyfrogramów z tego czasu. 

Widać, że kontakty funkcjonariuszy z posiadaną agenturą wciąż miały miejsce i działania 

esbeków nie ograniczały się jedynie do monitorowania tekstów z konfederackiej prasy i 

przyglądania się szkoleniom paramilitarnym Związku Strzeleckiego1482. 

W SOR „Oszuści” zachowała się m.in. datowana na 15 maja 1990 r. „Ostatnia informacja 

w sprawie ze względu na ustawowe zakończenie działalności SB” autorstwa ppłk. Kazimierza 

Śledzia. Pod postacią notatki służbowej zapisał on informacje uzyskane najpewniej od źródła 

agenturalnego: Moczulski wspólnie z małżonką i Krzysztofem Królem omawiali sprawę 

podziału ministerstw, które KPN mógłby objąć w nowym rządzie. Rozprawiano wówczas nad 

konkretnymi kandydaturami. Symptomatyczny był komentarz ppłk. Śledzia: „Nie określono 

konkretnej daty powołania tego rządu, czy planowania zamachu stanu”. Wedle przytaczanego 

doniesienia, lider KPN miał w planach utworzenie rządu składającego się jedynie z siedmiu 

ministerstw. Uwagę funkcjonariusza przykuły także sprawy związane z finansami KPN oraz 

zainstalowanie faksu w mieszkaniu Króla1483. 

Majowa notatka ppłk. Śledzia powstała de facto w sposób bezprawny, gdyż SOR „Oszuści” 

- w ramach którego jednostki SB prowadziły działania skierowane przeciwko KPN - został 

zamknięty 10 maja 1990 r. we wniosku końcowym pojawiła się jednak sugestia, by sprawę 

kontynuował Urząd Ochrony Państwa. Ppłk. Śledź - przy aprobacie przełożonych - uzasadniał, 

że „KPN pozostaje nadal jedną z grup najbardziej ekstremalnych opozycji pozaparlamentarnej, 

która w każdej chwili może zakłócić porządek publiczny (organizowanie «Strzelca» o 

charakterze bojówek, ich udział w tzw. «zadymach», okupacji gmachów, radiostacji, napadach 

na manifestacje i pikiety przeciwników). Celem generalnym KPN jest obalenie systemu 

demokracji parlamentarnej, zdobycie władzy w Polsce i utworzenie «rządu silnej ręki» o 

charakterze prawicowo-totalitarnym”1484. 

Ocena oficera prowadzącego operacje skierowane przeciwko liderom KPN była 

przesadzona, a w pewnych wątkach zupełnie nieprawdziwa. O ile Konfederacja dążyła 

                                                 
1482 AIPN, 0716/150, t. 7, SOR „Oszuści”, Szyfrogram zastępcy naczelnik WOKPP SUSW mjr. Włodzimierza 
Bartnickiego do DOKPP MSW, 11 IV 1990 r., k. 292-293. 
1483 AIPN, 0716/150, t. 9, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa ppłk. Kazimierza Śledzia, 14 V 1990 r., k. 23-25. 
1484 AIPN, 0716/150, t. 9, SOR „Oszuści”, Wniosek o zakończenie SOR „Oszuści”, 10 V 1990 r., k. 82. 
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faktycznie do przejęcia władzy, to czynienie z tego zarzutu partii politycznej było nadużyciem. 

Owszem, KPN stosowała niekiedy radykalne metody, ale mieściły się one w pokojowych 

formach działania jakie obowiązywały w systemach demokratycznych. Nieprawdą były 

informacje o konfederackich bojówkach rozbiajających manifestacje przeciwników 

politycznych. Sugerowanie zagrożenia dla systemu demokratycznego autorstwa wieloletniego 

funkcjonariusza służb strzegących niedemokratycznego i na wskroś totalitarnego PRL, 

nadawało dokumentowi irracjonalnego posmaku. Z drugiej strony, sugestie oficerów SB mogły 

trafić na podatny grunt. Wedle zapisów z okładek niektórych tomów SOR „Oszuści” oraz 

zachowanych zapisów kartotecznych wynika, że sprawę złożono do archiwum UOP dopiero 19 

czerwca 1991 r. Nie przesądza to jednoznacznie, iż inwiglacja liderów KPN trwała także po 

likwidacji SB. Jednak fakt tak długiego przechowywania dokumentów poza archiwum UOP 

taką wersję uprawdopodabnia. Zwłaszcza, że Leszek Moczulski oraz Stanisław Dronicz 

(będący na początku lat 90-tych ważnym politykiem KPN) znaleźli się w gronie osób 

inwigliowanych przez osławiony zespół płk. Jana Lesiaka. Utrzymanie działań operacyjnych 

skierowanych wobec KPN zalecał także inny oficer SB, Tomasz Darżynkiewicz, który pisał 

wprost, że celem dalszej inwigilacji powinno być ograniczenie wpływu KPN na społeczeństwo 

oraz przychamowanie jej „antypaństwowej” działalności1485. 

Darżynkiewicz, jednen z esbeków biorących bezpośredni udział w działaniach 

operacyjnych skierowanych wobec działaczy KPN, wystawiał jednak SB ocenę 

nadspodziewanie krytyczną. „Na przesztrzeni 10 lat istnienia i działania Konfederacji Polski 

Niepodległej, pion III MSW starał się - bezskutecznie - doprowadzić do neutralizacji 

działalności organizacji. Stosowane formy i metody pracy operacyjnej nie dały zamierzonego 

rezultatu. Doprowadzono do dwóch procesów karnych kierownictwa Konfederacji, w których 

oskarżeni zostali skazani na kary bezwzględnego pozbawienia wolności […] Stosowane 

działania karno-represyjne, które w założeniach miały doprowadzić w przyszłości do rozbicia 

organizacji - wobec niekonsekwencji w ich realizacji - doprowadziły jedynie do wzrostu 

popularności działaczy i organizacji. Kolejne próby represjonowania członków Konfederacji 

Polski Niepodległej w formie np. zatrzymań, przeszukań, rozmów profilaktyczno-

                                                 
1485 Darżynkiewicz stwierdzał m.in. „Aby uniknąć popełnionych dotychczas błędów uważam, że w chwili obecnej 
Konfederację powinno się zwalczać poprzez działania zmierzające w kierunku zdobywania materiałów 
obciążających i kompromitujących jej członków, możliwych do wykorzystania operacyjnego albo 
propagandowego […] Uzyskiwanie materiałów obciążających pozwoli na prowadzenie postępowań 
przygotowawczych i ewentualnie werbunek lub skazanie. Uzyskanie zaś materiałów kompromitujących pozwoli 
na propagandowe ich wykorzystanie. Pozostaje jeszcze możliwość bezpośredniego ataku politycznego przez 
wskazywanie irracjonalnego sposobu postępowania członków Konfederacji, bądź ich programu politycznego w 
mass mediach”. Cytowaną ocenę zawarto w pracy dyplomowej złożonej do przepisania 28 V 1989 r. (zob. AIPN, 
001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana grupa antypaństwowa, WSO Legionowo 1989, k. 47). 
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ostrzegawczych, «operacyjno-zaporowych», rozwiązywania konferencji prasowych czy 

zgromadzeń organizacyjnych - prowadziły donikąd. Były to metody, które dowartościowały w 

oczach Zachodu i części społeczeństwa polskiego tę organizację”1486. Tak miażdżąca ocena 

efektów działań SB musi być brana z pewnym zastrzeżeniem. Jej autor stwierdzał na przykład, 

że przez 10 lat SB nie rozbiła żadnego konfederackiego punktu poligraficznego. Nie było to 

zgodne z prawdą, chociaż faktycznie w drugiej połowie lat 80-tych punkty te były odkrywane 

rzadziej niż w pierwszych latach istnienia partii. Wraz z końcem SB do historii przechodziły 

metody zastraszania i prowadzenia inwigilacji stosowane w PRL. 

Wybory samorządowe przeprowadzone 27 maja 1990 r., w przeciwieństwie do czerwcowej 

porażki, przyniosły kandydatom KPN względny sukces. Konfederacja szła do nich z hasłami 

budowy demokratycznych i samorządowych instytucji publicznych, prywatyzacji i 

wprowadzenia wolnorynkowych zasad. Obiecywała wprowadzenie preferencyjnych kredytów 

dla przedsiębiorców i systemu ulg podatkowych dla działalności charytatywnej i kulturalnej. 

Prezentowany program był pełen ogólników, co było zrozumiałe, gdyż zakres zadań 

samorządów długo pozostawał niejasny (odpowiednią ustawę uchwalono dopiero 8 marca 1990 

r.). Z kolei wewnątrz KPN pojawiały się nie zawsze dające się pogodzić hasła. Z jednej strony 

program partii był prospołeczny, mocno akcentujący kwestie socjalne. Z drugiej, krakowscy 

konfederaci szli do wyborów z hasłem „Kapitalizm-Prawo-Niepodległość”, co tworzyło skrót 

„KPN”1487. Oficjalny program wyborczy zawierał się w ośmiu punktach. Konfederacja 

prezentowała się jako alternatywa centroprawicowa wobec rządów lewicy (zarówno tej 

postokomunistycznej, jak i lewicy solidarnościowej). Optowała za samodzielnością gmin 

(głównie poprzez zapewnienie im niezaleznego finansowania). Gosporadkę na tym szczeblu 

widziano głównie w rękach prywatnych, a samorządy miały za zadanie wspieranie małej 

przedsiębiorczości. W programie wyborczym kładziono także nacisk na ochronę środowiska i 

zdrowia, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa oraz rozliczenie przeszłości. Wzywano także 

do powszechneg uczestnictwa w wyborach1488. 

Partia wystawiła w całym kraju blisko 1200 kandydatów, zdobywając około stu mandatów 

radnych. W Łodzi przedstawiciel Konfederacji, Andrzej Ostoja-Owsiany, został 

przewodniczącym Rady Miejskiej. KPN wprowadziła w tym mieście dwunastu radnych, więcej 

miał jedynei ZChN. W Krakowie Ryszard Bocian objął stanowisko wiceprzewodniczącego 

                                                 
1486 AIPN, 001708/3720, T. Darżynkiewicz, KPN jako zorganizowana grupa antypaństwowa, WSO Legionowo 
1989, k. 44-45. 
1487 AKK, Zarys programu wyborczego KPN, [1990], bp.; „Dodatek Galicyjski” (dodatek do „Opinii”) 20 V 1990 
r., nr 9, s. 1-2. 
1488 Program wyborczy KPN, „Opinia” 6 V 1990 r., nr 9, s. 9. 
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Rady Miejskiej. Był to rezultat gorszy od spodziewanego w kierownictwie, ale lider KPN 

komentując w „Gazecie Wyborczej” wyniki wyborów zwracał uwagę, że sprawnie broniło się 

w nich środowisko postkomunistów (SDRP zajęło drugie miejsce, zaraz po Komitetach 

Obywatelskich). Wciąż korzystające z aktywów PZPR, jej kadr oraz struktur. Zauważał także, 

że KO mimo ogromnego sukcesu w liczbie uzyskanych mandatów, straciła 1/3 wyborców 

względem czerwca 1989 r. Sam Moczulski doznał sromotnej porażki w Warszawie-

Sródmieściu1489. 

Gdy w czerwcu 1990 r. doszło do ogólnopolskiej narady - w której brało udział 400 

konfederatów - „Gazeta Wyborcza” cytowała przesłanie Moczulskiego: „Idziemy od porażki 

do porażki, ale dzięki nim ciągle zbliżamy się do celu, czyli Polski niepodległej”1490. Podczas 

narady lider KPN przekonywał, że w ciągu dziewięciu miesięcy nastąpią całkowicie wolne 

wybory, w których Konfederacja wystawi pełną listę kandydatów zarówno do Sejmu jak i 

Senatu. Zapewnił, że sformował także „gabinet cieni” i po raz kolejny podnosił kwestię 

nierównego dostępu do środków masowego przekazu. Proponował by oprzeć się na 

środowiskach zbuntowanej młodzieży, bezrobotnych a także „rozczarowanej wsi”. Był otwarty 

nawet na członków PZPR, „którzy przeszli na stronę niepodległej”. Jednak nastroje 

uczestników dalekie były od sielankowej atmosfery. W trakcie przerwy zbierano podpisy pod 

apelem o zwołanie na październik kongresu (podpisało go 88 osób) a podczas obrad zdarzały 

się głosy o kryzysie KPN. „Brak programu zastępujemy nazwiskiem Piłsudskiego. Uprawiamy 

gigantomanię i propagandę sukcesu rozpowiadając, że rzuciliśmy rząd na kolana. Tymczasem 

telewizyjna prezentacja naszego «gabinetu śmiechu»1491, tylko skompromitowała naszą partię” 

– mówił jeden z konfederatów1492. 

Narastający kryzys zakończył się rozłamem. Był on wynikiem narastania niechęci do 

sposobu w jaki Moczulski zarządzał rozrastającą się partią. Część działaczy miała mu za złe, iż 

decydujący wpływ na KPN posiadała tzw. familia, tj. przewodniczący wraz z Krzysztofem 

                                                 
1489 Wybory według partii, „Gazeta Wyborcza” 30 V 1990, nr 290, s. 2; M. Wenklar, Konfederacja Polski 
Niepodległej w III Rzeczpospolitej…, s. 86-87; A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., s. 87-88; Ł. Perzyna, Jak z pierwszej 
brygady…, s. 128-147; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 210-211. 
1490 Cała władza w ręce KPN, „Gazeta Wyborcza” 11 VI 1990 r., nr 300, s. 2. 
1491 Mowa o tzw. gabinecie cieni, czyli propozycjach personalnych na objęcie stanowisk ministerialnych w 
przyszłym rządzie. L. Moczulski zapowiedział powołanie gabinetu w marcu 1990 r. „Gazeta Wyborcza” 
informowała, że propozycję objęcia w nim stanowiska ministra pracy odrzucił Andrzej Malanowski z PPS. KPN 
miał objąć trzy lub cztery teki. Ministrem ochrony środowiska miał zostać Adam Słomka, ministrem informacji 
Krzysztof Król, ministrem bez teki Stefan Kurowski. Gabinet cieni miał stanowić alternatywę dla rządu 
Mazowieckiego i recenzować jego poczynania (zob. S. Zalewski, Gabinet cieni KPN, „Gazeta Wyborcza” 1 VI 
1990 r., nr 292, s. 2; Z. Lentowicz, Cienie alternatywne, „Rzeczpospolita” 2-3 V 1990 r.; K. Król, Gabinet cieni, 
„Opinia” 31 V 1990 r., nr 12, s. 1, 8-9). 
1492 Cała władza w ręce KPN, „Gazeta Wyborcza” 11 VI 1990 r., nr 300, s. 2; A. Szymańska, Ewolucja czy 
rewolucja, „Opinia” 21 VI 1990 r., nr 15, s. 2. 
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Królem a proces decyzyjny w partii nie posiadał znamion demokracji. W sierpniu 1990 r., tuż 

przed podjęciem akcji blokowania baz sowieckich, warszawscy działacze (m.in. Wojciech 

Gawkowski, Stanisław Mazurkiewicz) oraz Ryszard Bocian stworzyli KPN-Frakcję 

Demokratyczną. Nie pociągnęła jednak za sobą dużej liczby członków partii i nie odegrała 

istotnej roli politycznej. W zbliżających się wyborach prezydenckich KPN-FD oficjalnie 

poparła Lecha Wałęsę. Bez rozgłosu przeszło zarejestrowanie 21 sierpnia 1990 r., jako 

pełnoprawnej partii politycznej, KPN w warszawskim Sądzie Wojewódzkim. Dokonując tego, 

jako szósta z kolei partiia, Konfederacja kończyła dekadę walki o formalno-prawne uznanie jej 

za pełnoprawnego uczestnika życia politycznego w kraju1493. 

Rejestracja była efektem uchwalonej przez sejm 28 lipca 1990 r. ustawy. Po burzliwej 

debacie zdecydowano się na rozwiązanie, w wyniku którego partie otrzymywały osobowość 

prawną z chwilą zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 

By tego dokonać zgłoszenie musiało podpisać minimu 15 osób zdolnych do czynności 

prawnych. Nowe partie nie mogły być finansowane z zagranicznych źródeł, ale mogły 

prowadzić działalność gospodarczą. Delegalizacja była możliwa jedynie na wniosek ministra 

sprawiedliwości, w przypadku stwierdzenia iż partia zmierza do zmiany przemocą 

konstytucyjnego ustroju Polski. Decyzję podejmował w tym przypadku Trybunał 

Konstytucyjny. Łatwość rejestracji doprowadziła do wzrostu różnego rodzaju efemerydalnych 

ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Od wejścia ustawy w życie do połowy 1996 r. 

(większość do 1993 r.) zarejestrowano w kraju ponad trzysta ugrupowań. Z drugiej strony 

powstawanie znacznej liczby stronnictw politycznych pozostaje zjawiskiem typowym dla 

okresu demokratyzowania się systemów politycznych1494. 

Wcześniej, 3 lipca 1990 r., Krzysztof Król zwołał konferencję prasową, która wywołała 

chwilową sensację. Pokazał na niej, wytworzone w sierpniu i wrześniu 1989 r., dokumenty 

wywiadu PRL. Według rozdzielnika miały one trafić na biurka Wojciecha Jaruzelskiego, 

Czesława Kiszczaka i jego zastępcy Władysława Pożogi. Potwierdzały, iż funkcjonariusze 

wywiadu prowadzili inwiglację rządu Mazowieckiego. Król nie ujawnił w jaki sposób wszedł 

w posiadanie dokumentów (po latach przyznał, że otrzymał je od pracowników papierni w 

Konstancinie, gdzie masowo niszczono dokumenty wywiadu PRL). Dokumenty opublikowano 

                                                 
1493 Ł. Perzyna, Rozłam w KPN, „Gazeta Wyborcza” 23 VIII 1990 r., nr. 362, s. 2; A. Anusz, Ł. Perzyna, op.cit., 
s. 99-101; M. Rozpotyńska, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) [w:] Partie Polityczne w wielkim mieście. 
Szkice do portretu partii politycznych w Krakowie, red. H. Kubiak, Kraków 1997, s. 101-102; Polskie partie 
polityczne. Charakterystyki, dokumenty, red. K. A. Paszkiewicz, Wrocław 1996, s. 43. 
1494 A. Dudek, Historia polityczna.., s. 98; E. Nalewajko, Budowanie partii politycznych: doświadczenia polskie 
[w:] Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, red. J. Wasilewski, Warszawa 1997, s. 89-90. 
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w „Opinii”, ale nie wywowały kryzysu politycznego i do sprawy już nie wracano. Dzień po 

konferencji Króla odwiedził rzecznik MSW, płk. Wojciech Garstka, któremu przekazano kopie 

dokumentów. Z kolei Małgorzata Niezabitowska, będąca rzecznikiem prasowym rządu 

zapewniła, iż w przypadku potwierdzenia ich autentyczności, prokuratura rozpocznie śledztwo 

(nie precyzowano kogo miałoby objąć). Natomiast Król publicznie głosił, że za prowadzenie 

inwigilacji rządu Wojciech Jaruzelski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Ostatecznie 

do tego nie doszło, jednak trzy dni po konferencji Króla, odwołany ze stanowiska szefa MSW 

został gen. Czesław Kiszczak, co trudno było uznać za przypadkową zbieżność czasową. Tego 

samego dnia stanowisko szefa MON stracił gen. Florian Siwicki. Dzień wcześniej zaatakowany 

na ulicy został wicenaczelny „Opinii”, Andrzej Raciński, któremu usiłowano wyrwać teczkę z 

dokumentami1495. 

W sierpniu i wrześniu 1990 r. członkowie KPN prowadzili akcję blokad jednostek 

sowieckich w Polsce. Akcje te miały miejsce m.in. w Rembertowie, Legnicy i Tarnowie. 

Pikiety i blokady rozpoczęły się 17 sierpnia. W Tarnowie przedstawiciele wojsk sowieckich 

zadeklarowali nawet opuszczenie bazy do 15 września. 1 września około 30-tu konfederatów 

ze stolicy i Lublina ponownie zablokowało bramę jednostki w podwarszawskim Rembertowie. 

Towarzyszyło im kilkunastu latoańskich studentów, którzy wczesniej pikietowali własną 

ambasadę, protestując przeciwko stacjonowaniu wojsk wietnamskich w ich kraju1496. 

Działalność Konfederacji odznaczała się wówczas dwuwektorowością. Z jednej strony 

konfederaci brali udział w licznych akcjach ulicznych, z drugiej kierownictwo partii starało się 

zbudować podstawy pod działalność polityczną partii. Służyć temu miało m.in. przejęcie 

poczytnego „Sztandaru Młodych”. 19 października 1990 r. jego redaktorem naczelnym 

mianowano Krzysztofa Króla. Wywołało to jednak bunt wśród dziennikarzy. Dwa dni przed 

decyzją wysłali premierowi - wspólnie z dziennikarzami „Gazety Bankowej”, „Gazety 

Samorządowej” i „Zarządzania” - list protestacyjny przeciwko zawłaszczaniu przez partie 

polityczne majątku likwidowanej RSW. Po ogłoszeniu naczelnym Króla, zapowiedzieli nawet 

strajk okupacyjny redakcji. Król pokazywał wówczas dobrą minę do złej gry. Twierdził, że 

                                                 
1495 AKK, Wywiad Andrzeja Firleja z Krzysztofem Królem; relacja Krzysztofa Króla; Bez komentarza, „Opinia” 
5 VI 1990 r., nr 17, s. 1; Ocalić od zapomnienia …, „Opinia” 5 VI 1990 r., nr 17, s. 15; M. Rokita, Dokumenty, 
które parzą, „Opinia” 5 VI 1990 r., nr 17, s. 2; Jaruzelski szpiegował Papieża, „Opinia” 26 VII 1990 r., nr 120, s. 
1, 6; W. Bagieński, Organizacja i system pracy wywiadu PRL przeciwko ludziom i instytucjom Kościoła 
katolickiego w okresie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, mps.; A. Dudek, Historia polityczna.., s. 87. Antoni 
Dudek przytacza wypowiedź Jaruzelskiego, który twierdził, iż o planach zdymisjonowania Kiszczaka i Siwickiego 
był informowany przez premiera na przełomie maja i czerwca 1990 r. Jeżeli faktycznie tak było to afera ujawniona 
przez Króla nie miała bezpośredniego wpływu na decyzję premiera, chociaż mogła ją przyśpieszyć. 
1496 KPN ma „ich dość”, „Gazeta Wyborcza” 1IX 1990 r., nr. 370, s. 2; M. Harasim, Armia Czerwona osaczona?, 
„Opinia” 20 IX 1990 r., nr 28, s. 6. 
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takie akcje są „bliskie duchowi KPN”. I faktycznie niewiele się w tym mylił, jednak został ze 

stanowiska redaktora naczelnego odwołany. Według Antoniego Dudka był to jedyny przypadek 

osobistej interwencji Mazowieckiego w decyzje komisji likwidacyjnej RSW, a przyczyną były 

głośne akcje okupacyjne KPN. Pod koniec września 1990 r., czyli niewiele wcześniej, w 

Katowicach konfederaci rozpoczęli okupację tamtejszego Domu Prasy. Celem było przyznanie 

im wkładki do wydania magazynowego „Trybuny Śląskiej” oraz przekazanie opozycji 

niepodległościowej jednego dziennika regionalnego. Nie była to pierwsza tego typu akcja. 11 

maja 1990 r., dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi, śląscy konfederaci w liczbie 50-

ciu okupowali Katowicki Ośrodek Radia i Telewizji, domagając się zwiększenia czasu 

antenowego na ich kampanię wyborczą1497. 

Zmnieniająca się sytuacja polityczna wymusiła w końcu skrócenie kadencji Wojciecha 

Jaruzelskiego. 21 września 1990 r. sejm zobowiązał się przyjętą uchwałą do przeprowadzenia 

w grudniu 1990 r. wyborów prezydenckich. 2 października 1990 r. zostały one zarządzone a 

pierwszą turę wyznaczono na 25 listopada 1990 r. W gronie sześciu kandydatów pojawił się 

także Leszek Moczulski. Faworytami w wyścigu do fotelu prezydenckiego byli jednak Lech 

Wałęsa z Tadeuszem Mazowieckim. Jednak pierwsza tura przyniosła sensację w postaci 

wysokiego wyniku Stanisława Tymińskiego, który razem z Wałęsą wszedł do kolejnej tury. 

Moczulski otrzymał ponad 400 tysięcy głosów, co dało mu 2,5% oddanych głosów i najsłabszy 

wynik z wszystkich startujących, chociaż miał ambicję by być „tym trzecim”. Lider KPN 

zapowiadał, że nie chce być prezydentem wszystkich Polaków. „Nie chcę i nie będę 

prezydentem dla kolaborantów, zbrodniarzy i przestępców przeciwko Polsce. Potrzebują oni 

prokuratora, nie prezydenta”1498. Do wyborów szedł z programem przywrócenia konstytucji z 

1935 r., rozliczenia zbrodni komunistycznych a także decentralizacji gospodarki i usunięcia 

typowej dla odchodzącego systemu dominacji własności państwowej. W polityce zagranicznej 

forsował koncepcję międzymorza. Opowiadał się także za przeprowadzeniem prywatyzacji 

poprzez wprowadzenie akcjonatu pracowniczego, co miało powstrzymać rabunek wspólnej 

własności1499. 

Pytany o to od czego rozpocząłby urzędowanie lider KPN, zapowiadał natychmiastowe 

rozwiązanie parlamentu i rozpisanie wolnych wyborów, po których powinien być powołany 

                                                 
1497 Zamiast wkładki kratki?, „Gazeta Wyborcza” 3 X 1990 r., nr 397, s. 1; Sztandar KPN, „Gazeta Wyborcza” 18 
X 1990 r., nr 410, s. 1; Zdobyć antenę przez zasiedzenie, „Gazeta Wyborcza” 14 V 1990 r., nr 276, s. 2; A. Dudek, 
Od Mazowieckiego do Suchockiej…, s. 263-264. 
1498 Jestem trzeci, „Gazeta Wyborcza” 9 X 1990 r., nr 402, s. 2. 
1499 Konieczność przełomu. Oświadczenie Leszka Moczulskiego, „Opinia” 18 X 1990 r., nr 32, s. 1-2; I. 
Słodkowska, Partie i ugrupowania polityczne polskiej transformacji [w:] Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, red. 
J. Wasilewski, Warszawa 1997, s. 39-40. 
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„energiczny rząd skłądający się z prawdziwych fachowców”. Oceniał, że rząd winien 

realizować wolę polityczną prezydenta. W sferze międzynarodowej przestrzegał przed 

odbudową wielkomocarstwowej pozycji Rosji, co stanowiłoby zagrożenie nie tylko dla Polski 

ale także dla Ukraińców, Białorusinów, Czechów i Słowaków. Zdaniem lidera KPN problem 

ten był w polityce międzynarodowej pomijany jako mało istotny1500. 

Uzyskane w pierwszej turze ostatnie miejsce Moczulskiego mogło być rozczarowujące, ale 

jak zauważył Błażej Poboży, samo zebranie wymaganej liczby 100 tysięcy podpisów okazało 

się barierą nie do przejścia dla innych, rozpoznawalnych polityków z kręgów opozycji. Sztuka 

ta nie udała się chociażby: Januszowi Korwin-Mikke, Władysławowi Sile-Nowickiemu czy 

Kornelowi Morawieckiemu. Niskie poparcie Moczulskiego mogło być - zdaniem Pobożego -

spowodowane m.in. kiepską kampanią medialną. Sztabowcy KPN postawili na statyczne 

miniwykłady Moczulskiego, które wygłaszane były na tle nie przyciągającej uwagi 

scenografii1501. Sam lider ugrupowania bronił się przed tymi zarzutami: „moje występy w 

telewizji nie miały służyć wygraniu wyborów, ale uzmysłowieniu społeczeństwu, że i ja i 

Konfederacja dysponujemy rozbudowanym programem politycznym, stanowiącym 

alternatywę wobec tego co się dzieje. Nie chodziło mi nawet o przekonanie telewidzów do 

koncepcji Konfederacji - na to było jeszcze za wsześnie - ale o pokazanie, że poza blokowaniem 

baz radzieckich KPN zajmuje się całą masą innych spraw i że na wiele z pytań nurtujących 

Polskę, ma przygotowane odpowiedzi. Chciałem przełamać przypisywany mi wizerunek 

maniaka potrząsającego szabelką”1502. Monotonność kampanii telewizyjnej najlepiej 

skomentował Krzysztof Król żartując, iż najbardziej dramatycznym momentem nagrań było 

złamanie się kwiatka w wazonie stojącym na stoliku, przy którym siedział Moczulski1503. 

Tuż po ogłoszeniu wyników pierwszej tury, konfederaci uznali osiągnięty przez 

przewodniczącego wynik za rozczarowujący. Jednak w „Opinii” starano się kreślić obraz w 

którym porażkę odnieśli niemal wszyscy kandydaci. Wałęsa, gdyż nie wygrał w pierwszej turze 

jak zaledwie poparcie było dowodem krytycznej oceny reform których był twarzą. 

Niezadowolony miał być także…Stanisław Tymiński, który miał przypuszczać, że sprzeciw 

przeciw politycznemu establishmentowi jest większy. Oficjalna wykładnia była nad wyraz 

pozytywna. Interpretacja wyników pierwszej tury dokonana przez BIP KPN była jasna: 

                                                 
1500 Pod prąd do niepodległości. Rozmowa K. Pietrzyk z Leszkiem Moczulskim, „Opinia” 22 XI 1990 r., nr 37, s. 
7. 
1501 B. Poboży, Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolnych i demokratycznych wyborów, „Studia 
Politologiczne” 2011, vol. 22, 225-226; A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 213-214; A. Dudek, Historia 
polityczna…, s. 126-127. 
1502 A. Dudek, M. Gawlikowski, op.cit., s. 214. 
1503 A. Dudek, Historia polityczna…, s. 127. 
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„Głównym minusem jest stan frustracji wewnętrznej, wywołanej ostatnim miejscem. 

Tymczasem, otrzymując trzy lub cztery razy więcej głosów - co zresztą było możliwe, nie 

znaleźlibyśmy się w zasadniczo odmiennej sytuacji politycznej, niż jesteśmy obecnie. 

Podstawowym plusem naszego uczestnictwa w wyborach jest potwierdzenie faktu, że 

znajdujemy się w gronie pięciu głównych ugrupowań politycznych w Polsce. O szczegółowych 

wynikach wyborów rychło się zapomni, o tym, kto był zdolny w nich uczestniczyć - będzie się 

dobrze pamiętać. Jesteśmy wprawdzie w tej piątce na ostatnim miejscu, ale trwa 

współzawodnictwo o trzecie”1504. 

Przed drugą turą Moczulski wahał się kogo poprzeć. Sugerował, że bliższy jest mu Wałęsa. 

„Nie potrafię odczytać pozytywnego programu Tymińskiego. Program Lecha Wałęsy jest 

łatwiejszy do odczytania, ale niepełny” - mówił i głośno myślał o zasugerowaniu sympatykom 

KPN bojkotu drugiej tury. Jednak nie wykluczał także poparcia Tymińskiego…gdyby ten 

zawarł z Konfederacją szczegółowe porozumienie polityczne1505. 

„Stabilizacja polityczna, z trudem utrzymywana w ubiegłych miesiącach, jest bliska 

całkowitego załamania. Świadczy o tym zarówno sukces wyborczy Tymińskiego […] jak [i] 

klęska wyborcza Mazowieckiego […] Generalnie jest to klęska ugrupowania politycznego, 

które od roku rządzi Polską, Ruchu Komitetów Obywatelskich, które dość samowolnie stały 

się politycznym przedstawicielem »Solidarności«” - stwierdzał przed drugą turą wyborów 

Moczulski1506. Żywił w tym czasie obawy dotyczące wybuchu społecznego. Twierdził, że jeżeli 

Tymińskiemu uda się zorganizować popierające go masy niezadowolonych, to „zagrożenie 

będzie straszliwe”. Zauważał, że z powodu spokojnego tonu prowadzonej przez Konfederację 

kampanii wyborczej wielu wyborców odebrał mu radykalny Tymiński. „Nasza kampania 

obliczona była nie na zwycięstwo, a na przygotowanie wyborów parlamentarnych. Pragnęliśmy 

przede wszystkim dotrzeć do środowisk inteligenckich i do części wyborców bardziej 

umiarkowanej i przedstawić jej swój poważny i spójny program. Chodziło o to, aby po tych 

wyborach - a przed parlamentarnymi, ta część społeczeństwa zauważyła, że to my mieliśmy 

rację. Dało to nam wielu sympatyków, ale w tych wyborach mało głosów” - kończył gorzko 

kandydat KPN na prezydenta1507. Dzień po wysłaniu do Londynu powyższych rozważań Rada 

Polityczna podjęła decyzję o oficjalnym poparciu Wałęsy, jednak nie przekonało to wszystkich 

zwolenników Moczulskiego. 22,5% z nich w drugiej turze poparło Stanisława Tymińskiego, co 

                                                 
1504 Spójny program kontra chaos, „Opinia” 6 XII 1990 r., nr 39, s. 1-2. 
1505 Moczulski: wszystko jest możliwe, „Gazeta Wyborcza” 27 XI 1990 r., nr 443, s. 3; Jarosław Kaczyński: Musi 
przyjść poparcie zewsząd, „Gazeta Wyborcza” 29 XI 1990 r., nr 445, s. 3. 
1506 IPMS, sygn. PRM-E/438, Polska w początku grudnia 1990 r., 5 XII 1990, bp. 
1507 Ibidem. 
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nie uchroniło go przed przegraną. W drugiej turze wzięło udział 14,65 mln wyborców 

(frekwencja wyniosła 53,39%). Wałęsa wygrał ze zdecydowaną przewagą. Oddano na niego 

10 622 696 głosów, co stanowiło 74,25%1508. 

„Dla Konfederacji Polski Niepodległej - Niepodległość jest stanem w którym, ośrodek 

podejmujący decyzje znajduje się wewnątrz państwa, a ponieważ musi to być państwo 

demokratyczne - decyzje zależą od woli większości obywateli […] Niepodległość jest przecież 

czymś znacznie większym, jest wartością moralną” - pisał w trakcie kampanii prezydenckiej 

Krzysztof Król1509. Datą, która symbolicznie kończyła opisywaną działalność KPN był 22 

grudnia 1990 r. Dzień w którym przysięgę złożył nowowybrany prezydent, Lech Wałęsa. Tego 

samego dnia Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, przekazując Wałęsie 

insygnia władzy, uznał go za prawowitego następcę. Dla KPN był to symboliczny moment 

odzyskania polskiej niepodleglości. Tym samym Konfederacja traciła główny, wyznaczony 1 

września 1979 r., cel działania. Odzyskanie niepodległości a także wprowadzenie w kraju 

demokratycznego systemu politycznego, czyniło Konfederację jedną z wielu rywalizujących 

demokratycznie o władzę partii politycznych1510. Ślady takiego myślenia nosiła m.in. 

preambuła - ostatecznie nieprzyjętej - ustawy o restytucji niepodległości, autorstwa posłów 

KPN z 1991 r. Była to pierwsza parlamentarna próba zerwania ciągłości prawnej z PRL, która 

jednocześnie nawiązawała do tradycji II RP. Elementem programu, który pozostał i w 

kolejnych latach wpływał na bieżącą dzialalność konfederatów, było nawoływanie do ukarania 

zbrodniarzy komunistycznych, w tym osądzenie twórców stanu wojennego1511. 

Przekazanie insygniów przez prezydenta Kaczorowskiego zamykało dekadę, w której KPN 

pozycjonowała się jako partia polityczna, ale w swej istocie była czymś innym. Dla wielu jej 

członków i sympatyków stanowiła emanację niepodległościowych dążeń Polaków. W jej 

                                                 
1508 A. Dudek, Historia polityczna…, s. 138-140. 
1509 K. Król, Czy odzyskaliśmy już niepodległość?, „Opinia” 11 III 1990 r., nr 1, s. 2. 
1510 Moczulski był jednym z uczestników ostatniego posiedzenia emigracyjnej Rady Narodowej odbywającego się 
8 grudnia 1991 r. w londyńskim POSK-u. Wzięli w nim udział: prezydent Ryszard Kaczorowski, premier Edward 
Szczepanik a także ambasador Polski w Londynie-Tadeusz de Virion oraz Alicja Grześkowiak (wicemarszałek 
senatu), Andrzej Stelmachowski (przewodniczący „Wspólnoty Polskiej”), Andrzej Zakrzewski (minister stanu w 
Kancelarii Prezydenta) oraz Wojciech Sawicki (szef Kancelarii Senatu). (Zob. Zakończenie działalności władz RP 
na uchodźstwie 1990, red. Z. Błażyński, R. Zakrzewski, Londyn 1995, s. 114). 
1511 M. Wenklar, Konfederacja Polski Niepodległej w III Rzeczpospolitej…, s. 93-94. Preambuła projektu ustawy 
o restytucji niepodległości zawierała historyczne uproszczenia, momentami nieprawdy. Twierdzono m.in., że 
ostatnie przed 1991 r. „wolne i niekrępowane wybory” odbyły się w Polsce w 1938 r. Jednak głównym 
argumentem podnoszonym w preambule był brak zachowania ciągłości prawnej PRL z II RP i narzucenie 
powojennej Polsce niechcianego systemu politycznego. Podnosząc fakt, że Polska nigdy się z tym nie pogodziła 
stwierdzano, że „instytucjonalna odbudowa Rzeczypospolitej rozpoczęła się 22 grudnia 1990 r.”. Proces ten miał 
się zakończyć uchwaleniem nowej konstytucji (zob. Projekt ustawy KPN o Restytucji Niepodległości [w:] 
earchiwumkpn.pl, dostęp: 26 II 2020 r.). Projekt ustawy złożono 5 XII 1991 r., a 31 I 1992 r. został odrzucony już 
w pierwszym czytaniu. 
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szeregach udzielali się ludzie, którzy z klasyczną działalnością polityczną w późniejszym 

okresie nie chcieli mieć i często nie mieli nic wspólnego. Poza ideą niepodległości nie pociągała 

ich rywalizacja o władzę, startowanie w wyborach, zdobywanie poparcia w trakcie kampanii. 

KPN dawała im - poza aspektem politycznym - szansę podjęcia działalności upamiętniającej 

polską marytrologię, prowadzenia edukacji historycznej w duchu patriotycznym czy 

antykomunistycznej emocji. W III RP, jak w każdym państwie demokratycznym, priorytety 

partii politycznych dotyczyły innych obszarów aktywności publicznej. W przypadku KPN 

oznaczało to znaczną fluktuację kadr i wycofywanie się z działalności wielu działaczy z 

członkostwem sięgającym czasów PRL. 
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Rozdział V: Założenia programowe i myśl polityczna 

 

5.1. Antykomunistyczny i niepodległościowy czyn bez ideologii 

 

Wśród badaczy opozycji KPN przedstawiana jest jako ugrupowanie opozycyjne o 

prawicowym, konserwatywnym programie. Analizujący jej myśl polityczną Michał Kukulski 

twierdził, że była to kompilacja elementów zaczerpniętych z tradycji I Rzeczpospolitej, ruchu 

niepodległościowego czasu zaborów, myśli piłsudczykowskiej i społecznej nauki kościoła1512. 

U progu polskiej niepodległości wieloletni lider Konfederacji tak ją charakteryzował: 

„Uważając za cel nadrzędny niepodległość, dopuszczamy wszystkie motywacje ideowe i 

polityczne, jeśli służą realizacji tego celu […] orientację naszą można określić jako 

centroprawicową. Przywiązujemy wielkie znaczenie do tradycji i kategorii moralnych, 

czerpiemy inspirację z chrześcijańskiej nauki społecznej, jesteśmy zwolennikami gospodarki 

rynkowej, opartej o własność prywatną, a chociaż naszym celem pierwszoplanowym jest 

odbudowa niepodległego, silnego i sprawnie rządzonego państwa […] Obce mam są 

wszelkiego rodzaju nacjonalizmy i szowinizmy, występujemy przeciwko wszystkim 

ideologiom nawołującymi do walki ras czy walki klas, do dominacji narodowej i nienawiści 

lub pogardzania innymi narodami”1513. W kolejnych tygodniach i miesiącach po 

wypowiedzeniu tych słów formacja, której przewodził Moczulski obrała zdecydowanie 

prawicowy kurs. Działo się to już w okresie, którego niniejsza praca nie obejmuje, tj. 

funkcjonowania Konfederacji jako legalnego i pełnoprawnego uczestnika życia politycznego 

III RP. Uczestnika, którego liderzy za jawne głoszenie programu nie trafiali już na sale sądowe, 

ale byli poddawani ocenie w trakcie demokratycznego procesu wyborczego. 

W niniejszym rozdziale analizie poddano konfederacką myśl polityczną, powstałą w 

okresie istnienia PRL. Warto zauważyć, że w tym czasie występowały trudności z 

umiejscowieniem KPN na tradycyjnej osi ideowych podziałów (prawica-lewica)1514. Zauważał 

to już Jacek Bartyzel. Jego zdaniem idea niepodległości, którą uosabiała programowo KPN był 

wartością nadrzędną dla każdego patrioty, bez względu na wyznawane przez niego prawicowe 

lub lewicowe idee. Zauważał jednak, że za prawicowością Konfederacji mógł przemawiać 

                                                 
1512 M. Kukulski, Myśl polityczna…, s. 13. 
1513 L. Moczulski, Kolejne wcielenie, „Gazeta Wyborcza” 18 IX 1989 r., s. 6. 
1514 Zdaniem Krzysztof Łabędzia takie typologizowanie opozycji w PRL było sztuczne, a opozycję integrował 
głównie sprzeciw wobec istniejącej rzeczywistości, nie wspólnota poglądów. Z kolei Paweł Wierzbicki zwracał 
uwagę na zróżnicowanie ideowe występujące w obrębie poszczególnych ugrupowań opozycyjnych a KPN oceniał 
jako „konglomerat światopoglądowy” (zob. P. Wierzbicki, Podziały ideowe w obrębie opozycji politycznej w PRL 
w latach 1976-1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2013, nr 1 (21), s. 105-107, 110, 115). 
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tradycjonalizm preferowanych wartości i symboli, odwoływanie się do polskich doświadczeń, 

kult tradycji militarnych a także autorytarna koncepcja ustrojowa (system prezydencki). 

„Ostatecznie, można zaryzykować tezę, że lewicowa jest w KPN-ie technika i taktyka 

polityczna, prawicowa zaś sfera wartości i struktura myślenia” - pisał Bartyzel w 1988 r.1515. 

Podobne stanowisko przyjął Michał Kukulski, który podnosił łączenie w programie KPN 

różnych - niekiedy sprzecznych - koncepcji politycznych1516. Było to stanowisko bliskie 

sytuacji opisywanej przez Krystynę Kersten, która zauważyła iż pomimo ostrych sporów 

ideowo-politycznych w powojennej Polsce zaczynały tracić sens tradycyjne podziały na 

prawicę i lewicę. Nowy podział wyznaczał stosunek do powojennej rzeczywistości i 

komunistów. Lewicowość oznaczała w tym przypadku poparcie nowych rządów, a 

prawicowość ich negację1517. Jednak postrzeganie kwestii prawica-lewica jedynie według tego 

obrazu byłoby mylące. Bowiem współczesne doktryny polityczne często są eklektyczne i jedna 

orientacja może jednocześnie posiadać np. cechy prawicowe w wymiarze ekonomicznym a 

lewicowe w obszarze kultury1518. 

Twórcy Konfederacji widzieli się jako przedstawiciele ugrupowania nie zawsze 

radykalnego, ale z pewnością niepodległościowego. Jako „niepodległościowych 

maksymalistów” widział konfederatów Aleksander Hall1519. Nie miał przy tym problemu, by 

umiejscowić KPN po stronie prawicy. Z kolei w dokumentach programowych Konfederacji 

podkreślano federacyjny charakter partii, która łączyć miała różne nurty ideowe. Ciekawie 

problem opisywał podczas procesu Tadeusz Stański, dla którego warunkiem granicznym 

podjęcia współpracy z innymi nurtami opozycji było odrzucenie idei porozumienia z PZPR. 

Krytykował wówczas małe grupki opozycyjne o komunistycznych lub ONRowskich 

inklinacjach1520. Ten sam Stański, podczas jednej narad w początkowym okresie istnienia KPN 

mówił wprost: „PZPR ma władzę. My się tym różnimy od PZPR, że nasz ośrodek dyspozycyjny 

nie znajduje się w Moskwie. Naszym zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa a nie uleganie 

mu. W walce politycznej partia dąży do osiągnięcia władzy. Nas jednoczy kanon 

niepodległościowy. W kategoriach programów politycznych będziemy się różnić”1521. W tym 

kontekście cenna wydaje się uwaga Marka Golińczaka, który zauważył zbieżność ocen 

                                                 
1515 J. Bartyzel, Współczesna prawica polska, „Droga” 1988, nr 26, s. 14). 
1516 M. Kukulski, Myśl polityczna…, s. 34-35. 
1517 K. Kersten, Narodziny…, s. 251. 
1518 M. Chmaj, W. Sokół, M. Żmigrodzki, Teoria partii politycznych, Lublin 2001, s. 41-50. 
1519 [A.H.] A. Hall, Refleksje o polskiej prawicy, „Polityka Polska” 1984, nr 6, s. 21; T. Sikorski, op.cit., s. 269-
271. 
1520 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 8 XII 1981 r., k. 384. 
1521 AIPN, 2418/1, t. 8, Informacja operacyjna TW „St. Kaźmierczak”, 22 X 1979 r., k. 78-79. 
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wysuwanych przez liderów KPN- o wysługiwaniu się przez rodzimych komunistów Moskwie 

-z tezami przedwojennego działacza PPS, Kazimierza Czapińskiego1522. 

Radykalniejsze oblicze Konfederacji objawiało się na spotkaniach o charakterze 

wiecowym. Przemawiający pod koniec sierpnia 1988 r. - w trakcie obrad Międzynarodowej 

Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach - przewodniczący określał KPN mianem 

„najstarszej, najdłużej istniejącej, antykomunistycznej, antytotalitarnej partii w całym ustroju 

komunistycznym”1523. 

Z kolei Romuald Szeremietiew, tuż po opuszczeniu Konfederacji, określił ją terminem 

„partii wielonurtowej”, pluralistycznie zrzeszającej zwolenników narodowej demokracji jak i 

socjalistów. Jedynym niepodważalnym warunkiem członkostwa w KPN było opowiedzenie się 

za niepodległością. Zdaniem Szeremietiewa, współautora pierwszej frondy w dziejach KPN, w 

połowie lat 80-tych było to jednak stanowczo za mało. KPN jego zdaniem, po kilku latach 

działalności nie opracowała spójnego programu a „niepodległościowców” w opozycji było 

wówczas już wielu1524. 

Prymat idei niepodległości nad pozostałymi celami w programie omawianej partii 

dostrzegał Maciej Zakrzewski. Jego zdaniem Moczulski przejął adoktrynalny charakter tradycji 

piłsudczykowskiej, która z kolei nie wpisywała się w żadne ramy teoretyczne1525. Inny badacz, 

Paweł Wierzbicki, określił nawet Józefa Piłsudskiego mianem patrona przyjętego przez 

Konfederację modelu opozycyjności1526. Z kolei Jan Ryszard Sielezin określił KPN mianem 

„najbardziej radykalnego, antykomunistycznego ugrupowania opozycyjnego w Polsce, a 

niewątpliwie i w ówczesnym «bloku» państw socjalistycznych”1527. Sformułowany przez 

Sielezina zarzut nacjonalizmu wydaje się nadinterpretacją, gdyż nie tylko w deklaracji ideowej 

ale i w pozostałych dokumentach programowych KPN brak jest odniesień typowych dla 

nacjonalistycznych organizacji. Dla twórców opisywanej partii nawiązywanie do 

przedwojennej tradycji było oczywiste, odwoływali się natomiast do Józefa Piłsudskiego a nie 

Romana Dmowskiego. Zdecydowanie częściej pisali o aktualnych celach działalności. 

                                                 
1522 M. Golińczak, Polska opozycja polityczna lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku wobec 
przeobrażeń wewnętrznych i polityki zagranicznej Związku Radzieckiego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1 
(15), s. 359. 
1523 Konferencja Praw Człowieka, „Gazeta Polska”, 15 IX 1988, nr 12 (43), s. 1. 
1524 Byliśmy optymistami. Rozmowa Macieja Szumowskiego z Romualdem Szeremietiewem z 1985 roku, „Opinia” 
2019, nr 23, s. 247-248. 
1525 M. Zakrzewski, Strategia niepodległości…, s. 52-54. 
1526 P. Wierzbicki, Konfederacja Polski Niepodległej - model opozycyjności [w:] Konfederacja Polski Niepodległej 
na drodze do wolności…, s. 13. 
1527 J. R. Sielezin, op.cit., s. 24, 189. 
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Przykładowo, Krzysztof Gąsiorowski, charakteryzując dopiero co powstałą partię celem 

uznawał wywalczenie niepodległości i demokracji1528. 

Wymowne, jeżeli idzie o ocenę myśli politycznej KPN, były słowa jej 

przewodniczącego wypowiedziane we wrześniu 1986 r.: „My w KPN jesteśmy w totalnej 

opozycji. Jesteśmy przeciwko obecności Polski w tak pomyślanym obozie, przeciwko 

dominacji radzieckiej nad Polską, przeciwko ustrojowi PRL, PZPR-owi i ekipie, która sprawuje 

lub będzie sprawowała władzę. Uważamy natomiast, że należy w pełni wykorzystywać porażki 

przeciwnika. Polityka to sztuka osiągania możliwego”1529. 

Miesiąc później Moczulski wypowiedział niezmiernie istotne dla analizy jego dorobku 

pisarskiego słowa. Pytany o koncepcje polityczne stwierdzał: „Trzeba mówić jasno i otwarcie. 

To, co mówimy, kierujemy do społeczeństwa, przede wszystkim do grup społecznie 

aktywnych, które nadają kierunek przemianom. Skrywanie naszych zamiarów, byłoby 

utrzymywaniem tajemnicy przed tymi, którzy muszą je znać, aby iść we właściwym kierunku. 

Działają tu względy moralne i pragmatyczne. Nie mamy prawa wzywać Polaków aby szli z 

nami, nie mówiąc gdzie i jaką drogą iść zamierzamy. Nie możemy poprowadzić masowego 

ruchu, jeśli generalne założenia naszych działań nie dotrą do ogółu. Minął czas, kiedy 

musieliśmy się ukryć. Jawnie i głośno, z podniesionym czołem, przedstawiamy nasze zamiary. 

Na tym polega nasza siła”1530. 

Ważnym elementem polityki, takiej jaką widziała ją KPN, była kwestia moralności. W 

jednym z wywiadów Moczulski stwierdzał wprost, że nie wyobraża sobie odzyskania 

niepodległości bez odzyskania godności ludzkiej i narodowej. „Prawdziwa polityka nie polega 

na manipulacji i socjotechnice. Manipulacja ludźmi jest niemoralna i także nieskuteczna”1531. 

W tym samym wywiadzie postulował wprowadzenie zakazu spożycia alkoholu, którego 

nadużywanie było dość często uznawane w kręgach opozycyjnych za realny problem 

społeczny. Drugim zakazem miał być „zakaz braku tolerancji”, pod którym to rozumiano 

wszelkie totalitarne i dyskryminacyjne postulaty pojawiające się w przestrzeni publicznej1532. 

W innym miejscu, politykę która nie byłaby oparta o zasady moralne Moczulski nazywał 

gangsterstwem publicznym. Polityka bez moralności stawała się w przekonaniu kierownictwa 

                                                 
1528 K. Gąsiorowski, O niepodległość i demokrację, „Opinia Krakowska” 1979, nr 18 [w:] Konfederacja Polski 
Niepodległej w Krakowie 1979-1990…, s. 58-60. 
1529 Konferencja prasowa Leszka Moczulskiego 22 września 1986 r. (stenogram), „Gazeta Polska” 3 XI 1986 r., 
nr 23, s. 34. 
1530 L. Moczulski, Krajobraz przed bitwą, Warszawa 1987, s. 9. 
1531 Drogi do niepodległości. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Biuletyn Dolnośląski”, nr 7/14, VII 1980 r., s. 28. 
1532 Ibidem. 
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KPN uciskiem i zaspokajaniem własnych potrzeb, przestając być działalnością prowadzoną na 

rzecz dobra wspólnego1533. 

Przedmiot niniejszych badań był przede wszystkim podmiotem politycznym o 

niepodległościowym i antykomunistycznym profilu ideowym. Rozważania nad 

antykomunizmem Konfederacji można spuentować słowami jednego z jej współtwórców, który 

w rok po utworzeniu partii pisał: „KPN opiera swój program na stwierdzeniu, że główną 

bolączką nękającą Polskę jest dominacja Związku Sowieckiego, wyrazem której są rządy 

komunistycznej PZPR. Bez usunięcia komunistów popieranych przez moskiewskich 

mocodawców - wszelkie programy naprawy Rzeczypospolitej nie mają szans powodzenia”1534. 

Słowa kreślone w drugiej połowie 1980 r. zachowały aktualność aż do końca ostatniej dekady 

PRL. W jednej z analiz SB opracowanych w 1987 r., wypunktowano konfederacki system 

wartości. Wedle zajmujących się kierownictwem KPN esbeków składały się na niego: czyn 

niepodległościowy i osoba Józefa Piłsudskiego, antykomunizm i antysowietyzm, 

nawiązywanie do „prawicowej”1535 myśli politycznej okresu międzywojennego w wydaniu 

legionowo-sanacyjnym; umacnianiu ideologii katolickiej i jej wartości1536. Lech 

Wicherkiewicz, jeden z odpowiedzialnych za inwigilację kierownictwa KPN funkcjonariuszy 

SB, pisał wprost, że konfederacki antykomunizm i antysowietyzm był najbardziej skrajnym w 

gronie krajowej opozycji, działającej przed wprowadzeniem stanu wojennego1537. Z kolei 

Czesław Kiszczak, szefujący MSW przez większość opisywanego okresu, stwierdzał, że 

głównymi założeniami ideowymi KPN był antykomunizm, walka z „totalitaryzmem” oraz 

pluralizm ideowy. Co ciekawe, ten ostatni element był przywoływany jako coś nagannego1538. 

KPN jako antykomunistyczną grupę określał także bliski współpracownik Kiszczaka, gen. 

                                                 
1533 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 3 VII 1981 r., k. 193. 
1534 R. Szeremietiew, Polityka i uczciwość, „Droga” X 1980, nr 10, s. 49. 
1535 W opracowaniach MSW „prawicowość” była bardzo szerokim pojęciem, w którym mieściły się praktycznie 
wszystkie nurty myśli politycznej krytykujące lub negujące komunizm. W takim podziale „prawicowa” była 
chociażby PPS-WRN, za której „prawicowością” przemawiało uznawanie legalnego rządu polskiego na 
uchodźstwie i krytyczny stosunek wobec komunistów. 
1536 AIPN, 0716/150, t. 5, SOR „Oszuści”, Informacja dot. KPN, 30 VI 1987 r., k. 67. 
1537 „Pozostałe ugrupowania wchodzące w skład nurtu, z uwagi na płytkie i nieprecyzyjne założenia doktrynalne, 
nie mające cech programu politycznego wyrażają antykomunizm i antysowietyzm w formie haseł i postulatów. 
Hasła te często przybierają postać swoistego irracjonalizmu i mesjanizmu” - uzasadniał Wicherkiewicz. Pisząc o 
„nurcie” miał na myśli „nurt burżuazyjno-nacjonalistyczny” opozycji, który definiował jako nawiązujący do 
tradycji II Rzeczpospolitej i propagujący wprowadzenie tych tradycji do współczesności, w wyznawanym 
systemie wartości ważną rolę pełniła religia katolicka oraz moralność chrześcijańska prowadzące do „ideologii 
nacjonalizmu burżuazyjnego i jego skrajnej formy szowinizmu”, jak określał programowy antysowietyzm tego 
środowiska (zob. AIPN, 001708/1644, L. Wicherkiewicz, Program i działalność polityczna Konfederacji Polski 
Niepodległej, WSO Legionowo 1983, k. 28). 
1538 AIPN, 0397/561, Czesław Kiszczak, materiał do publikacji pt. Kto jest kim w Polsce inaczej [1986], k. 60. W 
ostatecznie opublikowanym wywiadzie fragmenty dotyczące KPN zostały całkowicie pominięte i nie pada tam 
nawet jej nazwa (zob. A. Kępiński, Z. Kilar (współpraca), Kto jest kim w Polsce inaczej, cz. II, Warszawa 1986, 
s. 209-278). 
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Władysław Ciastoń1539. Wydaje się zatem, że - przynajmniej w gabinetach przy ulicy 

Rakowieckiej - była to powszechna opinia. Ocena Konfederacji sformułowana przez Kiszczaka 

na potrzeby oficjalnej propagandy w 1986 r. była jeszcze bardziej interesująca. Szef MSW 

sytuował KPN na drugim miejscu wśród organizacji opozycyjnych, daleko poniżej KSS 

„KOR”. Według niego „KPN była grupą młodą, bez większych wpływów w opozycji i 

społeczeństwie. Wśród tzw. opozycji demokratycznej reprezentowała jawnie wojujący 

antykomunizm, zaś jej ideologia i program miały charakter antydemokratyczny. I to w sferze 

teoretycznej różniło ją od KSS «KOR», który werbalnie prezentował program 

demokratycznych przemian. Ale były to tylko pozory, bowiem to, co otwarcie głosili ideolodzy 

KPN, w sposób mafijny, ściśle zakamuflowany, zręcznie prowadzoną propagandą postulowali 

również członkowie KOR. Niby to samo, a jednak… nie można oczywiście powiedzieć, że tzw. 

program niepodległościowy KPN, oparty na antyradzieckości i antykomunizmie, z bogatą 

symboliką sanacyjną i pakietem bogatej frazeologii pseudopatriotycznej, nie przysparzał 

Konfederacji zwolenników. Tak nie było, o czym świadczy chociażby wyraźny wzrost 

popularności KPN w końcu 1981 r.”1540. Przytoczone wypowiedzi zawierają klasyczne dla 

władz PRL przewartościowanie pojęć. Poczynając od zarzutu o antydemokratyczne ciągoty, 

który w ustach przedstawicieli systemu odrzucającego idee wolnych wyborów brzmiał co 

najmniej kuriozalnie, kończąc na czynieniu zarzutu z akceptowania pluralizmu ideowego w 

kraju. W takim schemacie myślowym domaganie się nawiązania partnerskich, a nie wasalnych, 

stosunków z ZSRS mogło być faktycznie odbierane jako przejaw „antyradzieckości”1541. 

Lider KPN przekonywał z kolei u schyłku PRL, że „nasz antykomunizm nie ma nic 

wspólnego z geopolityką, a wypływa z przekonań ideowych. Odrzucamy komunizm, bo jest to 

doktryna zła, wręcz zbrodnicza, a w przypadku Polski - doktryna zniewolenia naszego kraju 

przez inne mocarstwo. Przy czym jesteśmy antykomunistami, ale za swą misję nie uważamy 

walki ze światowym komunizmem. Skupiamy się na interesie i przyszłości Polski”1542. 

Widziano jednak niebezpieczeństwo spłycania programu politycznego jedynie do 

antykomunizmu. W okresie transformacji ustrojowej dostrzegał to m.in. Stanisław Dronicz. 

„Rada Polityczna KPN od dłuższego czasu czuła niepokój, że młodzież jest ostatnio bardzo 

rozbrykana i nie przyjmuje właściwie żadnych haseł, które byłyby zgodne z duchem czasu. 

                                                 
1539 AIPN, 1585/301, Wystąpienie gen. Władysława Ciastonia na Konferencji Ideowo-Teoretycznej aktywu MSW, 
25 XI 1982 r., k. 76. 
1540 AIPN, 0296/140, t. 6, Konspekt książki-wywiadu ministra spraw wewnętrznych pod roboczym tytułem „To 
co można powiedzieć” - rozmowy z gen. broni Czesławem Kiszczakiem, [1986], k. 85-86. 
1541 G. Wołk, Antykomunizm…, s. 621-646. 
1542 Niepokojący scenariusz. Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, przywódcą Konfederacji Polski Niepodległej, 
„Stolica” 26 X 1989 r., s. 
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Swoją nadgorliwością w atakowaniu komunistów robi złą robotę. Na przykład ataki na Związek 

Sowiecki, na Armię Czerwoną są teraz niepotrzebne - mamy dość kłopotów z własną juntą”1543. 

Antykomunistyczny i niepodległościowy horyzont działania - bez względu na zmiany 

personalne, podziały i taktyczne decyzje sankcjonujące system PRL czy komunistyczną 

ideologię (np. próby udziału w procesie wyborczym, odwoływanie się na sali sądowej do 

klasyków marksizmu czy tradycji KPP) - nie uległ do 1989 r. zmianom. Konfederacja Polski 

Niepodległej pozostawała przez ten czas jednym ze środowisk opozycyjnych, które najgłośniej 

wyrażały hasła i postulaty antykomunistyczne. Przed stanem wojennym tak dobitnie nikt ich 

nie podnosił. Konfederaci różnili się w tej materii względem tzw. lewicy laickiej, 

współtworzącej KOR. Romuald Szeremietiew opowiadając o kształtowaniu się jego przekonań, 

wprost wyrażał przyświecające mu idee antykomunistyczne: „musiałem odrzucić wszelkie 

poglądy, programy, działania które w jakikolwiek sposób zostały u swoich początków skażone 

ideologią komunistyczną, ponieważ komunizm, a jestem o tym głęboko przekonany, jest 

antyludzki, jest głęboko niehumanitarny, jest ideologią kolektywistyczną, stawiającą dobro 

enigmatycznego kolektywu ponad dobrem jednostki i osoby ludzkiej […] dlatego odrzuciłem 

te poglądy i ideały, które propagowały elity intelektualne PRL, również i te elity, które 

występowały w kontrowersji do aparatu władzy, bo uważałem, że i ta elita intelektualna - 

skażona została przez komunizm, nie potrafi ona rozumować inaczej jak tylko inna wersja 

kolektywizmu”1544. Wśród członków KPN, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego, 

nieobce były postulaty radykalnego rozliczenia z przedstawicielami reżimu jednak pojawiały 

się także głosy nawołujące rozsądku. W grudniu 1985 r. konfederacki publicysta przekonywał, 

że nie można za cenę powieszenia kilkuset „łajdaków” dać Sowietom 200-300 tysięcy agentów. 

Antykomunistyczne sentymenty miały ustąpić pragmatycznemu dążeniu do odzyskania 

niepodległości1545. Głoszone idee zderzały się z realnymi możliwościami działania, 

ograniczającymi, a nawet uniemożliwiającymi wprowadzenie owych idei w życie. 

Radykalność głoszonych haseł, stanowiła jednocześnie siłę i słabość programu 

politycznego KPN. Prostotą i radykalnością głoszonego celu KPN przyciągała wiele osób 

negatywnie oceniających PRL, ale brakiem „racjonalnego” programu politycznego, narażała 

się na zarzut braku wizji owej niepodległej Polski. Leszek Moczulski pytany kilka tygodni 

przed strajkami sierpniowymi z 1980 r., czy jego partia poza niepodległością stawia inne cele, 

                                                 
1543 AKK, Wywiad Bogdana Krawczyka ze Stanisławem Droniczem, [1990], bp. 
1544 AIPN, 1357/84, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 27 X 1981 r., k. 20-21. 
1545 Co potem, czyli akt drugi, „Niepodległość” XII 1985, nr 50; P. Wierzbicki, Konfederacja Polski Niepodległej 
- model opozycyjności…, s. 31-33. 
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mówił jedynie, że celem jest powstanie niepodległej, demokratycznej i sprawiedliwej III RP. 

Uwypuklając szerokie spektrum nurtów ideowych w gronie członków Konfederacji 

przekonywał, że w nowym państwie grupy te będą mogły tworzyć autonomiczne ugrupowania 

o różnych programach1546. 

KPN od początku wystrzegała się przyjęcia terrorystycznych metod działania. Broniąc 

się przed takimi zarzutami Moczulski dowodził, iż właśnie dlatego zatytułował jeden z 

głównych tekstów programowych „Rewolucją bez rewolucji”. „Aby w sposób dobitny 

przekazać, że chcemy, aby Polska jutra została zbudowana bez eksplozji, krwi, szubienic”1547. 

W dokumentach programowych Konfederacja przedstawiała się jako partia łącząca 

różne nurty ideowe, scalone sprawą odzyskania niepodległości. Wydaje się, że faktycznie tak 

było. Środowiska postpaxowskie, które weszły w skład KPN pod nazwą Związku Narodowego 

Katolików miało wyraźnie narodowy i chadecki charakter. „Krzyż i orzeł w koronie. To są 

symbole, z którymi wiąże się świadomie - ideologia KPN. U nas w kraju siła obozu narodowo-

niepodległościowego była zawsze ogromna. Występowały i środowiska lewicowe, 

socjalistyczne - ale one nigdy nie decydowały o kształcie naszego życia politycznego - nie 

mówiąc o komunistach. Do PPS mam wiele szacunku, bo była to autentyczna partia polska” - 

mówił podczas procesu w 1981 r. Romuald Szeremietiew1548. Nie było przypadkiem, że na sali 

sądowej to twórca ZNK, Tadeusz Jandziszak najmocniej podnosił kwestie przywiązania do 

wiary katolickiej i Kościoła a także krytykował prawo aborcyjne. Potępienie obowiązującej w 

PRL ustawy aborcyjnej pojawiała się zresztą na łamach konfederackiej prasy wielokrotnie1549. 

Nie bez znaczenia były, omówione we wcześniejszych rozdziałach, odwołania do 

tradycji historycznej. Nawiązanie chociażby do postaci Józefa Piłsudskiego, tradycji walk 

narodowowyzwoleńczych, konspiracji drugo-wojennej. W trakcie wyjaśnień przed sądem 

Leszek Moczulski także ten aspekt mocno eksponował, dopisując mu historyczną ciągłość: 

„WiN to nasza tradycja. WiN była próbą zerwania ze zbrojną walką polityczną, próbą 

politycznego rozwiązania problemu, próbą wyciągnięcia ludzi z lasu i wprowadzenia ich do 

normalnego życia. Oni nie chcieli walczyć, ale walczyli”1550. Widać w tej wypowiedzi 

odwoływanie się do polskiej, najczęściej zbrojnej, tradycji niepodległościowej i chęć 

kontynuacji takich działań przez KPN. Jednak w przyjmowanych tradycjach wyraźnie 

                                                 
1546 Drogi do niepodległości. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Biuletyn Dolnośląski”, nr 7/14, VII 1980 r., s. 27. 
1547 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 3 VII 1981 r., k. 201. 
1548 AIPN, 1357/83, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 29 IX 1981 r., k. 65. 
1549 AIPN, 1357/87/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozpraw głównych z 23 II, 1 i 2 III 1982 
r., k. 18-30, 48. 
1550 AIPN, 576/202, t. 14, Akta śledztwa przeciwko KPN, Wypowiedzi Leszka Moczulskiego wygłoszone w czasie 
ustosunkowywania się do dowodów, k. 1. 
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wyznaczano pokojowe środki walki. Tradycje powstańcze miały pozostać w sferze 

symbolicznej a nie być dosłowną instrukcją działania. Nie wynikało to z ideowego pacyfizmu 

Konfederacji, ale z tych samych przesłanek którymi kierowali się twórcy Zrzeszenia Wolność 

i Niezawisłość, którzy w obliczu miażdżącej przewagi militarnej przeciwnika szukali innej 

drogi prowadzenia działalności niepodległościowej. Twórcy KPN zdawali sobie sprawę, że w 

zbrojnej konfrontacji z komunistami są pozbawieni szans na sukces. 

„Musimy sobie przypomnieć, przede wszystkim doświadczenia WiN-u, by na ich 

podstawie zorganizować skoordynowaną współpracę podziemia w Polsce z delegaturami na 

emigracji” - pisał w liście do Mariana Gołębiewskiego, nomen omen jednego z sądzonych w 

procesie I Zarządu Głównego WiN, Maciej Pstrąg-Bieleński1551. 

Jednak to nie WiN był głównym wzorcem ideowym w myśli politycznej KPN. 

Krzysztof Król zauważył, że w kierownictwie Konfederacji funkcjonowała nieskodyfikowana, 

ale istotna zasada: przed podjęciem ważnej decyzji politycznej, myślano „co zrobiłby marszałek 

Piłsudski?”. Może wydawać się to irracjonalnym sposobem działania, ale Król tym wyznaniem 

trafiał w sedno. Konfederaci stworzyli de facto nowy „obóz piłsudczykowski”. Obóz, 

rozumiany jako zbiór osób, grup i organizacji dążący do realizacji myśli politycznej 

zbudowanej na paradygmacie ideologii autorytarnej. Zdaniem Waldemara Parucha obóz 

piłsudczykowski z lat 1926-1939 nie mógł być klasyfikowany zgodnie z podziałem lewica, 

centrum i prawica. Była to bowiem zbiorowość zorganizowana wokół przywódcy oraz 

wartości, które podzielali jego zwolennicy. Natomiast źródłem wyznawanych poglądów 

pozostawał sam Piłsudski. Narzuca się tutaj paralela z sytuacją KPN. Nie będzie nadużyciem, 

by określić tę organizację mianem „obozu moczulszczykowskiego”. Przy zastosowaniu 

kryteriów Parucha, analogia z obozem piłsudczykowskim nasuwa się automatycznie. Poglądy 

konfederatów nie mieściły się w jednej z kategorii osi lewica-centrum-prawica. Byli oni 

zorganizowani w klarowne i stabilne struktury powstałe wokół przywódcy oraz wartości, 

których był źródłem. Posiadali także własną, mityczną świadomość grupową. W przypadku, 

gdy ktoś podważał zdanie przywódcy, automatycznie był wykluczany ze wspólnoty, czego 

ilustracją były opisane w pracy frondy1552. 

Podobieństwa KPN z obozem piłsudczykowskim były widoczne. Odwoływanie się do 

tradycji walk powstańczych, staropolskie rozumienie patriotyzmu (każdy obywatel winien 

                                                 
1551 List Macieja Pstrąg-Bieleńskiego do Mariana Gołębiewskiego, 22 III 1984 r. (dziękuję Justynie Dudek za 
udostępnienie kopii). 
1552 Relacja Krzysztofa Króla z 2012 r.; W. Paruch, Podstawy i uzasadnienia tożsamości politycznej obozu 
piłsudczykowskiego (1926-1939), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K Politologia, vol. 4, 
s. 27-33;  
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służyć ojczyźnie i traktować to jako przywilej) czy przypisywanie Polsce misji dziejowej w 

naszej części Europy nie były jedynymi. Michał Kukulski zauważył, że Moczulski - podobnie 

jak Piłsudski - negował sprzeczności pomiędzy romantyzmem a pozytywizmem i podkreślał 

potrzebę grupowania polityków działających w myśl zasady „romantyzm celów, pozytywizm 

środków”. Między obiema postaciami istniała zgodność co do prymatu czynów nad myślą i 

praktyki nad teorią1553. 

Konfederacja czerpała z piłsudczykowskiej filozofii czynu i udzielała jej się także 

niechęć do podporządkowywania doktrynom politycznym. Dla KPN ideą przewodnią było 

wywalczenie niepodległości, a teorie i doktryny powodowały jedynie dogmatyzm w myśleniu. 

Konfederaci, podobnie jak piłsudczycy, uznawali prymat państwa nad narodem. Interes 

etniczny miał ustępować interesowi państwa polskiego. Analiza dokumentów programowych 

pokazuje, że konfederackie propozycje ustrojowe, oceny geopolityczne, sposób patrzenia na 

instytucje państwowe, armię czy zamiłowanie do ścisłej hierarchizacji stawiały tę partię w 

pozycji spadkobiercy ideowego obozu piłsudczykowskiego. W gronie opozycji 

demokratycznej istniejącej w PRL, ale także już w okresie III RP, nikt nie odwoływał się tak 

bezpośrednio do tradycji piłsudczykowskiej. Widać to było wyraźnie chociażby w 

nazewnictwie konfederackiej prasy („Gazeta Polska”, „Droga”, Strzelec”, „Piłsudczyk” itp.) 

czy wielokrotnym pozowaniu przez Moczulskiego do fotografii przy popiersiach lub obrazach 

z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego1554. 

Szukając różnić pomiędzy obozem piłsudczykowskim a Konfederacją, Michał Kukulski 

dopatrzył się trzech. Jego zdaniem Konfederacja inaczej definiowała suwerena (był nim naród), 

miała pozytywny stosunek do demokracji i odrzucała przemoc jako metodę działalności 

politycznej1555. Badacz myśli politycznej KPN trafił w sedno. Trudno wskazać inne różnice. 

Zresztą Moczulski wielokrotnie podkreślał, że KPN wyrosła wprost z tradycji 

piłsudczykowskiej i zdefiniowała ją na nowo w tych elementach, które zdaniem konfederatów 

nie przystawały do czasów współczesnych. Stąd wyraźnie odcięcie się od negowania 

demokracji i używania metod siłowych w działalności politycznej, które stanowiły nieodłączny 

element życia politycznego Europy lat 20-tych XX w. W tym sensie piłsudczycy nie odbiegali 

radykalnie od wielu im współczesnych ruchów politycznych. Analogiczna sytuacja miała 

miejsce w przypadku Konfederacji. Wyrzekając się przemocy i domagając się wprowadzenia 

                                                 
1553 M. Kukulski, Myśl polityczna…, s. 20-22; T. Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji 
polskiej w latach 1980-1989, Toruń 2008, s. 115-116. 
1554 M. Kukulski, Myśl polityczna…, s. 22-27; M. Zakrzewski, Strategia niepodległości…, s. 52-53. 
1555 M. Kukulski, Myśl polityczna…, s. 27-29. 
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zasad demokratycznych, wpisywała się ona w jeden z głównych nurtów politycznych drugiej 

połowy XX wieku. 

 

5.2.Leszek Moczulski jako autor koncepcji programowych 

 

Omawiając spuściznę polityczną KPN trudno nie wyzbyć się wrażenia, że jej jedynym 

autorem był Leszek Moczulski. Jest ono bliskie prawdy, gdyż to autor „Wojny polskiej” był 

twórcą podstawowej pracy teoretycznej określającej cele Konfederacji. „Rewolucja bez 

rewolucji”, bo o niej mowa, została omówiona we wcześniejszych rozdziałach. W tym miejscu 

warto zwrócić uwagę, że zarówno ROPCiO jak i KSS „KOR” tego typu tekstów wypracowało 

niewiele. Ich działacze tworzyli różnego rodzaju dokumenty ideowe, oświadczenia, pisali 

manifesty polityczne i odwoływali się do bliskich im dzieł myśli politycznej, jednak trudno 

wskazać by któreś z nich stanowiło podwaliny pod utworzenie organizacji opozycyjnej. 

Wyjątkiem był Jacek Kuroń, przez lata główny rywal ideowy Moczulskiego. Teksty Kuronia, 

takie jak Polityczna opozycja w Polsce z 1974 r. czy Myśli o programie działania z 1976 r. 

istotnie wpłynęły na formowanie się i kształt środowisk krajowej opozycji, szczególnie na 

formułę działania KORu (a przynajmniej tej jego części skupionej wokół Kuronia)1556. 

Warto pamiętać, że przewodniczący KPN wzbudzał ogromne kontrowersje, co 

sygnalizowano w wielu miejscach niniejszej pracy. Było tak zanim zaangażował się w 

działalność w ROPCiO. Z mijającymi miesiącami spory o Moczulskiego nabierały jedynie 

coraz wyższej temperatury. Dla jednych był odbieranym z przymrużeniem oka megalomanem 

i mitomanem. Dla innych, zwłaszcza młodych konfederatów ale także dla środowiska RMP, 

niewątpliwym autorytetem, prawdziwym liderem; nie przez przypadek określanym „wodzem”. 

Moczulski pytany w 1980 r. przez redaktora „Biuletynu Dolnośląskiego” o to dlaczego tak 

wiele osób go nie lubi odpowiadał, że dzieje się tak z powodu jego bezkompromisowości i 

szczerości1557. 

Przez opisywaną dekadę Moczulski konsekwentnie głosił hasło odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Czynił to już w ramach ROPCiO, a po utworzeniu KPN cel ten coraz mocniej 

akcentował w dokumentach programowych, oświadczeniach a także artykułach i udzielanych 

wywiadach. Pierwszy tekst, w którym niepodległość została jasno wyartykułowana przez 

                                                 
1556 A. Kaszkur, Jacek Kuroń - utopijny wizjoner czy twórca realnych programów politycznych?, „Świat Idei i 
Polityki” 2012, t. 11, s. 192-195; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 289-300; T. S. Ceran, Świat idei Jacka Kuronia, 
Warszawa 2010, s. 86 i nast. 
1557 Drogi do niepodległości. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Biuletyn Dolnośląski” VII 1980 r., nr 7 (14), s. 27-
28. 
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Moczulskiego ukazał się w styczniu 1979 r. w „Drodze” (jako artykuł odredakcyjny). Jej 

odzyskanie - w myśl przytaczanego tekstu - miała być podstawowym obowiązkiem każdego 

Polaka a antyniepodległościowy charakter PZPR nie budził wątpliwości. „W niektórych 

środowiskach głoszona jest teoria o rzekomo utopijnym pojęciu niepodległości i suwerenności 

państwowej. Teoria ta […] głosi, że we współczesnym świecie nie ma już państw suwerennych, 

gdyż wszystkie one - może z wyjątkiem ZSRR i USA - w mniejszym czy większym stopniu są 

uzależnione od innych. Teoria ta myli możliwości polityczne państw, które są zawsze 

ograniczone, z niepodległością - oznaczającą, że dane państwo może autonomicznie 

podejmować własne decyzje - rzecz jasna - uwzględniać one muszą realne możliwości. Nie 

istnieje stan połowicznej niepodległości” - pisano w „Drodze”1558. 

 

5.3.Niepodległość wbrew geopolityce 

 

Program KPN najmocniej wśród przedsierpniowej opozycji stawiał postulat odzyskania 

niepodległości. Plasowano ją najwyżej w hierarchii konfederackich celów, wyżej nawet od 

wspomnianego już antykomunizmu. Pierwszy punkt deklaracji ideowej KPN mówił o 

Niepodległej Rzeczypospolitej, jako jedynej formie zapewniającej we współczesnym świecie 

należytą egzystencję, możność rozwoju oraz spełnienie narodowych i indywidualnych aspiracji 

Polaków. Podobny sposób myślenia pojawiał się wśród pozostałych środowisk opozycji, ale 

np. jak w przypadku trójmiejskiego RMP, był mniej eksponowany. Grzegorz Waligóra 

zauważył, że podobne do KPN stanowisko na temat braku niepodległości PRL podnosili także 

publicyści związani z korowskim „Głosem” oraz autorzy tekstów Polskiego Porozumienia 

Niepodległościowego. Inaczej zaś kwestię tę widziało środowisko skupione wokół Jacka 

Kuronia i Adama Michnika. Wydaje się, że wówczas postrzegali oni niepodległość jako cel 

geopolitycznie niemożliwy do zrealizowania. Widać to było zwłaszcza w opozycyjnych 

sporach o postawiony przez Kuronia postulat finlandyzacji. Wieloletnie spory Moczulskiego z 

Kuroniem wyrastały z innej oceny postulatu odzyskania niepodległości. Moczulski już w 

„Rewolucji bez rewolucji” dowodził, że PRL nie jest z perspektywy Sowietów kluczowym 

krajem dla całego bloku i przy sprzyjających okolicznościach można było się z tego bloku 

wyswobodzić. Była to teza na tyle śmiała, że nie doczekała się polemik w drugoobiegowych 

                                                 
1558 [L. Moczulski], Cel: niepodległość, „Droga” I 1979, nr 4, s. 5-9; zob. G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 290. 
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pismach. W ocenie PRL do rzadkości należało podejście działaczy RWD. Dowodzili oni, że 

jest to państwo niepodległe, pozbawione jedynie suwerenności1559. 

Liderzy KPN podnosząc postulat odzyskania niepodległości zdawali sobie sprawę z 

postrzegania go w społeczeństwie schyłkowej dekady rządów Gierka za nierealny, wręcz 

marzycielski. Podczas jednej z mów obrończych w trwającym procesie Leszek Moczulski 

przytomnie zauważył: „gdyby przed laty w sposób głośny zacząć wykazywać, że sedno 

problemu współpracy [z ZSRS-przyp. G.W.] w PRL to jest kwestia niepodległości - 10-15 lat 

temu zostalibyśmy niezrozumiani, 35 lat temu - to tak ale nie 10-15 lat temu. Był to temat 

szokujący, a nam nie zależało, żeby społeczeństwo szokować”1560. 

Stosunek KPN do ZSRS wynikał wprost z postulatu niepodległości. Nie podlegającym 

dyskusji w tym gronie dogmatem było twierdzenie, że władze PRL rządzą wbrew woli narodu 

a ich siła opiera się jedynie na wsparciu sowieckim. Romuald Szeremietiew, opracowujący - 

tuż po podpisaniu porozumień sierpniowych - dokument programowy pt. Nasz stosunek do 

ZSRR, czynił z potencjalnego zagrożenia interwencją zbrojną ZSRS główną oś rozważań 

programowych. „Konfederacja Polski Niepodległej uznała, że głównym wrogiem polskich 

dążeń niepodległościowych jest ZSRR. Odmawiamy PRL prawa do nazywania się suwerennym 

państwem polskim. Władza w tym państwie spoczywa w rękach wąskiej grupy, opierającej się 

na przemocy aparatu policyjnego”- pisał Szeremietiew1561. Wtórował mu Moczulski: 

„zagrożenie przez radziecką interwencję od lat trzyma Polskę w uległości i jest główną 

przyczyną, że komuniści mogą rządzić naszym krajem. Co więcej - sam strach przed tą 

interwencją, umiejętnie podsycany przez Rosjan, trzyma Polaków w ryzach. Trzeba jednak 

rozróżnić straszenie interwencją radziecką od rzeczywistej groźby interwencji”1562. Moczulski 

pytany w czerwcu 1980 r. czym jest dla niego program niepodległości odpowiadał krótko: „Jest 

to usunięcie radzieckiej dominacji nad Polską dokonane na drodze obalenia totalitarnej 

dyktatury PZPR, która jest głównym instrumentem radzieckiego władztwa”1563. W innym 

miejscu dodawał myśl, która mogła być odbierana jako antyrosyjska: „Rosjanie po 

demokratycznej rewolucji będą w stanie obalić totalitarną władzę, ale trzeba przynajmniej paru 

                                                 
1559 Deklaracja ideowa KPN, 1 IX 1979 r. [w:] earchiwumkpn.pl, dostęp: 6 XII 2019 r.; L. Moczulski, Rewolucja 
bez…; G. Waligóra, Ruch Obrony…, s. 289-300; G. Waligóra, Położenie geopolityczne…, s. 85-95; J. Kufel, 
op.cit., s. 120-121. 
1560 AIPN, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej, 23 VII 1981 r., k. 307. 
1561 AIPN, 1357/62, R. Szeremietiew, Nasz stosunek do ZSRR (dokument zarekwirowany 23 IX 1980 r. w 
mieszkaniu Leszka Moczulskiego), k. 56. 
1562 AIPN, 1357/62, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, L. Moczulski, Po sukcesie strajkowym (maszynopis 
zarekwirowany L. Moczulskiemu podczas rewizji 23 IX 1980 r.), k. 68. 
1563 Drogi do niepodległości. Wywiad z Leszkiem Moczulskim, „Biuletyn Dolnośląski”, nr 7/14, VII 1980 r., s. 27. 
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pokoleń, aby przestali myśleć kategoriami ekspansywnego imperializmu”1564. Dopóki Rosja 

panowała nad Ukrainą i Białorusią nie przestawała być w ocenie lidera KPN najgroźniejszym 

sąsiadem Polski. 

Z kolei Szeremietiew wyraźnie oddzielał tak jednoznaczne oceny, od zarzutu 

antyradzieckości w programie KPN. Podając przykłady napaści sowieckiej 17 września 1939 

r. czy zbrodni katyńskiej pisał, że KPN nie kieruje się nienawiścią do narodu rosyjskiego, 

domaga się natomiast zdośćuczynienia za doznane z rąk funkcjonariuszy sowieckich krzywdy. 

Postulował porzucenie klientelistycznych stosunków z ZSRS. Zaznaczał także - reinterpretując 

historię stosunków polsko-rosyjskich - że niepodległa Polska nigdy nie stanowiła zagrożenia 

dla istnienia Rosji. Odwołania do historii często służyły liderom KPN do uzasadniania racji w 

bieżącej polityce. Odnosząc się we wrześniu 1980 r. do gorącego czasu formalizowania się 

struktur NSZZ „Solidarność”, Szeremietiew odwoływał się bezpośrednio do fundamentów, na 

których oparty został podział stref wpływów po II wojnie światowej: „Polacy ustępowali wiele 

razy w czasie II wojny światowej. Mówiono nam, że dla dobra koalicji powinniśmy ustąpić 

ZSRR w kwestii granic, milczeć na temat Katynia, zgodzić się na reorganizację rządu. Kiedy 

jednak doszło do spraw ważnych dla Polski - okazało się, że ci sami alianci, którzy domagali 

się ustępstw od Polski, nie zamierzali bronić jej interesów przed roszczeniami Stalina. Teheran 

i Jałta są zbrodniczymi przykładem zdrady Polski przez USA i W[ielką] Brytanię…Dziś, 

znowu nawołuje się Polaków, aby w imię pokoju i bezpieczeństwa innych - zrezygnowali ze 

swoich aspiracji wolnościowych. Odpowiadamy na te rady! Polacy nie mają z czego ustępować 

i dążeń niepodległościowych nie wyrzekną się. I to bez względu na to, jak głośno będzie sarkał 

Kreml. Przyszedł czas ustępstw ze strony ZSRR. Nie chcemy konfliktu z Rosjanami i zależy 

nam na pokoju, ale to nie oznacza, że będziemy tolerowali narzuconą nam niewolę”1565. 

Po lipcowej amnestii w 1986 r., gdy więzienia opuścili niemal wszyscy więźniowie 

polityczni, Moczulski stwierdził publicznie, iż KPN nie wyklucza nawiązania bliskich 

stosunków z ZSRS. Przekonywał, że to zależy od sytuacji międzynarodowej czy te stosunki 

będą sojusznicze „czy inne”. Wzbraniał się przed postrzeganiem tej kwestii w kategoriach 

doktrynalnych. Kluczem do ich określenia była zdaniem lidera Konfederacji kwestia polskiej 

suwerenności. Dopiero po jej osiągnięciu możliwa byłaby debata nad określeniem stosunków 

pomiędzy Polską i ZSRS1566. Wydaje się, że Moczulski w żadnym momencie nie dopuszczał, 

                                                 
1564 L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984], s. 13. 
1565 AIPN, 1357/62, R. Szeremietiew, Nasz stosunek do ZSRR (dokument zarekwirowany 23 IX 1980 r. w 
mieszkaniu Leszka Moczulskiego), k. 57. 
1566 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Stenogram konferencji prasowej Leszka Moczulskiego z 22 IX 1986 
r., k. 127-128. 
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jako realnego, sojuszu z Rosją. Gdy opuścił w 1986 r. więzienie podczas spotkania z 

sympatykami i innymi opozycjonistami zwracał uwagę na rzecz z pozoru oczywistą. Mówił o 

braku w Polsce sympatii do Rosji i zastanawiał się nad kwestią możliwych zmian 

geopolitycznych. Twierdził, że priorytetem (w roku 1986 r.) jest odzyskanie niepodległości a 

następnie zadbanie by w 2010 r. tę niepodległość swodobnie obronić1567. 

Ukryty pod pseudonimem „Andrzej Gremski” konfederat, w pisanej w styczniu 1981 r. 

analizie geopolitycznej, uznawał iż po 1970 r. zagrożenie niemieckie dla Polski wyraźnie 

osłabło. Agresja ze strony RFN była dla niego trudna do wyobrażenia, zaś NRD uznawał za 

państwo o zbyt niskim potencjale, by było skłonne do agresji na Polskę. Z drugiej strony, 

analizując potencjał ZSRS, odwoływał się do geopolityki. Siegając do historycznych 

przykładów pokazywał, że Rosja do konfrontacji z Zachodem potrzebuje zabezpieczenia 

wschodnich granic. Dlatego też łaskawym okiem patrzył na Chiny. Zdaniem autora Sowietom 

pozostawały dwie ścieżki postępowania: interwencja zbrojna lub pogodzenie się z wyrwaniem 

Polski ze strefy wpływów i w konsekwencji wyłamywanie się kolejnych państw zza żelaznej 

kurtyny. W przypadku sowieckiej interwencji zakładał opór ze strony polskiej armii. Wspartej 

przez Kościół jak i opozycję. Autor analizy kreślił wizję, w której okupant zostałby zmuszony 

do zastosowania masowych represji, co z kolei wzmagałoby tylko polski opór. Prognozował, 

iż nawet znaczna część aparatu PZPR porzuciłaby wówczas pomysł kolaboracji z okupantem. 

Drugi wariant, tj. wypuszczenie Polski z obozu komunistycznego - chociaż jeszcze bardziej 

fantazyjny - zawierał ciekawe przemyślenia. „Nie łudźmy się. Rosjanie będą usiłowali 

utrzymać swoich agentów na czele rządu. Jeżeli powolni im ludzie stracą kontrolę wówczas 

będą musieli rozmawiać z przedstawicielami narodu. Oszukać Rosjan nie można. Nie dadzą się 

nabrać na niezależnych Polskich sojuszników. Przed Polską rysuje się realna szansa 

wyzwolenia. Ten proces przybierający na sile Moskwa będzie hamować. Szantażem 

interwencji, straszeniem i nade wszystko poczynaniami PZPR. Wydaje się, że nie może zrobić 

nic więcej. Strach wyzierający z różnych wypowiedzi kierownictwa PZPR dowodzi, że 

Rosjanie wcale nie są aż tak gotowi do interweniowania. Dlaczego mieliby narażać swoje 

interesy dla utrzymania PZPR przy władzy. Wbrew pozorom interesy PZPR i ZSRR nie są 

tożsame. Moskwa wie, że nawet »najczarniejszy reakcja« i »kontrrewolucja« nie zaplanuje 

wyprawy na Rosję. Wszystkie siły polityczne, niezależne od PZPR doceniają wagę dobrych 

stosunków z ZSRR. Skończą się jedynie wizyty przyjaźni i pocałunki”1568. Gdy w czerwcu 

                                                 
1567 Ibidem, Notatka służbowa dot. obiektu krypt. Aktywistka, k. 237-237v. 
1568 AIPN, 1357/67, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, A. Gremski, ZSRR też ma swoją geopolitykę! 
Maszynopis przejęty 23 I 1981 r. podczas zatrzymania Romualda Szeremietiewa, k. 295. 
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1981 r. konfedearci odbywali serię publicznych spotkań Szeremietiew argumentował, że 

zbrojna interwencja Armii Czerwonej pociągnęłaby za sobą znaczne koszty. Szacował, iż do 

podbicia kraju potrzebne będzie 1,5 miliona żołnierzy, a do jego dalszej okupacji - w przypadku 

podjęcia przez Polaków walki partyzanckiej - w sumie aż 5 milionów. Kilka miesięcy wcześniej 

ten sam autor pisał, że dalsze rządy PZPR oznaczają jedynie pogłębianie się kryzysu, 

destabilizację i anarchizację. Autor, agumentując podobnie jak ekipa wprowadzająca stan 

wojenny, pisał, iż Polska w trakcie solidarnościowej rewolucji potrzebowała stabilności i 

spokoju. Zdaniem Szeremietiewa stabilizację miały przynieść rządy ekipy wybranej przez 

naród. Wojciech Jaruzelski osiągnął efekt stabilizacji, wyprowadzając armię na ulice i 

wprowadzając stan wojenny1569. 

W udzielanych wywiadach i ogłaszanych dokumentach konfederaci opowiadali się za 

zjednoczeniem Niemiec. Newralgiczna w przeprowadzeniu tej operacji była dla nich kwestia 

uznania granicy wschodniej przez nowopowstałe państwo. Zaproszony w marcu 1990 r. przez 

Pomorskie Towarzystwo Niemcoznawcze do debaty nad kwestią zjednoczenia Niemiec, 

Moczulski uwypuklał uzasadnione prawo Niemców do zjednoczenia. Zaznaczał, że 

kształtujący się właśnie układ geopolityczny przetrwa co najmniej dwa pokolenia, czyli 

kilkadziesiąt lat. Dodawał, że jeżeli zjednoczenie Niemiec stanie się początkiem dalszej 

integracji europejskiej, to cały kontynent czeka optymistyczna przyszłość1570. 

Konfederacja, podobnie jak zdecydowana większość organizacji opozycyjnych, stała na 

stanowisku uznania integralności polskich granic ustanowionych po zakończeniu II wojny 

światowej. Uznawano także prawo do samostanowienia narodów zamieszkujących przed wojną 

niektóre regiony będące w granicach II Rzeczypospolitej. Niepodległość Ukrainy, Białorusi czy 

Litwy wpisana była w program KPN od samego początku1571. 

KPN, jako partia zapatrzona w koncepcje Józefa Piłsudskiego, także w stosunkach 

międzynarodowych czerpała obficie z jego myśli politycznej. O ile wyraźniejsze odniesienie 

do idei Międzymorza, jednoczącej narody Europy Środowoko-Wschodniej, stało się elementem 

podnoszonym przez KPN głównie po 1989 r., to nie ma powodu by podważać istnienia tej idei 

                                                 
1569 Ibidem, k. 289-295; Idem, 1357/80/1, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Notatka służbowa ppor. Jana 
Roskosza z 25 VI 1981 r., k. 126. 
1570 AIPN, 1357/76, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Maciej Pstrąg-Bieleński, Poglądy polityczne i 
działalność, k. 138; Zanim zjednoczą się Niemcy. Zjednoczenie Narodowo-Chrześcijańskie, Unia Polityki Realnej, 
Polska Partia Socjalistyczna, Konfederacja Polski Niepodległej, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźctwie, 
publicyści, mieszkańcy Szczecina przedstawiają swe opinie i stanowiska na temat zjednoczenia Niemiec, Europy, 
polityki polskiej i postaw Polaków podczas seminarium „Nic o nas bez nas” w Szczecinie dnia 11 marca 1990 
roku, red. W. Daniszewski, Szczecin 1990, s. 14-16; J. Kufel, op.cit., s. 145-146. 
1571 Rezolucja o prawie Ukrainy do niezawisłego bytu, „Droga” X 1980, nr 10, s. 3-4; Oświadczenie Rady 
Politycznej KPN w 70-tą rocznicę powstania Republiki Litewskiej, „Gazeta Polska” 18 III 1988 r., nr 4 (35), s. 2; 
[Or] Dylematy ukraińskie, „Gazeta Polska”, 15 VI 1988, nr 10 (41), s. 2-3. 
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w konfederackim środowisku już wcześniej. Jednak w dorobku publicystycznym sprzed 1989 

r. trudno odnaleźć teksty tłumaczące w jaki sposób osiągnąć integrację środkowoeuropejską. 

Idea międzymorza sprowadzała się zatem do apeli o jedność narodów żyjących pomiędzy 

Niemcami i Rosją z jednej, a Adriatykiem a Bałtykiem z drugiej strony. Stanowisko KPN było 

zbieżne z koncepcją Juliusza Mieroszewskiego, wieokrotnie apelującego na łamach „Kultury” 

o wypracowanie spójnej linii politycznej wobec wschodnich nacji, zanim nastąpi rozpad 

sowieckiego imperium. Kwestie wschodnie w programie KPN zyskały na aktualności podczas 

rządów Gorbaczowa i przemian, które doprowadziły do powstania niepodległych państw na 

gruzach sowieckiego imperium1572. 

Powyższe koncepcje geopolityczne wpływały wyraźnie na kwestię mniejszości 

narodowych w Polsce. W dokumentach programowych a także tekstach publicystycznych 

liderów ugrupowania, nawoływano do równego traktowania wszystkich obywateli, bez 

względu na pochodzenie, język czy wyznanie. KPN postulowała przyznanie praw narodowych 

Polakom zamieszkującym ziemie sowieckiego imperium. Prawo do samostanowienia 

Ukraińców, Litwinów i Białorusinów było w konfederackiej myśli politycznej wspierane. 

Podczas III Kongresu odbywającego się u schyłku PRL konfederaci nawoływali do 

przestrzegania przez władze PRL prawa do zachowania własnej tożsamości przez mniejszości 

narodowe zamieszkujące kraj. Badający to zagadnienie Tomasz Szczepański zwrócił uwagę, że 

KPN wyraźnie potępiała przejawy antysemityzmu, także we własnych szeregach1573. 

Ostatnia kwestia była o tyle istotna, że zarzut antysemityzmu kierowany pod adresem 

Konfederacji pojawiał się także za granicą. W artykułach prasowych opisujących sytuację w 

Polsce, Konfederacja była niekiedy przedstawiana jako partia nie tylko antykomunistyczna i 

prawicowa ale także „nacjonalistyczna”. Obraz ten był wzmacniany nie tyle przez 

komunistyczną propagandą, ale także przez niektórych działaczy KSS „KOR”. Dobrym tego 

przykładem był wywiad z anonimowym malarzem i stronnikiem Kuronia, który został 

internowany po 13 grudnia 1981 r. Na pytanie o antysemityzm członków KPN udzielił on 

odpowiedzi twierdzącej. Zdaniem owego malarza antysemityzm obciążał sumienie 

                                                 
1572 M. Golińczak, Piłsudczykowska koncepcja Międzymorza jako projekt integracji środkowoeuropejskiej w 
programach i publicystyce Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1979-1989 [w:] Epigoństwo czy twórcza 
ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po 
zakończeniu II wojny światowej, red. E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor, Toruń 2011, s. 232-238; Idem, Percepcja 
reform Michaiła Gorbaczowa w polskiej publicystyce drugiego obiegu w latach 1985-1989 [w:] Solidarność i 
opozycja polityczna w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 80. XX wieku. Wybrane zagadnienia, red. J. R. 
Sielezin, M. Golińczak, Wrocław 2012, s. 163-164; A. Krawcewicz, Polityka wschodnia w koncepcjach 
Konfederacji Polski Niepodległej, „Studia Polityczne” 2015, nr. 2 (38), s. 39-41 
1573 T. Szczepański, op.cit., s. 116-124. 
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konfederatów1574. Zarzuty te pojawiały się także we wcześniejszych i późniejszych latach. W 

kwietniu 1986 r., w trakcie trwającego procesu, Moczulski powiedział wprost, że proces jest 

prowadzony w taki sposó by wykazać antysemicki, terrorystyczny i szowinistyczny charakter 

KPN. Lider KPN uznał wówczas za stosowne, by wyrazić opinię, że jego partia ma pełne 

poszanowanie dla narodu żydowskiego. Przypominając zaś wkład Żydów w polską kulturę, 

zaapelował o pojednanie na gruncie kilkuset przeżytych wspólnie przez oba narody lat1575. 

 

5.4.Koncepcje gospodarcze i ekonomiczne KPN 

 

Koncepcje gospodarcze lansowane przez KPN - co nie powinno dziwić - wyrastały wprost 

z krytyki systemu PRL. Odrzucano go w całości, jako nierynkowy a także podporządkowany 

całkowicie celom ZSRS a nie potrzebom rynku krajowego. Moczulski w „Rewolucji bez 

rewolucji” postulował radykalną zmianę systemu i zrównywał politykę gospodarczą PRL z 

„superkoncernem”. Jego zdaniem pojęcie to najtrafniej opisywało system gospodarczy kraju. 

Ironizował, że państwo określające się jako socjalistyczne, najlepsze towary wrzuca tam gdzie 

może osiągnąć zysk, czyli głównie na rynek zagraniczny. Uzasadniał to w następujący sposób: 

„W obrotach wewnętrznych superkoncern nie ma nic do zyskania. Całe spożycie wewnętrzne 

stanowi wyłącznie zapłatę dla siły roboczej superkoncernu, a więc zalicza się do pozycji 

»koszty«. Zgodnie z prawem maksymalnego zysku, koszty powinny być możliwie najmniejsze, 

a więc ograniczenie spożycia wewnętrznego jest nakazem ekonomicznym i jednym z 

mierników jakości działania układu. W warunkach złej efektywności superkoncernu, czyli 

nieosiągania zysków w obrotach z innymi układami (handel zagraniczny) - ograniczanie 

spożycia, czyli stały wzrost eksploatacji siły roboczej - jest wręcz konieczny”1576. Co ciekawe, 

Moczulski broniąc tego pojęcia na sali sądowej powoływał się na tezy Lenina. Nie występował 

jednak z pozycji marksistowskich ale dowodził, że w świetle dzieł tego rewolucyjnego klasyka, 

system gospodarczy PRL posiadał negatywne cechy gospodarki kapitalistycznej, tudzież 

imperialistycznej1577. 

Jednocześnie zaznaczał, że to model bardzo uproszczony, gdyż trzeba pamiętać m.in. o 

tym, że PRL wchodziła w skład szerszego bloku, którego była „filią o ograniczonej autonomii”. 

Podobne głosy pojawiały się w dokumentach sygnowanych m.in. przez Kierownictwo Akcji 

                                                 
1574 Tłumaczenie artykułu Paula Baudry Three Weeks in One of Jaruzelski’s Prisons z „Le Nouvel Observateur”, 
6 II 1982 r. [w:] cia.gov, dostęp: 2 I 2020 r. 
1575 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Informacja prasowa, 14 IV 1986 r. 
1576 L. Moczulski, Rewolucja bez…; M. Zakrzewski, Strategia niepodległości…, s. 54-56. 
1577 AIPN, 1357/81, Protokół rozprawy głównej z 29 VII 1981 r. (zeznania Leszka Moczulskiego), k. 109-113. 
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Bieżącej KPN. Zwracając uwagę na uzależnienie kraju od ZSRS, podkreślano wymierne straty 

ekonomiczne, które Polska w takim układzie ponosiła. Zwracano także uwagę na 

doktrynerstwo (w domyśle marksistowskie) funkcjonującego systemu ekonomicznego. 

Powodowało ono z jednej strony kryzys gospodarczy, ale z drugiej stanowiło mechanizm 

politycznej kontroli społeczeństwa. Wedle oceny partii, Polska była wystarczająco bogatym 

krajem by sama mogła odbudować zniszczoną gospodarkę. Uniemożliwiała ten krok 

gospodarcza eksploatacja kraju przez ZSRS, niefunkcjonalny system ekonomiczny oraz 

olbrzymie obciążenia wynikające z konieczności utrzymania „państwowo-partyjno-

policyjnego” aparatu przymusu i rozgałęzionego systemu przywilejów nomenklaturowych. W 

oficjalnie sformułowanej na początku września 1980 r. ocenie sytuacji ekonomicznej, 

wyeliminowanie tych obciążeń miało uleczyć krajową gospodarkę. Był to jeden z głównych 

elementów tzw. planu stabilizacji gospodarki, zaprezentowanego podczas zjazdu 

„Solidarności” w Hali Olivia. Został on już przybliżony w rozdziale drugim1578. 

KPN nie zaproponowała w początkowym okresie działalności kompleksowego modelu 

ekonomiczno-społecznego niepodległej Polski. „O kształcie przyszłej Rzeczpospolitej 

zdecyduje przedstawicielstwo narodu wybrane w wolnych wyborach” - pisał jeden z 

organizatorów partii1579. W powiększającej się zapaści gospodarczej dostrzegano głównie winę 

ekipy Gierka, która zaciągnęła „ponad 20 mld dolarów” kredytów. Dostrzegając jedną z 

głównych przyczyn kryzysu, szafowano populistycznymi przykładami, które miały 

oddziaływać na emocje. Pisano np. o sfinansowaniu z gierkowskich kredytów gazociągu 

orenburskiego1580 i trzykrotnemu zwiększeniu budżetu MSW w latach 1970-1975 r.1581. 

W jednym z komunikatów wydanych - niedługo po podpisaniu Porozumień 

Sierpniowych - KPN podtrzymywała stanowisko, że zachodnie kredyty podtrzymują 

funkcjonowanie komunistycznej dyktatury. Postulowano wprowadzenie takich form 

zachodniej pomocy, które zwiększałyby poziom demokratyzacji PRL i nie były zależne od 

PZPR. W ocenie KPN „udzielane PRL kredyty, zamiast przyczyniać się do uzdrowienia 

gospodarki PRL, wpędzały ją w coraz większy kryzys”. Twierdzono także, że udzielona po 

1975 r. pomoc pozwoliła władzom przez kilka lat, w sposób sztuczny, stabilizować sytuację 

ekonomiczną kraju zamiast ją uzdrawiać. W ocenie KPN obsługa długów zagranicznych już w 

                                                 
1578 AIPN, 1357/70, Komunikat KAB IPN z 20 IX 1980 r., k. 11-12. 
1579 K. Gąsiorowski, O niepodległość i demokrację…, s. 60. 
1580 Orenburski Rurociąg Gazowy „Sojuz” - został zbudowany w latach 1975-1979 przy współudziale ZSRR, PRL, 
NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Węgier i Rumunii. Łącznie liczył 4550 km, posiadał odgałęzienia prowadzące do 
PRL i innych krajów Europy Wschodniej a także do Serbii i Czarnogóry oraz Włoch. 
1581 AIPN, 1357/70, Komunikat KAB IPN z 20 IX 1980 r., k. 11-12. 
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1980 r. pochłaniała więcej niż połowę wartości krajowego eksportu. Zresztą kierownictwo 

ugrupowania nie kryło się z możliwym po zmianie systemu politycznego postulatem odmowy 

spłacenia owych wierzytelności. „Jest rzeczą niewątpliwą, że część tych kredytów udzielona 

została świadomie, iż nastąpi ich transfer do ZSRR lub zostaną zużyte do umocnienia 

komunistycznej dyktatury policyjnej nad Polską. Czynniki kredytodawcze powinny liczyć się 

z tym, że naród polski, po odzyskaniu prawa samostanowienia o swoim losie - co kiedyś 

przecież nastąpi - może odmówić płacenia tych wierzytelności”1582. 

W trakcie kryzysu gospodarczego u schyłku PRL Moczulski przekonywał, iż wynikał 

on m.in. z zasilania przez Polskę gospodarki sowieckiej. Snuł przy tym analogię do Rosji 

carskiej, która także drenowała z zasobów polską prowincję. Pytany zaś o konfederacką receptę 

na kryzys odpowiadał, że w przeciwieństwie do większości środowisk niezależnych przeciwny 

był zawieraniu paktu antykryzysowego z komunistami. Zdaniem lidera KPN w ten sposób 

wzmocniono by jedynie władze i system trwałby dalej. Główną receptą na naprawę gospodarki 

wedle KPN była niepodległość a także odchudzenie aparatu państwowego, zwłaszcza 

odpowiedzialnego za represjonowanie społeczeństwa1583. 

 

5.5.Przyjęta symbolika 

 

KPN, na tle innych struktur opozycyjnych schyłku lat 70-tych, zdecydowanie najmocniej 

przykładała wagę do używanej symboliki. Atrybuty te wykraczały daleko poza przyjęte w 

PRLowskiej opozycji zwyczaje. Wcześniej tylko ROPCiO usiłowało wprowadzić jako własny 

symbol wizerunek człowieka na lotni. Co ciekawe, zdarzało także używanie lotni, jako hasła 

konspiracyjnego. Gdy w sierpniu Henryk Szewczyk miał zorganizować przerzut powielacza do 

Warszawy miał się posłużyć hasłem „jestem z Lotni”. Oznaczało ono, że jest uczestnikiem 

ROPCiO. Symbol graficzny lotni się jednak nie przyjął. Najpewniej z powodu trudności z 

wprowadzeniem go do drukowanych w niskiej jakości edytorskiej wydawnictw. KSS „KOR” 

graficznego symbolu w ogóle nie wypracował i brak informacji by w ogóle omawiano tę 

kwestię. Wyjątek stanowiły oficyny wydawnicze, które począwszy od NOWej opracowały 

własne loga. Wracając do ROPCiO, trudno sobie wyobrazić by „lotnia” była hasłem 

wywoławczym stosowanym przez długi okres czasu. Nawet dla poczatkujących konspiratorów 

                                                 
1582 Ibidem. 
1583 Wywiad z L. Moczulskim, „Uczeń Polski” VI 1988 r., nr 1 (42), s. 3-4. 



518 
 

było oczywistym, że tego typu hasła powinny być zmieniane, a najlepiej stosowane 

jednorazowo1584. 

Natomiast logo Konfederacji nie pozostawiało wątpliwości jakiego charakteru jest to 

organizacja. Na biało-czerwonym tle flagi narodowej umieszczono orła w koronie, 

nawiązującego do polskiego godła. Wpisano do niego „kotwicę” Polski Walczącej, czyli 

symbol powszechnie kojarzący się z konspiracją akowską podczas II wojny światowej. Użycie 

godła państwowego drażniło m.in. władze państwowe. Zwłaszcza, że logo zawierało wizerunek 

orła w koronie, która w PRL zniknęła. Z kolei zaadoptowanie znaku Polski Walczącej 

wzbudzało niekiedy krytyczne komentarze, także w środowiskach opozycyjnych i 

kombatanckich. Dla wielu żołnierzy AK „kotwica” była symbolem uniwersalnym i 

apolitycznym, stąd posługiwanie się nim przez formację definiującą się jako partia polityczna 

było nieakceptowalne. Ireneusz Gładkowski zwrócił uwagę na próby wykorzystywania sytuacji 

do dyskredytowania opozycji. Jednak i w gronie samych opozycjonistów wykorzystywanie 

akowskiego symbolu było odbierane z mieszanymi uczuciami. Przeciwny był temu chociażby 

Wiesław Kęcik, dla którego symbol kotwicy powinien pozostać symbolem walki z lat II wojny 

światowej. Twórcze adaptowanie tego symbolu wśród niepodległościowych odłamów opozycji 

miało miejsce nie tylko w przypadku KPN. Dochodziło do tego zwłaszcza w stanie wojennym, 

gdy symbol Polski Walczącej był używany m.in. przez Solidarność Walczącą1585. 

Konfederaci uzasadniali zaadaptowanie symbolu faktem, że w ich szeregach jest wielu 

członków AK, w tym także oficerowie najwyższych szczebli dowódczych. O ile w KPN 

faktycznie znaleźli się niektórzy z nich, to jednak większość oficerów AK, z którymi kontakt 

miał Moczulski, w momencie powstania KPN już nie żyła. Ludwik Muzyczka zmarł w lutym 

1977, Kazimierz Pluta-Czachowski 5 sierpnia 1979 r. W działalność w KPN nie zaangażował 

się natomiast gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Mało wiarygodnie brzmi informacja o 

formalnej zgodzie na używanie znaku, wydanej przez pięciu szefów oddziałów KG AK 

zebranych ad hoc w momencie tworzenia KPN1586. 

Przewodniczący KPN produkowanie różnego rodzaju przypinek i znaczków z logiem KPN 

poczytywał za ogromną zasługę jego partii. Podczas jednego ze spotkań mówił wprost: 

„Znaczek KPNu, który stał się początkiem wynalazków znaczka «S». W 1979 r., kiedy się go 

wprowadziło jako znaczek organizacyjny. Co to było? To znaczyło, że na drugiej stronie ulicy 

                                                 
1584 AIPN, 2418/1, t. 4, SOR „Oszust”, Meldunek operacyjny, 20 VIII 1978 r., k. 26v; G. Waligóra, Ruch 
Obrony…, s. 65. 
1585 AIPN, 2418/1, t. 4, SOR „Oszust”, Informacja operacyjna TW „Marek Walicki”, 9 IX 1978 r., k. 177; A. 
Gładkowski, Symbol Polski Walczącej, Warszawa 2016, s. 127-128. 
1586 M. Furdyna, M. Rodzik, op.cit., s. 328-329. 
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idzie człowiek, który jest co najmniej naszym sympatykiem. Później, kiedy widzieliśmy 

człowieka ze znaczkiem «S» od razu wiedzieliśmy, że jest to ktoś z nas. Te znaczki pokazywały 

jak strasznie jest nas dużo. Uświadomiły jak niewielu jest ludzi który nie mają z nami nic 

wspólnego. W PRLu nie było tego. Myśmy zrobili to pierwsi, ludzie wydawali kupę pieniędzy 

na te znaczki. Byli też ludzie, którzy porobili majątki na nich. Ci, którzy je produkowali”1587. 

Znaczki te były zwalczane bezwzględnie przez funkcjonariuszy. Częściej milicjantów niż 

esbeków. Zgodnie z wytycznymi gen. Krzysztoporskiego traktowano je jako wrogie, a 

„reklamowanie” w ten sposób KPN nie było w MSW dobrze odbierane. Powołując się na 

ustawę o odznakach i mundurach z 1978 r. dowodzono, że noszenie konfederackich odznak jest 

bezprawne. W MSW doszukano się złamania dwóch przepisów: znaczek dotyczył „prawnie nie 

istniejącej organizacji” a także osoby go noszące nie posiadały stosownego zezwolenia. 

Legitymowanie i ewentualne zatrzymanie osób noszących znaczek KPN - przynajmniej w 

Warszawie - miało być konsultowane z jednostką prowadzącą inwigilację tej organizacji, tj. 

Wydziałem V Departamentu III MSW1588. Jednak praktyka bywała różna. 

Daleki od sympatii wobec KPN Jacek Kuroń wspominał, że w propagandzie 

komunistycznej okresu solidarnościowego „młodzież z plakietkami KPN” zestawiano w 

negatywnym kontekście z przestępcami i awanturnikami usiłującymi stosować przemoc wobec 

milicjantów. Zjawisko to było zauważalne zwłaszcza po tzw. wydarzeniach otwockich, gdy w 

maju 1981 r. po interwencji Zbigniewa Bujaka i Adama Michnika uniknięto linczu na 

miejscowych milicjantach1589. 

Najczęściej paradowanie z odznaką KPN kończyło się karami finansowymi orzekanymi 

przez Kolegia ds. Wykroczeń. Tak było chociażby w przypadku Romualda Szeremietiewa, 

którego ukarano za pojawienie się z konfederackim znaczkiem na sali sądowej. Miało to 

miejsce w trakcie rozprawy przeciwko Adamowi Wojciechowskiemu. Szeremietiew musiał 

zapłacić grzywnę w wysokości 5 tys. zł. (zamienialną na 50 dni aresztu). Łagodniej 

potraktowano Ninę Milewską, która pojawiła się ze znaczkiem na tej samej rozprawie. Ukarano 

ją grzywną 4 tys. zł zamienną na 40 dni aresztu. Noszenie znaczków było szczególnie popularne 

w okresie od powstania partii, poprzez okres „Solidarności”, aż do wprowadzenia stanu 

                                                 
1587 AIPN, 0716/150, t. 4, SOR „Oszuści”, Notatka służbowa dot. obiektu krypt. Aktywistka, 15 X 1986 r., k. 257-
257v. 
1588 AIPN, 2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Pismo dyrektora Departamentu III MSW gen. Adama Krzysztoporskiego 
do zastępcy KSMO ds. SB gen. Aleksandra Muszyńskiego, 9 XI 1979 r., k. 111-112; Ustawa z 21 XII 1978 r. o 
odznakach i mundurach, „Dziennik Ustaw” 1978, poz. 130. 
1589 J. Kuroń, Autobiografia, Warszawa 2009, s. 594-595; T. Kozłowski, „Siły antysocjalistyczne” w obronie 
milicjantów. Otwock, 7 maja 1981, „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i 
dyktatury” 2011, nr 2, s. 41. 
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wojennego. Wówczas noszenie znaczka organizacji, której liderów oskarżano m.in. o terroryzm 

groziło zwiększonymi represjami. Mimo to w pierwszych tygodniach stanu wojennego 

przynajmniej cztery osoby zostały na noszeniu takiego znaczka przyłapane. Trudno szacować 

ile osób odważyło na taki krok nie ponosząc konsekwencji ze strony patroli MO1590. 

W stanie wojennym praktyka noszenia znaczków zanikła i wróciła dopiero z końcem lat 

80-tych. W samym stanie wojennym pojawiły się za to…znaczki pocztowe KPN. Nie było to 

jednak zjawisko wyjątkowe jedynie dla tej organizacji. Działacze solidarnościowego podziemia 

także zajmowali się produkcją znaczków, które co prawda nie mogły trafić do oficjalnego 

obiegu, ale symbolizowały ważne postacie lub wydarzenia dla ruchu opozycyjnego. Pierwsze 

powstawały już w ośrodkach odosobnienia a ich druk i często atrakcyjna wizualnie szata 

powodowała, że pełniły funkcję cegiełek na rzecz podziemia. W przypadku KPN szczególną 

rolę w produkcji znaczków pełnił łódzki ośrodek i reaktywowane tam przez Marka Michalika 

Wydawnictwo Polskie. Konfederackie znaczki skupiały się na tematyce historycznej, głównie 

z zakresu I i II wojny światowej a także protestów antysystemowych w PRL. Rzecz jasna nie 

mogło zabraknąć postaci ważnych dla partii zarówno w sferze symbolicznej jak i realnej, tj. 

Józefa Piłsudskiego i Leszka Moczulskiego. Osobną grupą znaczków, były te o tematyce 

religijnej, najczęściej przedstawiające Jana Pawła II1591. 

Jednym z kolejnych elementów wyróżniających KPN na tle pozostałych organizacji 

opozycyjnych był pomysł opracowania hymnu. Jedną z jego wersji odnaleźli funkcjonariusze 

SB podczas przeszukania w mieszkaniu Zbigniewa Wołyńskiego. Wśród rozpatrywanych przez 

konfederatów propozycji hymnu znalazła się m.in. legionowa „Pierwsza brygada”, a także 

pieśń Konfederatów Barskich1592. 

Pod zachowanym w kilku archiwach „Hymnem KPN” umieszczono informację, że autorką 

słów jest Janina Arkan (zapewne to pseudonim). Nie zachowała się informacja o melodii, na 

jaką miał być śpiewany. Być może - przynajmniej częściowo - w tonacji legionowej „Pierwszej 

brygady”? Nie można wykluczyć, że to ta sama pieśń, którą esbecy odnaleźli w mieszkaniu 

Wołyńskich. Słowa hymnu dostarczone zostały (wraz z instrukcją nr 1 z lutego 1982 r.) 

                                                 
1590 AIPN, 01210/262, Informacja dot. sytuacji w Konfederacji Polski Niepodległej, IV 1982 r., k. 10-11; Idem, 
2418/1, t. 8, SOR „Oszust”, Szyfrogram naczelnika Wydziału III-2 KSMO mjr. Krzysztofa Dzieni do naczelnika 
Wydziału III KWMO w Lesznie, 17 XII 1979 r., k. 200 i nast.; Nowe represje, „Gazeta Polska”, 1 II 1980 r., nr 
2(8), s. 2. 
1591 K. Lancman, Znaczki pocztowe KPN, „Opinia” 2015, nr 6, s. 47-50; M. Marcinkiewicz, Ośrodki Odosobnienia 
w Polsce w latach 1981-1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie, Gdańsk 2016; G. Wołk, 
Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo-wschodniej (1981-1982), Rzeszów 2009, s. 107-114; M. Żukowski, 
Ośrodki Odosobnienia w Polsce w latach 1981-1982, Warszawa 2013. 
1592 AIPN, 1357/85, Akta śledztwa przeciwko liderom KPN, Protokół rozprawy głównej z 7 XII 1981 r., k. 313-
314. 
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Franciszkowi Wilkowi do Londynu. Tekst powstał wcześniej, najpewniej w czerwcu 1980 r. 

Na odpisie, który dotarł do Londynu figuruje informacja, iż „Arkan” jest autorem/autorką 

muzyki a „J. Jałowiecka” (Janina?) napisała słowa. Niestety w znanej spuściźnie po Franciszku 

Wilku nie zachowała się kaseta z melodią pieśni, którą otrzymał w 1982 r.1593. 

Hymn KPN 

„Konfederaci żołnierze wolności, 

Konfederaci to skazańców los, 

W imię polskości i niepodległości, 

Wnoszą do nieba błagalny głos, 

Refren: O Polsko Ojczyzno Polaków, 

Weź w dłonie Piastowski miecz, 

I przetnij kajdany twych katów, 

I wyrzuć pogana precz! 

Nie straszne nam cele więzienne, 

Nie straszne nam tortury głód, 

Przeminą jak burze jesienne, 

Zwycięstwo odniesie nasz Bóg. 

Konfederacja Polski Niepodległej, 

To symbol walki nadziei męstwa, 

To awangarda i siła przewodnia, 

Która nas wiedzie ku dniom zwycięstwa, 

Refren: O Polsko… 

Konfederaci żołnierze wolności, 

Z wyżyn Podhala z Warszawy, Śląska, 

To nasza duma, czar rzeczywistości, 

To Trzecia Rzeczpospolita Polska 

Refren: O Polsko… 

Wzleć najwyżej Piastowski nasz Orle, 

Choć rani cię po koronie blizna, 

A hasłem Bóg i Ojczyzna. 

Tyś zawsze wiernym był godłem 

                                                 
1593 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Instrukcja nr 1 KPN, [II 1982 r.]. Dokument ten znajduje się także w 
Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (sygn. IPMS, sygn. A.66/39). Dołączono go także 
do jednego z doniesień agenturalnych TW „Tarnawskiego” (zob. AIPN, 00334/289, t. 8, k. 141). 
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Refren: O Polsko…”1594 

 

Inna konfederacka pieśń, pełniąca rolę hymnu, została odśpiewana podczas pielgrzymki 

we wrześniu 1981 r. na Jasnej Górze. Śpiewano ją na melodię „Pieśni Konfederatów Barskich”: 

Służbę Ojczyźnie i obronę wiary 

Myśmy na Jasnej Górze ślubowali 

Królowo Polski, my pod Twe sztandary 

Los swój oddali 

Refren: Pękną kajdany, przemoc się przełamie 

Mocą ofiary i nadzieję męstwa 

Runą więzienia i z mroków powstanie 

Polska Zwycięska! 

Dziś nas ścigają całe armie wraże 

Kują w kajdany nas i naszych braci 

Lecz my wytrwamy, tak jak honor każe 

Konfederaci! 

Refren: Pękną kajdany…” 

W tym przypadku autor słów także pozostaje nieustalony. Zdaniem Ryszarda Bociana 

istnieją przesłanki wskazujące na Jerzego Narbutta, autora nieoficjalnego hymnu 

„Solidarności”, tj. pieśni rozpoczynającej się od słów: „Solidarni, nasz jest ten dzień…”1595. 

Instrukcja na temat działalności konspiracyjnej KPN, po wprowadzeniu stanu wojennego, 

zawierała także tekst przysięgi, którą mieli składać nowo przyjmowani członkowie. Zachowała 

się ona w dwóch wersjach. Pierwsza brzmiała: „Przysięgam uroczyście, że wstępując w szeregi 

Konfederacji Polski Niepodległej wiernie służył będę sprawie Niepodległości Polski. Ideałom 

demokracji i sprawiedliwości społecznej, będę wykonywał rozkazy przełożonych i nie zdradzę 

tajemnic organizacyjnych. Tak mi dopomóż Bóg”1596. Druga akcentowała mocniej kwestię 

wolności oraz niepodległości: „przysięgam w obliczu Boga,/że służyć będę wiernie na miarę 

swych sił i możliwości/ sprawie Wolności Narodu Polskiego i Niepodległości/ 

Rzeczypospolitej w szeregach Konfederacji Polski Niepodległej./ Powierzonych mi tajemnic 

                                                 
1594 OK, AO IV/13.01.17, Hymn KPN. 
1595 M. Gawlikowski, M. Lewandowski, Gaz na ulicach…, t. 1, s. 491-492. 
1596 ZHRL, PSL na uchodźstwie, sygn. 602, Instrukcja nr 1 KPN, [II 1982 r.]. 
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bezwzględnie dochowam,/ Polecenia przełożonych będę wypełniał/ i nigdy nie splamię imienia 

Polaka./ Tak mi dopomóż Bóg”1597. 

Innym elementem, który ostatecznie się nie przyjął, w praktyce konfederackiego działania 

było określenie…koloru organizacyjnego. Wybór padł na niebieski (błękitny), a zaproponował 

go Tadeusz Stański. Wydaje się, że zarówno na tle atrakcyjnego wizualnie symbolu KPN, 

nawiązującego do godła, a także znaku „Polski Walczącej”, wprowadzenie koloru 

organizacyjnego było działaniem zbędnym. Dodatkowo trudnym w rozpropagowaniu, z uwagi 

na niewystarczające narzędzia graficzne dostępne opozycyjnym drukarzom. Baza poligraficzna 

KPN, podobnie jak i pozostałych grup opozycyjnych, bazowała bowiem na prymitywnej 

technice druku, w której wprowadzanie elementów kolorystycznych było niekiedy 

niemożliwe1598. 

 

5.6.III Rzeczpospolita, czyli wizja nowego ustroju 

 

Niedostrzegalnym w historiografii faktem jest, iż to w tekstach programowych liderów 

KPN po raz pierwszy w PRL zaczęto używać terminu „III Rzeczpospolita”. Konfederacja była 

ugrupowaniem opozycyjnym, którego liderzy kładli nacisk na stworzenie wizji przyszłego, 

niepodległego kraju. Mitycznej III Rzeczpospolitej. Już w styczniu 1980 r. opracowano 

wstępny projekt konstytucji przyszłego państwa. Wpadł on w ręce SB podczas rewizji w 

mieszkaniu Tadeusza Stańskiego1599. W kolportowanej podczas kampanii wyborczej w marcu 

1980 r. „Platformie Wyborczej” podkreślano, że „III Rzeczypospolita, bezpośrednia 

spadkobierczyni Pierwszej (szlacheckiej) i Drugiej (sanacyjnej) będzie państwem 

demokratycznym, sprawiedliwym, stanowiącym wspólną własność ogółu społeczeństwa”1600. 

Projekt przyszłej konstytucji, będący w istocie materiałem do dyskusji wewnątrzpartyjnej, 

składał się z 18-tu stron, które podzielono na 20 rozdziałów. We wstępie pisano m.in., że po II 

wojnie światowej „Rzeczpospolita Polska przestała istnieć. Narzucona Narodowi Polskiemu 

dyktatura komunistyczna tworzyła w miejsce suwerennego i demokratycznego Państwa 

Polskiego kaleki i zależny od obcych twór państwowy. Dopiero po obaleniu uzurpatorskiej 

władzy naród polski mógł osiągnąć poczucie wolności wewnętrznej i zewnętrznej”1601. Z 

                                                 
1597 AIPN, 00334/289, t. 12, Teczka pracy TW „Tarcza”, Tekst przysięgi KPN, VII 1982 r., k. 201. 
1598 HA, Kolekcja Tadeusza Stachnika, box 1, Protokół posiedzenia Sekretariatu KAB KPN, 29 X 1979 r., k. 63; 
O powstaniu KPN. Z Tadeuszem Stańskim, działaczem niepodległościowym, opozycjonistą w czasach PRL-u 
rozmawia Katarzyna Śniadecka, „Opinia” 2019, nr 23, s.190. 
1599 G. Wołk, Antykomunizm…, s. 636-637. 
1600 Platforma Wyborcza KPN [w:] earchiwumkpn.pl. 
1601 AIPN, 1357/66, Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (materiał do dyskusji), I 1980 r., k. 142. 



524 
 

oczywistych przyczyn nie czyniono w dokumencie odniesień do programu KPN, jednak 

cytowany fragment nie pozostawiał wątpliwości, że dla twórców Konfederacji krytyka 

komunistycznego systemu PRL była na tyle istotna, że umieścili ją w projekcie konstytucji, 

przygotowanej na potrzeby niepodległego państwa1602. 

Twórcy projektu oddawali władzę Narodowi Polskiemu poprzez udział w powszechnym, 

równym, bezpośrednim i tajnym głosowaniu. W ten sposób miał być wybierany Sejm, 

Prezydent oraz Senat. Wybrani przedstawiciele mieli być odpowiedzialni jedynie przed 

Narodem. Przewidywano jednakże instytucję Sądu Sejmowego, który mógł odwołać 

Prezydenta na wniosek Sejmu. Mogło to nastąpić w trzech przypadkach: naruszeniu praw 

Narodu i obywateli, naruszeniu Konstytucji a także w przypadku stwierdzenia działalności 

sprzecznej z celami państwa1603. 

Konstytucja przewidywała także możliwość przeprowadzenia referendum 

ogólnonarodowego. Możliwość ta zarezerwowana została dla czterech kwestii: przystąpienia 

Polski do układu o przyjaźni i współpracy „którego jedną ze stron jest państwo, uznane 

powszechnie za mocarstwo”; przystąpienia Polski do międzynarodowego bloku wojskowego; 

przystąpienia do międzynarodowych organizacji gospodarczych; przystąpienia do „innych 

instytucji i organizacji międzynarodowych”1604. 

Ustrój proponowany w projekcie Konstytucji oddawał znaczną władzę w ręce prezydenta, 

wyraźnie nawiązując do konstytucji kwietniowej z 1935 r. Prezydentowi podlegał bezpośrednio 

rząd, Najwyższa Izba Kontroli oraz Wojsko Polskie. W jego wyłącznych kompetencjach 

pozostawało m.in. mianowanie premiera i ministrów (na wniosek premiera), zarządzanie 

wyborów i referendów, podejmowanie decyzji o wojnie, ratyfikowanie międzynarodowych 

umów. Wedle projektu prezydent m.in. „kierował polityką Państwa”. Mógł wydawać dekrety 

z mocą ustawy (w okresach pomiędzy sesjami parlamentu, podczas wojny a także podczas sesji 

sejmu „gdy zachodziła niezbędna konieczność wydania dekretu”). Podpisywane przez 

prezydenta dekrety nie mogły dotyczyć jedynie zmiany konstytucji, zmiany ordynacji 

wyborczej, ustanowienia nowego trybu wyborów prezydenckich, budżetu, podatków i innych 

świadczeń finansowych nakładanych na obywateli, zmiany systemu monetarnego oraz 

zaciągania pożyczek państwowych. Prezydent miał także konstytucyjną możliwość odwołania 

                                                 
1602 Ibidem; G. Wołk, Antykomunizm…, s. 636-637. Pytany podczas przesłuchania o projekt Konstytucji Tadeusz 
Stański zeznał, że nie wie kto jest jego autorem i kto go dostarczył. Zaznaczył także, że materiał ten nie był 
podstawą do żadnej dyskusji programowej wewnątrz KPN. W podobnym duchu wypowiedział się Leszek 
Moczulski. Była to z ich strony jedynie taktyka procesowa. (zob. AIPN, 1357/66, Protokół przesłuchania Tadeusza 
Stańskiego z 2 II 1981 r., k. 305; Idem, Protokół rozprawy głównej z 27 VIII 1981 r., k. 113-114). 
1603 AIPN, 1357/66, Projekt Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (materiał do dyskusji), I 1980 r., k. 142, 146. 
1604 Ibidem, k. 142. 
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rządu, jednak jego wniosek musiał zostać poparty przez 2/3 posłów. Ciekawym rozwiązaniem 

był zapis o automatycznym rozwiązaniu sejmu w momencie wybuchu wojny, przy 

jednoczesnym wydłużeniu kadencji senatu do momentu zakończenia walk1605. 

Wśród osobistych prerogatyw prezydenta wymieniano: wyznaczanie następcy (w czasie 

wojny); powoływanie i odwoływanie prezesa Sądu Najwyższego (i jego zastępców), 

zwierzchnika sił zbrojnych, sędziów Trybunału Stanu, Prokuratora Generalnego (i jego 

zastępców), prezesa NIK; mianowanie Marszałka Polski, stosowanie prawa łaski, oddawanie 

członków rządu przed Trybunał Stanu oraz nadawanie odznaczeń. Wedle projektu prezydenta 

wybierać miano na siedmioletnią kadencję w wyborach powszechnych. Kandydatów - po 

dwóch - na tę funkcję mogli zgłaszać: Sejm, Senat, Związki Zawodowe. Ciekawy był zapis 

uzależniający zajmowanie urzędu od złożenia przysięgi kończącej się słowami „tak mi 

dopomóż Bóg”. Projekt nie przewidywał możliwości zrezygnowania z wygłoszenia całej 

formuły roty, co wyraźnie określało katolicki charakter przyszłego państwa1606. 

W świetle zapisów omawianego projektu, głównym organem administracji państwowej 

miała być Rada Ministrów. Do zakresu zadań rządu, na którego czele stał Prezes Rady 

Ministrów, należało: koordynowanie działalności ministerstw i podległych rządowi organów; 

uchwalanie budżetu i planów gospodarczych; zabezpieczanie i kontrola wykonywania ustaw i 

dekretów; „zabezpieczenie ochrony porządku publicznego, interesów Państwa i praw 

obywateli”; zabezpieczenie spraw związanych z obronnością i nadzorowanie prac samorządu 

terytorialnego1607. 

Z kolei do powoływanego na czteroletnią kadencję Sejmu należało sprawowanie funkcji 

prawodawczej. W zamyśle twórców projektu konstytucji, miał on składać się z 300 posłów. 

Kandydatów do Sejmu mogły zgłaszać: partie polityczne, związki zawodowe oraz grupy 

wyborców (minimum 1000 obywateli polskich). Niecodziennym rozwiązaniem był pomysł 

wpisywania kandydatów, którzy nie zdobyli mandatu poselskiego na listę „zastępców posłów”. 

Zajmowaliby oni miejsce parlamentarzystów, którym wygasł mandat (z powodu zgonu, 

zrzeczenia się go lub pozbawienia przez Sąd Sejmowy). Wśród szczegółowo wymienionych w 

konfederackim projekcie kompetencji sejmu, pojawiły się także zapisy dotyczące m.in. 

uchwalania budżetu; kontrolowania administracji państwowej, podejmowania uchwał 

                                                 
1605 Ibidem, k. 143-144. 
1606 Ibidem, k. 144-146, 150. 
1607 Ibidem, k. 153-154. 
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określających kierunki polityki państwa; odwoływania prezydenta a także pozbawiania 

mandatów posłów oraz zatwierdzanie prezydenckich dekretów1608. 

Nową, proponowaną w projekcie, instytucją był przywoływany już Sąd Sejmowy. W myśl 

zapisów tworzyli go: marszałek Sejmu (automatycznie będący jego przewodniczącym), jeden 

z wicemarszałków wskazany przez marszałka; ośmiu posłów powoływanych także przez 

marszałka oraz trzech sędziów delegowanych przez prezesa Sądu Najwyższego na wniosek 

marszałka. W przypadku postawienia przed Sądem Sejmowym prezydenta, dodatkowo w jego 

skład miano powoływać pięciu senatorów. Poza prezydentem, Sąd Sejmowy orzekał o winie 

bądź jej braku wobec posłów którzy: naruszyli prawa Narodu i obywateli; naruszali przepisy 

Konstytucji; popełnili przestępstwo wyborcze; prowadzili działalność godzącą w suwerenność 

państwa lub mającą na celu oderwanie części jego terytorium; otrzymywali wymierne korzyści 

od rządu. Do Sądu Sejmowego należała decyzja o wygaszeniu mandatu, po stwierdzeniu 

naruszenia wymienionych wyżej przepisów. W przypadku gdyby zarzuty dotyczyły jednego z 

członków tego organu, był on automatycznie usuwany a z grona posłów powoływano inną 

osobę na jego miejsce. Organem oskarżającym przed Sądem Sejmowym miało być, składające 

się z dwudziestu wyznaczanych przez marszałka sejmu posłów, Kolegium Trybunów 

Narodu1609. 

Z kolei Senat w omawianym projekcie stanowił „organ doradczy i opiniodawczy” dla 

sejmu i prezydenta, od których to miał pozostać niezależny. Stanowisko senatora miało być 

„wyrazem uhonorowania przez Rzeczpospolitą najbardziej zasłużonych dla Państwa 

obywateli”. Składać się miał ze stu senatorów powoływanych na czteroletnią kadencję (tożsamą 

z kadencją sejmu). Kandydatów na senatorów wyznaczały partie polityczne i związki 

zawodowe. Kompetencje senatu dotykały różnych płaszczyzn, bowiem art. 77 projektu 

Konstytucji wymieniał wśród nich: opracowywanie projektów ustaw; przestrzeganie zgodności 

prawa z Konstytucją; ustalanie powszechnie obowiązującej wykładni ustaw; udzielanie 

rządowi pomocy w jego pracy (na wniosek tegoż); nadawanie orderów i odznaczeń (które 

konstytucyjnie nie zostały przyznane do kompetencji prezydenta); nadawanie tytułu 

Zasłużonego dla Rzeczypospolitej; mianowanie nauczycieli akademickich na najwyższe 

stopnie naukowe; udzielanie azylu obywatelom państw obcych; pozbawianie senatorów 

mandatu oraz „inne, zastrzeżone prawem dla Senatu” kompetencje. W przypadku wybuchu 

wojny senat przejmował wszystkie ustawowe kompetencje sejmu1610. Zadania przewidziane 

                                                 
1608 Ibidem, k. 146, 151. 
1609 Ibidem, k. 147-148. 
1610 Ibidem, k. 147-150. 
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dla Senatu naruszały zasadę klasycznego trójpodziału władzy. Konstytucyjnie nałożone na tę 

instytucję zadania dotykały bowiem kwestii prawodawczych jak i sądowniczych. 

W części projektu konstytucji dotyczącej ustawodawstwa - poza samą konstytucją jako 

źródłem „najwyższego prawa” - wymieniano także ustawy oraz dekrety prezydenckie jako 

główne źródła przepisów. Wśród aktów prawnych niższego rzędu wymieniano zaś: uchwały 

sejmowe, rozporządzenia i zarządzenia prezydenckie, uchwały Rady Ministrów, zarządzenia i 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz „inne, przewidziane ustawowo akty prawne”1611. 

W zaledwie czterech artykułach opisano samorząd terytorialny i jego zadania. W świetle 

projektu konstytucji był on tworzony przez „przedstawicieli terenowej wspólnoty 

terytorialnej”, a jego celem była „realizacja zadań administracji państwowej w zakresie potrzeb 

miejscowych”. Sposób organizacji samorządu oraz tryb wyboru miał określać oddzielny dekret 

prezydencki, jednak już w projekcie konstytucji zapisano, że nadzór nad samorządem 

sprawować miał rząd1612. 

Twórcy projektu zakładali także konstytucyjne zapewnienie prywatnej własności środków 

produkcji. Jednak miała być ona ograniczona przepisami, które dotyczyły głównie gospodarstw 

rolnych. Osobna ustawa miała określić m.in. „wielkość i rodzaj gospodarstw rolnych i rolno-

spożywczych będących we władaniu prywatnych osób fizycznych”. Czyniono także 

zastrzeżenie, iż monopol na „przemysł kluczowy oraz doświadczalne gospodarstwa rolne lub 

rolno-spożywcze” posiadać będzie państwo polskie. Projekt konstytucji dopuszczał także 

istnienie partnerstwa publiczno-prywatnego1613. 

Wśród instytucji, których zadania zakreślono w projekcie konstytucji znalazły się: 

Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Stanu, Prokuratora Generalna oraz sądy. NIK miał 

funkcjonować w oparciu o dekret prezydencki a do jego zadań należeć miała kontrola organów 

administracji państwowej; prywatnych i państwowych zakładów przemysłowych; gospodarki 

rolnej; samorządu; organizacji społecznych i spółdzielczych oraz innych instytucji 

wymienionych we wspomnianym dekrecie prezydenckim powołującym NIK. Zlecanie owych 

kontroli należeć miało do prezydenta i sejmu1614. 

W zaledwie dwóch artykułach projektu zawarto zadania Trybunału Stanu. Miał się on 

składać z sześciu sędziów oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jako jego 

przewodniczącego. Członkowie Trybunału Stanu - wraz z zastępcami - byliby powoływani na 

                                                 
1611 Ibidem, k. 151-152. 
1612 Ibidem, k. 154. 
1613 Ibidem, k. 152-153. 
1614 Ibidem, k. 154. 
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trzyletnią kadencję z grona sędziów sądów powszechnych. Orzecznictwo tego organu 

dotyczyłoby jedynie odpowiedzialności konstytucyjnej premiera, ministrów i senatorów1615. 

Opisując konstytucyjne osadzenie sądownictwa przewidywano, że najwyższym jego 

organem będzie Sąd Najwyższy a samym sędziom gwarantowano niezależność i niezawisłość. 

Jedynym wyjątkiem dopuszczającym zatrzymanie bądź aresztowanie sędziego byłoby złapanie 

go w momencie dokonywania przestępstwa. Zapis uniemożliwiający zwolnienie z pracy, 

przeniesienie do innego sądu lub w stan spoczynku z powodu przynależności partyjnej, 

przekonań politycznych bądź przekonań religijnych sugerował, że projektowana konstytucja 

dopuszczała członkostwo sędziów np. w partiach politycznych. Sądząc po żądaniach 

wysuwanych podczas pierwszego procesu kierownictwa KPN, gdy m.in. Romuald 

Szeremietiew żądał wykluczenia ze składu sędziowskiego członków PZPR (jako orzekających 

w imię interesów partii do której należeli), zapis ten miał nikłe szanse na utrzymanie w 

późniejszych latach1616. Z uwagi na tworzenie projektu konstytucji w realiach 

niedemokratycznego systemu jakim był PRL, opisywany materiał należałoby rozpatrywać nie 

jako projekt opracowywany z nadziejami na rzeczywiste wprowadzenie go w życie. 

Przechwycone przez SB zapisy stanowią raczej materiał do analizy horyzontów myślenia o 

państwie, w jakich poruszali się twórcy KPN. 

Konfederaci działając na gruncie państwa nierespektującego podstawowych - 

konstytucyjnie zapewnionych - praw człowieka, we własnym projekcie konstytucji część 

dotyczącą praw i wolności obywatelskich mocno rozbudowali. Projekt zawierał artykuł 

mówiący, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Czynne prawo wyborcze 

przysługiwało obywatelom, którzy ukończyli 21 rok życia, bierne zaś określono na 25 lat. 

Wprowadzono także osobny zapis mówiący o tym, że wojskowi posiadają prawa wyborcze na 

równi z osobami cywilnymi. Wprowadzono także rozbudowany katalog osób, których 

konstytucyjnie chciano pozbawić praw wyborczych. W gronie tym wymieniano: przestępców-

recydywistów; chorych umysłowo; przestępców winnych zdrady państwa, godzących w 

suwerenności bądź niepodległość lub takich którym udowodniono działalność na rzecz 

odłączenia części terytorium państwa. Te same osoby miały konstytucyjny zakaz pracy w 

sądownictwie; NIK; prokuraturze; organach podległych MSW, MON, MSZ, rządowi oraz 

innych organach określonych w odpowiednich ustawach1617. 

                                                 
1615 Ibidem, k. 155. 
1616 Ibidem. 
1617 Ibidem, k. 156. 
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Znalazły się tam zapisy nietypowe dla ustawy głównej. Reperkusją masowo stosowanych 

wobec opozycjonistów zatrzymań na 48 godzin - które nie wymagało nakazu prokuratorskiego 

- okazał się zapis mówiący: „zakazane jest stosowanie praktyki polegającej na zatrzymaniu 

obywatela na 24 godziny i zwalnianie przed wręczeniem postanowienia prokuratora, a 

następnie ponowne zatrzymanie tego samego obywatela na następne 24 godziny” (art. 154, p. 

1). Jedyny wyjątek od cytowanego zakazu, miało stanowić podejrzenie wobec obywatela, że 

prowadzi działalność godzącą w suwerenność i niepodległość państwa, dąży do oderwania 

części jego terytorium, działa na rzecz obalenia legalnych władz na drodze walki zbrojnej i 

stosowania przemocy a także prowadzi „działalność zmierzającą do popełnienia szczególnie 

groźnych przestępstw pospolitych”1618. 

W kontekście zarzutów jakie wobec liderów KPN kierowały władze komunistyczne, 

szczególnego znaczenia nabierają zapisy z projektu odnoszące się do partii politycznych. 

Konfederacki projekt konstytucji zakazywał bowiem istnienia partiom, stowarzyszeniom i 

związkom które: swym działaniem godziłby w suwerenność i niepodległość Polski; dążyłyby 

do oderwania części jej terytorium; dążyłyby do zdobycia władzy drogą walki zbrojnej; 

godziłyby w „obyczajność publiczną” lub popularyzowałyby czyny przestępcze1619. 

Projekt dopuszczał także istnienie instytucji cenzury, z tym zastrzeżeniem, iż jej 

działalność dotyczyłaby jedynie materiałów zawierających tajemnicę państwową lub treści 

godzące w państwo lub porządek publiczny. Cenzura miała być instytucjonalnie podzielona 

pomiędzy kompetencje MON, MSZ, MSW i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednocześnie, 

konstytucyjnie zapewniano każdemu obywatelowi wolność słowa, druku, zgromadzeń, 

wieców, pochodów i manifestacji. Jednym z ciekawszych zapisów w tej części projektu był 

artykuł 168: „poręcza się obywatelom wolność badań naukowych i wolność ogłaszania ich 

wyników. Granice wolności badań naukowych określi ustawa, mając na celu zabezpieczenie 

praw człowieka oraz niedopuszczanie do badań mających na celu zmianę natury człowieka, 

badań ograniczających przyrodzoną wolność człowieka, oraz niedopuszczanie do badań 

mających na celu godzenie w interesy Państwa Polskiego”1620. 

W wielu elementach projekt ten nawiązywał do rozwiązań obecnych w prawodawstwie II 

Rzeczpospolitej, zwłaszcza konstytucji kwietniowej. Symbolicznym w tej materii był artykuł 

191 projektu konstytucji, który mówił o otoczeniu powszechną czcią postaci Józefa 

Piłsudskiego. Wśród świąt państwowych wymieniano: 11 listopada (Święto Niepodległości); 3 

                                                 
1618 Ibidem. 
1619 Ibidem. 
1620 Ibidem, k. 157. 
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Maja (Dzień Praw Człowieka i Obywatela); 12 maja (Dzień Marszałka J. Piłsudskiego); 16 

sierpnia (Dzień Zwycięstwa i Wojska Polskiego); 1 Maja (Święto Pracy)1621. 

Szeroko umówiony projekt konstytucji nie doczekał się szerszej dyskusji i krytyki. Nie był 

także głównym dowodem w rozgrywającym się w latach 1981-1982 procesie przeciwko 

liderom KPN. Przez następne lata w gronie kierowniczym opisywanej partii nie podejmowano 

prób tworzenia kolejnej pracy teoretycznej, rozważającej kwestie ustrojowe przyszłego, 

niepodległego państwa. Na przeszkodzie stanęły represje wobec członków ugrupowania a także 

bieżąca działalność. Powstanie „Solidarności”, stan wojenny i procesy polityczne nie sprzyjały 

pracom koncepcyjnym. Z kolei po amnestiach, na podstawie których liderzy KPN opuszczali 

więzienia, wciągali się oni przede wszystkim w organizowanie struktur partyjnych, budowanie 

nowych przyczółków a także analizę dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej. 

Można zaryzykować hipotezę, że bezpośrednią przyczyną powstania kolejnej pracy 

teoretycznej - po projekcie konstytucji - było więzienie. Przebywający w Zakładzie Karnym w 

Barczewie, Leszek Moczulski opracował zarys koncepcyjny ustroju przyszłej III 

Rzeczpospolitej. Została ona przedrukowana przez wydawnictwa podziemne oraz emigracyjne. 

„Myśl zawsze powinna wyprzedzać czyn. Gdy znów zaczyna szybciej toczyć się historia, a 

wśród Polaków wzbiera rozpacz i nadzieja, zastanówmy się, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy i 

robimy, dokąd dojdziemy jutro” - stwierdzał zza więziennych krat lider KPN1622. Stworzył 

wówczas opracowanie, które - pod różnymi tytułami - było kilkukrotnie przedrukowywane w 

niezależnym obiegu1623. Moczulski traktował je jako materiał do dyskusji, który ukończył w 

listopadzie 1983 r. W owym szkicu kreślił realia geopolityczne przed jakimi stanie w 

najbliższym czasie Polska. „Polacy nie są narodem łatwym do kierowania, a dążenie władzy, 

aby arbitralnie za nich rozstrzygać prowadzi jedynie do konfliktów, marnotrawienia społecznej 

energii i utrudnia bardzo osiąganie celów, jakie stoją przed państwem i narodem” - twierdził 

Moczulski1624. Po czym precyzował siedem warunków, jakie musiała spełniać przyszła ustawa 

zasadnicza. Miała nadawać realne narzędzia dla zwierzchnictwa narodu nad rządzącymi, 

stabilizować życie społeczne i państwowe, umożliwić obywatelom stosowanie mechanizmów 

demokratycznych, pozwalać na natychmiastowe i skuteczne rozwiązywanie napięć i 

konfliktów, tworzyć optymalne warunki do rozwoju państwa, dać władzy skuteczne narzędzia 

do wykonywania stojących przed nią zadań. Trudno ocenić co lider KPN rozumiał pod punktem 

                                                 
1621 Ibidem, k. 159. 
1622 L. Moczulski, Trzecia Rzeczpospolita, Paryż 1987, s. 17. 
1623 Zob. m.in. L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984]; L. Moczulski, 
Trzecia Rzeczpospolita, Paryż 1987. 
1624 L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984], s. 13. 
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szóstym, który brzmiał: „musi umożliwiać dalekowzroczne dostrzeganie wewnętrznych i 

zewnętrznych zagrożeń oraz szans, stojących przed Rzeczypospolitą”1625.  

W toku dalszych rozważań, obok istniejących w klasycznym systemie trójpodziału władzy, 

wyróżniał odrębną, „czwartą dziedzinę”, którą tworzyły samorządy. Przekonywał także, że 

istnieje potrzeba wyróżnienia piątej, tj. ogromnego pracodawcy, czyli sektora gospodarki 

państwowej. Powracał w tym elemencie rozważań do teorii superkoncernu, znanej już z 

„Rewolucji bez rewolucji”. Bez likwidacji takiej formuły gospodarczej zdaniem Moczulskiego 

niemożliwe było wprowadzenie w Polsce demokracji1626. 

W sprawach systemowych oczywistym poglądem przewodniczącego KPN, było 

wprowadzenie w niepodległym kraju systemu demokratycznego z powszechnymi wyborami. 

Jako najlepsze rozwiązanie ustrojowe widział on system prezydencki. Proponowany przez 

niego system był nieco skomplikowany. Prezydent miał być wybierany na 6-letnią kadencję. 

Senat podobnie, z tą różnicą, iż co dwa lata wybierano by 1/3 jego składu. Posłowie mieli pełnić 

4-letnią kadencję, podobnie jak przedstawiciele samorządu terytorialnego. Moczulski 

proponował także wybory powszechne ławników sądowych, z kadencyjnością podobną do 

senackiej (co dwa lata wymieniano by 1/3 składu). Przewidziano także instytucję referendum. 

Czynne prawo wyborcze w myśl prezentowanej koncepcji posiadali obywatele, którzy 

ukończyli 18 lat i nie zostali go pozbawieni wyrokiem sądu a także nie pełnili obowiązkowej 

służby wojskowej. Zaskakujące rozwiązania proponował w kwestiach biernego prawa 

wyborczego. Mieli nim być obdarzeni wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat (z wyjątkiem 

prezydenta-24 lata i 21 lat w przypadku prezydentów miast lub burmistrzów). Nie można go 

było ograniczyć wyrokiem sądowym (z wyjątkiem stanu zdrowia uniemożlwiającego pełnienie 

mandatu), ale Moczulski rozważał wprowadzenie cenzusu wykształcenia, zastrzegając 

rozciągnięcie go w czasie (tak by obywatele mieli możliwość spełnić ten warunek)1627. 

W wizji ustrojowej Moczulskiego władzę wykonawczą pełnił prezydent, który był 

jednocześnie zwierzchnikiem sił zbrojnych (Naczelnym Wodzem). Miał być wybierany w 

wolnym, powszechnym i bezpośrednim głosowaniu. Uzasadniając przyznawane mu 

kompetencje dodawał: „błędem popełnianym niejednokrotnie w historii było określanie 

konstytucyjnej roli Prezydenta w zależności od tego, kto miał nim pozostać. Tymczasem chodzi 

o to, aby zapewnić możliwość jak najlepszego wykonywania urzędu […] Rozwiązania 

konstytucyjne powinny pomagać wybitnym, umacniać słabszych, a gdyby nieszczęśliwie 

                                                 
1625 Ibidem, s. 14. 
1626 Ibidem, s. 9; K. Łabędź, op.cit., s. 209. 
1627 L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984], s. 16-18. 
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prezydentem został człowiek nie radzący sobie z urzędem, automatycznie działa system 

dbający, aby Rzeczypospolita z tego powodu mniej ucierpiała”1628. Było to o tyle istotne, że w 

planach Moczulskiego prezydent miał być głównym urzędem sprawującym władzę. 

Reprezentował kraj na zewnątrz, ogłaszał akty państwowe, zwoływał sejm i miał prawo do 

tworzenia dekretów. Miał posiadać także prawo do powoływania rządu, nad którym pełnił 

funkcję nadzorczą. Moczulski proponował określić konstytucyjnie liczbę ministrów. Miało ich 

być siedmiu i pragnął nadać im historyczne tytuły, których nie reaktywowano po 1918 r. Sam 

przyznawał, że mogło to sprawiać „dziwne” wrażenie, ale dzięki temu umocnione miało zostać 

poczucie ciągłości państwa. I tak pierwszym ministrem miał być Kanclerz Rzeczypospolitej, 

który „uwierzytelniał wszystkie postanowienia i zobowiązania Rzeczypospolitej” i pełnił 

funkcję reprezentanta prezydenta wobec Sejmu i Senatu. Z kolei Marszałek Wielki miał być 

odpowiednikiem szefa MSW, Hetman Wielki - ministra obrony, Kurator Wielki - ministra 

edukacji, Podskarbi - ministra finansów, Podkomorzy - ministra pracy, opieki społecznej i 

zdrowia, Podkanclerzy - ministra spraw zagranicznych1629. 

Z podobnych przesłanek wynikało określenie instytucji będącej połączeniem Ministerstwa 

Sprawiedliwości i prokuratury, jako Straży Praw. Spod jej kompetencji wyłączono jedynie 

urząd prezydenta, posłów i senatorów. Z kolei Straż Dziedzictwa Narodowego miała zajmować 

się „ochroną dziedzictwa narodu: środowiska, zasobów naturalnych, zabytków, krajobrazu 

itd.”. Decyzję obu Straży był władny powstrzymać jedynie prezydent1630. 

W prezentowanej wizji ustrojowej przy prezydencie funkcjonowały trzy ciała doradcze: 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Rada Gospodarki Narodowej i Rada Kultury Narodowej z 

Instytutem Pamięci Narodowej. Wszystkie miały być instytucjami opiniodawczymi, 

powoływanymi bezpośrednio przez głowę państwa, która była do tego zobowiązana 

obligatoryjnie. RBN miała się zajmować sprawami związanymi z zagadnieniami 

wywiadowczymi i kontrwywiadowczymi. RGN poza kwestiami gospodarczymi miała się 

zajmować sprawami bytowymi społeczeństwa. Z kolei RKN miał najszerszy zakres zadań, 

obejmujący oświatę, naukę, twórczość itd. 

Moczulski kreśląc zasady na jakich miał być wybierany prezydent odwoływał się do 

tradycji I Rzeczpospolitej, zwłaszcza elekcji viritim1631. W myśl tej koncepcji w roku wyborów 

Sejm zwoływałby sesję konwokacyjną, podczas której każdy senator oraz poseł posiadali 

                                                 
1628 Ibidem, s. 18-19. 
1629 Ibidem, s. 19-21; K. Łabędź, op.cit., s. 215-217. 
1630 L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984], s. 21. 
1631 Elekcja viritim - zasada wyboru monarchy w drodze osobistego udziału całej szlachty w głosowaniu. Jedna z 
podstawowych zasad prawnoustrojowych I Rzeczpospolitej. 
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prawo do zgłoszenia kandydata do objęcia urzędu prezydenckiego. Przedstawieni kandydaci 

mieli następnie zaprezentować swój program przed parlamentem, po czym zatwierdzeni przez 

sejm kandydaci otrzymywali subwencję (takiej samej wysokości) na prowadzenie kampanii 

wyborczej. W przypadku nie uzyskania przez jednego z kandydatów ponad 50% głosów w 

pierwszej turze, zarządzana miała być druga tura w której brali udział dwaj kandydaci, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów. Sejm według omawianego projektu posiadał także 

możliwość odmowy zatwierdzenia zwycięskiego kandydata. Potrzebna była ku temu liczba 2/3 

posłów. Konfederacki projekt czerpał w tej materii także z rozwiązań konstytucji kwietniowej 

w 1935 r., która przewidywała procedurę powoływania przez urzędującego prezydenta swojego 

następcy. Moczulski odwoływał się do tych zapisów w kontekście zachowania ciągłości władzy 

w przypadku śmierci prezydenta, lub innego powodu dla którego nie mógłby sprawować 

urzędu1632. 

W omawianej wizji ustrojowej Senat miał pełnić funkcję kontrolną nad działalnością rządu 

oraz podległych mu organów. To jemu podlegać miała Najwyższa Izba Kontroli. Akceptację 

wyższej izby parlamentu musiały uzyskać także wszelkie akty prawne, także o znaczeniu 

międzynarodowym. Senat miał się składać ze 125 senatorów. 106 wybieranych w 

powszechnych wyborach oraz 19 mianowanych przez prezydenta. Moczulski broniąc się przez 

zarzutem braku demokratycznych zasad przy wyborze owych 19 senatorów pisał, że tylko 

pozornie procedura ta odbiegałaby od demokratycznych zasad. Jego zdaniem otrzymujący w 

drodze bezpośrednich wyborów prezydent posiadał tak duży mandat zaufania społecznego, iż 

należało uszanować jego decyzje personalne. Ponadto przewodniczący KPN dowodził, że taki 

podział mandatów sprzyjałby zachowaniu stabilności rządów i ograniczałby możliwość 

stosowania obstrukcji ze strony opozycji. Liczba 19 senatorów nie mogła automatycznie 

blokować prezydenta, uniemożliwiając osiągnięcie 2/3 głosów. Brała się prostej arytmetyki, na 

którą składało się 7 ministrów oraz 12 wojewodów, którzy łączyliby te funkcje z senatorskim 

mandatem. Pozostali wybierani w wolnych wyborach, startować mieli w jednomandatowych 

okręgach wyborczych. Tutaj także sięgnięto do tradycji I Rzeczpospolitej, gdyż wybrani w 

wyborach senatorowie mieli być określani mianem kasztelanów1633. 

Funkcja ustawodawcza zarezerwowana była została dla Sejmu. Posłowie mieli być 

wybierani w okręgach wielomandatowych a warunkiem wyboru było przekroczenie 10% 

poparcia dla danej listy. Mandaty miały być dzielone proporcjonalnie w gronie partii, które 

przekroczyłyby wymagany próg. Posłowie powoływani byliby na 4-letnią kadencję. Z kolei 

                                                 
1632 L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984], s. 22-23. 
1633 Ibidem, s. 24-26. 
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prawo inicjatywy ustawodawczej przysługiwało każdemu posłowi, senatorowi oraz 

prezydentowi. Każdy projekt ustawy musiałaby przejść trzy głosowania. Nowością był pomysł, 

by ustawy określać nazwiskami wnioskodawców. Jedynie w przypadkach, gdy izba poselska 

nie mogła obradować, projekt konstytucji zastrzegał, iż prezydent miał prawo wydawania 

dekretów posiadających moc ustaw. Jednak dekrety mogły obwiązywać jedynie czasowo, do 

momentu odniesienia się do ich treści przez parlament1634. 

Sejm, w koncepcji Moczulskiego, składał się z Prezydenta, Izby Poselskiej i Senatu. Do 

jego kompetencji należało uchwalanie budżetu, ustawę „o poborze rekruta”. Rozstrzygał także 

w przypadku ustaw, których ogłoszenie wstrzymałby prezydent. To Senatowi przysługiwało 

praw do ogłoszenia stanu wojny lub stanu wyjątkowego, a także ich odwołanie. Sejm miał być 

zwoływany stosunkowo rzadko. Moczulski przewidywał jedynie sesje specjalne Sejmu: 

Inauguracyjną (co dwa lata) oraz Konwokacyjną i Nominacyjną (co 6 lat). Ponadto na wniosek 

prezydenta lub którejś z izb parlamentu mogła zostać zwołana sesja specjalna1635. 

Wracając pod podlegającej prezydentowi Rady Ministrów, do jej zadań należało bieżące 

sprawowanie rządów. Miała się zbierać nie rzadziej niż trzy razy w miesiącu, przynajmniej raz 

pod przewodnictwem i w obecności prezydenta. Rada Ministrów miała prawo do 

podejmowania uchwał i rozporządzeń, zatwierdzała projekt budżetu oraz projekty ustaw 

prezydenckich. Moczulski wykluczał odpowiedzialność zbiorową Rady Ministrów, każdy z 

ministrów miał odpowiadać wyłącznie za kwestie związane z reprezentowanym przez niego 

resortem. Temu służyło zastrzeżenie, iż prezydent poza powołaniem i odwołaniem ze 

stanowiska nie może ingerować w pracę żadnego z ministrów. Lider KPN w omawianej 

propozycji opisywał także podległość każdej z instytucji pod konkretne ministerstwo (część z 

nich wyłączając z bezpośredniej podległości ministrowi)1636. 

Jednym z ostatnich zagadnień, którym Moczulski poświęcił uwagę była kwestia podziału 

administracyjnego kraju oraz samorząd terytorialny. Proponował trójstopniowy podział. 

Najniższą jednostką samorządową miała być gmina (miejska lub wiejska), na której czele stał 

wójt, burmistrz lub prezydent (w zależności od wielkości gminy). Wyżej od gmin były powiaty, 

których liczbę po podziale kraju Moczulski szacował na ok. 100-120. Powiaty miały stanowić 

zasadniczą jednostkę administracji państwowej. Zarządzającemu powiatem staroście miały 

podlegać lokalna administracja oraz policja. Starosta nadzorował podlegające mu gminne 

samorządy pod kątem przestrzegania przez nich przepisów prawa. Najwyższą jednostką 

                                                 
1634 Ibidem, s. 26-28. 
1635 Ibidem, s. 28. 
1636 Ibidem, s. 30-34. 
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samorządu miały być natomiast województwa w liczbie 12-tu. Moczulski przewidywał 

wyodrębnienie dwóch województw aglomeracyjnych: Warszawy i Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego. Zadaniem władz wojewódzkich miało być „planowanie i koordynowanie 

działań na skalę całego regionu”. Na czele władz wojewódzkich stały sejmiki wojewódzkie i 

wybierane przez nich Wydziały Wojewódzkie oraz wojewoda, który automatycznie wchodził 

w skład Senatu. Nadając szerokie kompetencje samorządom, Moczulski planował nadać im 

konstytucyjnie narzędzia do prowadzenia samodzielnej polityki. Samorządy miały prawo 

partycypować w podatkach zbieranych na ich terenie, mogłyby także ustanawiać samodzielnie 

dodatkowe opłaty skarbowe. Z drugiej strony, jako ograniczenie władzy samorządowej mogła 

być odbierana funkcja Starosty Generalnego. Byłby powoływany przez Marszałka i posiadał 

uprawnienia do kontrolowania - „w wypadku potrzeby” - starostów z określonego obszaru. 

Lider KPN o samorządzie pisał oględnie, co w kontekście projektu konstytucji wydaje się 

zrozumiałe. Do 1989 r. KPN nie wypracowała autorskiej koncepcji samorządowej1637. 

Odrębną kwestią analizowaną w projekcie przez Moczulskiego, była organizacja wymiaru 

sprawiedliwości. Sądy miały funkcjonować w systemie niezależnym od pozostałych władz a 

rolę nadrzędną miał pełnić Sąd Najwyższy. Sądy miały rozstrzygać spory dotyczące spraw 

karnych, cywilnych, handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnych 

i praw obywatelskich. Przewidywano także funkcjonowanie komorników jako organów 

egzekucyjnych oraz ksiąg wieczystych (hipoteki). Sprawy cywilne i karne miały być 

rozstrzygane w systemie trzyinstancyjnym a pozostałe w dwuinstancyjnym. Nieusuwalnych 

sędziów miał mianować prezydent, a ławników - o czym była już mowa - wybierać miano na 

6-letnią kadencję. Najniższą instancją proponowanego systemu miały stanowić Sądy Pokoju w 

których orzekałby jeden sędzia a do jego kompetencji należałyby sprawy o wykroczenia, 

zagrożone karą grzywny lub aresztu. Podstawową jednostkę sądowniczą miały stanowić Sądy 

Grodzkie, dzielone na wydziały: Karny i Cywilny. Na terenie każdego z powiatów powinny się 

znajdować z reguły dwa Sądy Grodzkie, które stanowiłyby II instancję w przypadku wyroków 

Sądów Pokoju. Wyżej w hierarchii pozostawały Sądy Okręgowe, które służyły także jako sądy 

apelacyjne od wyroków Sądów Grodzkich. Główną materią ich pracy miały być sprawy nie 

objęte kompetencjami sądów niższej instancji. Odwołanie od wyroku Sądu Okręgowego 

przysługiwało w Sądzie Apelacyjnym a od tej skarga kasacyjna kierowana do Sądu 

Najwyższego. Lider KPN proponował także wprowadzenie instytucji sędziego śledczego, który 

nadzorowałby śledztwa prowadzone przez organa policyjne i miał prawo do przedłużenia 

                                                 
1637 Ibidem, s. 34-39. 
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aresztu, w przypadku zatrzymania osoby podejrzanej, a po zakończeniu dochodzenia kierował 

do prokuratora wniosek o wszczęcie aktu oskarżenia. Prokuratorzy, w takim modelu 

ustrojowym, mieli stanowić część sądów. Jednak w prowadzonej działalności mieli pozostać 

niezależni. Mogli np. odmówić wniesienia aktu oskarżenia wnioskowanego przez sędziego 

śledczego1638. 

Moczulski wyróżnił także sądownictwo specjalne. W tej grupie widział Sądy Handlowe, 

Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądy Administracyjne i Sądy Praw Obywatelskich. 

Sądy Handlowe miały zajmować się kwestiami związanymi z funkcjonowaniem 

przedsiębiorstw (ich rejestracją, fuzjami, zmianą właścicieli itp.). Druga z wymienionych grup 

sądów specjalnych zajmowała się kwestiami rent, emerytur i ubezpieczeń. Z kolei sądy 

administracyjne miały stanowić właściwą instytucję dla dochodzenia praw w sporach z 

administracją państwową. Od wyroków sądów specjalnych przewidziano tryb odwoławczy w 

postaci specjalnych Trybunałów. Nie wyjaśnione zostały natomiast kompetencje Sądu Praw 

Obywatelskich. Moczulski pisał jedynie, iż sprawy do niego miały być kierowane przez 

Wojskiego (specjalna instytucja), który jednocześnie występowałby w charakterze 

oskarżyciela1639. 

Jak już zostało zaznaczone, na szczycie proponowanego systemu umiejscawiano Sąd 

Najwyższy. Składał się on z pięciu Izb: Karnej, Cywilnej, Handlowej, Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych, Administracyjnej i Praw Obywatelskich. Na czele Sądu Najwyższego stał I 

Prezes SN a na czele wymienionych izb prezesi. Sąd najwyższy mógł działać w Zgromadzeniu 

Plenarnym, Zgromadzeniach Izb lub zespołach składających się z pięciu sędziów „kształtuje 

jednolitość wymiaru sprawiedliwości, zajmuje się interpretacją przepisów prawnych, nadzoruje 

orzecznictwo i ma prawo do Nadzwyczajnej Kasacji od wszystkich prawomocnych 

wyroków”1640. To ze składu SN powoływano członków specjalnych Trybunałów. Archaicznie 

wybrzmiewał w wizji Moczulskiego pomysł ulokowania Trybunałów Karnych w Lublinie i 

Piotrkowie, co było bezpośrednim odwołaniem do lokalizacji trybunałów koronnych z okresu 

I Rzeczpospolitej. W dalszej części pracy lider KPN opisywał mechanizm mianowania sędziów 

i wyboru asesorów oraz prokuratorów1641. 

Inną dziedziną, którą lider KPN wpisywał w projekt konstytucji, była organizacja sił 

zbrojnych. Armia podlegająca hetmanowi miała się opierać na zasadniczej służbie wojskowej, 

                                                 
1638 Ibidem, s. 47-49. 
1639 Ibidem, s. 49-51. 
1640 Ibidem, s. 50. 
1641 Ibidem, s. 49-54. 
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której podlegali wszyscy obywatele (nie zostało doprecyzowane czy obojga płci). Moczulski 

wyróżniał służbę czynną, służbę w rezerwie oraz służbę wojenną. Służbę czynną pełnili - 

powoływani rozkazem hetmana - oficerowie, podoficerowie i podchorążowie, którzy odbyli 

zasadniczą służbę wojskową. Z kolei do rezerwy przenoszono - także rozkazem hetmana - 

żołnierzy oraz oficerów po służbie zasadniczej. Jedynie w przypadku generałów decyzję o 

przeniesieniu do rezerwy podejmował prezydent. W przypadku prowadzenia wojny 

następowała mobilizacja do tzw. służby wojennej. Propozycje konstytucyjne lidera KPN uległy 

z czasem przewartościowaniu. U progu polskiej niepodległości odszedł od wizji armii opartej 

o obowiązkową służbę wojskową, proponując w zamian model mieszany z relatywnie 

niewielką armią zawodową ale szerokim zapleczem w postaci zorganizowanych wojsk 

terytorialnych1642. 

Drugim rodzajem służby państwowej określonym w projekcie konstytucyjnym była służba 

cywilna. Prawo powoływania urzędników posiadali poszczególni ministrowie oraz Kanclerz. 

Nie wszyscy pracownicy administracji państwowej mieli być powoływani do służby cywilnej. 

Lider KPN przewidywał taką drogę dla samodzielnych stanowisk, gdzie decyzyjność 

urzędnicza była większa. Kosztem uzyskiwania pewnych przywilejów, ograniczeniu miały 

ulegać niektóre prawa obywatelskie pracowników służby cywilnej. Urzędnicy ci nie mogliby 

należeć do żadnej partii politycznej, związków zawodowych lub instytucji o podobnym 

charakterze. Obostrzeniu miała podlegać także możliwość opuszczania przez nich kraju. Mieli 

mieć także zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem była działalność 

naukowa, literacka i artystyczna. Służba cywilna podlegać miała sądom honorowym (w 

sprawach o naruszenie zasad moralnych i etyki zawodowej). Wykaz stanowisk które 

podlegałaby służbie cywilnej miał sporządzać Kanclerz. Dokument był następnie zatwierdzany 

w formie prezydenckiego rozporządzenia1643. 

Konstytucyjnie przewidziano także instytucję Trybunału Stanu, który miałby prawo sądzić 

prezydenta (także byłego) w kwestiach związanych ze złamaniem konstytucji lub 

przestępstwem pospolitym. Dla postawienia zarzutów wymagana była liczba 2/3 głosów Izby 

Poselskiej lub Senatu. W przypadku urzędującego prezydenta postawienie zarzutów 

równoznaczne było z zawieszeniem jego obowiązków a funkcję głowy państwa przejmował 

Marszałek Senatu. W takim przypadku prezydenta sądził 12-osobowy Trybunał Stanu, w 

którego gronie musiało być przynajmniej 7-miu zawodowych sędziów. Ogłoszony wyrok 

                                                 
1642 Ibidem, s. 54-55; O armię nowego typu (rozmowa z Leszkiem Moczulskim), „Honor i Ojczyzna” 25 III 1990 
r., nr 3, s. 22. 
1643 L. Moczulski, Trzecia Rzeczypospolita w zarysach (materiał do dyskusji), [1984], s. 55-56. 



538 
 

musiał być jednomyślny. W innym przypadku liczbę sędziów zwiększano do 24 i wówczas 

decydowała zwykła większość głosów. Uznanie winnym automatycznie oznaczało rozpisanie 

nowych wyborów prezydenckich1644. Z kolei posłowie oraz senatorowie chronieni byli 

immunitetem. Jego zniesienie było możliwe po uzyskaniu zgody 2/3 przedstawicieli danej izby 

parlamentu. Podobną procedurę Moczulski przewidywał w przypadku posłów do sejmików 

wojewódzkich, radnych gmin oraz członków Naczelnej Rady Gospodarczej1645. 

Leszek Moczulski pragnął także zawrzeć w konstytucji rejestr praw i obowiązków 

obywatelskich, których szczegółowe rozwinięcie pozostawiał osobnym ustawom. Dostrzegał 

przy tym, że niektóre przepisy były tak oczywiste (oraz zawarte w ratyfikowanych 

konwencjach międzynarodowych), iż nie widział potrzeby przytaczania ich w zapisach 

konstytucji. Jako przykład podawał zakaz niewolnictwa. Zdaniem Moczulskiego 

„nieporozumieniem” było umieszczanie w ustawie zasadniczej zapisów o wolności od strachu 

i ubóstwa, gdyż zapewnienie owych wolności - jego zdaniem - nie zawsze leżało w 

kompetencjach państwa. „Postanowienia Konstytucji są prawem najwyższym, a nie deklaracją 

intencji: muszą być wykonywane, a nie zapowiadane”. W dalszej części lider KPN sceptycznie 

odnosił się do umieszczenia w konstytucji zapisów dotyczących uprawień obywateli, np. prawa 

do mieszkania. Nazywał je chwytem propagandowym, który może być niebezpieczny. Jego 

zdaniem konstytucja powinna się ograniczać jedynie do określenia praw kardynalnych, wśród 

których wymieniał: suwerenność narodu, równość praw i obowiązków wszystkich obywateli, 

swobodę postępowania, wolność i godność osobistą, prawo własności, prawo do 

sprawiedliwego sądu, wolność wyznania, wolność słowa, wolność nauczania i prowadzenia 

badań naukowych, prawo do tajemnicy korespondencji, prawdo do swobodnego poruszania się 

i wyboru miejsca zamieszkania, prawo do zrzeszania się, prawo do zgromadzeń, prawo do 

opieki społecznej. Apelował także by konstytucja przewidywała mechanizmy działania 

wynikające z sytuacji nadzwyczajnych. Wyróżniał trzy rodzaje takich sytuacji: konflikt 

pomiędzy różnymi rodzajami władzy, zagrożenie wewnętrzne państwa (niekoniecznie 

zawinione przez rządzących) oraz zagrożenie zewnętrzne. Po czym proponował konkretne 

mechanizmy rozwiązywania sytuacji konfliktogennych, wyraźnie określając która władza w 

danym wypadku powinna mieć decydujący głos1646. 

Moczulski zastanawiał się także nad procedurą zmiany konstytucji, gdyż jego zdaniem 

pomimo dążeń do stworzenia „maksymalnej trwałości” przyjętych rozwiązań ustrojowych, 

                                                 
1644 Ibidem, s. 58-59. 
1645 Ibidem, s. 59. 
1646 Ibidem, s. 59-68. 
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system powinien być na tyle elastyczny by dopuszczać możliwość modyfikacji. Pisał o trzech 

drogach zmiany ustawy zasadniczej: zmianie całej Konstytucji, zmianie jej „podstawowych 

zasad” oraz zmianie „pozostałych postanowień” Konstytucji. Do zmiany całości zapisów 

wymagana była zgoda kwalifikowanej większości 2/3 jednej z izb parlamentu. Następnie 

wniosek był poddawany obradom Sejmu, który w przypadku uzyskania 2/3 głosów przyjmował 

uchwałę o zmianie konstytucji. Powołana następnie Komisja Konstytucyjna pracowała nad 

projektem nowej ustawy zasadniczej, jednak wcześniej przeprowadzano wybory 

parlamentarne. Projekt, po uzyskaniu 2/3 głosów Sejmu byłby następnie poddawany pod ocenę 

społeczeństwa w referendum. Podobna procedura miała być stosowana w przypadku zmiany 

„podstawowych zasad”. Jednak w tym przypadku z inicjatywą mógł wystąpić prezydent lub 

jedna z izb parlamentu. Pozostała praktyka pozostawała bez zmian. Łatwiejsza była procedura 

stosowana w sprawie „pozostałych postanowień”. W tym przypadku powołana przez Sejm 

Komisja Konstytucyjna proponowała poprawki akceptowane przez większość 2/3 posłów. 

Proponowana procedura nie wymagała przeprowadzenia nowych wyborów ani referendum. O 

konstytucyjnie silnej pozycji głowy państwa świadczył m.in. fakt, że projekt Moczulskiego 

przewidywał możliwość prezydenckiego weta nawet w przypadku zmian konstytucji1647. 

Lider KPN rozważania nad kształtem ustrojowym przyszłej III Rzeczpospolitej zakończył 

w kwietniu 1984 r. Broszury z jego propozycjami nie rezonowały jednak na inne nurty 

podziemia. Trudno odnaleźć polemiki czy chociażby prześmiewcze komentarze streszczonej 

powyżej wizji. Projekt, który posiadał niewątpliwe wady, był jednak przewidziany jako wstęp 

do dyskusji programowej. Widać w nim nawiązania nie tylko do myśli piłsudczykowskiej i 

rozwiązań znanych z II Rzeczpospolitej ale także głębsze sięgnięcie do historii polskiego 

ustroju. Odwołania - głównie symboliczne - do I Rzeczpospolitej, wyrażały konfederackie 

przywiązanie do tradycji. Mogły się jednak łatwo stać elementem prześmiewczych ataków. O 

tym, że się nie przyjęły świadczy m.in. fakt, że KPN będąc już jedną z sił parlamentarnych III 

RP tak głęboko do rozwiązań I RP się nie odwoływała. Przedstawiony w 1994 r. konfederacki 

projekt konstytucji wzorował się głównie na zapisach, tak bliskiej Moczulskiemu, konstytucji 

kwietniowej z 1935 r.1648. 

Chociażby na tym przykładzie widać, że piłsudczykowski sposób myślenia był jednym z 

podstawowych elementów myśli politycznej KPN. Potrafił ją skutecznie kształtować przez 

pierwszą dekadę działalności a także wpływać na inicjatywy ustawodawcze KPN proponowane 

już w niepodległym kraju.  

                                                 
1647 Ibidem, s. 68-69. 
1648 M. Wenklar, op.cit., s. 94-97. 
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Zakończenie 

KPN nie odegrała w upadku PRL wiodącej roli i nie była beneficjentem przemian 

politycznych. Jednak teza o nieistotnej roli Konfederacji w dziejach PRL wydaje jest 

przesadzona. Gdyby było inaczej, nie byłaby przedmiotem rozmów pomiędzy przywódcami 

PRL i ZSRS a jej lidera nie gościłby wiceprezydent jednego z dwóch ówczesnych 

supermocarstw. W więziennym dzienniku Tadeusz Stański zapisał: „Jeśli przegramy to hasło 

KPN być może będzie interesować wąskie grono historyków a ideę Niepodległości będą 

realizować inni podobni do nas, często nie wiedząc, że był KPN tak jak my przecież o wielu 

naszych poprzednikach nie wiemy […] W razie czego pozostaje tylko pewność, że za nami 

pójdą inni. To gdy nas zabraknie, to przyjdą i poniosą tę ideę inni. Że nigdy ich nie zabraknie. 

Niepodległej Polski nie można zamknąć do więzienia, nie można jej rozstrzelać. Nie można jej 

wykorzenić z dążeń Polaków”1649. 

Niepodległość, jako jasno wyartykułowany cel, była cechą wyróżniającą KPN w gronie 

opozycji przedsierpniowej. W latach późniejszych jej radykalizm nie był już tak wyjątkowy. 

Im było bliżej upadku PRL, tym więcej istniało struktur konspiracyjnych, które niepodległość 

artykułowały jako cel istnienia. Zdawano sobie z tego doskonale sprawę wewnątrz KPN, czego 

dowodem były podejmowane - zwłaszcza u schyłku lat 80-tych - inicjatywy zjednoczeniowe 

tzw. opozycji niepodległościowej. Niewiele z nich jednak wynikło, bowiem organizacje te 

niechętnie patrzyły na pomysły zjednoczeniowe a Moczulskiego postrzegano jako polityka 

usiłującego podporządkować a nie scalić na partnerskich zasadach „niepodległościowców”. 

Wieloletni przewodniczący był - co wydaje się paradoksalne - największym autem KPN 

i jej największym obciążeniem. Postrzegany nieufnie, niekiedy wrogo, przez niemal wszystkie 

odłamy opozycji potrafił wokół idei niepodległości zbudować liczącą się organizację. 

Niejednokrotnie sam dawał amunicję osobom, które zarzucały mu wodzowski styl, 

mitotwórstwo i aktywność oderwaną od realiów politycznych. Był jednak jednym z niewielu 

liderów opozycji, którzy potrafili sformułować szeroki program polityczny i elastycznie 

reagować na zmieniające się realia. Pozostawał przede wszystkim politykiem, a nie 

doktrynerem. O ile KPN nigdy nie zrezygnowała z niepodległościowych celów to narzędzia 

jakie stosowała przez opisywaną dekadę były różnorodne. Od prób startu w wyborach po 

organizowanie manifestacji i blokad siedzib PZPR; od totalnej negacji komunistycznej władzy 

po prowadzenie z nią dialogu (w tym z przedstawicielami MSW) itp. Odkrycie konfederackiego 

realizmu okazało się jednym z najbardziej zaskakujących efektów prowadzonych badań. 

                                                 
1649 AAN, Konfederacja Polski Niepodległej, sygn. 1, Dziennik Tadeusza Stańskiego, k. 1. 
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Marzenia o niepodległej Polsce nie zaprowadziły tego środowiska w stronę oderwanych od 

rzeczywistości działań. 

„Dla KPN obok wolności wiodącymi wartościami są niepodległość, suwerenność oraz 

tradycja” - pisał nie jeden z jej członków, ale komunistyczny propagandysta, Wiesław 

Rehan1650. Jak słusznie zauważali - już w okresie transformacji ustrojowej - wysocy rangą 

funkcjonariusze SB i jednocześnie autorzy nieopublikowanej monografii KPN, organizacja ta 

wyróżniała się na tle innych struktur opozycyjnych trzema determinantami: niepodległość, 

suwerenność oraz tradycja. Przejawiały się w dążeniu do zerwania „przyjaznych stosunków” z 

ZSRS, pozbawieniu PZPR przywódczej roli w państwie oraz budowie nowego systemu 

politycznego1651. Inny resortowy historyk dodawał, że w okresie poprzedzającym 

wprowadzenie stanu wojennego „intensyfikując swoją działalność oraz rozszerzając wpływy w 

szczególnie korzystnym dla siebie okresie głębokiego kryzysu społeczno-politycznego i 

gospodarczego, stanowiła realne zagrożenie dla istnienia monopolu władzy PZPR”1652. 

Podobne do oficerów SB wnioski wyciągnął Paweł Wierzbicki, według którego konfederacki 

model opozycyjności wyróżniały trzy elementy: eksponowanie idei niepodległości jako celu 

działania, odwołanie do tradycji polskiego ruchu narodowowyzwoleńczego oraz przyjęcie 

formuły partii politycznej, jako formuły organizacyjnej. Taki model stanowił nową jakość na 

mapie organizacji antysystemowych w PRL1653. 

W pracy opisano skomplikowane relacje łączące KPN z ideowymi rywalami z opozycji 

oraz aparatem władzy i represji. Droga od jawnie deklarowanej wrogości do wzajemnej 

akceptacji, którą pokonali przedstawiciele KPN i KSS „KOR”, pokazuje, że w systemie 

niedemokratycznym prowadzenie sporów politycznych uzależnione było od zewnętrznej 

sytuacji. Wiodącą rolę odegrał w zbliżeniu wspólny wróg, czyli PZPR. Wcześniej ostrość 

sporów była zależna od reakcji komunistycznej propagandy, której nie chciano dostarczać 

argumentów do atakowania całej opozycji. W takich przypadkach wzajemne animozje 

schodziły na plan dalszy. Doskonale mechanizm ten opisano w jednej z audycji RWE, która 

dokumentowała przebieg procesu liderów KPN z 1986 r.: „W sytuacji zagrożenia 

elementarnych, narodowych i demokratycznych wartości przez totalitarną władzę na drugi plan 

muszą zejść ideowe i polityczne kontrowersje w środowiskach opozycyjnych. Jak mówił 

Władimir Bukowski po przyjeździe na Zachód: «Nie jestem z obozu lewicy, ani z obozu 

                                                 
1650 W. Rehan, Konfederacja…, s. 39. 
1651 AIPN, 00473/79, Z. Pudysz, J. Karpacz, Konfederacja Polski Niepodległej. Ciąg dalszy, Departament 
Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, Warszawa 1989, s. 4-5. 
1652 AIPN, 1510/5914, J. Kamiński, KPN. Założenia organizacyjne i działalność, WBP ASW 1990, k. 7. 
1653 P. Wierzbicki, Konfederacja Polski Niepodległej - model opozycyjności…, s. 16. 
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prawicy. Jestem z obozu koncentracyjnego». PRLowska władza nie zamyka do więzień swoich 

przeciwników politycznych dlatego, że ktoś ma bardziej lewicowe, bądź prawicowe poglądy. 

Zamyka ludzi do więzień kierując się odwieczną zasadą wszelkiej maści totalistów: kto nie jest 

z nami, ten jest przeciwko nam”1654. 

KPN powstawała jako niewielka organizacja kadrowa, w dodatku już na starcie mocno 

spenetrowana przez agenturę SB. „Szaleńcy niepodległości”, jak ich określono we wstępie, 

faktycznie rzucili wyzwanie systemowi w bezceremonialny, by nie rzec bezczelny, sposób. 

Propagandowo chwytne hasło o pierwszej za żelazną kurtyną partii politycznej niezależnej od 

komunistów trafiało do wyobraźni. Te kilkadziesiąt osób, które wówczas włączyły się w 

działalność KPN musiały wykazać się znacznym stopniem odwagi, nie znały bowiem skali 

represji jakie władza wobec nich zastosuje. Świadomi problemów zawodowych, czy 

umieszczenia w areszcie zapewne nie spodziewali się, że ciągłe psychiczne szykany i 

notoryczne nękanie może być tak wyczerpujące. Widać to było po dużej fluktuacji 

konfederackich kadr. Zwłaszcza tych sprzed powstania „Solidarności” oraz z okresu 

obowiązywania stanu wojennego. Konfederacja zaczynała od kilkudziesięciu aktywistów w 

okresie poprzedzającym solidarnościową rewolucję. Lawinowy wzrost liczebności KPN 

nastąpił pomiędzy 31 sierpnia 1980 r. a 13 grudnia 1981 r., gdy jej szeregi zasiliło ok. 1500-

2000 działaczy (liderzy partii zawyżali tę liczbę nawet do kilkudziesięciu tysięcy członków). 

Była to już liczba znacząca, zwłaszcza, że mimo istnienia „Solidarności” konfederaci byli wciąż 

represjonowani i szykanowani. Stan wojenny stał się czasem niemal pełnej demobilizacji. 

Struktury KPN odradzały się oddolnie i w tym procesie aktywny udział brało maksymalnie 

kilkaset osób. Dopiero amnestia 1986 r. i działalność liderów partii doprowadziła do 

reaktywacji jej aktywności i osiągnięcia u schyłku PRL stanu nie przekraczającego 500 

działaczy. Lawinowy wzrost nastąpił w 1990 r., gdy liczba konfederatów przekroczyła 20 

tysięcy członków. Działo się to już w czasach, gdy aktywność polityczna nie oznaczała 

automatycznych represji. 

Braki kadrowe ograniczały skuteczność oddziaływania KPN na społeczeństwo. Także 

oddziaływanie konfederackiej prasy było znikome. SB udawało się przejmować znaczną część 

wydawnictw albo blokować próby druku gazet czy ulotek. Wprowadzona w szeregi opisywanej 

partii agentura - poza schyłkiem lat 80-tych - skutecznie pozwalała na takie działania. Nie 

zdołała jednak wpłynąć na linię polityczną. Pomimo wejścia kilku TW do Rady Politycznej, 

nie byli oni w stanie wpływać na treść dokumentów KPN. Od początku Konfederacja stanowiła 

                                                 
1654 AIPN, 0716/150, t. 3, SOR „Oszuści”, Przegląd Audycji Zagranicznych: RWE, 4 III 1986 r., k. 257. 
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partię wodzowską, co pomagało jej prowadzić działalność i zewrzeć szeregi w obliczu działań 

SB. W pierwszym okresie Moczulski liczył się z pewnością ze zdaniem Romualda 

Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego. Cała trójka funkcjonowała na partnerskich, 

równoprawnych zasadach. Z czasem przewodniczący Konfederacji stał się jednoosobowym 

organem decyzyjnym, „wodzem” od którego przyjmowano rozkazy a nie z którym 

dyskutowano o strategiach politycznych. Widać to doskonale po składzie kolejnych Rad 

Politycznych, w których pojawili się z czasem młodzi, często zapatrzeni w Moczulskiego, 

działacze. 

Nie bez znaczenia były dla nich odwołania do tradycji historycznej, na której KPN 

budowała własną tożsamość. W ostatniej dekadzie PRL żyli wciąż nie tylko kombatanci AK i 

powojennego podziemia ale spotkać można było także dawnych legionistów, uosabiających 

tradycje i mit II Rzeczpospolitej. Moczulski podkreślający rolę nurtu niepodległościowego, 

znający osobiście przedstawicieli tych środowisk przyciągał patriotycznie nastawioną 

młodzież. Dla niej aktywny antykomunizm stanowił także rodzaj pokoleniowego buntu. 

Zauważalne to było zwłaszcza u schyłku lat 80-tych. 

Konfederacja nie zdołała, w przeciwieństwie do KSS „KOR”, odegrać znaczącej roli w 

funkcjonowaniu „Solidarności”. Pomimo czynionych prób, jej działacze rzadko mieli 

możliwość wejścia do władz związkowych. Jest pewnym paradoksem historii, że okres 

solidarnościowej rewolucji został zapamiętany jako czas relatywnej wolności w PRL, dla 

liderów KPN oznaczał nasilenie represji i miesiące spędzone w więziennej celi. Ich obrona była 

oddolna, inspirowana przez szeregowych związkowców, skupionych w KOWzP. Potwierdza 

to tezę z badań socjologicznych poświęconych ruchom społecznym. Szereg badaczy skłania się 

bowiem do opinii o relatywnym wzroście mobilizacji w momencie zwiększania stopnia represji 

przez niedemokratyczne reżimy1655. Władze centralne „Solidarności” oraz Episkopat, 

obawiając się reakcji władz, nie działały tak dynamicznie w tej sprawie, jak chociażby w 

sytuacji gdy aresztowany został Jan Narożniak. Naciski na uwięzienie konfederatów i zduszenie 

„kontrrewolucji” (z którą byli utożsamiani), jakie czyniła w tym czasie Moskwa, wydają się te 

obawy potwierdzać. Był to jeden z nielicznych momentów historii KPN, gdy stała się 

przedmiotem analiz zarówno w ZSRS jak i USA oraz tekstów prasowych za granicą. 

Wytoczony przez władze proces odbywał się w zupełnym chaosie i nie był przez nie 

kontrolowany. Solidarnościowa rewolucja dotarła wówczas do wymiaru sprawiedliwości, 

uruchamiając proces uniezależniania się sędziów od partyjnych wytycznych. Dopiero przejęcie 

                                                 
1655 Zob. M. Osa, K. Schock, op.cit., s. 133-135. 
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sprawy, po 13 grudnia 1981 r., przez sąd wojskowy zapewniło „właściwy” jej przebieg. 

Wystąpienia oskarżonych w sądzie bez wątpienia ośmieszały władze i przysparzały 

popularności Konfederacji. Kpiący i atakujący władze liderzy KPN zamienili wówczas trybunę 

sądową na własne centrum konferencyjne i swobodnie informowali o celach i programie KPN. 

Następnie przekaz ten poprzez RWE oraz prasę, także związkową i oficjalną, docierał do 

społeczeństwa, powodując dalszy wzrost sympatii do programu KPN. Wpływał także na 

znaczący rozrost jej szeregów. 

Proces został przerwany decyzją gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. 

Z uwagi na jawną formułę działania, oraz daleko posuniętą penetrację ze strony SB, 

konfederackie struktury zostały całkowicie rozbite a działacze trafili do ośrodków 

odosobnienia. Nie oznaczało to jednak końca partii. Internowani często podejmowali akcje 

protestacyjne, a ci którzy pozostali na wolności usiłowali odtworzyć komórki KPN w 

konspiracyjnych realiach. Włączyły się w tę działalność także nowe osoby, jednak dłuższa 

działalność w konspiracji okazywała się trudna i często kończyła się aresztowaniami. Mimo to, 

próby reaktywacji Konfederacji podejmowane były przez cały czas. Często oddolnie, głównie 

przez młodzież, która radykalizowała się po wprowadzeniu stanu wojennego, nie akceptując 

brutalności władz. Istniały wówczas obawy, formułowane chociażby przez Andrzeja 

Szomańskiego, by KPN nie przekształciła się w organizację o charakterze terrorystycznym. 

Opisane w pracy przykłady pokazują, że faktycznie obawy przed gromadzeniem broni i 

próbami podjęcia działań siłowych - wbrew kierownictwu partii - były realne. 

Przebywający w barczewskim więzieniu liderzy mieli niepełną wiedzę o sytuacji 

panującej w kraju oraz ograniczony wpływ na jej rozwój. Więzienie budowało ich kapitał 

symboliczny, istotny w późniejszej działalności. Opuszczając zakład karny nie zamierzali 

rezygnować z aktywności publicznej. Nawarstwiające się w tym czasie różnice co do metod 

działania oraz spory natury personalnej i ambicjonalnej doprowadziły do pierwszego rozłamu. 

Szeregi partii opuścili w 1984 r. Szeremietiew, Stański i Jandziszak oraz ich zwolennicy. Przy 

Moczulskim zostali głównie młodzi działacze oraz osoby, z którymi utrzymywał przyjacielskie 

stosunki, jak Andrzej Szomański. Rozłam, w przeciwieństwie do kolejnego procesu, nie 

wpłynął jednak na zahamowanie działalności KPN. 

Na kolejny proces władze były przygotowane. Pomimo przyjęcia przez oskarżonych tej 

samej taktyki co w 1981 r., proces nie odegrał istotnej roli. Po pierwsze, konfederaci nie byli 

jedynymi sądzonymi wówczas opozycjonistami. Po drugie, proces trwał zaledwie kilka tygodni 

i oskarżonym ograniczano możliwości swobodnej wypowiedzi. Skazani nie przesiedzieli w 
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celach długo, gdyż kolejna amnestia wprowadzona w 1986 r. doprowadziła do wypuszczenia 

na wolność zdecydowaną większość dotychczasowych więźniów politycznych. 

W tym czasie nastąpiło symboliczne pojednanie Moczulskiego ze środowiskiem 

korowskim. Przewodniczący KPN brał udział w niezależnych uroczystościach 

upamiętniających powstanie w getcie warszawskim a także gościł w mieszkaniu Jacka Kuronia 

podczas uroczystości 10-lecia KOR. Nie przełożyło się to na zacieśnienie więzów, gdyż KPN 

oraz środowisko skupione wokół Kuronia miały odmienne interesy i cele polityczne. Obaj 

opozycjoniści inaczej postrzegali zmieniającą się rzeczywistość, czego dowodem były głośne 

polemiki prasowe. Kreślone przez nich krajobrazy „przed” i „po” bitwie doskonale lustrowały 

dwie wizje rozwoju sytuacji politycznej, jakie wychodziły ze środowisk opozycyjnych. Kuroń 

uosabiał prąd dążący do wypracowania kompromisu z władzami i budowania na tym 

demokratycznego systemu. Moczulski nawoływał do bezkrwawej rewolucji, która miała 

doprowadzić do bankructwa systemu i budowy na jego zgliszczach demokratycznej i 

niepodległej III Rzeczpospolitej. Państwa odcinającego się od dziedzictwa PRL. Był zresztą 

osobą, która określenie III RP wprowadziła i upowszechniła w drugoobiegowym dyskursie. 

Polska transformacja przybrała ostatecznie kształt hybrydowy, łącząc wybrane elementy z obu 

wizji rozwoju sytuacji politycznej. 

Metody działania stosowane przez KPN nie zawsze znajdowały zrozumienie w gronie 

jej potencjalnych sympatyków. Dla nastawionych antysystemowo i radykalnie opozycjonistów 

niezrozumiałe niekiedy były dążenia do partycypacji w procesie wyborczym, który był 

fałszowany (np. w 1980 r.) lub reglamentowany (w 1989 r.). Zarysowało się to zwłaszcza w 

trakcie kampanii i wyborów czerwcowych. KPN była wówczas jedynym przedstawicielem tzw. 

opozycji niepodległościowej, który zdecydował się na udział w wyborach. Pozostałe, z 

Solidarnością Walczącą na czele, zdecydowały się na bojkot. W rozkroku znaleźli się szeregowi 

konfederaci, którym nieobce były pozornie sprzeczne zachowania. Potrafili w ciągu dnia 

zbierać podpisy pod kandydaturami KPN, a wieczorami brać udział w zamalowywaniu murów 

hasłami nawołującymi do bojkotu wyborów. Wynikało to z ich dążenia do szybkich zmian: 

przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów, likwidacji PZPR i pociągnięcia do 

odpowiedzialności sprawców komunistycznych zbrodni, w tym ludzi odpowiedzialnych za 

wprowadzenie stanu wojennego. 

Okres transformacji dla KPN oznaczał rewolucyjną zmianę kontekstu działania. W maju 

1990 r. zlikwidowana została SB, co oznaczało kres istnienia bezpośredniego przeciwnika. To 

esbecy, stanowiący „zbrojne ramię” PZPR, zajmowali się na co dzień niszczeniem przejawów 

konfederackiej aktywności. Analiza zachowanych dokumentów pozwala na sformułowanie 
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kilku tez związanych z tym zagadnieniem. Widać wyraźnie, że przez pierwsze miesiące i lata 

jawna i otwarta formuła działalności przyniosła efekt uboczny w postaci znacznej penetracji 

przez organa MSW. Wprowadzanie do konfederackiego środowiska TW niejednokrotnie 

kończyło się sukcesem. Zwłaszcza, że agentami okazywali się kombatanci AK, ludzie mający 

za sobą lata spędzone w stalinowskich więzieniach. Był to okres, w którym esbekom udawało 

się także werbować młodszych konfederatów a efekty tych działań bywały różnorodne, czego 

przykładem może być Bernard Koleśnik i Matylda Sobieska. Pierwszy odegrał znaczącą rolę 

w operacjach wymierzonych w KPN, natomiast werbunek drugiej miał niewielkie znaczenie 

dla rozpoznania działalności Konfederacji. 

Penetracja agenturalna Konfederacji z biegiem lat nie była już tak szeroka i u schyłku 

lat 80-tych pojawiały się opinie płynące z kierownictwa Departamentu III MSW, iż jest dalece 

niewystarczająca. Faktycznie, w reaktywowanej w połowie lat 80-tych Radzie Politycznej nie 

znalazł się ani jeden aktywny TW. Wcześniej SB udawało się doprowadzić do sytuacji, że 

funkcję tymczasowego przewodniczącego pełnił czynny TW, tj. Krzysztof Gąsiorowski. KPN 

jak i jej lider przez lata wywoływali kontrowersje, zarówno na szczytach PRLowskiej władzy 

jak i w gronie działaczy opozycyjnych. Spotykali się także z zarzutami o agenturalność, co w 

przypadku organizacji konspiracyjnych i antysystemowych nie jest w historii zjawiskiem 

wyjątkowym. „Historycy nie dysponują wiarygodnymi informacjami, które pozwoliłyby 

ustalić, gdzie kończył się rzeczywisty opór, a zaczynała mistyfikacja lub prowokacja” - pisała 

o powojennej rzeczywistości, nie mając dostępu do akt MBP, Krystyna Kersten1656. Opinię tę 

można powtórzyć wobec ocen formułowanych w gronie politycznej emigracji, inteligenckich 

salonów i w środowiskach opozycyjnych przełomu lat 70. i 80. Wszyscy oni, tak jak historycy 

z czasów gdy Kersten pisała swoją książkę, nie posiadali wiarygodnej wiedzy. Dysponowali 

jedynie plotkami i pogłoskami, którym w różnym stopniu dawano wiarę. Na tym mechanizmie 

opierały się zarzuty kierowane w stronę KPN i jej lidera. Także te dotyczące działania 

agenturalnego. Moczulski potwierdzał jedynie „kontrowersyjność” Konfederacji. 

Argumentował w następujący sposób: „Bo i jest kontrowersyjna. Skoro chcemy całkowitej 

zmiany ustroju i wyrwania Polski spod radzieckiej hegemonii oraz uważamy to za całkowicie 

realne, bardziej realne niż demokratyzacja PRL - musimy być kontrowersyjni. Także z tego 

powodu, że nie chcemy być klubem dyskusyjnym, a zdyscyplinowaną strukturą partii 

politycznej […] Ale bardzo często kontrowersyjność pochodzi stąd, że wmawia się nam 

poglądy, metody i działania, z którymi nie mamy nic wspólnego”1657. 

                                                 
1656 K. Kersten, Narodziny…, s. 131. 
1657 Rozmowa z Leszkiem Moczulskim, „Puls. Nieregularny kwartalnik literacki” 1987, nr 32, s. 83-84. 
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Rzadko dostrzeganym w literaturze zagadnieniem były kontakty łączące opozycję z 

przedstawicielami polskiej emigracji politycznej. Na tym polu aktywność KPN była bardzo 

rozbudowana. Nie chodziło jedynie o pozyskiwanie w ten sposób środków finansowych. 

Wychodząca z perspektywy legalistycznej Konfederacja widziała w rządzie emigracyjnym 

alternatywę dla komunistów. Zakładane najczęściej w prywatnych mieszkaniach i działające w 

oparciu o wolontariat Biura Zagraniczne pozwalały - w ograniczonym zakresie - propagować 

program partii także poza granicami kraju. Głównie wśród Polonii rozsianej na całym świecie. 

Zbierano dzięki temu także fundusze. Jednak sprowadzanie istnienia owych biur tylko do tego 

zadania byłoby spłyceniem tematu. To dzięki aktywności nowojorskiego biura możliwe 

okazało się spotkanie Leszka Moczulskiego z wiceprezydentem USA Georgem Bushem. Było 

to jedno z najważniejszych osiągnięć, jeżeli mowa o międzynarodowej aktywności KPN. 

Rola KPN rosła w ważnych momentach dziejowych. Największe znaczenie partia ta 

miała w okresie solidarnościowej rewolucji, gdy była brutalnie rozbijana przez aparat podległy 

PZPR oraz w okresie transformacji ustrojowej, kiedy wyrosła na największego - obok 

Solidarności Walczącej - krytyka okrągłego stołu, a następnie rządu Tadeusza Mazowieckiego 

i planu reform gospodarczych sygnowanego nazwiskiem Leszka Balcerowicza. Warto 

zapamiętać, że wieloletnia działalność zmierzająca do prawnego usankcjonowania działalności 

odbywała się w cieniu bieżących wydarzeń politycznych. Start kandydatów KPN w wyborach 

czerwcowych i marcowych wyborach samorządowych, wprowadzenie ustawy o partiach 

politycznych a także wybory prezydenckie bezpośrednio dotyczyły KPN. Jednak w żadnym z 

opisywanych wydarzeń Konfederacja nie odegrała wiodącej roli. Ostatnie miejsce w 

pierwszych wyborach prezydenckich Leszka Moczulskiego było tego symbolem. Konfederacja 

była zbyt silną partią by zniknąć ze sceny politycznej, ale zbyt słabą by pokusić się o odegranie 

wiodącej roli. Płynnie przeszła z działalności opozycyjnej, w której pewne segmenty musiała 

konspirować, do rywalizacji w demokratycznym systemie politycznym. 

Okazało się to możliwe dzięki respektowaniu demokratycznych reguł gry. KPN była 

bowiem przez cały czas partią polityczną wpisującą się w definicję właściwą dla systemu 

demokratycznego. W latach 1979-1989 zmuszona została do aktywności w systemie 

niedemokratycznym, z hegemonicznym systemem partyjnym. Walka z narzuconym Polsce 

systemem jałtańskim wpisywała się naturalnie w cele KPN. Z kolei protesty przeciwko 

obecności jednostek sowieckich w Polsce stanowiły doskonałą egzemplifikację stylu 

działalności KPN. Powszechne były wówczas głosy o nierealności tego postulatu, czy zbyt 

radykalnych form protestu (podjęcie głodówki). Finalnie cel został osiągnięty, aczkolwiek bez 

bezpośredniego udziału konfederatów. 
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Krzysztof Król podczas jednej z rozmów zwrócił uwagę na pewien niedostrzegany w 

historiografii element działalności grup postrzeganych jako radykalne. Jego zdaniem, 

przynajmniej w kierownictwie jego partii, w trakcie rozmów okrągłego stołu, powszechny był 

pogląd, że radykalne postulaty KPN mogły stanowić dodatkowy argument dla strony 

solidarnościowej. Myślano w ten sposób: PZPR miała „beton” partyjny, który bywał 

argumentem komunistów dla jak najmniejszych ustępstw. Z kolei Wałęsa i jego ówczesne 

otoczenie mogło kontrować to stwierdzeniem, o naciskach „radykałów” m.in. z KPN. Dzięki 

temu wzrastała ich pozycja przetargowa. Faktycznie argumentem tym Wałęsa usiłował grać, 

chociaż nie tak często jak komuniści. 

KPN bez wątpienia wpłynęła na obraz opozycji ostatniej dekady PRL. Jej jasno 

deklarowany cel i radykalne - ale wpisujące się w demokratyczny system zachowań 

politycznych - środki działania stanowiły atrakcyjną mieszankę dla antykomunistycznie 

nastawionych grup społecznych, zwłaszcza młodzieży i robotników. U schyłku lat 80-tych 

stanowiła - na przemian z SW - główną siłę radykalnej opozycji. Wśród warszawskich salonów 

i w środowiskach inteligenckich była jednak przyjmowana z dystansem. Głoszony przez KPN 

program oceniano jako nierealny i - w dużej mierze zasadnie - populistyczny. 

Rozmowy toczone po latach z konfederatami, bez względu na ich obecne afiliacje 

polityczne i trajektorie życiowe, mają wspólny element. Większość z nich zauważa, że 

diagnoza i cel polityczny sformułowane przez Leszka Moczulskiego w „Rewolucji bez 

rewolucji” były trafne. „Wódz” jako jeden z niewielu przewidział szybki upadek PRL i 

narodziny niepodległej III RP. Ocenie tej niekiedy towarzyszy zawód, że za trafną analizą nie 

poszedł sukces wyborczy. Moczulski pozostaje bowiem najwybitniejszym przedstawicielem 

opozycji demokratycznej, który w niepodległym państwie nie objął żadnego znaczącego 

stanowiska publicznego. Partia której przewodził była stałym elementem życia 

parlamentarnego lat 90-tych, ale nie partycypowała w rządach. Poprzestała - w myśl klasycznej 

definicji politologicznej - jedynie na dążeniu do zdobycia władzy. O jej utrzymaniu nigdy nie 

było mowy. Analogicznie jak w PRL. Wówczas Konfederacja dążyła do likwidacji rządów 

PZPR, ale w samym upadku partii komunistycznej nie odegrała roli. Mimo to pozostaje jednym 

z najciekawszych politycznie elementów powojennej historii Polski. 

Stawiane w pracy pytania badawcze pozwoliły spojrzeć na KPN w szerszej 

perspektywie. Analiza realiów w jakich partia funkcjonowała w latach 1979-1990 pozwoliła 

wyodrębnić zarówno uniwersalne prawidłowości jak i elementy specyficzne jedynie dla KPN. 

Zarysowane w pracy różnice w metodach działania pomiędzy Konfederacją a pozostałymi 

organizacjami opozycyjnymi działającymi w PRL wydają się szczególnie wartościowe przy 
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analizie ruchów opozycyjnych i społecznych w niedemokratycznych systemach politycznych 

(nie tylko w PRL). Nie mniej cenne wydają się wyniki badań dotyczące mechanizmów 

stosowania represji oraz działania operacyjne prowadzone przez SB. Wydaje się, że również 

one mogą być wartościowym materiałem empirycznym w bardziej pogłębionych lub 

komparatystycznych badaniach prowadzonych przez innych badaczy. 
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