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Wspomnienia.

1. Czas Solidarno!ci

Wojtka Szostaka1 pozna!em w Sierpniu 1980 roku. Przyszed! pewnego 
strajkowego dnia i chcia! rozmawia" z kim# z Komitetu Strajkowego. Tra$! na 
mnie. Przedstawi! si%, oznajmi!, i& jest cz!onkiem Konfederacji Polski Niepodleg!ej  
i zaproponowa! w imieniu KPN pomoc w strajku. Grzecznie podzi%kowa!em i w imieniu  
Komitetu Strajkowego, odmówi!em. Nigdy wcze#niej nie spotka!em nikogo z KPN 
czy jakiejkolwiek innej opozycji politycznej w PRL, a Radio Wolna Europa2, jedyne 
wówczas 'ród!o w miar% rzetelnej informacji, informowa!o g!ównie o dzia!aniach  
KSS KOR3 i ludziach zwi(zanych z parysk( �Kultur(�. W ci(gu kilku najbli&szych 
miesi%cy poch!on%!o mnie tworzenie �Solidarno#ci� w MPK i w )odzi. Zebrania infor- 
macyjne w przedsi%biorstwach, gdzie jeszcze �Solidarno#ci� nie by!o. Akcje plakatowe 
w MPK i nieformalna dzia!alno#" w tworz(cym si% Dziale Ochrony w MKZ NSZZ 
�Solidarno#"�, kiedy to trzeba by!o zorganizowa" w krótkim czasie, sprawnie i skute-
cznie dzia!aj(c( s!u&b% porz(dkow( w zwi(zku z przybyciem do )odzi Lecha Wa!%sy4 

w dniu 11 listopada. W mi%dzyczasie, przypadkowo kilkakrotnie spotka!em Wojtka.  
Którego# razu po&yczy! mi do przeczytania broszur% o nazwie �Rewolucja bez  

rewolucji� autorstwa Leszka Moczulskiego. 

1 Szostak Wojciech *ur. 1950+. Kierowca, syn p!k. Józefa Szostaka, �Filipa�; wspó!pracownik KSS �KOR�; uczestnik 

ROPCiO; udziela! miejsca na druk w rodzinnym domu; kolportowa! pras% ROPCiO i KPN; wielokrotnie pe!ni! rol% 

kierowcy L. Moczulskiego; po wpadce �centralnej drukarni� KPN zorganizowa! druk �Drogi� w )odzi; internowany 

w grudniu 1981 r.; w 1982 r. wyemigrowa! do Wielkiej Brytanii, nast%pnie do Niemiec; zatrzymany w grudniu 1981 r. 

podpisa! zobowi(zanie wspó!pracy ze s!u&bami bezpiecze/stwa; S ownik!niezale"ni!dla!kultury!1976-89, Stowarzysze-

nie Wolnego S!owa, http://www.slownik-niezaleznidlakultury.pl
2 Radio Wolna Europa � rozg!o#nia utworzona w 1949 r.; $nansowana przez USA; mia!a na celu promowanie warto#ci 

i instytucji demokratycznych a tak&e rozpowszechnianie prawdziwych informacji; skierowana przede wszystkim  

do spo!ecze/stw krajów znajduj(cych si% pod kontrol( ZSRR; zob. m.in.: A. Puddington, Rozg o#nie!Wolno#ci.!Tryumf!

Radia!Wolna!Europa!i!Radia!Swoboda!w!zimnej!wojnie, Toru/ 2009, s. 23-172.
3 Komitet Samoobrony Spo!ecznej KOR powsta! we wrze#niu 1977 r. w wyniku przekszta!cenia Komitetu Obrony  

Robotników; istnia! do wrze#nia 1981 r.; do cz!onków za!o&ycieli nale&eli m.in.: J. Andrzejewski, S. Bara/czak, L. Cohn, 

J. Kuro/, E. Lipi/ski, J.J. Lipski, A. Macierewicz, P. Naimski, A. Pajdak, W. Ziembi/ski, ks. J. Zieja; zadaniem organizacji  

by!a walka z represjami z powodów politycznych oraz wspieranie niezale&nych inicjatyw spo!ecznych; zob. m.in.:  

R. Zuzowski, Komitet!Samoobrony!Spo ecznej!KOR.!Studium!dysydentyzmu! i!opozycji!politycznej!w!Polsce, Kraków 1996.
4 Wa!%sa Lech *ur. 1943+. Dzia!acz zwi(zkowy, polityk; prezydent RP *1990-1995+; pracownik Stoczni Gda/skiej;  

cz!onek komitetu WZZ *od 1978 r.+; wspó!organizator strajku w stoczni w sierpniu 1980 r.; przewodnicz(cy 

MKS; podpisa! tzw. �porozumienia sierpniowe�; przewodnicz(cy KKW NSZZ �Solidarno#"� *1987-1990+; 

wspó!twórca porozumie/ Okr(g!ego Sto!u; w 1983 r. otrzyma! pokojow( Nagrod% Nobla; wed!ug pracy  

P. Gontarczyka i S. Cenckiewicza *SB!a!Lech!Wa $sa.!Przyczynek!do!biogra%i, Warszawa 2008+ zarejestrowany jako 

tajny wspó!pracownik SB *TW �Bolek�+; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Opozycja!w!PRL!1976-1989, t. 1, Warszawa 2010, 

s. 473-474; Opozycja!w!PRL.!S ownik!Biogra%czny!1956-1989, red. J. Skórzy/ski, Warszawa 2000, t. 1, s. 364-368.
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Nie mia!em wtedy czasu na czytanie. Przejrza!em pobie&nie i od!o&y!em na 
pó'niej. Jak si% okaza!o, do wiosny 1981 roku. 

Wczesn( wiosn( 1981 r., Jacek Kuro/5, go#" honorowy jednego z zebra/  
Delegatów �Solidarno#ci� Regionu )ódzkiego, przedstawi! kilkuset osobom zebranym  
w sali konferencyjnej Elty6, pogl(d KSS KOR i tzw. lewicy laickiej7 na temat mo&li-
wo#ci odzyskania przez Polsk% niepodleg!o#ci. Powiedzia! wprost: jedyn( mo&liw( 
form( niepodleg!o#ci dla Polski mo&e by" tylko i wy!(cznie $nlandyzacja. Wszystkie 
te utopijne mrzonki o niepodleg!o#ci to brednie wyg!aszane przez ludzi co najmniej 
niezrównowa&onych psychicznie. Dzi#, nie sta" Polski i Polaków na niepodleg!o#".  
Te s!owa zabija!y nadziej%, sia!y w(tpliwo#" i zniech%cenie. Nie chcia!em si% z nimi 
zgodzi". Zrozumia!em wtedy, &e jest mi bardzo daleko do KSS KOR. Wi%c, kiedy 
wreszcie w maju 1981 roku przeczyta!em �Rewolucj$! bez! rewolucji�, dozna!em 
wstrz(su. W Rewolucji odnalaz!em swoje marzenia, cel do realizacji, sens i tre#" &ycia. 
Nie mog!em ju& my#le" o niczym innym tylko o Rewolucji, nieznanym mi Moczulskim 
i Konfederacji Polski Niepodleg!ej, w której chcia!em by", ju& teraz, zaraz, natychmiast,  
by dzia!a" w walce o Now( Niepodleg!( Polsk%. Moje &ycie zacz%!o si% od nowa.  
A wydarzenia nabra!y tempa i rozmachu�

Natychmiast uda!em si% do domu Wojtka Szostaka i wr%cz za&(da!em 
przyj%cia do KPN. Wojtek nie mia! takich uprawnie/. Obieca!, &e porozmawia 
przy najbli&szej okazji z Moczulskim, który wraz z pozosta!ymi cz!onkami Rady 
Politycznej KPN przebywa! wówczas w areszcie tymczasowym8. Jednak nacisk  
�Solidarno#ci� i Ko#cio!a na rz(d PRL, dawa!y nadziej% na rych!e uwolnienie 
wi%'niów politycznych. 

Poprzez dzia!alno#" w �Solidarno#ci� pozna!em mnóstwo nowych ludzi  
i wielu z nich podziela!o moje zdanie, i& najwy&sza pora by w bardziej skuteczny 
ni& dotychczas sposób zaj(" si% problemem wi%'niów politycznych. W wi%zieniach 
PRL oprócz dzia!aczy KPN, przebywali równie& inni, cz%sto po s$ngowanych 
procesach. Postanowili#my, wi%c utworzy", przy MKZ NSZZ �Solidarno#"�  
Ziemi )ódzkiej, komitet broni(cy i zajmuj(cy si% sprawami wi%'niów politycznych. 
Kierownictwo !ódzkiej �Solidarno#ci� nie stwarza!o problemów w tej sprawie. 
Wr%cz przeciwnie. Otrzymali#my do dyspozycji du&y pokój na trzecim pi%trze  

5 Kuro/ Jacek *1934-2004+. Polityk, historyk, dzia!acz ZHP; pose! na Sejm X, I, II i III kadencji; cz!onek UD, UW;  

w latach 1953, 1956-1964 w PZPR; usuni%ty w 1953 r. za odmow% z!o&enia samokrytyki; wspó!za!o&yciel KOR,  

dwukrotny minister pracy i polityki spo!ecznej w rz(dach T. Mazowieckiego i H. Suchockiej *1989-1990+;  

Encyklopedia!Solidarno#ci..., s. 201; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 238-239.
6 Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej �Elta�, )ód', ul. Aleksandrowska 67<93.
7 Termin ukuty przez Adama Michnika w ksi(&ce Ko#ció ,!lewica,!dialog *Pary& 1977+ okre#laj(cy #rodowiska zwi(zane 

m.in. z J. Kuroniem, L. Ko!akowskim, A. Michnikiem czy B. Geremkiem.
8 Leszek Moczulski zosta! aresztowany 23 wrze#nia 1981 r. pod pretekstem udzielenia �prowokacyjnego� wywiadu 

niemieckiej gazecie �Der Spiegel�. W kolejnych miesi(cach aresztowano jeszcze kilkunastu dzia!aczy KPN. Byli oni 

s(dzeni w tzw. I procesie KPN w latach 1981-1982; zob.: A. S!omka, Marzenia!i!czyn.!Historia!KPN, Katowice 1995,  

s. 33-37; A. Anusz, ). Perzyna, Konfederacja.!Rzecz!o!KPN, Warszawa 2009, s. 15.
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w budynku �Solidarno#ci� przy Piotrkowskiej9. Telefon, meble biurowe  
i dost%p do drukarni. Przychodzi!o tam mnóstwo ludzi pokrzywdzonych przez  
w!adze PRL, by!ych cz!onków Armii Krajowej czy osoby prze#ladowane  
za swoje przekonania religijne. Przychodzili zwykli ludzie, cz!onkowie lub 
dzia!acze �Solidarno#ci�, gotowi do dzia!ania i wspó!pracy. Mi%dzy innymi Ola 
Koz!owska, Zbyszek Kubiak10, moja siostra Bo&ena Bi/kowska11, Piotr Radowski12,  
Wojciech Kuberski13, Ryszard Kostrzewa14, Stanis!aw Szyma/ski15, Bogdan 
J%dryka16, Janusz Fatyga, Gra&yna Sumi/ska17, �Franek� Bogdan Sadawa18,  

9 ul. Piotrkowska 260.
10 Kubiak Zbigniew *ur. 1938+. Od pa'dziernika 1980 r. cz!onek KZ w )ódzkiej Fabryce Kosmetyków  

Pollena-Ewa; uczestnik zebrania za!o&ycielskiego MKZ NSZZ �Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej; przewodnicz(cy  

KOWzP; cz!onek KPN; internowany od 13 grudnia 1981 r. do 31 marca 1982 r.; wspó!organizowa! po-

moc rzeczow( i prawn( dla osób represjonowanych za po#rednictwem Ruchu M!odej Polski  

i Polski Walcz(cej; S ownik! niezale"ni�; Encyklopedia! Solidarno#ci..., s. 233-234; NSZZ! �Solidarno#&�! w! doku- 

mentach!s u"by!bezpiecze'stwa!1980-1981, oprac.: S. Pilarski, R. Rabiega, )ód' 2010, s. 44.
11 Bi/kowska Bo&ena *1942-2011+. Siostra Zbigniewa Rybarkiewicza; dzia!aczka KPN, KOWzP; kolporter pism 

niezale&nych; w maju 1985 r. skazana przez SR w )odzi na kar% 1,5 roku wi%zienia w zawieszeniu na 4 lata za kolporta& 

pisma �Droga�; Stan! wojenny! w! regionie!  ódzkim! w! dokumentach! S u"by! Bezpiecze'stwa, oprac.: M. Kopczy/ski,  

R. Rabiega, Warszawa-)ód' 2008, s. 158.
12 Radowski Piotr *ur. 1946+. In&ynier mechanik, absolwent P), dzia!acz KPN, wspó!za!o&yciel KOWzP,  

TKZ NSZZ �Solidarno#"� w Zak!adach Odlewniczych �Polmatex-Wifama� w )odzi, redaktor pisma �Obrona�; 

odmówi! podpisania deklaracji lojalno#ci *14 XII 1981 r.+, po czym zosta! internowany; zwolniony w czerwcu  

1982 r.; w czasie pobytu w wi%zieniu usuni%ty z uczelni; w 1982 r. wyemigrowa! na sta!e do Austrii; w 2007 r.  

odznaczony Krzy&em O$cerskim Orderu Zas!ugi Rzeczypospolitej Polskiej; ibidem, s. 236.
13 Wojciech Kuberski, wspó!za!o&yciel KOWzP; redaktor wychodzacego od kwietnia 1981 r. w )odzi Biuletynu  

Informacyjnego KOWzP �Obrona�; B. Czuma, (ódzka!�Solidarno#&�!1980-1981.!Zapis!wydarze', )ód' 2010, s. 363.
14 Kostrzewa Ryszard *1946-1992+. Spawacz; pracownik ZAE �Ema-Elester� w )odzi; cz!onek Zarz(du NSZZ 

�Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej; dzia!acz ogólnopolskiego KOWzP; cz!onek KPN; aresztowany w grudniu 1981 r.  

pod zarzutem kierowania strajkiem w PGA �Polanil� w )odzi, skazany na 3 lata, a po odwo!aniu prokuratorskim  

na 4 lata *opu#ci! wi%zienie w 1983 r.+; wspó!twórca *wraz z J. D!u&niewskim+ RKW NSZZ �Solidarno#"� *przekszta!co-

nej nast%pnie w Regionaln( Komisj% Organizacyjn(, której by! przewodnicz(cym+, wydaj(cej �G!os )odzi�  

*red. Jerzy Katarasi/ski+; uczestnik obrad Okr(g!ego Sto!u; po 1989 r. wróci! do dzia!alno#ci na szczeblu zak!adowym; 

S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 154; S u"ba!Bezpiecze'stwa!wobec!przemian!politycznych! 

w!latach!1988-1990.!Region! ódzki, oprac.: S. Pilarski, Warszawa-)ód' 2009, s. 188.
15 Szyma/ski Stanis!aw *1951�1998+. =lusarz; wspó!organizator strajku w 1971 r. w Zak!adach P. Cz. �Polmerino�  

w )odzi, za co, mimo z!ego stanu zdrowia, zosta! wcielony do wojska; uczestnik strajków sierpniowych w MPK w )odzi; 

od 1980 r. cz!onek KPN, NSZZ �Solidarno#"�; w okresie stanu wojennego wraz z B. Bi/kowsk( i K. Luber( drukowa! 

pismo �Przedwio#nie�; w latach 1983-1984 wraz z Edwardem Gagasem i Marianem Gajewskim wydawa! i drukowa! 

pisma �Opoka� i �Zwi(zkowiec�; od 1988 r. dzia!acz PPS; internowany od 11 maja do 6 grudnia 1982 r., po czym 

zwolniony z pracy w MPK; S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 449; S u"ba!Bezpiecze'stwa!

wobec�, s. 124; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie, wersja elektroniczna, http://www.encyklopedia-solidarno#ci.pl
16 W!a#ciwie J%dryka Bogus!aw *ur. 1929+. Dzia!acz �Solidarno#ci�; od 1981 r. cz!onek KPN oraz KOWzP; kolportowa! 

�Woln( Polsk%�, �Niepodleg!o#"�, �Drog%�, �Zawsze Solidarni�, �Przedwio#nie� i ksi(&ki KPN; areszto-wany w sierp-

niu 1982 r. otrzyma! wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata; S ownik!niezale"ni�
17 Sumi/ska Gra&yna *ur. 1957+. Uczestnik strajków sierpniowych w MPK; od 1980 r. cz!onek �Solidarno#ci�;  

od 1981 r. w KPN; zajmowa!a si% kolporta&em prasy zwi(zkowej i wydawnictw KPN, g!ównie �Drogi�, �Wolnej Polski� 

i �Niepodleg!o#ci�; po manifestacjach w dniach 1 i 3 maja 1982 r. internowana i osadzona w Go!dapi *do lipca 1982 r.+; 

S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 329.
18 W!a#ciwie Franciszek Sadawa, *ur. 1948+. Cz!onek KPN, NSZZ �Solidarno#"�, pracownik MPK w )odzi;  

w latach 80. prowadzi! jedn( z najwa&niejszych sieci kolporta&u wydawnictw podziemnych na terenie )odzi; kilkukrot-

nie zatrzymywany i pobity przez S!u&b% Bezpiecze/stwa; relacja!M.!Michalika!i!W.!)y"niewskiego.
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Henryk Herszel19, Ryszard Bali/ski20, Henryk Jaranowski, Zenon Szendo21,  
Stefan Szadkowski22, Wies!aw >y&niewski, Jaros!aw Ostanówko23, Maria K%pi/ska24, 
Marek Wi%ckiewicz25, Jerzy Bronikowski26 i inni. Utworzyli#my Komitet Obrony 
Wi%zionych za Przekonania. Na jego czele stan(! Zbyszek Kubiak, zast(piony kil-
ka tygodni pó'niej przeze mnie. Na I Zje'dzie NSZZ �Solidarno#"� w Gda/sku27, 
Komitety Obrony Wi%zionych za Przekonania uznane zosta!y agend( Zwi(zku  
i wówczas sta!ym, etatowym pracownikiem KOWzP zosta!a Bo&ena Bi/kowska. 
Cz%sto zagl(da! i w miar% potrzeby pomaga! Andrzej Trautman28. Nie mieli#my 
te& problemów w drukowaniu ulotek KOWzP, a w pó'niejszym, dalszym okre-
sie, jesieni( 1981, materia!ów KPN. Drukarnia !ódzkiej �Solidarno#ci� kierowana 
przez Paw!a Wielechowskiego drukowa!a ch%tnie nasze materia!y i wydawnictwa.  

19 Henryk Herszel. >o!nierz AK; pracownik FAPiT w )odzi; cz!onek KPN * w tym KAB w )odzi+; od roku 1983 r. odpo-

wiedzialny za $nanse partii; cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; relacja!W.!)y"niewskiego.
20 W!a#ciwie Bali/ski Jerzy *ur. 1941+. Pracownik ZPiUT �Spo!em� w )odzi, wiceprzewodnicz(cy tamtejszej  

KZ NSZZ �Solidarno#"�; od 1981 r. cz!onek KPN, KOWzP; wspó!pracowa! z H. Jaranowskim w grupie �Zawsze Solidarni�; 

wspó!twórca organizacji nios(cej pomoc internowanym �Ochrona Spo!eczna�; uczestnik druku, kolporta&u pism niezale&-

nych; organizator zaplecza technicznego m.in. �Zawsze Solidarni� �Przedwio#nie�, �Jeste#my�; w 1983 r. za sw( dzia!alno#" 

skazany na 1,5 roku pozbawienia wolno#ci w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywn%, za# w 1984 r. na rok pozbawienia wolno#ci  

w zawieszeniu na 2 lata; wyró&niony odznak( Zas!u&ony Dzia!acz Kultury *2001+; AIPN By, 51<200-206, Akta! sprawy! 

przeciwko!Henrykowi! Jaranowskiemu! i! 15! innym!oskar"onym! z! art.! 46! i! 48! dekretu! z! 12.12.1981! r.! o! stanie!wojennym;  

S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 296; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
21 Szendo Zenon *ur. 1941+. Cz!onek �Solidarno#ci�; od 1981 r. KPN, KOWzP; po wprowadzeniu stanu wo- 

jennego utworzy! Tymczasow( Rad% Pomocy i Obrony �Solidarno#ci� *TROPS+; wspó!pracowa! z H. Jaranowskim  

w grupie �Zawsze Solidarni�; uczestnik druku, kolporta&u pism niezale&nych m.in. �Zawsze Solidarni�, �Przedwio#nie�, 

�Jeste#my�; aresztowany 8 sierpnia 1982 r.; do kwietnia 1983 r. przebywa! w areszcie #ledczym, a nast%pnie zosta!  

skazany na 1,5 roku wi%zienia w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywn%; AIPN By, 51<200-206, Akta!sprawy!przeciwko!

Henrykowi!Jaranowskiemu�; S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 295.
22 Stefan Szadkowski. Pracownik MPK w )odzi, cz!onek KOWzP, KPN; szczególnie silnie zaanga&owany w fazie  

budowy organizacji *1981 r.+; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
23 Jaros!aw Ostanówko *ur. 1945+. Monta&ysta; pracownik WFF w )odzi; cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; 

przewodnicz(cy KZ; inicjator strajku okupacyjnego w WFF *14 XII 1981 r.+; kolporter wydawnictw niezale&nych;  

wg zapisów ewidencyjnych TW �Dzia!acz� *1983-1990+; NSZZ!�Solidarno#&�!w!regionie! ódzkim�, s. 309.
24 Maria K%pi/ska. Dzia!aczka KOWzP, w XI 1981 r. zg!osi!a swój akces do KPN i zosta!a zaprzysi%&ona; w trakcie pacy-

$kacji przez ZOMO lokalu ZR NSZZ �Solidarno#"� w r%ce bezpieki tra$!a gotowa do odbioru jej legitymacja cz!onkowska; 

zatrzymana przez bezpiek%, poddana przes!uchaniom, wyrazi!a zgod% na wspó!prac%; nast%pnie ujawni!a ten fakt  

Aleksandrze Koz!owskiej *Wi%ckiewicz+, co zako/czy!o jej udzia! w dzia!aniach KPN; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
25 Wi%ckiewicz Marek *ur. 1953+. Wspó!za!o&yciel �Solidarno#ci� w zak!adach FTiAT �Elta� w )odzi; od 1980 r. 

dzia!acz KPN; w 1981 r. w KOWzP; drukarz pism �Przedwio#nie� i �Zawsze Solidarno#"�, �Prze#witu� oraz ulotek;  

aresztowany w sierpniu 1982 r., zwolniony na pocz(tku grudnia 1982 r.; w latach 1984-1985 organizator próbnych emisji 

podziemnego Radia S!owik; organizator drukarni wydawnictwa Polska i Polityka im. H. Dobrowolskiego; pod koniec 

1985 r. wyemigrowa! do RFN; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
26 Bronikowski Jerzy *ur. 1950+. Pracownik )ZR �Fonika�; cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; od 1981 r. dzia!acz KPN 

i KOWzP; szanta&owany w 1981 r. podpisa! zobowi(zanie do wspó!pracy *TW �Bronek�+, odmawiaj(c nast%pnie  

jakichkolwiek spotka/ ze SB; internowany od 8 marca 1982 r. do 12 pa'dziernika 1982 r.; po wyj#ciu na wolno#" 

wyjecha! wraz z rodzin( do Stanów Zjednoczonych; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 288; S ownik!niezale"ni� 
27 I Zjazd NSZZ �Solidarno#"� odby! si% w dniach 5-10 wrze#nia i 26 wrze#nia � 9 pa'dziernika 1981 r.
28 Trautman Andrzej *ur. 1948+. Pracownik MPK; wiceprzewodnicz(cy tamtejszej KZ �Solidarno#"�; cz!onek  

ZR i Prezydium NSZZ �Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej; internowany od grudnia 1981 r. do marca roku nast%pnego; 

wspó!organizator kontrolowanej przez SB tzw. grupy Ozimka; w 1983 r. wyemigrowa! do Szwecji; zarejestrowany jako 

TW �Brodacz� *1982-1986+; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 238.
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Poprzez Wies!awa Urba/skiego29 nawi(zali#my równie& bliskie kontakty z !ódzkim 
oddzia!em Niezale&nego Zrzeszenia Studentów30. 

Dzia!alno#" KOWzP to g!ównie akcje protestacyjne na ulicach )odzi, pikieto-
wanie i akcje plakatowe. Wielokrotnie rozp%dzane przez milicj%. 

Raz czy dwa zajrza!a do KOWzP kobieta przedstawiaj(ca si% jako Danuta 
Or!owska30 twierdz(ca, i& jest cz!onkiem KPN. Nie mo&na jednak by!o nawi(za"  
z ni( &adnego kontaktu. Sprawia!a wra&enie osoby zagubionej i prze#ladowanej. Nigdy 
nie wyjawi!a celu swego przyj#cia. Wojtek Szostak potwierdza! jej przynale&no#", 
ale zaleca! dalece id(c( ostro&no#" w ewentualnych rozmowach, poniewa&  
Danuta Or!owska cierpia!a na powa&ne zaburzenia psychiczne. Nigdy wi%cej  
jej nie spotka!em. 

Mój czas podzielony by! mi%dzy dzia!alno#" w Prezydium Komisji Zak!adowej NSZZ 
�Solidarno#"� MPK, kierowanie KOWzP i organizowanie s!u&b porz(dkowo-ochronnych 
przy Zarz(dzie Regionalnym NSZZ �Solidarno#"�. To w!a#nie podczas jednej z dyskusji na 
forum Prezydium wyp!yn(! projekt zorganizowania du&ych spotka/ z lud'mi reprezentu-
j(cymi odmienne pogl(dy polityczne. W planach mieli#my zaproszenie kolejno: przedsta-
wicieli KPN, KSS KOR i tzw. struktur poziomych PZPR31, bowiem z informacji uzyskanej  
od Wojtka Szostaka wynika!o, &e przywódcy KPN zostali w!a#nie zwolnieni z aresztu. 

Pod koniec czerwca 1981r. przyjechali do )odzi i zatrzymali si% na  
kilka dni w domu rodziny Szostaków, przywódcy KPN: Leszek  
Moczulski, Romuald Szeremietiew i Tadeusz Sta/ski32. Nie dojecha! Roman  

29 Urba/ski Wies!aw *ur. 1957+. Od 1979 r. uczestnik ROPCiO i RMP; przedstawiciel wydawnictwa �M!oda Polska�  
w )odzi; wspó!organizator struktur NSZ na U) i strajku studentów !ódzkich w styczniu i lutym 1981 r.; internowany od 
13 grudnia 1981 r. *)owicz+ do 23 lipca 1982 r.; wielokrotnie przes!uchiwany przez SB; w 1985 r. relegowany z uczelni 
za niezale&n( dzia!alno#"; S ownik!niezale"ni�
30 Niezale&ne Zrzeszenie Sudentów � stowarzyszenie studenckie powsta!e we wrze#niu 1980 r. na fali wydarze/ sierpnia 80.; 
mimo prób odwlekania przez w!adz% decyzji o rejestracji NZS pod wp!ywem strajków studenckich przede wszystkim na  
U) w lutym 1981 r. dokonano rejestracji stowarzyszenia i podpisania porozumie/ ze strajkuj(cymi w )odzi; dzia!alno#" 
NZS obejmowa!a oprócz spraw zwi(zanych z reform( szkolnictwa wy&szego tak&e wspieranie dzia!a/ �Solidarno#ci�  
w wymiarze politycznym; pierwszym przewodnicz(cym NZS zosta! Jaros!aw Guzy; Encyklopedia! Solidarno#ci...,  
s. 308-311; zob. m.in.: A. Anusz, Niezale"ne!Zrzeszenie!Studentów!w!latach!1980-1991, Warszawa 1991.
31 Or!owska Danuta *ur. 1937+. Ekonomistka; uczestniczka ROPCiO; 2 wrze#nia 1979 r. proklamowa!a w )odzi  
powstanie KPN; zaj%!a radiow%ze! w swym zak!adzie *)ódzkie Zak!ady Tytoniowe przy ul. Kopernika+ i wezwa!a do 
usuni%cia dyrektora fabryki; zwolniona z pracy; w roku 1979 i w pocz(tkach 1980 r. liderka i inicjatorka lokalnej KPN; 
na skutek choroby zaprzesta!a dzia!alno#ci; S ownik!niezale"ni�
31 Struktury poziome PZPR � ruch spo!eczny zapocz(tkowany w Toruniu w strukturach PZPR w latach 1980-1981 r.; 
celem dzia!alno#ci by!a walka o demokratyzacj% PZPR, niezale&no#" prasy partyjnej, jawno#" informacji $nansowych  
i personalnych w partii; g!ównym sposobem aktywno#ci by!o zwo!ywanie oddolnych narad dzia!aczy ni&szego szczebla,  
udzielanie wotum nieufno#ci cz!onkom podstawowych organizacji partyjnych dzia!aj(cych w wy&szych instancjach,  
tworzenie w!asnego programu dzia!ania PZPR; Encyklopedia! Solidarno#ci.! Kalendarium, wersja elektroniczna,  
http://www.encyklopedia-solidarno#ci.pl
32 Sta/ski Tadeusz *ur. 1948+. Absolwent ATK w Warszawie; pracownik Stowarzyszenia PAX *usuni%ty w 1978 r.+;  
redaktor pisma �Przegl(d�; od 1979 r. cz!onek redakcji �Gazety Polskiej�; od 1977 r. wspó!pracownik ROPCiO; 
wspó!za!o&yciel KPN; cz!onek kierownictwa do ko/ca 1984 r.; w 1985 r. wyst(pi! z partii zak!adaj(c Polska Parti% 
Niepodleg!o#ciow(; wspó!twórca Porozumienia Partii i Organizacji Niepodleg!o#ciowych; przeciwnik obrad Okr(g!ego 
Sto!u; razem z PPN i PPiON bojkotowa! wybory z VI 1989 r.; kilkukrotnie aresztowany i wi%ziony; w procesie przy-
wódców KPN w pa'dzierniku 1982 r. skazany na 5 lat wi%zienia; zwolniony na mocy amnestii w 1984 r.; Stan!wojenny!

w!regionie! ódzkim�, s. 189; Encyklopedia!Solidarno#ci..., s. 423-424; 
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Jandziszczak33, czwarty cz!onek Rady Politycznej KPN. Ojciec Wojtka Szostaka  
� Rotmistrz Szostak, by! dowódc( Szwadronu Przybocznego Prezydenta RP. 

Dom Szostaków wype!niony by! wi%c tradycj( niepodleg!o#ciow(, a &yj(cy jeszcze  
wówczas rotmistrz Szostak ch%tnie dzieli! si% wspomnieniami ze swej chwalebnej 
s!u&by dla II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Spotkanie z przywódcami KPN odby!o si% w sali konferencyjnej MPK przy ulicy 
Wierzbowej. Spotkanie mia!o charakter otwarty, wi%c przyby!o na nie kilkaset osób, 
t!umnie wype!niaj(c sal%. Prowadzi!em to trwaj(ce kilka godzin spotkanie, a pó'niej, 
wieczorem po jego zako/czeniu pojechali#my z Bo&en( Bi/kowsk( do domu Szostaka,  
gdzie oczekiwali na nas Moczulski, Sta/ski i Szeremietiew oraz szef KPN z Kra-
kowa � Krzysztof G(siorowski34. Zostali#my tego dnia, 25 czerwca 1981 roku przyj%ci  
w poczet cz!onków KPN. 

W najbli&szych tygodniach spotyka!em si% kilkakrotnie w Warszawie w mieszkaniu 
Moczulskich na Powi#lu, z Kierownictwem KPN. Pozna!em te& Mari%, Majk% dla przyjació! 
� &on% Moczulskiego. D!ugie rozmowy z Moczulskim, Szeremietiewem i Sta/skim zwró-
ci!y m( uwag% na cele bliskie i dalekosi%&ne, metody i strategi% dzia!ania KPN, sprawy 
$nansowe i organizacyjne. Szczególnie Tadeusz Sta/ski podkre#la! wag% dzia!a/ orga-
nizacyjnych. Dowiedzia!em si% równie&, &e pomoc( mog( mi s!u&y" Ma!gorzata35 i Jacek 
Bartyzelowie36, cz!onkowie i wspó!za!o&yciele Ruchu M!odej Polski37, a tak&e uczestnik 

33 W!a#ciwie Jandziszak Tadeusz *1942�2000+. Absolwent KUL; cz!onek Stowarzyszenia PAX; redaktor, dziennikarz 

�Biuletynu Informacyjnego�, �>ycia i My#li�; wspó!za!o&yciel *z R. Szeremietiewem i Maciejem Pstr(g-Biele/skim+ 

Zwi(zku Narodowego Katolików; sygnatariusz za!o&yciel KPN; od 1979 r., szef Obszaru Zachodniego KPN *Dolny 

=l(sk+, od 1979 r. cz!onek Rady Politycznej; aresztowany w marcu 1981 r.; s(dzony w tzw. pierwszym procesie KPN; jako 

jedyny z oskar&onych ze wzgl%du na stan zdrowia odpowiada! z wolnej stopy; skazany na 2 lata wi%zienia w zawieszeniu 

na 5 lat; w grudniu 1984 r. wraz z Z. Go!awskim T. Sta/skim i R. Szeremietiewem wyst(pi! z KPN; wspó!za!o&yciel 

Polskiej Partii Niepodleg!o#ciowej; rzecznik Porozumienia Partii i Organizacji Niepodleg!o#ciowych *1987-1989+;  

Opozycja!w!PRL�, t. 2, s. 133-134; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
34 G(siorowski Krzysztof *1935-2003+. Wspó!za!o&yciel KPN; w latach 1977-1983 wspó!redaktor pisma KPN 

Ma!opolska �Opinia Krakowska� oraz pisma �Robotnik Polski w Walce� wydawanego w 1982 r.; internowany 

od grudnia 1981 r. do lipca 1982 r.; od lat sze#"dziesi(tych zarejestrowany jako agent s!u&b bezpiecze/stwa PRL,  

TW �Jerzy Rawicz�, �Miko!aj�, �Ataman�, �MA�; rozpracowywa! ROPCIO, KPN; zob.: Stan!wojenny!w!Ma opolsce.!

Relacje! i! dokumenty, oprac. Z. Solak, J. Szarek, wspó!pr. H. G!%bocki, J. Nowak, A. Roli/ski, Kraków 2005;  

Konfederacja!Polski!Niepodleg ej!w!Krakowie!1979-1990.!Wybór!dokumentów, oprac. M. Kasprzycki, Kraków 2009.
35 Bartyzel Ma!gorzata *ur. 1955+. Absolwentka U); dr; pos!anka na Sejm V kadencji; radna miasta )odzi  

*1998-2002+; od 1975 r. dzia!aczka opozycji; wspó!za!o&yciel RMP; cz!onek PiS; od 2007 r. w Prawicy Rzeczypospolitej; 

pracowniczka ZR NSZZ �Solidarno#"� w redakcji �Solidarno#ci Ziemi )ódzkiej�; internowana od 13 grudnia 1981 r.  

do 22 lipca 1982 r.; nast%pnie kierowa!a podziemnym Biurem Informacji Prasowej �Solidarno#"�; S ownik!niezale"ni�; 

NSZZ!�Solidarno#&�!w!regionie! ódzkim�, s. 198.
36 Bartyzel Jacek *ur. 1956+. Absolwent U); historyk idei; dr; od 1975 r. dzia!acz opozycji demokratycznej; 

wspó!pracownik KOR; cz!onek ROPCiO; wspó!za!o&yciel RMP; doradca ZR NSZZ �Solidarno#"�; redaktor pisma 

�Bratniak�; wspó!pracownik �Opinii� i �Drogi�; cz!onek redakcji �Polityki Polskiej�; wspó!za!o&yciel KIK w )odzi; 

dwukrotnie usuwany z U) z powodów politycznych; internowany od 13 grudnia 1981 r. do grudnia roku nast%pnego; 

S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 96; S u"ba!Bezpiecze'stwa!wobec�, s. 30.
37 Ruch M!odej Polski � organizacja powsta!a w 1979 r. w Gda/sku i istniej(ca do 1989 r.; powo!ana w celu obrony praw 

cz!owieka i obywatela, praw i kultury narodu polskiego oraz przestrzegania zasad etyki katolickiej w &yciu spo!ecznym; 

do najbardziej znanych dzia!aczy nale&eli: Aleksander Hall, Ireneusz Gust, Grzegorz Grzelak, Marek Jurek i J. Bartyzel; 

zob.: P. Zaremba, M odopolacy.!Historia!Ruchu!M odej!Polski, Gda/sk 2000.
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Powstania Warszawskiego, &o!nierz Armii Krajowej � Andrzej Ostoja-Owsiany38, stary  
przyjaciel Moczulskiego. Istotnie, pragn(c wi%cej wiedzie" o Ruchu M!odej Polski i meto- 
dach dzia!ania, spotka!em si% z Ma!gosi( i Jackiem Bartyzelem w ich mieszkaniu 
na Tatrza/skiej. Ale bardzo szybko zrozumia!em, &e dla Jacka Bartyzela nie by!em 
równorz%dnym partnerem do politycznej dyskusji. Moje my#li obraca!y si%, bowiem 
g!ównie wokó! problemów z utworzeniem w )odzi KPN, Jacek za# poch!oni%ty by! g!%bi( 
niepodleg!o#ciowej my#li politycznej. W pó'niejszym okresie zorganizowa!em spotkanie 
KAB z Andrzejem Ostoja-Owsianym, wyja#niaj(cym jak powstawa!y i funkcjonowa!y  
w czasie okupacji niemieckiej komórki Armii Krajowej.

Nast%pne tygodnie up!yn%!y na tworzeniu struktury organizacyjnej !ódzkiego KPN. 
Do wspó!pracy zaprosi!em Ol% Koz!owsk(, Ryszarda Kostrzew% i Bo&en% Bi/kowsk(. 
Utworzyli#my Kierownictwo Akcji Bie&(cej Okr%gu III )ód', na czele którego stan(!em. 
W kilku pierwszych posiedzeniach KAB bra! udzia! Wojtek Szostak. Ale pó'niej 
o#wiadczy! w rozmowie ze mn(, i& nie uwa&a by jego dalsza pomoc w tworzeniu !ódzkiej 
KPN by!a potrzebna. Wojtek podj(! decyzj% by wraz z &on( i dzie"mi opu#ci" Polsk%  
i wyjecha" na sta!e za granic% i rozpocz(! stosowne do tego przygotowania. 

Ka&dy z cz!onków KAB mia! do realizowania okre#lone zadania. Do zada/ 
Bo&eny Bi/kowskiej nale&a!a mi%dzy innymi praca w KOWzP i wynikaj(ca st(d 
wst%pna rekrutacja nowych sympatyków KPN, bowiem w tym czasie do KOWzP 
przychodzi!y dziesi(tki ludzi zg!aszaj(cych sw( pomoc lub ch%" wst(pienia do KPN. 
Wszystkim nowo wst%puj(cym do KPN powtarzali#my, i& KPN to nie �Solidarno#"�. 
U nas nie ma demokracji i g!osowania. Jest dyskusja, ale ostateczn( decyzj% podejmuje 
szef, przed którym pó'niej ka&dy osobi#cie odpowiada, za wykonanie postawionych 
przed nim zada/. 

Rysiek Kostrzewa odpowiada! za zorganizowanie systemu !(czno#ci i zabez-
pieczenia powstaj(cych struktur organizacyjnych. Chcieli#my utworzy" regionaln( 
sie" dzia!ania z podzia!em na dzielnice miasta, a Rysiek mia! z pomoc( instruktora 
sportów obronnych � Krzysztofa K!uska39, utworzy" grup% ochrony KAB. Przyj%li#my 
równie& pseudonimy: szary, bia!y, czarny i zielony, nigdy zreszt( nie u&ywane, oraz 
uzgodnili#my awaryjne miejsca spotka/, nigdy nie wykorzystane. Natomiast Ola 
Koz!owska zajmowa!a si% w KAB przede wszystkim sprawami propagandy. W planach 
mieli#my stworzenie w!asnego pisma i rozpocz%cie dzia!alno#ci wydawniczej. Szef  

38 Ostoja-Owsiany Andrzej *1931-2008+. Prawnik, polityk; pose! na Sejm II kadencji; senator IV kadencji; 

przewodnicz(cy Rady Miejskiej w )odzi *1990-1994+, radny tej&e *2002-2006+; w latach 1943-1945 !(cznik 

AK ps. �J%dru#�; 1945-1947 r. w oddzia!ach Warszyca; za!o&yciel ZMD *1956-1957+; wspó!twórca RWD, 

ROPCiO, KPN; w 1980 r. uczestniczy! w zak!adaniu �Solidarno#ci� w )odzi; w 2007 r. odznaczony przez  

prezydenta L. Kaczy/skiego Krzy&em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny! 

w!regionie! ódzkim�, s. 137; S u"ba!Bezpiecze'stwa!wobec�, s. 65; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 282-283; Encyklope-

dia!Solidarno#ci.!Ludzie...
39 Krzysztof K!usek. M(& Krystyny Janikowskiej-K!usek, pracownicy sekretariatu NSZZ �Solidarno#"� przy MPK  

w )odzi; sympatyk KPN; amatorsko uprawia! sporty walki; jesieni( 1981 r. Z. Rybarkiewicz zleci! mu przygotowanie szko- 

lenia i stworzenia grupy ochrony dla KPN w )odzi; stan wojenny przerwa! te przygotowania; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
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KAB ponosi! osobist( odpowiedzialno#" za wszystko co dzia!o si% w podleg!ej mu 
placówce organizacyjnej, utrzymywa! #cis!e kontakty z jednostk( nadrz%dn(, a wi%c  
KAB Obszaru I Warszawa i reprezentowa! KPN na zewn(trz organizacji. Dlatego  
podczas publicznych wyst(pie/, zawsze w tym czasie przedstawia!em si%: �Nazywam 
si% Zbigniew Rybarkiewicz, jestem cz!onkiem Konfederacji Polski Niepodleg!ej�. 
Posiedzenia KAB Okr%gu )ódzkiego odbywa!y si% najcz%#ciej w mieszkaniu Oli 
Koz!owskiej. W pocz(tkowym okresie dzia!ania, podczas budowania struktur organiza-
cyjnych, spotykali#my si% tam z lud'mi, którzy ju& niebawem mieli stan(" na czele 
swoich grup dzia!ania w dzielnicach )odzi lub podj(" bli&sz( wspó!prac% z którym#  
z cz!onków KAB. Henryk Herszel, Jerzy Bali/ski, Henryk Jaranowski, Janusz Ficner40, 
Stanis!aw Szyma/ski, Bogus!aw J%dryka... i wielu innych, dzi%ki którym KPN zaistnia! 
i pocz(! by" postrzegany na politycznej mapie )odzi. Zorganizowali#my kilka spotka/ 
z Januszem Fatyg(, prawnikiem, pracownikiem Dzia!u Interwencji przy Zarz(dzie  
Regionalnym NSZZ �Solidarno#"� Ziemia )ódzka, podczas których Janusz wbija! 
nam do g!ów, powtarzaj(c a& do znudzenia, paragrafy Kodeksu Post%powania Karnego  
pozwalaj(ce by z zachowaniem prawa odmawia" zezna/ podczas ewentualnego  
zatrzymania i przes!uchiwania przez S!u&b% Bezpiecze/stwa. Nast(pi! masowy nap!yw 
ludzi. W nied!ugim czasie dotarli do nas sympatycy KPN z Be!chatowa, Piotrkowa 
Trybunalskiego i Koluszek. Utworzyli lokalne grupy dzia!ania KPN, podleg!e KAB 
Okr%gu III )ód'. Du&o wówczas podró&owali#my, poznaj(c dzia!aczy KPN w innych 
miastach Polski. Mi%dzy innymi Teres% Baranowsk(41, szefow( KPN w Katowicach.  
W Cz%stochowie za# poznali#my Tadeusza Jandziszaka � cz!onka Rady Politycznej 
KPN, oraz dzia!aczy KPN z Krakowa, Zygmunta )enyka42 i Wojciecha Bociana43.

Nieomal ka&dego tygodnia udawa!em si% do Warszawy by spotka" si% z Leszkiem  

40 Ficner Janusz *ur. 1945+. Elektro-energetyk; dzia!acz �Solidarno#ci�; od 1981 r. zwi(zany z KPN; szef KAB Okr%gu 

III )ód' po 13 XII 1981 r.; po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowa! wydawnictwa niezale&ne; zatrzymywany  

i przes!uchiwany przez SB; S ownik!niezale"ni�
41 Baranowska Teresa *ur. 1946+. Absolwentka U=; nauczycielka; cz!onek �Solidarno#ci�; cz!onek KPN; w 1981 r. Szef 

Okr%gu =l(skiego KPN; cz!onek Centralnego KAB KPN i w!adz krajowych KOWzP; wspó!redaktor niezale&nego pisma 

�Wolno#"�; zatrzymana w nocy 12<13 grudnia 1981 r., zwolniona w sierpniu 1982 r.; w latach 1985-1989 cz!onek 

PPN; w 1987 r. organizatorka Ruchu M!odzie&y Solidarnej; wspó!redaktor pisma �Bajtel�; w latach 2000-2005 w UW;  

do 2006 w PD; odznaczona Krzy&em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
42 )enyk Zygmunt *ur. 1950+. Absolwent UJ; pose! na Sejm I kadencji; w latach 1970-1979 w PZPR; w 1978 r. 

wspó!za!o&yciel; cz!onek redakcji niezale&nego pisma �Opinia Krakowska�; od 1979 r. uczestnik ROPCiO; w latach 

1979-1994 w KPN; cz!onek Rady Politycznej KPN *1981-1991+; w latach 1983-1985 szef Obszaru II *Po!udniowego+; 

1985-1988 szef Centralnego Kierownictwa Akcji Bie&(cej; od wrze#nia 1980 r. w �Solidarno#ci�; cz!onek KOWzP 

w Krakowie; internowany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., zwolniony w marcu 1982 r.; w 1982 r. cz!onek redakcji 

podziemnego pisma �Niepodleg!o#"�; odnaczony Krzy&em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Encyklopedia!

Solidarno#ci.!Ludzie...
43 Autor ma na my#li Bociana Ryszarda *ur. 1939+. Absolwent UJ; nauczyciel, pracownik naukowo-dydaktyczny Aka-

demii Medycznej w Krakowie; radny miasta Krakowa *1994-1998+; w latach 1964-1980 w PZPR; nast%pnie cz!onek 

Prezydium Komitetu Za!o&ycielskiego �Solidarno#ci� *od 1980 r.+; wspó!za!o&yciel KOWzP w AM i Pa/stwowym  

Szpitalu Klinicznym w Krakowie; w latach 1981-1990 cz!onek KPN; od 1982 r. w Centralnym KAB Obszaru II *Kraków+; 

1986-1988 szef Obszaru II; za!o&yciel i wydawca �Robotnika Polski w Walce�; red. naczelny pisma �Niepodleg!o#"� 

*Obszar II+; za!o&yciel i red. naczelny pisma �Wolno#"�; internowany w pa'dzierniku 1982 r., zwolniony w grudniu tego 

roku; odznaczony srebrnym medalem Opiekun Miejsc Pami%ci Narodowej; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
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Moczulskim i Majk(44. Pierwszy raz z Wojtkiem Szostakiem, a pó'niej sam. Moczulscy 
chcieli pozna" mnie bli&ej, wi%c du&o rozmawiali#my. Majka okaza!a si% by" osob( 
piekielnie inteligentn(, pos!uguj(c( si% w miar% potrzeby ostrym, ci%tym j%zykiem. 
Opowiada!em o swoim &yciu nie kryj(c detali, ze #wiadomo#ci(, i& wiedza ta mo&e  
w razie potrzeby zosta" wykorzystana propagandowo przeciwko mnie i Konfederacji, 
co zreszt( si% pó'niej sta!o. Niestety, zarówno w najbli&szych kr%gach wewn%trznych 
KPN, oraz czego si% spodziewa!em, #rodkach masowego przekazu PRL. Moja otwarto#" 
i szczero#" zdoby!a ich zaufanie i akceptacj%. Spotyka!em si% równie& z cz!onkami KAB 
Obszar I Warszawa � Stefanem Melakiem45 lub Andrzejem Szoma/skim46. Kilkakrotnie 
towarzyszy!y mi Bo&ena Bi/kowska lub Ola Koz!owska. Spotkania te by!y niezmier-
nie wa&ne, bowiem pomimo naszego ogromnego zaanga&owania, brakowa!o nam 
do#wiadczenia. Stamt(d te& otrzymywali#my materia!y do wykorzystania w pracy propa-
gandowej. W przeci(gu kilku miesi%cy, od lipca do grudnia 1981 r. wydali#my w )odzi  
szereg dokumentów programowych KPN. Mi%dzy innymi: Deklaracj$! Ideow*47 i Statut!

Konfederacji!Polski!Niepodleg ej48, Rewolucj$!bez!rewolucji,!Geopolityk$49, Plan Stabili-
zacji Gospodarki50 oraz kilka numerów Gazety Polskiej51. 

Materia!y te, sygnowane przez Wydawnictwo Polskie52 ukaza!y si%  

44 Moczulska Maria. Uczestniczka ROPCiO, KOWzP, koordynator dzia!a/ KPN w czasie pobytu m%&a L. Moczulskiego 
w wi%zieniu *bez formalnego cz!onkowstwa+, S u"ba!Bezpiecze'stwa!wobec�, s. 42.
45 Melak Stefan *1946-2010+. Dziennikarz, dzia!acz niepodleg!o#ciowy; absolwent UW; uczestnik protestów  
studenckich w marcu 1968 r.; wspó!za!o&yciel *z ks. W. Kar!owiczem+ a nast%pnie przewodnicz(cy Konspiracyjnego 
Komitetu Katy/skiego *1979 r.+; cz!onek KPN; 1980-1985 szef okr%gu warszawskiego; cz!onek PiS; cz!onek redakcji 
niezale&nych pism: �Niepodleg!o#"�, �Gazeta Polska�; w 1981 r. na Cmentarzu Pow(zkowskim ods!oni! wykonany 
przez Arkadiusza Melaka pierwszy w Polsce pomnik katy/ski *po kilku godz. usuni%ty po interwencji Ambasady ZSRR+; 
internowany 13 grudnia 1981 r., w pa'dzierniku 1982 r. zwolniony; od 1989 r. przewodnicz(cy Komitetu Katy/skiego; 
zgina! w katastro$e w Smole/sku w 2010 r.; odznaczony Krzy&em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski *2006+, 
po#miertnie Krzy&em Komandorskim z Gwiazd( Orderu Odrodzenia Polski *2010+; Encyklopedia! Solidarno#ci...,  
s. 273; Opozycja!w!PRL�, t. 3, s. 182-184.
46 Szoma/ski Andrzej *1930-1987+. Polityk, dzia!acz opozycji demokratycznej w PRL; cz!onek ROPCiO; za!o&yciel 
KPN; w 1980 r. przewodniczy! Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Pomnika O$ar Zbrodni Katy/skiej; pomnik  
stan(! 31 lipca 1981 r. na warszawskich Pow(zkach, w nocy usun%!o go SB; w latach 1983-1985 redaktor pisma KPN 
�Przysz!o#" Polski�; od 1987 r. wraz z B. Urbankowskim zorganizowa! tzw. Uniwersytet Lotny *tajne wyk!ady+;  
aresztowany w 1985 r. i skazany na 2 lata wi%zienia; S ownik! niezale"ni�; Konfederacja! Polski! Niepodleg ej! 
w!Krakowie�, s. 99; por. http://www.polonus.mojeforum.net/temat-vt333.html
47 Dokument pierwotnie zosta! wydany w 1980 r.; dokument wydany w )odzi nosi! trzy tytu!y: Deklaracja ideowa.  
Tymczasowy statut. Platforma wyborcza; Ksi*"ki! polskie! podziemne! 1976-1989, baza Biblioteki Narodowej  
w Warszawie;!http://mak.bn.org.pl
48 Ibidem.
49 Nale&y zaznaczy", i& Geopolityka autorstwa L. Moczulskiego nie mog!a zosta" wydrukowana w roku 1981. Po raz pierwszy 
zosta!a wydana przez Wydawnictwo Polskie w 1985 r.; ibidem; por.: M. Michalik, Wydawnictwo!Polskie!1983-1990, [w:] 
(ódzka!KPN.!Od!PRL!do!Niepodleg o#ci., red. K. Chylak, M. Michalik, )ód' 2012, s. 154.
50 Broszura gospodarcza autorstwa L. Moczulskiego; zob.: http://mak.bn.org.pl
51 �Gazeta Polska� � niezale&ne, czasopismo wydawane w Warszawie; ukazywa!o si% nieregularne; red. L. Moczulski; 
pierwszy numer ukaza! si% w lutym 1979 r.; po wprowadzeniu stanu wojennego, pismo nie ukazywa!o si% *1982-1985+; 
wznowione w podziemiu w 1986 r. wychodzi!o do 1992 r.; ponownie wznowione, ju& legalnie w 1992 r.; Czasopisma!
polskie!niezale"ne!1976-1990; baza Biblioteki Narodowej w Warszawie, http://mak.bn.org.pl
52 Wydawnictwo Polskie � powsta!e w 1977 r.; powi(zane ze #rodowiskami niepodleg!o#ciowymi *m.in. ze Spo!ecznym 
Instytutem Pami%ci Józefa Pi!sudskiego i Komitetem Katy/skim+; od 1979 r. g!ównie z KPN; istnia!o do 1989 r.; wydawa!o 
pisma KPN, w tym �Drog%�, �Niepodleg!o#"�, dokumenty programowe, druki ulotne itp. a tak&e m. in. prace L. Moczul-
skiego, J. Abramskiego i R. >ywieckiego; http://www.sws.org.pl; por.: M. Michalik, op. cit., [w:] (ódzka!KPN..., s. 105-179.
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w kilkutysi%cznych nak!adach. Du&( pomoc okazywa! nam Pawe! Wielechowski,  
wówczas cz!onek Prezydium Zarz(du Regionalnego NSZZ �Solidarno#"� Ziemi 
)ódzkiej, odpowiedzialny za poligra$% w Regionie. Pomimo, i& nie nale&a! do KPN 
czy KOWzP, nie utrudnia! i nie spi%trza! przeszkód, gdy sk!ada!em w jego poligra$i 
kolejne zamówienie. >(da! natomiast papieru do drukowania, najch%tniej formatu 
A-3. Problem papieru rozwi(za!em poprzez kontakt z warszawskim KPN. Ci%&arówk( 
�Franka� Sadawy pojechali#my do Warszawy i przywie'li#my kilka ton &(danego pa-
pieru. Wydawnictwa KPN rozprowadzane z lokalu KOWzP, kolportowano na terenie 
)odzi i województwa !ódzkiego oraz Warszawy. Ze sprzeda&y tych&e, uzyskiwali#my 
pieni(dze, nieodzowne do prowadzenia coraz wi%kszej dzia!alno#ci. Tak si% bowiem 
sk!ada!o, &e nikt Konfederacji Polski Niepodleg!ej nie $nansowa!. Rozpocz%li#my 
wydawanie legitymacji cz!onkowskich KPN. Zacz%li#my zbiera" comiesi%czne sk!adki 
cz!onkowskie i odprowadzali#my cz%#" uzyskanej sumy do KAB Obszar Warszawa. 
Otrzymywali#my niewielkie darowizny. Pami%tam cz!owieka, który przyszed! do loka-
lu KOWzP i w wielkiej tajemnicy wr%czy! mi dwa dolary USA. W lokalu Prezydium 
Komisji Zak!adowej NSZZ �Solidarno#"� w MPK przy ul. Tramwajowej ustawi!em 
na szerokim kontuarze rozdzielaj(cym pokój, dwa du&e zakr%cane szklane s!oje. Jeden 
z zapisem: datki na KPN, drugi: datki na PZPR. Przychodz(cy interesanci, maj(c do 
wyboru, w krótkim czasie nape!nili s!ój KPN, zupe!nie ignoruj(c drugi. 

W listopadzie 1981 roku przed S(dem Wojewódzkim w Warszawie rozpocz(! si% 
proces przeciwko przywódcom Konfederacji Polski Niepodleg!ej53. Leszek Moczulski,  
Romuald Szeremietiew, Tadeusz Sta/ski i Tadeusz Jandziszak stan%li przed s(dem, 
oskar&eni o prób% obalenia przemoc( ustroju PRL. Mimo olbrzymich trudno#ci, uda!o 
mi si% wraz z towarzysz(cym mi Stasiem Szyma/skim i Gra&yn( Sumi/sk( dwukrotnie 
dotrze" na sal% s(dow(. Obserwowali#my proces, ale mieli#my te& ze sob( pieni(dze, 
siedemdziesi(t tysi%cy z!otych � w!asno#" KAB Okr%gu III )ód'. Podczas jednej  
z przerw, wr%czy!em je osobi#cie jednemu z adwokatów, bodaj&e mecenasowi Wende54. 
Widz(c zdezorientowan( min% mecenasa, wyja#ni!em: � �To pieni(dze na poczet obro-
ny naszych przywódców, od !ódzkiej KPN�. 

W niedziel%, 13 grudnia og!oszono stan wojenny. Na wiadomo#" o tym, uda!em 
si% na Piotrkowsk( do siedziby Zarz(du Regionu NSZZ �Solidarno#"�. Spotkany na ko- 

53 Proces czterech przywódców KPN, tzw. I proces przywódców KPN *L. Moczulskiego, R. Szeremietiewa,  

T. Jandziszaka i T. Sta/skiego+ przed S(dem Wojewódzkim w Warszawie rozpocz(! si% nie jak podaje autor  

w listopadzie a 15 czerwca 1981 r.; A. Anusz, ). Perzyna, op. cit., s. 17; M. Reniak, KPN. Kulisy,!fakty,!dokumenty, 

Warszawa 1984, s. 61.
54 Wende Edward Joachim *1936�2002+. Absolwent UW; adwokat; senator I i II kadencji; pose! na Sejm III ka-

dencji; s%dzia Trybuna!u Stanu *2001-2002+; obro/ca w procesach politycznych, m.in. robotników Ursusa w 1976 r.:  

B. Geremka, K. Szaniawskiego, L. Moczulskiego; pe!nomocnik oskar&ycieli posi!kowych w procesie zabójców  

ks. J. Popie!uszki; Konsul Honorowy Ksi%stwa Luksemburg *1991-1997+; odznaczony Orderem O$cerskim przez  

Wielkiego Ksi%cia Luxemburga, Jeana *1993+; IPN Ra, 26<254, Sprawa! karna! przeciwko! E.! Wende! o! czyn! 

z! art.! 284§!1! kk.! na! zasadzie! art.! 16,! 21!§!1! kpk.! i! 16!pkt.! 1! dekretu!12.12.1981! r.! o!post$powaniach! szczególnych! 

w! sprawach! o! przest$pstwa! i! wykroczenia! w! czasie! obowi*zywania! stanu! wojennego; Encyklopedia! Solidarno#ci.!

Ludzie...; Adwokaci!polscy!Ojczy+nie, red. S. Mikke, A. Redzik, Warszawa 2008, s. 156.
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rytarzu Przewodnicz(cy Regionu � Andrzej S!owik55 zaprz(tni%ty by! wraz z Jurkiem 
Kropiwnickim56 przygotowaniem odezwy do mieszka/ców )odzi, wzywaj(cej do 
strajku generalnego. Zaproponowa! bym #ci(gn(! do budynku Zarz(du pozosta!ych 
cz!onków KAB KPN, poniewa& mia!oby to zagwarantowa" ich bezpiecze/stwo. 
Na górze, w lokalu KOWzP Bo&ena Bi/kowska i kilku innych cz!onków KOWzP,  
wyrzucali przez okna, w t!um ludzi k!%bi(cych si% na ulicy przed siedzib( �Solidarno#ci�, 
sterty przygotowanych do kolporta&u i sprzeda&y materia!ów KPN. Po chwili, w lokalu 
KOWzP, pozosta!a tylko zamkni%ta na klucz, przykr%cona na sta!e do sto!u stalowa 
kasetka zawieraj(ca list% cz!onków KOWzP, kilka przygotowanych do wr%czenia le-
gitymacji KPN oraz oko!o trzydziestu tysi%cy z!otych. Klucz spoczywa! bezpiecznie  
w mieszkaniu Bo&eny na Retkini, wi%c czym pr%dzej uda!a si% do domu, by go przywie'". 
Niestety, ju& za pó'no. Rozeszli#my si% do domu. Nast%pnego dnia mieli#my rozpocz(" 
strajk generalny. 

Wyznaczony na godzin% ósm( nast%pnego dnia strajk generalny by! w szes-
nastomiesi%cznej dzia!alno#ci NSZZ �Solidarno#"� najwi%kszym, najwa&niejszym  
i najwy&szej miary egzaminem z odwagi, zaanga&owania i solidarno#ci. Egzamin ten 
bez w(tpienia zdali Julian de Fabritis57 i Ludwik Juszkiewicz58, cz!onkowie Prezydium  

55 S!owik Andrzej *ur. 1949+. Mechanik maszyn szwalniczych, kierowca; cz!onek PZPR *1977-1981+; wicemi- 

nister pracy i polityki socjalnej *1992-1993+; uczestnik strajku w MPK *sierpie/ 1980 r.+; przew. Komitetu Strajkowego; 

od wrze#nia 1980 r. w �Solidarno#ci�; przew. MKZ Ziemia )ódzka; cz!onek Komisji Krajowej NSZZ �Solidarno#"�; 

aresztowany w grudniu 1981 r. i skazany na 4,5 roku wi%zienia *S(d Najwy&szy zwi%kszy! wyrok do 6 lat+; zwolniony  

w lipcu 1984 r. na mocy amnestii; od marca 1988 r. przewodnicz(cy TRK �Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej; od pa'dziernika 

1986 r. organizator *wraz z K. Bednarskim, J. Kropiwnickim i G. Palk(+ jawnej dzia!alno#ci Prezydium ZR w opozycji 

do RKW Ziemi )ódzkiej; odznaczony Krzy&em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski *1990 r.+; od 2001 r. mieszka! 

i pracowa! w Australii; od niedawna w Polsce i w )odzi; S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie!  ódzkim�,  

s. 48; Encyklopedia!Solidarno#ci..., s. 412; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 318-319.
56 Kropiwnicki Jerzy *ur. 1945+ Absolwent SGPiS, ekonomista, dr; polityk; cz!onek i przewodnicz(cy ZChN; 

minister pracy i polityki socjalnej w rz(dzie J. Olszewskiego; szef *w randze ministra+ Centralnego Urz%du  

Planowania w rz(dzie H. Suchockiej; kierownik Rz(dowego Centrum Studiów Strategicznych oraz minister  

rozwoju regionalnego i budownictwa w rz(dzie J. Buzka; pose! na Sejm I i III kadencji; od 2002 do 2010 Prezydent 

)odzi; od pa'dziernika 1980 r. cz!onek Prezydium MKZ NSZZ �Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej; nast%pnie cz!onek 

KKP i KK NSZZ �Solidarno#"�; redaktor pism �Komunikat� i �Komunikat Zjazdowy�; aresztowany 13 grudnia 

1981 r. i skazany na 4,5 roku wi%zienia *S(d Najwy&szy zwi%kszy! wyrok do 6 lat+; zwolniony w lipcu 1984 r.  

na mocy amnestii; wraz z A. S!owikiem i G. Palk( organizator tajnych struktur Prezydium ZR, opozycyjnego 

wobec RKW Ziemi )ódzkiej; przeciwnik porozumie/ zawartych z w!adzami komunistycznymi przy Okr(g!ym 

Stole; S ownik! niezale"ni�; Stan! wojenny! w! regionie!  ódzkim�, s. 116; Encyklopedia! Solidarno#ci..., s. 227; 

Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 183-184.
57 Fabritis Julian de *ur. 1947+. Uczestnik strajku pracowników MPK w sierpniu 1980 r.; cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; 

po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowa! si% organizacj( pomocy dla osób represjonowanych oraz kolporta&em 

wydawnictw niezale&nych; dzia!acz Duszpasterstw Ludzi Pracy; wspó!organizator strajku okupacyjnego w MPK  

*14 XII 1981 r.+; kilkakrotnie zatrzymywany i przes!uchiwany przez SB; w 1982 r. skazany na rok pozbawienia wolno#ci 

za wspó!organizowanie strajku; internowany od 16 do 19 grudnia 1981 r.; AIPN By, 51<12-13, Akta!sprawy!przeciwko!

Z.!Rybarkiewiczowi,!H.!Dro"d"ewskiemu,!J.!de!Fabritis,!L.!Juszkiewiczowi!oskar"onym!o!przest$pstwo!z!art.!46!ust.!2!

dekretu!z!12.12.1981!r.!o!stanie!wojennym; S ownik!niezale"ni�; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 216.
58 Juszkiewicz Ludwik *ur. 1938+. Uczestnik strajku pracowników MPK w sierpniu 1980 r.; cz!onek NSZZ 

�Solidarno#"�, KPN; wspó!organizator strajku okupacyjnego w MPK *14 XII 1981 r.+; w 1982 r. skazany na rok  

pozbawienia wolno#ci za wspó!organizowanie strajku; internowany od 16 do 19 grudnia 1981 r.; AIPN By, 51<12-13, 

Akta!sprawy!przeciwko!Z.!Rybarkiewiczowi...; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 216.
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NSZZ �Solidarno#"� w MPK w )odzi, a zarazem cz!onkowie Konfederacji Polski 
Niepodleg!ej. Wiedzieli#my ju&, &e siedziba !ódzkiej �Solidarno#ci� zosta!a wzi%ta  
szturmem przez ZOMO i SB, a wszyscy znajduj(cy si% w budynku zostali aresztowani.  
Utworzony przez nas Komitet Strajkowy usi!owa! bezskutecznie zorganizowa" 
strajk generalny na terenie MPK w )odzi. Po kilku godzinach gor(czkowych prób  
i stara/, widz(c zupe!ny brak aktywnego poparcia dla strajku, odst(pili#my od dalszego 
dzia!ania. Rozwi(zali#my Komitet Strajkowy i opu#cili#my teren MPK. 

Przez kilka najbli&szych dni, Bo&ena, Ola i ja, w obawie przed aresztowaniem 
ukrywali#my si% w mieszkaniu mamy Oli. Usi!owali#my nawi(za" kontakt z innymi 
cz!onkami czy dzia!aczami KPN, ale szybko okaza!o si%, &e Rysiek Kostrzewa zosta! 
aresztowany za zorganizowanie strajku na terenie Ema-Elester. Stanis!aw Szyma/ski  
i Gra&yna Sumi/ska zostali internowani. Marek Kopertowski59 poniós! #mier"  
w bli&ej niewyja#nionych okoliczno#ciach. Aresztowano Ludwika Juszkiewicza  
i Juliana de Fabritisa za organizacj% strajku w MPK. W )odzi i ca!ym kraju panowa!  
chaos i dezorientacja. Krzysztof G(siorowski z Krakowa, pe!ni(cy pod nieobecno#" 
Leszka Moczulskiego obowi(zki Przewodnicz(cego KPN wyda! o#wiadczenie,  
skwapliwie podchwycone i rozpowszechnione w #rodkach masowego przekazu PRL, 
i& Konfederacja Polski Niepodleg!ej zaprzestaje dalszej dzia!alno#ci, rozwi(zuj(c si% 
ze skutkiem natychmiastowym. 

31 grudnia 1981 roku uda!em si% do pracy w MPK, gdzie po godzinie zosta!em 
zatrzymany przez SB. Po kilkunastu dniach S(d Wojskowy Okr%gu Pomorskiego  
w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w )odzi skaza! mnie za prób% zorganizowania 
strajku na terenie MPK w )odzi, na 1 rok i 6 miesi%cy pozbawienia wolno#ci oraz  
2 lata pozbawienia praw obywatelskich. Za# pozostali oskar&eni w tym procesie:  
Ludwik Juszkiewicz, Julian de Fabritis oraz Henryk Dro&d&ewski60 skazani zostali, 
ka&dy, na 1 rok pozbawienia wolno#ci i rok pozbawienia praw obywatelskich. Czas 
mojego dzia!ania w �Solidarno#ci� dobieg! ko/ca.

2. Wi"zienie.

Przez kilka pierwszych miesi%cy siedzia!em w wi%zieniu w )odzi. Odci%ty od 
jakichkolwiek wiadomo#ci z zewn(trz nie by!em pewien jak i czy Ola Koz!owska 
wytrzyma presj% stanu wojennego, bowiem #wie&o w pami%ci mia!em list  

59 Marek Kopertowski. Pracownik MPK w )odzi; przewodnicz(cy Komisji Wydzia!owej NSZZ �Solidarno#"� przy 

MPK w )odzi; cz!onek KOWzP; dzia!acz KPN; kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego znaleziony przez &on% 

powieszony we w!asnym mieszkaniu; mimo podejrze/ &ony o ingerencj% w #mier" m%&a osób trzecich pochowany bez 

przeprowadzenia sekcji zw!ok; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
60 Dro&d&ewski Henryk *1925-2001+. Uczestnik strajku pracowników MPK w 1957 r. oraz w sierpniu 1980 r.; cz!onek 

NSZZ �Solidarno#"�; po wprowadzeniu stanu wojennego zajmowa! si% organizacj( pomocy dla osób represjonowanych 

oraz kolporta&em wydawnictw niezale&nych; dzia!acz Duszpasterstw Ludzi Pracy; internowany od 13 do 19 grudnia 1981 r.;  

kilkakrotnie zatrzymywany i przes!uchiwany przez SB; wspó!organizator strajku okupacyjnego w MPK *14 XII 1981 r.+; 

w 1982 r. skazany na rok pozbawienia wolno#ci za wspó!organizowanie strajku; internowany od 16 do 19 grudnia 1981 r.;  

AIPN By, 51<12-13, Akta! sprawy! przeciwko! Z.! Rybarkiewiczowi...; S ownik! niezale"ni�; Stan! wojenny! 

w!regionie! ódzkim�, s. 216.



61

Wspomnienia

z pa'dziernika 1981 r., wr%czony mi przez Paw!a, syna Oli, adresowany do mnie,  
w którym Ola zrezygnowa!a z dalszego uczestnictwa w KAB Okr%g III )ód'. Musieli-
#my wraz z Bo&en( bardzo naciska" i nalega", by zgodzi!a si% cofn(" swoj( rezygnacj%. 
Ale jak si% teraz okaza!o, sytuacja by!a zupe!nie inna. Wiadomo#ci przekazywane  
mi przez przychodz(c( raz w miesi(cu na widzenie do wi%zienia Bo&en% Bi/kowsk(, 
by!y w najwy&szym stopniu niepokoj(ce. Wywo!a!y moje zdumienie i frustracj%, tym 
bardziej, i& mia!em Ol% za swojego i Bo&eny przyjaciela. Otó& w styczniu 1982 r., 
Ola Koz!owska wraz z Bo&en( Bi/kowsk( zwo!a!y zebranie pozostaj(cych na wolno#ci 
i b%d(cych do dyspozycji !ódzkich dzia!aczy KPN. Kilka dni pó'niej, w tajemnicy 
przed Bo&en( Bi/kowsk( u Oli Koz!owskiej odby!o si% drugie zebranie na którym 
powo!uj(c si% na swój autorytet i odcinaj(c si% od wcze#niejszego dzia!ania ze mn(, 
Bo&en( Bi/kowsk( i Ryszardem Kostrzew(, powo!a!a nowy KAB Okr%g III )ód', 
wyznaczaj(c Szefem Okr%gu Janusza Ficnera i usuwaj(c w niebyt polityczny Bo&en% 
Bi/kowsk(. W ci(gu nast%pnych kilku tygodni Ola Koz!owska i Bo&ena Bi/kowska 
spotyka!y si% wielokrotnie, ale Ola pomija!a milczeniem fakt utworzenia KAB, mimo, 
i& cz%#" dzia!aczy deklaruj(cych si% po stronie Oli, deklarowa!a si% jednocze#nie  
po stronie Bo&eny, wtajemniczaj(c j( w szczegó!y dzia!ania grupy Oli i odwrotnie. 
Tak powsta!y grupa Oli Koz!owskiej i grupa Bo&eny Bi/kowskiej. Wokó! Koz!owskiej  
zebrali si% mi%dzy innymi: Ryszard Bali/ski, Marek Wi%ckiewicz, Janusz Ficner,  
Henryk Jaranowski, Zenon Szendo, �Franek� Bogdan Sadawa, oraz jej syn Pawe!61. 
Natomiast grupa Bi/kowskiej to: Stanis!aw Szyma/ski, Henryk Herszel, rodze/stwo 
Maria62 i Kazimierz Lubera63, Renata Luter64, Gra&yna Sumi/ska, W!odzimierz 
Ogórkowski65 i Wies!aw >y&niewski. 

Aby uwiarygodni" swe dzia!ania, Ola Koz!owska nawi(za!a kontakt z Andrzejem  
Ostoja-Owsianym, okre#laj(cym si% jako �tajny cz!onek Rady Politycznej KPN�.  
Ta wspó!praca trwa!a do lipca 1983 roku, kiedy po og!oszeniu amnestii,  
Andrzej Ostoja-Owsiany na !amach �G!osu Robotniczego�66 ujawni! si% jako doradca  

61 Koz!owski Pawe! *ur. 1963+. Wspólnie z matk(, A. Wi%ckiewicz uruchomi! drukarni% mieszcz(c( si% w mieszkaniu przy 

ul. Brackiej 45 *drukowa! m.in. �Harce�, �Obszar III�+; w latach 1984-1986 utworzyli wydawnictwo �Polska i Polityka�;  

wspó!pracownik pism �Prze#wit� i �Gotowo#" �S�; wyemigrowa! do Wielkiej Brytanii; S ownik!niezale"ni�
62 Lubera Maria *ur. 1949+. Absolwentka U); dr ekonomii; uczestnik strajku w marcu 1968 r. na U); cz!onek KIK;  

uczestnik ROPCiO; od 1980 r. cz!onek �Solidarno#ci�, ZChN; wspó!redaktorka pisma �Arka�; trzykrotnie rewidowana 

w domu i przes!uchiwana przez SB; podsekretarz stanu w CUP *1992-1995+; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
63 W!a#ciwie Lubera Bogdan Kazimierz *1951-2000+. Pracownik MPK; wspó!za!o&yciel NSZZ �Solidarno#"� w zak!adzie 

pracy; cz!onek KPN; drukarz i kolporter wydawnictw niezale&nych m.in.: �Opoka�, �Przedwio#nie�; wspó!za!o&yciel 

!ódzkiego oddzia!u PPS; wspó!redaktor �Robotnika )ódzkiego PPS�; S ownik!niezale"ni...
64 Luter Renata, aktualnie Szendo *ur. 1945+. Pracownik MPK w )odzi; cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; uczestnik ogól-

nopolskiej sieci wydawnictw KPN *1986-1987+; w jej mieszkaniu znajdowa! si% magazyn wydawnictw KPN *przy ul. 

Marato/skiej 87 oraz przy ul. Batalionów Ch!opskich+; S ownik!niezale"ni�
65 Ogórkowski W!odzimierz. Pracownik biurowy, informatyk *wykszta!cenie #rednie+, cz!onek �Solidarno#ci�, 

wspó!za!o&yciel KPN, wspó!pracuj(cy z B. Bi/kowsk(; organizator papieru do druku, drukarz pism niezale&nych;  

relacja!W.!)y"niewskiego;!relacja!Z.!Rybarkiewicza.
66 �G!os Robotniczy� � dziennik; organ PPR, pó'niej PZPR *od XII 1948 r.+; wydawany w )odzi *red. mie#ci!a si% przy  

ul. Piotrkowskiej 96+ do 1990 r.; Centralny!Katalog!Czasopism!Polskich.!Baza!Biblioteki!Narodowej!w!Warszawie,! 

http://mak.bn.org.pl
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i konsultant KPN w )odzi. Nie znam do ko/ca roli i wp!ywu Andrzeja Ostoja 

-Owsianego na !ódzk( KPN, wiem natomiast, &e nigdy nie nawi(za! ze mn( jakie-
gokolwiek kontaktu. Jednak prawdziw( wiarygodno#" mo&na by!o zdoby" jedynie 
w Warszawie. Nawi(zany przez Ol% Koz!owsk( kontakt z Andrzejem Szoma/skim 
okaza! si% bardzo niefortunny, bowiem Andrzej Szoma/ski przez #rodowisko war-
szawskiej KPN oceniany by! jednoznacznie jako agent SB. W tej sytuacji, Ola 
Koz!owska poprosi!a o kontakt z Warszaw( Bo&en% Bi/kowsk(. Bo&ena przy oka-
zji swych cz%stych, zwi(zanych z kolporta&em wyjazdów do Warszawy, na bie&(co 
informowa!a Szefa Obszaru I Warszawa � Stefana Melaka oraz Majk% Moczulsk(  
o rozwoju wydarze/ w !ódzkim KPN. 

Maria Moczulska nie by!a cz!onkiem KPN. Ale by!a jedynym ogniwem !(cz(cym 
Moczulskiego przebywaj(cego wraz z pozosta!ymi cz!onkami Rady Politycznej KPN 
w areszcie tymczasowym w Warszawie z dzia!aj(cymi w podziemiu strukturami KPN. 
Do Majki i poprzez ni( do Leszka dociera!y informacje o wydarzeniach w kraju.  
To Majka, w imieniu Leszka podejmowa!a cz%sto wa&ne decyzje personalne i orga-
nizacyjne, wywiera!a naciski i sterowa!a KPN we w!a#ciwym kierunku. Nie b%d(c  
w KPN, by!a w KPN � alf( i omeg(. Ten, kto wówczas nie docenia! pozycji i roli Marii  
Moczulskiej w KPN by! g!upcem.

W marcu 1982 roku nast(pi!o zupe!ne rozlu'nienie, a pó'niej zerwanie kontak- 
tów mi%dzy Ol( Koz!owsk(, a Bo&en( Bi/kowsk(, za# rozbicie !ódzkiej KPN  
sta!o si% faktem. 

Obie grupy przenika!y si% wzajemnie, nie zwalcza!y si%, ale te& nie 
wspó!pracowa!y ze sob(. Z inicjatywy Oli Koz!owskiej powsta!o wówczas pismo  
� �Przedwio#nie�67, a kilka miesi%cy pó'niej � �Zawsze Solidarni�68. Natomiast 
Bo&ena Bi/kowska zaj%!a si% kolporta&em wydawnictw KPN i �Solidarno#ci� na  
terenie )odzi, a pó'niej Warszawy i =l(ska. Mi%dzy innymi poprzez kuriera  
z warszawskiego KPN � Grzegorza Ros%69. Dzia!aj(cy w konspiracji ludzie KPN  
bardzo cz%sto wspó!pracowali blisko, z podziemnymi strukturami �Solidarno#ci�. 
By!o to logiczne nast%pstwo faktu, i& nieomal wszyscy cz!onkowie KPN byli  
zarazem cz!onkami lub dzia!aczami �Solidarno#ci�. W taki te& sposób Bo&ena 

67 �Przedwio#nie� � !ódzkie czasopismo podziemne wydawane nieregularnie, red. K. Lubera; pierwszy numer ukaza! si%  

w lutym 1982 r.; Czasopisma!polskie...
68 �Zawsze Solidarni� i �Zawsze Solidarni� *)ód' �S�+ � !ódzkie czasopismo wydawane nieregularnie, pierwszy numer 

ukaza! si% w lutym 1982 r.; Czasopisma!polskie...; w #wietle informacji umieszczonych na pierwszej stronie czasopisma 

wychodzi!o ono równolegle do �Przedwio#nia�; �Zawsze Solidarni�, 1982, nr 1.
69 W!a#ciwie Grzegorz Rossa *ur. 1960+. Dzia!acz KPN; cz!onek NZS na UW, podziemnej NSZZ �Solidarno#"� 

*od 1985 r.+; zatrzymany w czasie strajku w sierpniu 1980 r.; internowany od grudnia 1981 r. do listopada 1982 r.;  

uczestnik konspiracyjnej akcji postawienia pierwszego Pomnika Katy/skiego na Pow(zkach *1981 r.+; aresztowany wraz 

z L. Moczulskim w 1985 r.; drukarz i kolporter wydawnictw KPN; zosta! polecony Z. Rybarkiewiczowi przez �Majk%� 

Moczulsk( jako osoba do utrzymywania !(czno#ci kolporta&owej mi%dzy Wydawnictwem Polskim a #rodowiskiem  

warszawskim KPN; relacja! Z.! Rybarkiewicza; A. Anusz, ). Perzyna, op. cit., s. 44, 49, 56, 80; Encyklopedia! 

Solidarno#ci.!Ludzie�
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Bi/kowska nawi(za!a kontakt z Marianem Krygierem70 � dziennikarzem, inicjatorem 
powstania pisma o nazwie �Solidarno#" Istnieje Nadal�71, wydawanego pó'niej przy 
wspó!pracy ludzi �Solidarno#ci� i KPN. 

Taki stan rzeczy trwa! do ko/ca maja 1983 r., kiedy to Ola Koz!owska i Janusz 
Ficner wobec zbli&aj(cego si% terminu mojego wyj#cia z wi%zienia, nawi(zali zerwany 
kontakt z Bo&en( Bi/kowsk(. 

Mój pobyt w wi%zieniu okre#lam jako ci(g!( walk% o status wi%'nia polity- 
cznego. Szczególnie w wi%zieniu w Hrubieszowie walka ta nabra!a ca!kiem  
realnych kszta!tów. W!adze PRL nie zgadza!y si%, nie przyjmowa!y do wiadomo#ci, 
nie chcia!y i zdecydowanie odrzuca!y jakiekolwiek sugestie w tym temacie. Po prostu  
w PRL nie by!o wi%'niów politycznych, a wszyscy skazani za przest%pstwa przeciw-
ko Dekretowi o Stanie Wojennym, czy próby obalenia si!( ustroju PRL, traktowani 
byli przez s!u&b% penitencjarn( jako wi%'niowie kryminalni. System penitencjarny  
zak!ada! resocjalizacj% wi%'niów poprzez prac% i ostry regulamin wi%zienny, co  
w naszym przypadku by!o grubym nieporozumieniem, bowiem ka&dy z nas przed 
aresztowaniem gdzie# pracowa!, a niektórzy za wydajn( prac% odznaczeni byli 
Krzy&ami Zas!ugi. Tak wi%c wobec indolencji w!adz, zmuszeni byli#my przej(" 
inicjatyw% w swoje r%ce. W wi%zieniu w Hrubieszowie obok wi%'niów krymi-
nalnych, przebywa!o w tym czasie oko!o 150 wi%'niów politycznych z Warszawy,  
)odzi, Ostrowca, Radomia i województwa krakowskiego, zgrupowanych na 
wydzielonym pierwszym pi%trze jednego z pawilonów. Zamkni%ci w kilkuosobo-
wych celach, szybko zrozumieli#my, &e tylko poprzez stanowczy i zdecydowany 
opór mo&emy przeciwstawi" si% ci(g!ym próbom s!u&by wi%ziennej, zrównania 
nas z wi%'niami kryminalnymi. A wi%c, odmówili#my zamiany naszej odzie&y na 
uniformy wi%zienne. Odrzucili#my stosowanie si% do regulaminu wi%ziennego. 
>(dali#my otwartych cel i mo&liwo#ci korzystania ze #wietlicy, wyposa&onej 
w telewizor i stó! do ping-ponga. >(dali#my, by w niedziel% odprawiana by!a na 
naszym pi%trze Msza =wi%ta. 

>(dali#my, by wszystko to i wiele innych spraw wpisanych zosta!o w status 
wi%'nia politycznego. W swojej walce, mimo dziel(cych nas orientacji politycznych  
<�Solidarno#"�, KOR, KPN< trwali#my w jedno#ci i solidarno#ci, pos!uguj(c si% metod( 
ma!ych kroków i faktów dokonanych, podejmuj(c ró&nego rodzaju akcje protestacyjne. 
G!ównym animatorem wszelkich przedsi%wzi%" by! Jurek Kropiwnicki, cz!onek Komisji 
Krajowej NSZZ �Solidarno#"�, skazany za przygotowanie wraz z Andrzejem S!owikiem 

70 Krygier Marian *1952-2011+. Dziennikarz; po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z inicjatorów pisma �Solidarno#" 

Istnieje Nadal� *wydawanego pó'niej przy wspó!pracy cz!onków NSZZ �Solidarno#"� i KPN+; w dniu 15 I 1982 r. 

komisja wery$kacyjna ds. oceny pracowników zatrudnionych w )ódzkim O#rodku Telewizyjnym i Rozg!o#ni Polskiego 

Radia w )odzi nakaza!a: �nie zatrudnia" w prasie RSW, radio i TV�; zbiory!prywatne!H.!Marczaka.
71 �Solidarno#" Istnieje Nadal�  � nieregularne pismo wydawane z inicjatywy uczniów szkó! #rednich, sygnowane jako 

biuletyn �S�; wydawane w )odzi V-VII 1982 r.; w sk!ad redakcji wchodzili: W. Nawrocki, E. Stelmaszewska, P. Swaczyn,  

J. Zar%ba; drukowali: W. >y&niewski, Maria i Jerzy >y&niewscy, Maryla i Edward Wróblewscy; Encyklopedia!

Solidarno#ci.!Prasa�
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odezwy wzywaj(cej do strajku generalnego, na sze#" lat wi%zienia. �Kropa� dwoi! si% i troi!. 
Godzi! zwa#nionych, prowadzi! wyk!ady cyklu historycznego, reprezentowa! nasze intere-
sy w negocjacjach z naczelnikiem wi%zienia, dodawa! otuchy w(tpi(cym, prowadzi! nauk% 
j%zyka angielskiego, inicjowa! i prowadzi! wraz z innymi g!odówki protestacyjne. Bowiem 
nasz( g!ówn( broni( by!a g!odówka. W sumie, podczas pobytu w Hrubieszowie g!odowa!em 
52 dni, wliczaj(c w to g!odówk% trwaj(c( nieprzerwanie przez 28 dni. Wi%kszo#" naszych 
&(da/ zosta!a spe!niona, ale dotyczy!y one tylko i wy!(cznie wi%zienia w Hrubieszowie. 
Jednak sprawy najwa&niejszej, statusu wi%'nia politycznego nie wywalczyli#my.

3. Konspiracja.

1 lipca 1983 wyszed!em z wi%zienia w Hrubieszowie. Przemyci!em na wolno#" 
kilkana#cie listów, do wys!ania poza wi%zienn( cenzur( i dwa transparenty. Jeden, 
przedstawiaj(cy wizerunek papie&a Jana Paw!a II z olbrzymim napisem �Solidarno#"�, 
sporz(dzony przez nas, wi%'niów politycznych w zwi(zku z wizyt( Ojca =w.  
w Polsce. Transparent ten w dniach pobytu Papie&a w Polsce wywieszali#my na zewn(trz  
budynku wi%zienia. Podpisany nast%pnie przez wszystkich wi%'niów, wr%czy!em 
osobi#cie, kilka tygodni pó'niej po wyj#ciu z wi%zienia, Lechowi Wa!%sie na plebani 
ksi%dza Jankowskiego72 w para$i =w. Brygidy w Gda/sku. Drugi transparent, z napisem 
KPN wisia! nad moj( prycz( przez czas mojego pobytu w Hrubieszowie. 

Przed bram( wi%zienia, ku memu zdumieniu dojrza!em mi%dzy lud'mi oczekuj(-
cymi na mnie Ol% Koz!owsk( i Marka Wi%ckiewicza, a w!a#ciwie ma!&e/stwo 
Wi%ckiewiczów, bowiem w mi%dzyczasie Ola i Marek pobrali si%. Nie zadawa!em 
k!opotliwych pyta/. Chcia!em najpierw dobrze zorientowa" si% w sytuacji. Dzi%ki  
Duszpasterstwu Ludzi Pracy przy Ko#ciele OO Jezuitów i ksi%dzu Stefanowi  
Miecznikowskiemu73 wyjecha!em na tygodniowy wypoczynek do Rabki. Mia!em tam 
du&o czasu na rozmowy z Bo&en(. Stopniowo i systematycznie wprowadza!a mnie w now( 
rzeczywisto#". Wiele si% zmieni!o, podczas mojej nieobecno#ci. Pojawili si% nowi ludzie, 
nowe uk!ady personalne i nowe metody dzia!ania. Czas by!o zacz(" wszystko od nowa. 

Po pierwsze, uda!em si% do Warszawy by spotka" si% z Majk(, bowiem Leszek 
Moczulski w tym czasie wraz z pozosta!ymi cz!onkami Rady Politycznej KPN 

72 Jankowski Henryk *1936-2010+. Ksi(dz kat., Kapelan �Solidarno#ci� 1970-2004, proboszcz para$i #w. Brygidy  
w Gd/sku; 15 XII 1975 jako jedyny w diecezji gda/skiej odprawi! msz% w intencji o$ar Grudnia 1970 r.; 14 VIII 1980 
odprawi! pierwsz( msz% dla strajkuj(cych w Stoczni Gda/skiej; od VIII 1980 r. w bliskim otoczeniu L. Wa!%sy; od 1982 r.  
wspó!pracownik podziemnych struktur �Solidarno#ci�; w l. 1982-1988 para$a #w. Brygidy by!a centralnym miejscem 
zgromadze/ �Solidarno#ci�; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
73 Miecznikowski Stefan *1921-2004+. Ksi(dz kat., jezuita; duszpasterz akademicki w )odzi; w 1970 r. po aresztowaniu 
cz!onków organizacji Ruch opu#ci! )ód' na polecenie w!adz ko#cielnych; we wrze#niu 1980 r. udost%pnia! pomie- 
szczenia para$alne ko#cio!a oo. Jezuitów na posiedzenia MKZ �Solidarno#"�; po og!oszeniu stanu wojennego 
organizowa! O#rodek Pomocy Uwi%zionym, Internowanym i ich Rodzinom; odprawia! Msze za Ojczyzn%; inicjator 
powstania Duszpasterstw =rodowisk Twórczych, Ludzi Pracy, Dziennikarzy, =rodowisk AK i Harcerzy, Pi!sudczyków  
i Duszpasterstwa Trze'wo#ci; stale inwigilowany, wielokrotnie przes!uchiwany; odznaczony medalem O Niepodleg!o#" 
Polski i Prawa Cz!owieka, Honorowy Obywatel Miasta )odzi, po#miertnie Krzy&em Komandorskim z Gwiazd( Orderu 
Odrodzenia Polski; Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 137-138; S u"ba!Bezpiecze'stwa!wobec�, s. 73; Encyklopedia! 

Solidarno#ci..., s. 227-228; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 238-239.
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odsiadywa! w wi%zieniu w Barczewie swój siedmioletni wyrok pozbawienia wolno#ci. 
Majka sondowa!a mnie bardzo ostro&nie, pytaj(c o plany na przysz!o#", stosunek 
do roli i osoby Przewodnicz(cego KPN oraz moje zamierzenia i dzia!ania w KPN.  
Pytania te mia!y swoje g!%bokie uzasadnienie, poniewa& wci(& trwa!a fala emi-
gracji na Zachód, niektórzy dzia!acze KPN poddawali w w(tpliwo#" rol% Leszka  
Moczulskiego jako przywódcy partii, a #rodowisko KPN zdawa!o si% by" sk!ócone  
i rozbite wewn%trznie. To nie by!y moje problemy, bo nie trapi!y mnie w(tpliwo#ci 
co do roli przywódczej Moczulskiego, wyemigrowa" nie zamierza!em i jednoznacznie 
pot%pia!em emigruj(cych, przekonany dog!%bnie, i& mnie si% to nigdy nie zdarzy, nato-
miast spraw( dla mnie najwa&niejsz( i najbardziej trudn( by!o zintegrowanie #rodowi-
ska KPN. Majka potwierdzi!a jednoznacznie moj( funkcj% przywódcz(, daj(c mi  
zarazem wolne r%ce przy rozwi(zywaniu sprawy rozbicia KPN w )odzi, dodaj(c jednak, 
i& dobrze jest nieraz �opu#ci" zas!on% mi!osierdzia�. Konkluzja ca!ej rozmowy by!a jasna. 
By przej#" do dzia!ania, musia!em najpierw uporz(dkowa" sytuacj% w !ódzkim KPN. 

Z krótkiej rozmowy z Ol( zrozumia!em, i& gotowa jest do dzia!ania w kierowanej 
przeze mnie konspiracyjnej strukturze KPN. Bo&eny nie musia!em o to pyta". By!o jasne, 
&e mog% liczy" na jej wspó!prac%. Rysiek Kostrzewa siedzia! w wi%zieniu w )%czycy, 
odbywaj(c swój czteroletni wyrok za zorganizowanie strajku w Ema-Elester. Której# 
niedzieli pojechali#my z jego &on( � Bo&en( do )%czycy na widzenie. Niewiele mo&na 
by!o powiedzie" w obecno#ci wi%ziennego stra&nika pilnie przys!uchuj(cego si% naszej 
rozmowie. Troch% ogólników, kilka politycznych &artów, ot i wszystko. Ale pod koniec  
lipca 1983 roku, rz(d PRL og!osi! amnesti% na mocy, której darowano reszty kar poz-
bawienia wolno#ci du&ej grupie wi%'niów politycznych i Rysiek wyszed! na wolno#". 
Po kilku tygodniach, daj(c mu czas na okrzepni%cie, pojecha!em na Kurczaki74. Roz-
mowa z Ry#kiem trwa!a kilka godzin. Chodz(c ulicami osiedla, uczciwie, bez os!onek, 
przedstawi!em Ry#kowi sytuacj% w jakiej si% znajdowali#my. Mówi!em o stworzeniu bazy. 
By!o to wówczas moje ulubione s!owo. Bazy do dalekosi%&nego dzia!ania. Bazy mate-
rialnej i ludzkiej. Trzeba by!o prawie z niczego budowa" od podstaw, ale takie w!a#nie 
wtedy by!y nasze realia i musieli#my si% w nich odnale'". Rysiek Kostrzewa wys!ucha! 
cierpliwie moich wywodów i odpar! � nie. Powiedzia! jasno, &e dalsza dzia!alno#"  
w KPN go nie interesuje, rysuj( si% natomiast inne mo&liwo#ci dzia!ania zabezpieczone 
wsparciem $nansowym. Jak si% niebawem okaza!o, ju& wkrótce mia! wraz z Jurkiem 
D!u&niewskim75 i Markiem Edelmanem76, stworzy" Regionaln( Komisj% Wykonawcz( 

74 Potoczna nazwa p%tli tramwajowej, róg ulic Rzgowskiej i Kurczaki.
75 D!u&niewski Jerzy *1945�1995+. Pose! na Sejm X kadencji; cz!onek PC, NSZZ �Solidarno#"�; uczestnik strajku 

!ódzkich w!ókniarzy w 1971 r.; przewodnicz(cy Komitetu Strajkowego w ZPB im. J. Marchlewskiego w )odzi *1980 r.+;  

wspó!twórca pisma �Solidarno#" Walcz(ca�; aresztowany w lutym 1982 r. i skazany na 3 lata wi%zienia, w lipcu 1983 r.  

zwolniony na mocy amnestii; wspó!za!o&yciel, przew. RKW �Solidarno#"� Ziemia )ódzka; cz!onek TKK;  

uczestnik obrad Okr(g!ego Sto!u w podzespole ds. polityki mieszkaniowej; odznaczony Krzy&em Komandorskim  

Orderu Odrodzenia Polski; S ownik! niezale"ni�; Stan! wojenny! w! regionie!  ódzkim�, s. 129; Opozycja! w! PRL�,  

t. 1, s. 72-73; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
76 Edelman Marek *1919-2009+. Kardiochirurg, publicysta; absolwent AM w )odzi; cz!onek Socjalistycznego Zwi(zku 

M!odzie&y Przysz!o#" *Cukunft+, Powszechnego >ydowskiego Zwi(zku Robotniczego �Bund�; &o!nierz >OB, ostatni 
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NSZZ �Solidarno#"� Ziemia )ódzka77. 
Odszuka!em równie& Stanis!awa Szyma/skiego, moj( �praw( r%k%� sprzed stanu 

wojennego i zapyta!em o dalsz( dzia!alno#" w KPN. Ale Stasiu, podczas internowania 
nabra! przekona/ lewicowych i KPN ze swoj( ideologi( ju& mu nie odpowiada!a. 

Tworz(c nowe, konspiracyjne struktury KPN, odnawia!em stare znajomo#ci  
i zawiera!em nowe. G!ównie z lud'mi z KOWzP, KPN i �Solidarno#ci�, ale te& innymi, 
niezwi(zanymi w przesz!o#ci przynale&no#ci( polityczn( czy zwi(zkow(. Zdarzy!o si% 
te& kilka razy, &e ludzie odnajdowali mnie sami, proponuj(c swoje us!ugi, niestety, na 
odleg!o#" #mierdz(ce ci%&k( g!upot( lub ubeck( prowokacj(. 

W sierpniu 1983 roku w mieszkaniu Henryka Herszela odby!o si% zebranie 
dzia!aczy KPN. Przyby!y na nie Janusz Ficner, pe!ni(cy obowi(zki Szefa KAB Okr%g 
III )ód', przedstawi! obecnym sprawozdanie ze swej dzia!alno#ci, a nast%pnie z!o&y! 
na moje r%ce rezygnacj% z pe!nienia dalej tej funkcji. Kilkana#cie minut pó'niej opu#ci! 
zebranie i nie pojawi! si% ju& nigdy wi%cej. S!yszeli#my pó'niej, &e mia! powa&ne  
problemy rodzinne. 

Nie widzia!em potrzeby stworzenia kolejnego KAB. Powo!a!em natomiast 
swoich zast%pców. Ol% Koz!owsk( d<s propagandy, Bo&en% Bi/kowsk( d<s kolporta&u  
i Henryka Herszela d<s $nansowych. Moi zast%pcy sami dobierali sobie ludzi do 
wspó!pracy. Wzgl%dy bezpiecze/stwa powodowa!y, i& wola!em nie zna" ich nazwisk. 
Ze swymi zast%pcami spotyka!em si% kilka razy w tygodniu, lub cz%#ciej, gdy pojawia!y 
si% jakie# problemy. Z Ol( w mieszkaniu Oli, z Bo&en( u niej w domu, i z Heniem  
w mieszkaniu na >eromskiego. Funkcja Henryka Herszela by!a bardzo specy$czna. 
By! u nas ksi%gowym i kasjerem. Co prawda na pocz(tku nie bardzo mia! si% czym 
zajmowa", gdy& do czasu a& ruszy!a poligra$a i kolporta&, nasze #rodki $nansowe by!y 
mizerne. W nast%pnych miesi(cach i latach, Henio, po otrzymaniu informacji od po-
ligra$i rozlicza! kolporta& ze sprzeda&y wydrukowanych materia!ów. Przechowywa! 
gotówk% nale&(c( do KPN Okr%g III )ód', dokonuj(c wy!(cznie na moje &(danie, 
potrzebnych w dzia!alno#ci wyp!at. G!ównym celem mojego dzia!ania by!o stworzenie 
poligra$i. O drukowaniu za#, nie mia!em najmniejszego poj%cia. 

Nie mieli#my dost%pu do drukarni, offsetu czy powielacza. Nie wiedzia!em, 
czego potrzebujemy i w jakich ilo#ciach. By!em zupe!nie, ale to zupe!nie zielony.  

dowódca powstania w getcie warszawskim; od 1976 r. wspó!pracownik KOR; sygnatariusz tzw. Listu 101; cz!onek  

ZR NSZZ �Solidarno#"�; wspó!organizator RKW NSZZ �Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej; uczestnik obrad Okr(g!ego Sto!u 

*podzespó! ds. s!u&by zdrowia+; cz!onek UD, UW; internowany w grudniu 1981 r. *13-18 XII+; S ownik!niezale"ni�; 

Stan!wojenny!w!regionie! ódzkim�, s. 79; Encyklopedia!Solidarno#ci..., s. 107; Opozycja!w!PRL�, t. 1, s. 74-76.
77 Regionalna Komisja Wykonawcza � powo!ana w 1983 r. *o$cjalnie 13 maja 1984 r.+, w wyniku porozumienia  

J. D!u&niewskiego, R. Kostrzewy i M. Edelmana przy akceptacji L. Wa!%sy i TKK; powo!ana w celu koordynowania  

dzia!alno#ci podziemnych struktur NSZZ �Solidarno#"� w regionie !ódzkim; organem jej by!o pismo �G!os )odzi� 

*ukazywa! si% od 1984 do 1989 r.+; z RKW zwi(zane by!o równie& pismo oraz wydawnictwo �Solidarno#" Walcz(ca� 

P. Lipskiego; po wyj#ciu z wi%zienia A. S!owika, J. Kropiwnickiego i G. Palki dosz!o do sporów dotycz(cych 

ich roli w strukturach !ódzkiego podziemia; kon?ikt ten spowodowa! wieloletni roz!am w !ódzkim podziemiu;  

Encyklopedia!Solidarno#ci.!Struktury�
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W tym czasie zacz(!em równie& rozgl(da" si% za prac(. W MPK, zdecydowanie nie  
chciano mnie ponownie zatrudni". Pozostawa! wi%c sektor prywatny. Spotkany przy-
padkowo na ulicy dzia!acz �Solidarno#ci�� Bogdan Fietkiewicz78, poleci! mnie swoje-
mu znajomemu, panu W!odkowi Wojtczakowi79. Pan W!odek w!a#ciciel mieszcz(cego 
si% pod )odzi(, w Ksawerowie, warsztatu produkuj(cego tarcze szkolne, proporczyki,  
kalendarze i tym podobne akcesoria, potrzebowa! pracownika. Wykonuj(c sk!adane 
przez klientów mniejsze lub wi%ksze zamówienia, pod czujnym i cierpliwym okiem  
pana W!odka szybko pozna!em i opanowa!em technik% sitodruku. Pan W!odek 
nie zadawa! zb%dnych pyta/, ale w mig zorientowa! si%, &e moje nadzwyczajne 
zaanga&owanie w poznanie ró&nych technik druku, nie ma specjalnego zwi(zku z moj( 
prac(. Nie przeszkadza!o mu to, wzywa! do ostro&no#ci, ale pomaga!, udost%pniaj(c 
adresy do stolarzy wykonuj(cych ramki obite tkanin( sitodrukow(, czy wprowadzaj(c 
mnie do warsztatu mechanicznego na ul. Kili/skiego przy Dworcu Fabrycznym, gdzie 
zamawia!em pó'niej ró&nego rodzaju oprzyrz(dowania, mi%dzy innymi przyrz(d 
do dziurkowania wydrukowanych konspiracyjnie arkuszy znaczków Poczty KPN,  
dziurkowanych pó'niej przez braci Stanis!awa i Kazimierza Mi#kiewiczów80 oraz jego 
&on% Teres% w mieszkaniu na Nowotki 681. 

Mimo s!abych jeszcze w tym czasie mo&liwo#ci poligra$cznych, zastanawiali#my 
si% z Ol( nad wypracowaniem planu wydawniczego na przysz!o#". Marzy!o nam si% 
mi%dzy innymi pismo sygnowane przez !ódzki KPN. Ola nosi!a si% z zamiarem stworze-
nia pisma o tytule � �Harce�82 i rozpocz%!a zbieranie i przygotowywanie materia!ów. 
Mimo, &e by!o do tego jeszcze daleko, cz%#" naszych ludzi rwa!a si% do drukowania  
w konspiracji. Mankamentem by!o to, &e niektórzy zd(&yli si% ju& w trakcie 
wcze#niejszych dzia!a/ zdekonspirowa", tak jak Jerzy Bali/ski, Zenon Szendo czy 
Henryk Jaranowski. Tote&, gdy Jerzy Bali/ski zwróci! si% do mnie z pro#b( o przydzia! 
do drukarni, mog!em go niestety tylko zach%ca" do aktywnego brania udzia!u w demon-
stracjach, lub co by!o jeszcze wa&niejsze, w!(czenia si% wraz z Henrykiem Herszelem, 
Bogdanem J%dryk( i innymi w grup% skupuj(c( w !ódzkich papierniach papier. 

Pod koniec wrze#nia 1983 roku Bo&ena powiadomi!a mnie, &e bardzo pilnie chce 
si% ze mn( spotka" Pawe! Wielechowski. Pawe! nie by! moim koleg( czy znajomym. 
Nie widzia!em go od grudnia 1981 r. i pami%ta!em jako odpowiadaj(cego za poligra$%, 
&yczliwego Konfederacji Polski Niepodleg!ej, cz!onka Prezydium Zarz(du Regio- 
nalnego NSZZ �Solidarno#"� w )odzi. Wiedzia!em, &e by! internowany, a po zwolnie- 
niu aktywnie w!(czy! si% w nurt podziemnej �Solidarno#ci�. Zostali#my umówieni 

78 W!a#ciwie Fietkiewicz Bogus!aw, Pracownik MPK; in&ynier; cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; przewodnicz(cy Komisji 

ds. Wyborów I WZD Regionu )ódzkiego *1981 r.+; w po!owie lat 80. wyemigrowa! do RFN, a nast%pnie do Kanady;  

B. Czuma, op.!cit., s. 169-170, 183; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
79 W!odzimierz Wojtczak, brak bli&szych danych.
80 Stanis!aw Mi#kiewicz, Kazimierz Mi#kiewicz, Teresa Mi#kiewicz, brak bli&szych danych.
81 Obecnie ul. Pomorska.
82 �Harce� � niezale&ne, ukazuj(ce si% nieregularnie, !ódzkie czasopismo wydawane przez Podziemn( Dru&yn% Har-

cerstwa Polskiego, pierwszy numer ukaza! si% w 1983 r.; Czasopisma!polskie
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pó'nym wieczorem w opustosza!ych alejkach parku @ródliska82. Pawe! nie kry! swego 
niezadowolenia z dotychczasowej dzia!alno#ci konspiracyjnej. Szukaj(c rozmowy ze 
mn( szuka! wi%kszych i bardziej zdecydowanych mo&liwo#ci i form dzia!ania. Ta-
kich, jakie widzia! w KPN. Rozmawiali#my bardzo szczerze. Nie tai!em przed nim 
naszych, jak wierzy!em, przej#ciowych problemów maj(c coraz wi%ksze, nieodparte 
wra&enie, &e znajduj% w Wielechowskim pokrewn( mi dusz% faceta, z którym nadaj% na 
tych samych falach, rozumiej(c si% w pó! s!owa. Kiedy po kilku godzinach rozmowy 
poprosi! o mo&liwo#" wst(pienia do KPN i zaoferowa! pomoc w tworzeniu poligra$i, 
zrozumia!em, &e w!a#nie znalaz!em w!a#ciwego cz!owieka na w!a#ciwe stanowisko.  
W przeci(gu kilku tygodni wprowadzi!em Paw!a w nasze #rodowisko. Pozna! 
potrzebnych ludzi i rozpocz%li#my przygotowania do wydania naszej pierwszej pozy-
cji jak( by!a nowela Aleksandra So!&enicyna � Zagroda!Matriony83. Lista zwi(zanych 
z tym potrzeb przedstawiona przez Paw!a by!a d!uga. Na pocz(tek potrzebowali#my 
mi%dzy innymi maszynistek, maszyn do pisania i du&ych ilo#ci matryc bia!kowych. 
Wszystko to i wiele innych rzeczy mo&na by!o za!atwi" poprzez dobre kontakty  
z odpowiednimi lud'mi. KPN nie by!a #rodowiskiem szczelnie zamkni%tym i mimo 
ró&nic programowych struktury konspiracyjne cz%sto przeplata!y si% ze strukturami  
�Solidarno#ci�, charakteryzuj(c si% pomimo rozbie&no#ci, jedn( cech( wspóln(:  
uczestnictwem w niedzielnej Mszy =wi%tej w ko#ciele OO Jezuitów przy ul. Sienkie-
wicza84. Po nabo&e/stwie odprawianym najcz%#ciej przez o. Stefana Miecznikowskiego 
na plac przyko#cielny wylewa! si% z ko#cio!a k!%bi(cy t!um wiernych. Tam, w ci(gu 
najbli&szych kilkunastu minut dokonywa! si% przekaz wiadomo#ci i informacji, wymia-
na nowych wydawnictw oraz spotkania poszukuj(cych si% lub poszukiwanych ludzi. 
W #rodowisku tym by!a ca!a rzesza pa/ i panów w wieku #rednim lub nieco starszych, 
nios(cych niewyobra&aln( wr%cz pomoc, wspomagaj(c( nas w naszej konspiracyjnej 
dzia!alno#ci. Pierwsz(, a pó'niej wszystkie kolejne maszyny do pisania, za!atwi! pan 
Józef Krygiel85. Nigdy nie pyta!em, sk(d pan Józek je bierze. Maszyn u&ywali#my du&o  
i cz%sto, a one cz%sto si% psu!y, potrzebna by!a wi%c wielokrotnie naprawa i konserwacja, 
któr( zawsze u#miechni%ty pan Józek bra! na siebie. �Zagrod% Matriony�, przepisywa!a 
na matrycach bia!kowych, dostarczonych mi w grubym rulonie przez pracuj(cego  
w dziale monta&u Wytwórni Filmów Fabularnych w )odzi Jaros!awa Ostanówko, moja 

82 Znajduje si% obr%bie ulic Prz%dzalniana, Fabryczna, Targowa i al. Pi!sudskiego.
83 So!&enicyn Aleksander, Zagroda!Matriony, nowela wydana po raz pierwszy w 1963 r.
84 Ulica Sienkiewicza 60.
85 Krygiel Józef *ur. 1925+. W czasie II wojny #wiatowej pracownik przymusowy na terenie III Rzeszy;  

w czerwcu 1956 r. uczestnik zebra/ pracowników PKS )ód'; cz!onek delegacji robotniczej domagaj(cej si% 

wyja#nienia sytuacji w Poznaniu od dyrekcji przedsi%biorstwa; od IX 1980 r. cz!onek �Solidarno#ci�; od 1981 r.  

cz!onek KPN, nast%pnie KOWzP, )PO, ROP, LPR; wspó!organizator sieci kolporta&u, lokali konspiracyjnych  

i materia!ów poligra$cznych; kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. �Przedwio#nia�, �Opoki�; remontowa! 

maszyny do pisania KPN; w latach 1990-1994 radny miasta )odzi; !awnik S(du Rejonowego w )odzi; Odznaczo- 

ny Krzy&em Zas!ugi KPN, medalem O Niepodleg!o#" Polski i Prawa Cz!owieka; S ownik! niezale"ni�; S u"ba!

Bezpiecze'stwa!wobec�, s. 231.
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przysz!a &ona Krystyna Derbicka85. Krysia przed stanem wojennym by!a dzia!aczk( 
�Solidarno#ci� w Dziale Biletowym MPK. Nie by!a zawodow( maszynistk(, ale zau-
fanie, jakie do niej mia!em, mia!o wi%ksz( warto#" od umiej%tno#ci na tyle, by powie-
rzy" jej pisanie matryc. Pisa!a w domu, a po gotowe matryce przychodzi!a !(czniczka 
Paw!a Wielechowskiego � Dorota Derek86. Z konspiracyjnego punktu widzenia 
bezpiecze/stwa, pisanie matryc przez Krysi% by!o najgorszym z mo&liwych rozwi(za/. 
Ale takie by!y realia i trzeba by!o si% z nimi pogodzi". 

Niejednokrotnie, ka&dy z nas mia! pilnie strze&one kontakty z lud'mi nie 
obnosz(cymi publicznie swoich sympatii i przekona/ politycznych. Przez swój po-
zorny brak zaanga&owania w tocz(ce si% wydarzenia pozostawali anonimowi, nie 
b%d(c w najmniejszym stopniu obiektem zainteresowania S!u&by Bezpiecze/stwa. 
Takim kontaktem by! artysta plastyk, malarz i gra$k � Stanis!aw Stachura87. 
Pozna!em Stasia w okresie �Solidarno#ci�, ale nasza wspó!praca zacz%!a si% od 
zrobienia ok!adki do �Zagrody! Matriony� i trwa!a nieprzerwanie bez zak!óce/ 
przez wszystkie nast%pne lata. Wszystkie projekty ok!adek i ilustracje w naszych 
wydawnictwach by!y jego autorstwa. Podobnie z wydawanymi w listopadzie czy 
grudniu ka&dego roku kalendarzami KPN, okoliczno#ciowymi seriami znacz-
ków Poczty KPN czy plakietkami. Szczególnie popularny � pajacyk Urban, czy 
ok!adka zbioru dowcipów �Kto!prosi !ruskie�88 by!y dzie!em Stanis!awa Stachury. 
Tworzy! w swojej niewielkiej pracowni w mieszkaniu na Osiedlu Stefana89, gdzie 
przychodzi!em, by z!o&y" lub odebra" kolejne zamówienie. Zazdro#nie strzeg!em 
tego kontaktu, nie przekazuj(c go nigdy nikomu, a ka&da wizyta u Stasia, to  
tysi(c przedsi%wzi%tych #rodków ostro&no#ci i zabezpiecze/ przed ewentualnym 
�ogonem� SB. Jak si% okaza!o, skutecznych, gdy& nie mia! nigdy problemów  
ze S!u&b( Bezpiecze/stwa. 

Po kilku tygodniach matryce zosta!y napisane i Pawe! zabra! si% do druku. Nigdy 
nie pyta!em gdzie i z kim drukowa!. Sam dobiera! sobie ludzi i je#li móg!, organizowa! 
mieszkania i wszystkie potrzebne do drukowania akcesoria. Na ich zakup otrzymywa! 

85 Rybarkiewicz Krystyna, z d. Derbicka *ur. 1950+. Pracownik Dzia!u Biletowego MPK w )odzi; maszynistka;  

sympatyk KPN, cz!onek NSZZ �Solidarno#"�; pisa!a matryce bia!kowe dla potrzeb przysz!ego Wydawnictwa Polskiego 

KPN w )odzi *Zagroda!Matriony+; ze wzgl%du na bardzo bliski osobisty kontakt z Z. Rybarkiewiczem represjonowana 

przez SB *rewizje w domu i zatrzymania na KWMO w )odzi+;!relacja!Z!Rybarkiewicza.
86 Derek Dorota; cz!onek KPN; !(czniczka P. Wielechowskiego; wspó!pracowniczka Wydawnictwa Polskiego,  

w szczególno#ci redakcji �Drogi� i Wydawnictwa Polskiego kierowanej przez Lucyn% Szczepa/sk(-Michalik; odbiera!a 

od K. Derbickiej gotowe matryce z tekstem pierwszej pozycji !ódzkiego KPN *Zagroda!Matriony A. So!&enicyna+; 

relacja!H.!Marczaka;!relacja!M.!Michalika.
87 Stachura Stanis!aw *ur. 1953+. Absolwent Akademii Sztuk Pi%knych w )odzi, artysta plastyk, krytyk sztuki, cz!onek 

Zwi(zku Polskich Artystów Plastyków; wspó!pracownik KPN i Wydawnictwa Polskiego w )odzi *od 1983 r.+;  

autor projektów znaczków, proporczyków, kart okoliczno#ciowych wydawanych w II obiegu, ok!adek �Drogi�  

*nr 14-24+ oraz broszur i ksi(&ek Wydawnictwa Polskiego; relacja!M.!Michalika.
88 Kto!prosi !ruskie? � zbiór dowcipów politycznych z okresu PRL wydanych z inicjatywy !ódzkiego #rodowiska KPN  

w grudniu 1985 r. przez Wydawnictwo Polskie *!ódzkie+.
89 Chodzi tu o jeden z bloków zlokalizowanych mi%dzy ul. Wspóln( i Stefana w )odzi.
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pieni(dze, a je#li powstawa!y problemy zwraca! si% z nimi do mnie. A ja, w miar% swoich 
mo&liwo#ci te problemy rozwi(zywa!em. Rzecz jasna, domy#la!em si% niektórych naz-
wisk naszych drukarzy. O innych dowiedzia!em si% po latach. W ró&nym czasie i ró&nych 
konstelacjach drukowali dla KPN: Gra&yna Sumi/ska, Edward Wróblewski90, Marek 
Wi%ckiewicz, Marian G!aw%da91, Stanis!aw Wi#niewski � �Eryk�, Wies!aw >y&niewski, 
Beata Mi#kiewicz, S!awek Mi#kiewicz, Zenon Szendo, Henryk Jaranowski, Jerzy 
Bali/ski, Bogus!aw J%dryka, Miros!aw Koz!owski92, Leszek Ma"czak93, W!odzimierz 
Brz%czek94, W!adys!awa Stolarczyk95, Zdzis!aw Stolarczyk96 i W!odzimierz Ogórowski.  
Drukowa!a Ola Koz!owska i jej syn, Pawe! Koz!owski. Drukowa! Henryk Herszel,  
Andrzej Smulik97, Piotr Kluszczy/ski98 i Bo&ena Bi/kowska. Drukowa!em ja. Drukowa! 
Pawe! Wielechowski, Marek Michalik i inni. 

W praktyce drukowali i kolportowali wszyscy. W mniejszym lub wi%kszym stop- 
niu. A do sta!ego zwyczaju drukarzy nale&a!o zabieranie z drukarni #wie&o wydru-
kowanej bibu!y rozprowadzanej pó'niej w im tylko znanych kr%gach. W listopadzie 
1983 roku �Zagroda!Matriony�, sygnowana przez Wydawnictwo Polskie99 ukaza!a si% 
poprzez siatk% kolporta&ow( Bo&eny, na !ódzkim, a pó'niej krajowym rynku konspi- 
racyjnej bibu!y. Stali odbiorcy Bo&eny, mi%dzy innymi: Renata Luter, Gra&yna 
Sumi/ska, Marek Wi%ckiewicz, Wies!aw >y&niewski, W!odzimierz Ogórowski, Henryk 
Herszel, pani Danusia100 ze #rodowiska przyko#cielnego OO Jezuitów, Grzegorz Rossa  

90 Edward Wróblewski, pracownik Zak!adów Przemys!u Dziewiarskiego �Bistona�, technik mechanik maszyn 

przemys!owych, cz!onek NSZZ �Solidarno#"�, wspó!pracowa! przy druku i kolportowa! pisma niezale&ne,  

m.in. �Solidarno#" Istnieje Nadal�, �Przedwio#nie�; relacja!W.!)y"niewskiego.
91 Marian G!aw%da, wg. relacji W. >y&niewskiego zarejestrowany jako TW �Rak�; relacja!W.!)y"niewskiego.
92 Koz!owski Miros!aw, inicjator uruchomienia drukarni przy ul. Traktorowej, po wprowadzeniu stanu wojennego 

wspó!pracownik KPN, organizator druku, kolporter, W marcu 1984 r. zatrzymany przez SB *wraz z P. Wielechowskim, 

Z. Stolarczykiem i W. >y&niewskim+; S ownik!niezale"ni�; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
93 Ma"czak Leszek *ur. 1939+. Technik-mechanik; pracownik FTiAT �Elta�; drukarz, kolporter wydawnictw niezale&nych *m.in. 

�Rezyduum�+; wspó!pracownik KPN; w lutym 1985 r. zatrzymany przez SB *wraz z W. Brz%czkiem+; S ownik!niezale"ni�
94 Brz%czek W!odzimierz *ur. 1942+. Taksówkarz; wspó!pracowa! z KPN; w latach 1982-1989 kolportowa! wydawnictwa 

niezale&ne *m.in. �Rezyduum�+; aresztowany przez SB wraz z L. Ma"czakiem; S ownik!niezale"ni�
95 Stolarczyk W!adys!awa *ur. 1943+. Wspó!pracownik KPN; drukarz pisma �Harce�; kolporterka pism: �Wolna  

Solidarno#"�, �Biuletyn )ódzki�, �Solidarno#"�, �Wiadomo#ci Wojenne�, �Prze#wit�, �G!os )odzi�; w latach 1983-1984  

udost%pni!a w!asne mieszkanie przy ul. Traktorowej 86 w )odzi na drukarni% KPN *krypt. �Osa�+; w marcu 1984 r.  

po likwidacji drukarni Osa oraz przeszukaniu mieszkania przez SB aresztowana *wraz z Z. Stolarczykiem, W. 

>y&niewskim i M. Koz!owskim+; S ownik!niezale"ni�; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
96 Stolarczyk Zdzis!aw *ur. 1951+. W latach 1980-1981 dzia!acz �Solidarno#ci�; po wprowadzeniu stanu wojennego wraz 

z &on( W. Stolarczyk uruchomi! drukarni% we w!asnym mieszkaniu; w marcu 1984 r. po likwidacji drukarni Osa oraz 

przeszukaniu mieszkania przez SB, aresztowany, pobity a& do utraty przytomno#ci; S ownik!niezale"ni�
97 Smulik Andrzej *ur. 1960+. Pracownik Ch!odni Sk!adowej w )odzi *ul. Traktorowa +; dzia!acz KPN, drukarz Wydawnict-

wa Polskiego w )odzi; kolporter; wraz z M. Michalikiem wspó!za!o&yciel drukarni przy ul. Lipowej; od 1987 r.  

przy ul. Nowotki 8; wydawa! m.in. kwartalnik �Droga�; S ownik! niezale"ni�; Encyklopedia! Solidarno#ci.! Ludzie...
98 Kluszczy/ski Piotr *ur. 1958+. Pracownik FAPiT *od 1987 ZELTECH+; od 1981 r. dzia!acz KPN, drukarz Wydawnictwa  

Polskiego; kolporter; wspó!za!o&yciel *wraz z M. Michalikiem+ drukarni przy ul. Lipowej *we w!asnym mieszkaniu+;  

a od 1987 r. Nowotki 8; wydawa! m.in. kwartalnik �Droga�; S ownik!niezale"ni�
99 Na ok!adce �Zagrody!Matriony� jako wydawc% podano Wydawnictwo Górno#l(skie, by" mo&e aby wprowadzi" w 

b!(d s!u&by bezpiecze/stwa; por.: M. Michalik, op. cit., [w:] (ódzka!KPN..., s. 149; zob.: fot. 17.
100 Mita! Danuta. Dzia!aczka KPN *po 1989 r.+, kolporter pism i druków niezale&nych; uczestnik manifestacji 

niepodleg!o#ciowych; w latach 80. z jej bloku nadawa!o Radio �Solidarno#"�; relacja!W.!)y"niewskiego.



71

Wspomnienia

z Warszawy oraz przyje&d&aj(cy ze =l(ska kolporterzy kr%gów KPN otrzymali  
do kolporta&u nasz( pierwsz( pozycj% wydawnicz(. 

Odczuwa!em dum% i zadowolenie. Wydanie �Zagrody! Matriony� by!o kro- 
kiem milowym, dowodem mo&liwo#ci stworzonych przez w!a#ciwe zaanga&owanie si!  
i skromnych #rodków. Dawa!o poczucie dobrze spe!nionego mimo przeszkód i zagro&e/ 
obowi(zku. Budzi!o wiar% we w!asne si!y, rodz(c zarazem apetyt na wi%cej i lepiej.  
W radosnych nastrojach przymierzali#my si% z Ol(, Paw!em, Bo&en( i Heniem do 
dalszej dzia!alno#ci wydawniczej. 

Ale, obok dzia!alno#ci wydawniczej, powoli staj(cej si% g!ównym celem mojego 
dzia!ania i poch!aniaj(cej lwi( cz%#" czasu i zaanga&owania akcentowali#my w ka&dy 
mo&liwy sposób niezmienn( obecno#" Konfederacji Polski Niepodleg!ej w )odzi.  
Kilka dni przed =wi%tem Zmar!ych, korzystaj(c z kontaktów i uprzejmo#ci Grzegorza101 

i jego &ony, mieszkaj(cych przy ulicy Rzgowskiej, w okolicach Placu Niepodleg!o#ci, 
zamówi!em wieniec z kwiatów w barwach narodowych opatrzony szarfami sygno-
wanymi przez KPN. Panie w kwiaciarni na ulicy Jaracza przy Kili/skiego wr%czy!y 
mi zamówiony wieniec i oddzielnie, zwini%te, gotowe do po!(czenia z wie/cem 
szarfy, obserwuj(c przy tym z uwag( drzwi wej#ciowe. Ale nie pojawi! si% &aden 
nowy klient i spokojnie pojecha!em na Ogrodow(, gdzie przed Starym Cmentarzem 
czeka!a na mnie Ola. Udali#my si% na grób uczestnika wojny 1920 roku, kawa-
lera Orderu Virtuti Militari, kapitana Stefana Pogonowskiego102. Grób kapitana 
Pogonowskiego od dawna by! sol( w oku i obiektem wielokrotnych napa#ci S!u&by 
Bezpiecze/stwa. �Nieznani sprawcy� dewastowali grób skuwaj(c z marmurowej 
tablicy niewygodne napisy mówi(ce o bohaterskiej walce z nawa!( bolszewick( 
w 1920 roku. Ka&dego roku do grobu przychodzi!a masa ludzi sk!adaj(c kwiaty  
i pal(c znicze, stoj(c w zadumie, modl(c si% za dusz% bohatera �cudu nad Wis!(�. 
Przymocowa!em szarfy pieczo!owicie rozwijaj(c je na ca!( okaza!o#" i z!o&yli#my 
wieniec na grobie. A wtedy, jak diabe! z pude!ka, wyskoczy!o z ciemno#ci 
rozja#nionych blaskiem p!on(cych zniczy dwóch wymachuj(cych no&yczkami  
�esbeków�. Sprawnie obci%li szarfy i znikn%li. 

Do Janka Skalskiego103 wprowadzi! mnie b%d(cy na wolno#ci cz!onek KPN,  
Kazimierz Lubera. Janek wraz z &on( Mari( mieszkali na szóstym czy siódmym pi%trze 

101 Grzegorz, nazwiska nie uda!o si% ustali"; sympatyk KPN, znajomy i wspó!pracownik B. Bi/kowskiej z pocz(tku  

lat 80.; drukowa! dla w<w druki �Solidarnosci� redagowane przez M. Krygiera;. dzi%ki jego po#rednictwu przygoto-

wano w kwiaciarni na ul. Jaracza przy ul. Kilinskiego wi(zank% kwiatów w barwach narodowych z szarfami od KPN,  

z!o&on( na grobie kpt. Pogonowskiego na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w dniu 11 listopada 1983 r.;  

relacja!Z.!Rybarkiewicza.
102 Pogonowski Stefan *1895-1920+. Porucznik piechoty Wojska Polskiego; poleg! 15 VIII 1920 r. w Zamostkach 

Wólczy/skich pod Radzyminem, w czasie bitwy warszawskiej, prowadz(c do ataku I batalion 28 Pu!ku Strzelców  

Kaniowskich; po#miertnie odznaczony zosta! Krzy&em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz awansowany 

na kapitana; pochowany na Starym Cmentarzu w )odzi; zob. m.in.: J. Pogonowski, Bohater!Radzymina, Warszawa 

1934; A. Ostoja-Owsiany, Rok!1920!w!krzywm!zwierciadle!propagandy!i!w!rzeczywisto#ci, Warszawa 1981, s. 51-53.
103 Skalski Jan *ur. 1941 r.+. Pracownik Wytwórni Filmów Fabularnych na )(kowej; zarejestrowany jako TW ps. �Rafa! 

Hajduk�; w jego mieszkaniu mie#ci!a si% drukarnia KPN; zbiory!prywatne!H.!Marczaka; relacja!W.!)y"niewskiego.
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w bloku mi%dzy Piotrkowsk(, Sienkiewicza i Mickiewicza na !ódzkim Manhatanie104. 
Janek pracowa! w Wytwórni Filmów Fabularnych na )(kowej i z zami!owaniem 
oddawa! si% fotogra$i. Chwali! si% faktem posiadania bardzo du&ej kolekcji zdj%" 
z pierwszych dni wprowadzenia stanu wojennego, szturmu na budynek !ódzkiej 
�Solidarno#ci�, czy demonstracji z wiosny 1982 i 1983 roku. Obejrza!em te zdj%cia, 
a poniewa& zbli&a!a si% druga rocznica og!oszenia stanu wojennego, zdecydowa!em 
by wyda" je w formie albumu. I tak si% sta!o. Janek Skalski przygotowa! oko!o stu 
pi%"dziesi%ciu egzemplarzy albumu fotogra$cznego zawieraj(cego kilkadziesi(t 
zdj%" z ró&nych manifestacji i demonstracji z ulic )odzi. Album znalaz! si% u naszych 
kolporterów w grudniu 1983 roku. Poniewa& w posiadaniu Janka by! równie& cykl 
zdj%" z Katynia, ustali!em z Bo&en(, by po kilku miesi(cach rozpocz(" emisj% albumu  
Katy/. Krótko przed Nowym Rokiem wydali#my te&, nasz pierwszy kalendarz  
KPN na rok 1984. 

Ale rok 1984 nie rozpocz(! si% dobrze. Przede wszystkim trwa! i pog!%bia! si% 
kon?ikt w kierownictwie Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Przywódcy KPN i lide-
rzy �Solidarno#ci� zostali osadzeni w wi%zieniu w Mr(gowie105. Jurek Kropiwnicki, 
zach%cony powodzeniem z wi%zienia w Hrubieszowie, popierany przez Andrzeja 
S!owika, W!adys!awa Frasyniuka i innych, rozpocz(! walk% o status wi%'nia polity-
cznego. Jedynym narz%dziem w tej walce mog(cym przynie#" jakiekolwiek efekty by!a 
g!odówka protestacyjna. Im d!u&sza tym lepsza. Tak wi%c przywódcy �Solidarno#ci� 
og!osili strajk g!odowy do którego przy!(czyli si% cz!onkowie Rady Politycznej 
KPN, Tadeusz Sta/ski i Romuald Szeremietiew. Ale Przewodnicz(cy KPN, Leszek  
Moczulski stanowczo od g!odówki si% odcina!. Twierdzi!, i& w!adze PRL nie ugn( si% 
przed &(daniem strajkuj(cych, a tzw. status wi%'nia politycznego mo&e by" przyznany 
wy!(cznie w d!ugiej drodze legislacyjnej, na co zreszt( jest bardzo niewielka szansa.  
Wobec tego szafowanie swoim zdrowiem jest tylko zwyk!( lekkomy#lno#ci(, 
niegodn( rozs(dnego dzia!acza politycznego, maj(cego w przysz!o#ci plany dalszego 
dzia!ania w walce o niepodleg!o#" Polski. Jednak argumenty te nie tra$a!y do prze-
konania ani dzia!aczom �Solidarno#ci� ani podleg!ym Moczulskiemu organizacyjnie, 
Sta/skiemu i Szeremietiewowi. Wówczas Leszek Moczulski powo!uj(c si% na funkcj%  
i niepodwa&alny osobisty autorytet Przewodnicz(cego Konfederacji Polski Niepodleg!ej, 
zakaza! Sta/skiemu i Szeremietiewowi udzia!u w prote#cie g!odowym. To wywo!a!o 
efekt odwrotny od zamierzonego. Obydwaj cz!onkowie Rady Politycznej KPN,  
Tadeusz Sta/ski i Romuald Szeremietiew nie tylko wzi%li czynny udzia! w g!odówce, 
ale Szeremietiew stan(! obok Kropiwnickiego na czele protestuj(cych. W najbli&szej 
za# przysz!o#ci okaza!o si%, &e strony w kon?ikcie maj( du&e ró&nice zda/ co do pro-
gramu i koncepcji dzia!ania Konfederacji Polski Niepodleg!ej. 

104 Potoczna nazwa =ródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej po!o&onej w obr%bie ulic: Piotrkowskiej, Pi!sudskiego, 

Wigury i Sienkiewicza.
105 Przywódcy KPN i NSZZ �Solidarno#"� nie zostali osadzeni w Mr(gowie a w Barczewie; zob. szerzej na temat akcji 

protestacyjnej w Barczewie: J. Kropiwnicki, Zapis!protestu, Londyn 1987.
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W pocz(tkach marca 1984 roku S!u&ba Bezpiecze/stwa zlokalizowa!a drukarni% 
KPN mieszcz(c( si% przy ul. Traktorowej w mieszkaniu ma!&e/stwa W!adys!awy  
i Zdzis!awa Stolarczyków. W drukarni skon$skowano nak!ad pisma �Harce�  
redagowanego przez Ol% Koz!owsk(. Aresztowani zostali W!adys!awa i Zdzis!aw  
Stolarczyk, Wies!aw >y&niewski i Miros!aw Koz!owski, a pó'niej w nast%pstwie  
jego zezna/, Pawe! Wielechowski. Przebywali w wi%zieniu do lipca 1984 r., by wyj#" 
na wolno#" na mocy kolejnej amnestii og!oszonej przez rz(d PRL. Aresztowanie dru-
karzy, a szczególnie Paw!a Wielechowskiego odbi!o si% negatywnie na rozwoju naszej 
poligra$i. Stracili#my ludzi i drogocenny dla nas sprz%t poligra$czny. W tym przy-
padku powielacz, papier, matryce itp. By" mo&e drukarze mnie znali, ale ja osobi#cie 
nie zna!em &adnego z nich, bowiem wszystkie kontakty w poligra$i utrzymywa! Pawe! 
Wielechowski. Jego aresztowanie dotkn%!o mnie nie tylko organizacyjnie, ale równie& 
prywatnie. Nasza pocz(tkowo powierzchowna znajomo#" z biegiem czasu przekszta!ci-
!a si% w siln( przyja'/, a prawie codzienne spotkania w sprawach organizacyjnych 
nabra!y z czasem charakteru prywatnego. By!o mi wi%c tym bardziej przykro, gdy 
Kojka, dla niewtajemniczonych Jola Wielechowska, &ona Paw!a przynios!a t% okropn( 
wiadomo#". Na ró&ne sposoby starali#my si% pomóc jej w tym trudnym momencie, 
rozmawia!em te& z Bo&en( Kostrzew(106 prowadz(c( magazyn odzie&y Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy przy ko#ciele OO Jezuitów, by otworzy!a jego drzwi dla Kojki i ich syna 
Tomka. Ale nic nie zmienia!o faktu, i& Pawe! i drukarze siedzieli w wi%zieniu, a nam 
pozostawa!o tylko cierpliwe oczekiwanie na ich wyj#cie. 

Kilka tygodni pó'niej wczesnym rankiem, krótko po godzinie szóstej, obudzi!o 
Krysi% i mnie gwa!towne walenie do drzwi w mieszkaniu przy ul. Obr. Stalingradu 25107.  
Tak mogli puka" tylko jedni go#cie. Zerwali#my si% z !ó&ka i po#piesznie si% 
ubieraj(c poszed!em otworzy" drzwi. Za progiem sta!o trzech funkcjonariuszy S!u&by 
Bezpiecze/stwa. Jeden z nich mign(! nam przed oczami swoj( legitymacj( s!u&bow(, 
pobie&nie rozejrzeli si% po niewielkim mieszkaniu <jedna izba o powierzchni 14 metrów 
kwadratowych< i polecili nam uda" si% ze sob( do znajduj(cego si% na ulicy samochodu. 
Przewie'li nas na Komend% Wojewódzk( MO na ul. Lutomierskiej108 i poprowadzili  
do ró&nych pokojów przes!ucha/. W pokoju za biurkami siedzia!o dwóch �esbeków�. 
Usiad!em naprzeciw jednego z nich, a on zapyta!: � �No!i!co!panie!Rybarkiewicz?�!

Odpowiedzia!em mu pytaniem, w jakiej sprawie mnie tu #ci(gn%li, na co �esbek� 
odpowiedzia!, &e w sprawie w!asnej, odpar!em wi%c, dobrze przeszkolony przez Janusza 
Fatyg%, &e nie ma spraw w!asnych, a ka&da sprawa ma sygnatur% i numer akt. Popa-

106 Kostrzewa Bo&ena *ur. 1946+. W latach 80. pracownik etatowy NSZZ �Solidarno#"�, nast%pnie RKW  

*w prywatnym mieszkaniu M. Edelmana+; w grudniu 1981 r. zatrzymana i przetrzymywana do stycznia roku nast%pnego; 

ostatecznie nie osadzona w zwi(zku z przepe!nieniem wi%zienia w Olszynce Grochowskiej; H. Marczak, Wykaz!osób!

internowanych!w!O#rodku!Odosobnienia!w!(owiczu!oraz!osób!z!regionu!(ódzkiego!internowanych!w!innych!o#rodkach!

odosobnienia! na! terenie! kraj, [w:] Internowani! z! regionu!  ódzkiego, red. M. Papis, )ód'-)owicz 2001, s. 162;  

relacja!Henryka!Marczaka.
107 Obecna ul. Legionów.
108 Ulica Lutomierska 108<112.
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trzyli si% na siebie i niezra&eni moj( odpowiedzi( zacz%li zadawa" pytania, na które nie- 
zmiennie odpowiada!em, i& odmawiam udzielenia odpowiedzi w zwi(zku z odpowie- 
dnim artyku!em Kodeksu Post%powania Karnego. Po kilku minutach, znudzeni 
najwyra'niej monotoni( odpowiedzi, wyprowadzili mnie do zamykanej od zewn(trz, 
znajduj(cej si% w korytarzu poczekalni, by po godzinie lub dwu wypu#ci" do domu.  
Krysia, spotkana po po!udniu, z dum( opowiada!a, &e na zadawane pytania odpowiada!a: 
nie wiem, nie znam, nie wiem. 

To nie by! &aden wyczyn ani bohaterstwo. Okres stalinizmu lat pi%"dziesi(tych 
mieli#my ju& dawno za sob(, a z nim generalnie znikn%!y <cho" zdarza!y si% wyj(tki<  
z repertuaru przes!ucha/ policji politycznej metody przemocy i gwa!tu $zyczne- 
go. Odmowa sk!adania zezna/ nie poci(ga!a za sob( &adnych konsekwencji 
prawnych, stanowi!a natomiast #wietny #rodek obrony przes!uchiwanego przeciw 
podst%pnym i uporczywym indagacjom S!u&by Bezpiecze/stwa chc(cej wyci(gn("  
od przes!uchiwanego najmniejszy cho"by skrawek informacji, pomocny pó'niej nie-
rzadko, w innych przes!uchaniach i sprawach prowadzonych przez SB. Sk!adanie 
wi%c jakichkolwiek zezna/, odpowiadanie na stawiane pytania, szkodzi!o nie tylko 
przes!uchiwanemu, ale mog!o w przysz!o#ci zagrozi" jego przyjacio!om, znajomym 
czy wspó!pracownikom. I cz%sto stanowi!o pierwszy, nierzadko nie#wiadomy krok, do 
wspó!pracy ze S!u&b( Bezpiecze/stwa. 

30 kwietnia 1984 r. w pó'nych godzinach wieczornych, przed domem, na Obr. 
Stalingradu 25, zatrzymany zosta!em przez patrol Milicji Obywatelskiej i przewieziony 
na komend% dzielnicow( MO � )ód' =ródmie#cie na ul. Piotrkowskiej 282. Osadzono 
mnie w areszcie, a przyby!y nast%pnego dnia, znany mi z poprzedniego zatrzymania 
o$cer SB, o#wiadczy! z szyderczym u#mieszkiem na ustach, i& zosta!em dla swojego 
w!asnego dobra zatrzymany na 48 godzin. Któ& bowiem móg!by inaczej r%czy" za moje 
bezpiecze/stwo, gdybym, hipotetycznie rzecz bior(c, wzi(! udzia! w demonstracjach  
1-majowych. Na zako/czenie doda!: móg!by pan wreszcie da" sobie spokój i wyjecha" 
do tej Szwecji. To by!y bardzo dziwne, powiedzia!bym prorocze s!owa, bo w tym czasie 
nie dopuszcza!em do siebie najmniejszej nawet my#li o emigracji. 

Rozpocz(!em mozolne odbudowywanie poligra$i. Na pocz(tku czerwca, 
pos!uguj(c si% metod( sitodruku, w towarzystwie Bo&eny Bi/kowskiej, Gra&yny 
Sumi/skiej i Henryka Herszela, gdzie# w mieszkaniu w blokach przy Rondzie Titowa109 

wydrukowali#my kilkaset ulotek wzywaj(cych do uwolnienia wi%'niów politycznych, 
rozplakatowanych i rozrzuconych pó'niej na ulicach )odzi. 

A w lipcu 1984 roku w wyniku og!oszonej amnestii, wszyscy zamieszani 
w spraw% drukarni na Traktorowej, mi%dzy nimi Pawe! Wielechowski, wyszli na 
wolno#". Pawe! natychmiast o#wiadczy!, &e b%dzie stara! si% o wyjazd na Zachód. Jego 
o#wiadczenie przyj(!em z niedowierzaniem i gorycz(. Konfederacja Polski Niepodleg!ej 
traci!a w zwi(zku z jego wyjazdem jednego z lepszych organizatorów konspiracyjnej 

109 Obecnie Rondo Lotników Lwowskich.
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dzia!alno#ci, a ja zaufanego przyjaciela. Na os!od% tej gorzkiej decyzji zdecydowa!, i& do  
chwili swego wyjazdu, maj(cym nast(pi" w nieokre#lonym jeszcze czasie, w dalszym 
ci(gu zajmowa! si% b%dzie sprawami poligra$i. Có&, nie by! pierwszym, który wybra! 
emigracj%. Wcze#niej opu#cili PRL wyje&d&aj(c z rodzinami Andrzej Trautman,  
Ludwik Juszkiewicz, Julian de Fabritis, Wojtek Szostak, Henryk Jaranowski, Piotr  
Radowski i Jerzy Bronikowski. I ka&dy z nich w swoim czasie wype!nia! zadania  
postawione przez Konfederacj% Polski Niepodleg!ej. Utrzymywa!em sta!y kontakt  
listowny z Julianem de Fabritis w Szwecji i Piotrem Radowskim w Austrii. Barwnie 
opisywali swoje prze&ycia w nowym kraju, dziel(c si% ze mn( nie tylko rado#ciami 
i smutkami &ycia emigranta, ale wspomagaj(c mnie przysy!an( od czasu do czasu 
paczk( &ywno#ciow( czy niewielk( sum( pieni%dzy. Jestem im wdzi%czny do dzi#,  
za okazan( wtedy pomoc, szczególnie za#, wiedz(c z autopsji ile potrzeba wyrzecze/, 
by w pocz(tkowym okresie emigracji zdoby" si% na niewielk( cho"by pomoc innym. 

W sierpniu 1984 roku, na mocy tej samej amnestii, wi%zienie w Barczewie 
opu#ci! Leszek Moczulski, a po nim w pewnych odst%pach czasu wyszli na wolno#" 
Tadeusz Sta/ski i Romuald Szeremietiew. Rozd'wi%k w kierownictwie Konfederacji 
Polski Niepodleg!ej trwa! nadal i mimo ró&norakich prób mediacji osób ciesz(cych 
si% autorytetem i zaufaniem stron, nic nie wskazywa!o na pomy#lne zako/czenie  
kon?iktu. Podczas jednego z mych spotka/ na Powi#lu u Moczulskich, dosta!em od 
Leszka polecenie abym rozpocz(! przygotowania do druku, wznawianego po latach 
przerwy kwartalnika �Droga�110. To polecenie, wymaga!o stworzenia od podstaw 
redakcji technicznej dzia!aj(cej wy!(cznie na potrzeby �Drogi�. Rozpocz(!em wi%c po-
szukiwania lokalu nadaj(cego si% na stworzenie w nim redakcji naszego wydawnictwa, 
oraz sekretarki i maszynistki w jednej osobie, redakcj% prowadz(c(. Jak zwykle bezcen-
na okaza!a si% pomoc pani Danusi Mita! ze #rodowiska przyko#cielnego OO Jezuitów. 
Niewiele mog% powiedzie" o pani Danusi, prócz tego, &e mieszka!a w bloku le&(- 
cym w kwartale mi%dzy ulicami Piotrkowsk(, >wirki i Wigury i Ko#ciuszki. By!a  
w #rednim wieku, regularnie ucz%szcza!a na niedzielne msze #wi%te do ko#cio!a  
OO Jezuitów i w #rodowisku przyko#cielnym cieszy!a si% wielk( popularno#ci(. By!a 
zawsze pogodna i u#miechni%ta oraz pe!na optymizmu i rado#ci. Mia!a doros!ego syna, 
którego imienia nie pami%tam. Ale doskonale za to pami%tam, &e z wszelkimi pro- 
blemami zwi(zanymi z poszukiwaniem lokali na drukarnie czy znajdywaniem no-
wych, #wie&ych, gotowych wspiera" konspiracj% ludzi, radzi!a sobie doskonale. I kiedy 
zdarza!o si%, &e po mszy #wi%tej szli#my z Bo&en( do pani Danusi licz(c na jej pomoc, 
nieodzownie ko/czy!o si% to ob$tym posi!kiem, bowiem pani Danusia uwa&a!a mnie  
i Bo&en% za wychudzonych i zmizerowanych. 

W odpowiedzi na zg!oszone u pani Danusi zapotrzebowanie na nie skompro-
mitowan( udzia!em w konspiracji �dziewczyn% mog(c( nieskr%powanie pisa" na 

110 �Droga�  � podtytu!: niezale&ne pismo wydawane przez Ruch Obrony Praw Cz!owieka i Obywatela w Polsce, red. nacz. 

L. Moczulski, pierwszy numer: czerwiec<lipiec 1978 r., od kwietnia 1980 r. sta!a si% pismem KPN; Czasopisma!polskie�
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maszynie�, po kilku tygodniach dosta!em kontakt na Lucyn% Szczepa/sk( ps. �Iza�111.
Lucyna Szczepa/ska mieszka!a sama w kawalerce, w blokach przy ul. M!ynarskiej. 

Jak wi%kszo#", by!a szeregowym cz!onkiem �Solidarno#ci� i jak niektórzy, bra!a udzia!  
w ulicznych demonstracjach i protestach organizowanych przez podziemn( �Solidarno#"�. 
Ale teraz to si% musia!o sko/czy", bowiem rola jak( mia!a odegra" w Konfederacji  
Polski Niepodleg!ej by!a o wiele bardziej wa&na, potrzebna i odpowiedzialna ni& udzia! 
w demonstracjach. Zanim powierzy!em Lucynie jej dobrowolnie przyj%te obowi(zki, 
rozmawiali#my d!ugo dyskutuj(c przeró&ne aspekty jej przysz!ego, konspiracyjnego &ycia. 
Nie zgadzali#my si% we wszystkim, bowiem Lucyna nie by!a potuln(, naiwn( panienk(  
i lubi!a by ostatnie s!owo nale&a!o do niej. Niemniej jednak my#l%, &e zrozumia!a powag% 
sytuacji, wyci(gaj(c z klapy p!aszcza opornik i daj(c s!owo, &e w dniach demonstracji, 
pójdzie na kaw%, do kina, do ko#cio!a albo zostanie w domu. I chyba dotrzyma!a s!owa, 
bo nigdy nie s!ysza!em o jakichkolwiek problemach z Milicj( Obywatelsk( czy S!u&b( 
Bezpiecze/stwa. Ja za# ze swojej strony dok!ada!em wszelkich stara/, by nie narazi"  
Lucyny na zdekonspirowanie, udzielaj(c kontaktu na redakcj% jednej, jedynej osobie, 
która tego kontaktu rzeczywi#cie potrzebowa!a, Paw!owi Wielechowskiemu. I nawet  
w listopadzie, kiedy Polska znajdowa!a si% w stanie ci%&kiego szoku po zamordo- 
waniu przez S!u&b% Bezpiecze/stwa, ks. Jerzego Popie!uszki, a spotkany w Warszawie  
w zakrystii ko#cio!a #w. Stanis!awa Kostki, Leszek Moczulski nalega! by jecha" do )odzi, 
chc(c na miejscu w redakcji wyja#ni" szczegó!y techniczne dotycz(ce szaty gra$cznej 
kwartalnika, maj(c na wzgl%dzie bezpiecze/stwo redakcji, jednoznacznie musia!em mu 
odmówi". W krótkim czasie, niewielkie mieszkanie Lucyny zastawione zosta!o maszyna-
mi do pisania, ryzami papieru, brystolem do wykonywania makiet przysz!ych stron 
kwartalnika i innymi niezb%dnymi akcesoriami redakcji. Wkrótce zacz%!y te& sp!ywa"  
z Warszawy materia!y do �Drogi�. 

Kwartalnik �Droga�, 50 stron maszynopisu zmniejszonych do formatu A-5, 
by! kontynuacj( pisma z lat 1978-1979112 #rodowiska Ruchu Obrony Praw Cz!owieka  
i Obywatela i KPN. Od roku 1979 �Droga� z podtytu!em �Wolno#" i Niepodleg!o#"� 
sta!a si% organem Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Zawiera!a publicystyk% bie&(c(  
i edukacj% patriotyczn(, dzia! informacyjny, a nawet szpalty z poezj(. W wielkiej tajemni- 
cy swoje wiersze powierza! mi do zamieszczenia w �Drodze�, cz!onek !ódzkiej 
palestry broni(cy mnie w procesie �Solidarno#ci�, mecenas Jerzy Marendziak113. 

111 Michalik Lucyna, z d. Szczepa/ska *ur. 1959+. Absolwentka U); dzia!aczka NZS; cz!onek KPN, NSZZ 

�Solidarno#"�; kolporter wydawnictw niezale&nych, m.in. �Tygodnika Mazowsze�, �Biuletynu )ódzkiego�, 

�Prze#witu�, �Drogi�; w latach 1984�1985 wspó!organizatorka *wraz z M. Michalikiem, P. Wielechowskim  

i Z. Rybarkiewiczem+ Wydawnictwa Polskiego KPN; wyró&niona odznak( Zas!u&ony Dzia!acz Kultury i Medalem 

�Solidarno#ci� O Niepodleg!o#" Polski i Prawa Cz!owieka; S ownik!niezale"ni�
112 Czasopismo �Droga� wydawane przez Wydawnictwo Polskie w latach 1984-1987 liczy!o z regu!y 52 strony;  

relacja!M.!Michalika.
113 Marendziak Jerzy *1930-2000+. Adwokat, podró&nik, publicysta; ambasador RP w Portugalii *1991-1994+; sta! 

na czele komisji powo!anej przez Okr%gow( Rad% Adwokack( w )odzi w celu niezale&nego wyja#nienia z jak( dat( 

móg! obowi(zywa" dekret o stanie wojennym; 60!lat!(ódzkiej!Izby!Adwokackiej, red. J. Mazur, )ód' 2009, Adwokat! 

i!dyplomata, �Rzeczpospolita�, 2000, nr 28.
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Artyku!y zamieszczone w �Drodze� by!y najcz%#ciej autorstwa Leszka Moczulskiego  
i Krzysztofa Króla114, m!odego dzia!acza KPN z Warszawy, a w niedalekiej przysz!o#ci 
zi%cia Moczulskiego. 

Efektem decyzji o emigracji, podj%tej przez Paw!a Wielechowskiego, a b%d(cej 
wynikiem aresztowania i pobytu w wi%zieniu, by!o stworzenie przeze mnie, na mój  
w!asny u&ytek, swoistej koncepcji i $lozo$i zabezpieczenia si%. Po d!ugich 
przemy#leniach, dziel(c si% nimi z Krysi(, uwierzy!em, i& dobrze by!oby mie" schowan( 
w zanadrzu, ale zawsze dost%pn(, tak na wszelki wypadek, mo&liwo#" wyjazdu z PRL. 
W po!owie listopada 1984 roku, udali#my si% wi%c do Konsulatu Królestwa Szwecji, 
by z!o&y" wniosek o sta!y pobyt w Szwecji, a na 14 grudnia wyznaczono nam rozmow% 
z Konsulem. Po rozmowie w Konsulacie, prowadzonej pó!g!osem przy w!(czonym 
na nieomal maksymaln( g!o#no#" radiu z muzyk( w tle, Konsul pan Jan Ericsson 
o#wiadczy!, &e nie widzi &adnych problemów w uzyskaniu przez nas wizy na pobyt 
sta!y w Szwecji dodaj(c, i& ostateczn( decyzj% podejmie w ci(gu kilku najbli&szych 
miesi%cy Urz(d Imigracyjny. Wyszed!em z Konsulatu z bardzo mieszanymi uczucia-
mi. Z jednej strony by!em zadowolony z osi(gni%cia zamierzonego celu, z drugiej za#, 
mimo i& nie mia!em najmniejszego zamiaru wyje&d&a" z PRL, czu!em jaki# niesmak, 
wstyd i zaniepokojenie wobec zaistnia!ej i stworzonej przeze mnie dwuznacznej sy-
tuacji. Zdecydowa!em si% nie mówi" o tym nikomu, wierz(c g!%boko i naiwnie, &e do 
wyjazdu z PRL nigdy nie dojdzie. 

W listopadzie, z inicjatywy mieszka/ców )odzi ufundowano i zawieszono na 
#cianie domu przy ul. Wschodniej tablic% upami%tniaj(c( fakt, i& w domu tym mieszka! 
i dzia!a! kiedy# Marsza!ek Józef Pi!sudski. W uroczysto#ci ods!oni%cia nie mog!o 
oczywi#cie zabrakn(" Konfederacji Polski Niepodleg!ej. Udali#my si% tam razem  
z Paw!em Wielechowskim. Z!o&yli#my kwiaty i po wdrapaniu si% na szeroki parapet  
pod tablic(, przy aplauzie zebranych na miejscu wydarzenia kilkuset osób, przedstawi-
!em si% i w imieniu KPN powiedzia!em kilka stosownych do okoliczno#ci zda/. Kto# 
robi! zdj%cia, bito brawa, uroczysto#" ods!oni%cia za#, przekszta!ci!a si% w manifestacj% 
niepodleg!o#ciow(, niezak!ócon( na szcz%#cie przez ZOMO.

Na pocz(tku grudnia 1984 roku, Leszek Moczulski poinformowa! mnie, i& zamie-
rza zwo!a" w Warszawie II Kongres Konfederacji Polski Niepodleg!ej, zapraszaj(c do 
wzi%cia w nim udzia!u i zostawiaj(c mi woln( r%k% w wyborze drugiego dzia!acza KPN, 
bowiem Okr%g III )ód' KPN, mia! by" reprezentowany na Kongresie przez dwie osoby. 
Dyktowa!y to wzgl%dy bezpiecze/stwa i ograniczona pojemno#" sali obrad. 

9 grudnia 1984 roku w Warszawie, wczesnym przedpo!udniem, w umówionym 
wcze#niej miejscu, czeka! na mnie i Ol% Koz!owsk(, dzia!acz warszawskiej KPN,  
Grzegorz Rossa. Nie znam Warszawy zbyt dobrze, wi%c po kilkunastu przesiadkach mi%-

114 Król Krzysztof *ur. 1963+. Polityk, dziennikarz; pose! na Sejm I i II kadencji; cz!onek KPN; organizator druku  

i kolporta&u pism niezale&nych �Droga�, �Strzelec�, �Gazeta Polska-KPN�; w 1985 r. aresztowany i s(dzony w tzw.  

II procesie KPN; skazany na 2,5 roku wi%zienia; w 1997 r. wycofa! si% z dzia!alno#ci politycznej; S u"ba!Bezpiecze'stwa!

wobec�, s. 189; Opozycja!w!PRL�, t. 2, s. 180-181.
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dzy tramwajami, autobusami i taksówkami, gubi(c ewentualny �ogon�, by!em zupe!nie 
zdezorientowany, gdy wreszcie znale'li#my si% w pomieszczeniach przyko#cielnych 
jednego z ko#cio!ów w Warszawie. Na miejscu wita! przyby!ych Leszek Moczulski 
i proboszcz miejscowej para$i. Gdy okaza!o si% ju&, &e przybyli wszyscy zaprosze-
ni na Kongres delegaci KPN, oczekiwali#my w napi%ciu na przybycie zaproszonych: 
Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Sta/skiego, Tadeusza Jandziszaka i Zygmunta 
Go!awskiego115. Po chwili pojawili si% i oni. Po raz ostatni proboszcz para$i próbo-
wa! pogodzi" zwa#nionych. Bezskutecznie, bo po chwili w imieniu Z. Go!awskiego,  
T. Sta/skiego, T. Jandziszaka i swoim w!asnym zabra! g!os Romuald Szeremietiew. 
Z!o&y! o#wiadczenie, w którym oznajmi! o opuszczeniu i zaprzestaniu z dniem  
9 grudnia 1984 r. dalszej dzia!alno#ci w Konfederacji Polski Niepodleg!ej. >yczy!  
zebranym owocnych obrad, a nast%pnie ca!a czwórka opu#ci!a sal%. Kilka tygodni 
pó'niej utworzyli Polsk( Parti% Niepodleg!o#ciow(116. 

Wszelkie nadzieje na polubowne zako/czenie kon?iktu leg!y w gruzach. KPN 
opu#cili najlepsi w jej dotychczasowej historii ludzie. Mieli ich zast(pi" inni. Teore-
tycznie lepsi. Praktycznie, tacy jacy byli. Czas by!o rozpocz(" obrady II Kongresu 
KPN. Na II Kongres KPN przyby!o oko!o sze#"dziesi%ciu delegatów reprezentuj(cych 
wszystkie Okr%gi i Obszary dzia!ania KPN w PRL. 

Po krótkim sprawozdaniu z dotychczasowej dzia!alno#ci Kongres przyst(pi! 
do wyboru nowej Rady Politycznej KPN. W jej sk!adzie znale'li si%: Adam S!omka  
z Katowic117, Krzysztof Król i Andrzej Szoma/ski z Warszawy, Zygmunt )enyk  
z Krakowa, Dariusz Wójcik z Lublina118 i Zbigniew Rybarkiewicz z )odzi. 
Przewodnicz(cym Rady Politycznej ponownie wybrano Leszka Moczulskiego. 

Okr%g III )ód' KPN na Kongresie awansowany zosta! do rangi Obszaru i zwa! 

115 Go!awski Zygmunt *ur. 1924+. Kwatermistrz oddzia!u NSZ; w latach 1944-1946 aresztowany i wywieziony  

do obozu w Rosji; drukarz i kolporter wydawnictw o tre#ci religijnej prasy poziemnej; wspó!za!o&yciel *wraz  

z J. Mizikowskim+ Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej *1977 r.+; wspó!pracownik ROPCiO; cz!onek 

KPN *1979�1984+, �Solidarno#ci�, PPN; aresztowany w kwietniu 1982 r. i przetrzymywany do grudnia tego roku; 

odznaczony Krzy&em Partyzanckim, Orderem #w. Stanis!awa, Krzy&em Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzy&em  

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, wyró&niony odznak( Zas!u&ony Dzia!acz Kultury; Stan!wojenny!w!regionie!

 ódzkim�, s. 189-190; Encyklopedia!Solidarno#ci..., s. 129-130.
116 Polska Partia Niepodleg!o#ciowa � polska partia prawicowa dzia!aj(ca w latach 1985-1993; nast%pnie jej dzia!acze weszli 

w sk!ad Ruchu dla Rzeczypospolitej. G. Wo!k, Polska!Partia!Niepodleg o#ciowa �Biuletyn IPN�, 2009, nr 12, s. 107-111.
117 S!omka Adam *ur. 1964+. Pose! na Sejm I, II i III kadencji; radny miasta Katowic *1990-1994+; od 1980 r. cz!onek 

KPN, szef Okr%gu =l(skiego *1982-1984+; wspó!pracownik Solidarno#ci Walcz(cej, �Solidarno#ci�, Ruchu WiP, PPS;  

w sierpniu 1982 r. internowany, w pa'dzierniku tego roku aresztowany i skazany na 1,5 roku wi%zienia w zawieszeniu na 

5 lat, zwolniony w listopadzie 1982 r; w marcu 1984 r. ponownie aresztowany i skazany na 2,5 roku wi%zienia, zwolniony 

we wrze#niu 1986 r.; redaktor oraz wydawca pism podziemnych: �M!ody Konfederata�, �Wolny Czyn�, �Konfederata 

=l(ski�, �Naród i Niepodleg!o#"�, �Gazeta Strajkowa�; odznaczony m.in. przez Kapitu!% Nurtu Niepodleg!o#ciowego 

Krzy&em Niepodleg!o#ci; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
118 Wójcik Dariusz Aleksander *ur. 1961+. Pose! na Sejm I, II i III kadencji, wicemarsza!ek Sejmu *1991-1993+; 

wspó!za!o&yciel NZS na PL; od 1982 r. dzia!acz KPN, cz!onek KAB KPN Okr%gu Lublin; wspó!za!o&yciel, autor, 

wspó!redaktor i wspó!wydawca pisma �=wiadectwo. Biuletyn Studencki�; autor artyku!ów i wspó!wydawca pism KPN: 

�Droga�, �Gazeta Polska�, �Pobudka�, �Goniec�, �Pro$l. Kwartalnik Spo!eczno-Polityczny�; aresztowany w marcu 1985 r.  

i skazany na 2 lata wi%zienia, w sierpniu 1986 r. zwolniony na mocy amnestii; Encyklopedia!Solidarno#ci..., s. 489.
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si% od tego momentu, Obszar III )ód' � Wydzielony. Znaczy!o to, &e szef Obszaru 
III )ód' KPN podlega bezpo#rednio i tylko Przewodnicz(cemu Rady Politycznej, bez 
prawa wgl(du w dzia!alno#" Obszaru III )ód' KPN innym cz!onkom Rady Politycznej. 
U podstaw decyzji le&a!a rozwijaj(ca si% dzia!alno#" poligra$czna. 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Politycznej wyst(pi!em z szerokim projek-
tem uporz(dkowania i skoordynowania w skali krajowej spraw poligra$i i kolporta&u. 
Odnios!em jednak wra&enie, &e moi koledzy z Rady, mo&e poza wyj(tkiem Zygmunta  
)enyka, nie byli tym zbyt zainteresowani. Mimo moich usilnych stara/, czasami wr%cz 
&(da/, przez okres od grudnia 1984 do sierpnia 1986 r. nie uda!o mi si% stworzy"  
ogólnokrajowej sieci kolporta&u. 

15 grudnia 1984 r. zawar!em zwi(zek ma!&e/ski z Krysi( Derbick(. To by!y nasze 
powtórne ma!&e/stwa i Krysia mia!a z pierwszego jedenastoletni( córk% Kasi%, a ja 
o#mioletniego syna Paw!a. Urz(d Stanu Cywilnego w Pa!acyku na Gda/skiej by! tego 
dnia wype!niony do granic mo&liwo#ci go#"mi zaproszonymi i bez zaprosze/. Rodzina 
miesza!a si% z przyjació!mi i lud'mi z konspiracji i opozycji. Twarze znane od zawsze 
i widziane po raz pierwszy w &yciu. Na urz(dzonym pó'niej przez rodziców Krysi,  
w mieszkaniu na ul. Wi%ckowskiego 80, niewielkim przyj%ciu dla najbli&szej rodziny 
i przyjació!, Moczulski przyby!y na nasz #lub w towarzystwie wielkiego i zwalistego  
Grzegorza Rossy powiedzia!: �Nie wiedzia!em, &e jeste# tak popularny w )odzi�.  
No có&, sam nie wiedzia!em. 

Przed ko/cem roku pu#cili#my w kolporta& kolejny kalendarz KPN, przygotowa-
ny oczywi#cie przez Stanis!awa Stachur%, by w lutym 1985 r. opublikowa" �Homilie�120  

ksi%dza Jana Umi/skiego119, proboszcza para$i w Sulejowie, �odkrytego� przez Ol% 
Koz!owsk( w czasie letnich w%drówek 1984 roku. Ksi(dz Jan Umi/ski, kapelan Armii 
Krajowej z lat okupacji prowadzi! na przedmie#ciach Sulejowa niewielk( para$%, gdzie 
na Msze =w. przychodzili, szczególnie latem przyje&d&aj(cy na urlopy wczasowicze. 
Ksi(dz Jan by! wielkim patriot( i &arliwym bojownikiem i or%downikiem sprawy odzys-
kania niepodleg!o#ci Polski. Kiedy Ola Koz!owska wraz z przyjació!mi znalaz!a si%  
w tamtych okolicach, tra$!a w niedzielny poranek na Msz% =w. odprawian( przez 
ksi%dza Jana Umi/skiego. Pe!ne patriotyzmu i nieustraszonej odwagi kazanie zwróci!o 
uwag% Oli na ksi%dza Jana. W imieniu Konfederacji Polski Niepodleg!ej nawi(za!a 
bli&szy kontakt z ksi%dzem Janem Umi/skim, którego patriotyczne niedzielne msze 
#wi%te za Ojczyzn% przyci(ga!y rzesze wiernych nie tylko z okolic Sulejowa ale  
i z Piotrkowa Trybunalskiego i )odzi. W nied!ugim czasie sta! si% ksi(dz Jan ideowym 
patronem KPN, a cz!onkowie Konfederacji byli zawsze mi!ymi i po&(danymi go#"mi na 
jego plebani. Ola zebra!a kilka z homilii wyg!oszonych przez ksi%dza Jana Umi/skiego, 

119 Umi/ski Jan *1930-1990+. Duchowny rzymskokatolicki; dzia!acz opozycji w PRL, kapelan �Solidarno#ci�; 

wspó!pracownik ks. J. Popieuszki; organizowa! i celebrowa! Msze za Ojczyzn% w Sulejowie; w 1986 r. zatrzymany  

i skazany na 3 miesi(ce aresztu za organizowanie i prowadzenie modlitw w gmachu s(du w Warszawie w intencji 

uwi%zionych dzia!aczy KPN; S ownik!niezale"ni�
120 J. Umi/ski, Homilie, Wydawnictwo Polskie, )ód' 1985, ss. 39; por.: M. Michalik, op. cit., [w:] )ódzka KPN..., s. 153-154.
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dokona!a potrzebnej redakcji i po nadaniu tytu!u �Homilie�, Wydawnictwo Polskie 
wypu#ci!o je w kolporta& w 1985 roku. 

Redakcyjne przygotowania do wydania �Drogi� dobieg!y ko/ca. Po rozmowie 
z ma!&e/stwem Jana i Marii Skalskich zdecydowa!em, aby umie#ci" drukarni% w ich  
mieszkaniu na Manhatanie, gdzie te& w po!owie lutego 1985 r. wprowadzili si% ze swoim 
sprz%tem drukarze: Gra&yna Sumi/ska, Beata i S!awek Mi#kiewiczowie121 oraz Wiesiu 
>y&niewski. Pawe! Wielechowski zasygnalizowa! wówczas pewien powa&ny problem 
z jakim zacz(! si% boryka" prowadz(c poligra$%. Otó&, zaczyna!o brakowa" r(k do 
drukowania. Ci, którzy kiedykolwiek w &yciu drukowali, wiedz( jaka to &mudna, bru-
dna i monotonna praca, sta" d!ugimi godzinami przy powielaczu, czy ramce z sitem. 
Nasi drukarze, w wi%kszo#ci szeregowi cz!onkowie KPN, byli zm%czeni i znu&eni, 
wi%c &eby ich zmobilizowa" i zach%ci", Pawe! wyst(pi! z propozycj( $nansowania ich 
pracy. Gor(co oponowa!em daj(c jako przyk!ad siebie. Za sprawami KPN biega!em 
od rana do wieczora nie otrzymuj(c za to od Konfederacji z!amanego grosza. Czy 
mia!em odt(d liczy" godziny po#wi%cone na dzia!alno#" w KPN i &(da" pó'niej ich re- 
fundacjiQ Ale Pawe! by! uparty i nie odpowiadaj(c na moje pytanie pyta!, czy lepiej b%dzie 
op!aca" drukarzy i w zwi(zku z tym oczekiwa" od nich wi%kszego zaanga&owania, czy 
te& zostawi" sprawy tak jak s( i w konsekwencji doprowadzi" do zastoju i bezw!aduQ 
Z mieszanymi uczuciami, ale nie maj(c wi%kszego wyboru, ust(pi!em i zgodzi!em 
si% z jego propozycj(, a od tej pory drukarze w Wydawnictwie Polskim otrzymywali 
pieni(dze za swoj( prac%. 

Pod koniec lutego Pawe! poinformowa! mnie, &e drukowanie �Drogi� o nak!adzie 
1000 egzemplarzy przebiega zgodnie z planem, wi%c na 1 marca ustalili#my termin  
odbioru z drukarni. >eby za# zagwarantowa" t% dat%, opowiedzia! drukarzom fa!szyw( 
histori% o kurierze z Warszawy, który w!a#nie 1 marca wieczorem, mia! odebra" z )odzi 
cz%#" gotowego wydruku. Krysia mia!a brata � Paw!a122, b%d(cego posiadaczem samo-
chodu Fiat 125p, je&d&(cego zarobkowo jako kierowca taksówki. Nie wprowadzaj(c 
go w zbyteczne i niepotrzebne dla jego wiadomo#ci szczegó!y, umówi!em go na dzie/ 
1 marca 1985 r. na godzin% 1800 przed �Juventusem�123, gdzie spotka" mia! Bo&en%, 
maj(c( odebra" �Drog%� z drukarni i przewie'" j( nast%pnie, na sobie tylko znany punkt 
kolporta&u. Szwagier nie zna! ludzi z konspiracji. Rzecz jasna, widz(c Moczulskiego 
za sto!em weselnym i wiedz(c kto zacz, domy#la! si% z grubsza czym ja si% zajmuj%. 
Ale nie zadawa! wielu pyta/, gdy umawia!em go z Bo&en(, któr( zna!, prosz(c o prze-
wiezienie kilku paczek. Bo&ena natomiast wiedz(c ju& o terminie odbioru, oraz czasie 

121 Mi#kiewicz Beata, Mi#kiewicz S!awomir drukarze i kolporterzy KPN; w 1985 r. wyemigrowali do Australii; relacje:!

Z.!Rybarkiewicza,!M.!Michalika!i!W.!)y"niewskiego.
122 Derbicki Pawe! *ur. 1953+. Taksówkarz; brat Krystyny Derbickiej; na pro#b% Z. Rybarkiewicza podj(! si%  

w marcu 1985 r. przewozu swie&o wydrukowanego nak!adu �Drogi� z drukarni do punktu skladowania i kolporta&u; 

kilkakrotnie poddawany naciskom przez s!u&by bezpiecze/stwa w celu z!o&enia zezna/ obci(&aj(cych Z. Rybarkiewicza;  

relacja!Z.!Rybarkiewicza.
123 DH �Juwentus� znajdowa! si% u zbiegu ulic: Pi!sudskiego i Sienkiewicza.
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i miejscu umówienia z Paw!em Derbickim zaanga&owa!a do pomocy przy roz!adunku 
tych ci%&kich przecie& paczek W!odzimierza Ogórowskiego, umawiaj(c si% z nim przed 
�Juventusem� o szóstej. Wed!ug relacji Bo&eny wydarzenia potoczy!y si% nast%puj(co. 
Kilka minut przed osiemnast(, pod �Juventus� podjecha! swoj( taksówk( Pawe!  
Derbicki. Przywita! si% z oczekuj(c( na niego Bo&en(, by nast%pnie wraz z przyby!y-
mi: W!odkiem Ogórowskim i S!awkiem Mi#kiewiczem, podjecha" pod drukarni%, 
znajduj(c( si% po drugiej stronie al. Mickiewicza, na wprost �Juventusu�, w jednym 
z bloków !ódzkiego Manhatanu. Min(! stoj(ce na parkingu przed blokiem samochody 
i zatrzyma! si% kilka metrów przed wej#ciem do klatki schodowej. S!awek i W!odek 
pojechali na gór%, by po kilku minutach pojawi" si% d'wigaj(c ci%&kie paki zawini%te  
w papier i przewi(zane sznurkiem. Pawe! wysiad!, otworzy! baga&nik, za!adowa! paczki,  
i oczekiwa! na nast%pny !adunek. Obracali trzy razy, pó'niej S!awek wróci! na gór% do 
drukarni, a W!odek wsiad! do taksówki Paw!a, który zakr%ci! na parkingu przed blo-
kiem, wyjecha! na ul. Sienkiewicza i pod �Juventus� gdzie czeka!a na niego Bo&ena. 

Bo&ena zostaj(c pod �Juventusem� i czekaj(c na podjazd taksówki pod 
drukarni% i za!adunek, patrzy!a na stoj(ce po drugiej stronie ulicy bloki i rozci(gaj(cy 
si% przed nimi parking. Niespodziewanie zobaczy!a, &e kiedy S!awek i W!odek wyszli  
z paczkami przed budynek i skierowali si% do czekaj(cej taksówki, ze stoj(cych 
kilkadziesi(t metrów dalej na parkingu samochodów wysiad!o kilku m%&czyzn, 
podesz!o bli&ej klatki schodowej i z uwag( przygl(da!o si% za!adunkowi. Po zako/cze-
niu za!adunku i odczekaniu a& minie ich wyje&d&aj(ca z parkingu taksówka Paw!a, 
rzucili si% biegiem do trzech czekaj(cych na nich samochodów, a nast%pnie pojechali 
jej #ladem. 

Bo&ena wsiad!a do taksówki Paw!a i stwierdzi!a: mamy! ogon. Kluczyli po 
)odzi przez przesz!o godzin%, bezskutecznie usi!uj(c zgubi", wys!u&onym Fiatem 
Paw!a jad(ce za nimi demonstracyjnie blisko samochody z SB. W trakcie jazdy,  
na Zgierskiej w okolicy Parku =ledzia124, na kategoryczne polecenie Bo&eny, wyskoczy! 
z przyhamowanej na moment taksówki Ogórowski. Wbieg! mi%dzy krzaki i drzewa 
parku uciekaj(c przed SB. Ale SB nie by!a zainteresowana gonitw( za Ogórowskim. 
Podobnie, jak nie wykaza!a najmniejszego zainteresowania drukarni( na Manhatanie. 

Gdy stali na Obr. Stalingradu przy Zachodniej czekaj(c na zielone #wiat!o, 
b%d(ca w ostatecznej desperacji Bo&ena zdecydowa!a, &e zako/cz( ten kurs na  
ul. Obr. Stalingradu przed numerem 25, gdzie na drugim pi%trze znajdowa!o si%  
jednoizbowe mieszkanie nale&(ce do Bo&eny, a w którym, za wyj(tkiem kilku ostat-
nich miesi%cy po #lubie z Krysi(, przez kilka ostatnich lat mieszka!em. W zale&no#ci od 
sytuacji, nie chc(c niepokoi" rodziców Krysi pó'nymi powrotami do domu, mieszka!em 
wówczas na Obro/ców lub na Wi%ckowskiego 80. 

Wymuszaj(c pierwsze/stwo przejazdu przed tramwajem linii 43, Konstantynów 

124 Potoczna nazwa Parku Staromiejskiego zlokalizowanego w obr%bie ulic: Zachodniej, Podrzecznej, Wolborskiej, 

Franciszka/skiej, Pó!nocnej i Ogrodowej.
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� )ód' skr%caj(cym trzema wagonami powoli i ospale w lewo, oderwali si% od SB. 
Wjechali w podwórze posesji, biegiem zanie#li paczki z �Drog(� na gór% do mieszkania 
i natychmiast si% rozstali. Pawe! pojecha! do domu, a Bo&ena zosta!a w mieszkaniu, 
zamykaj(c drzwi na klucz i gasz(c #wiat!o. By!a godzina za dziesi%" ósma. 

Tego wieczoru o ósmej, by!em w mieszkaniu na Obro/ców umówiony z Bo&en(, 
maj(c( zda" mi relacj% z przerzutu �Drogi�. Wchodz(c kilka minut przed ósm( w bram% 
posesji, spojrza!em w ciemne okno mieszkania wychodz(ce na ulic% i pomy#la!em,  
&e za chwil% zjawi si% Bo&ena. Jakie& wi%c by!o moje niemi!e zaskoczenie, gdy po 
otwarciu drzwi wpad!em, nieomal si% przewracaj(c, na jakie# le&(ce na pod!odze pa- 
kunki, a z ciemno#ci wy!oni!a si% blada jak #ciana Bo&ena � �Wpadka,!kto#!nada ,!czekali!

pod!drukarni*,!zgubi am!bezpiek$,!co!z!drukarni*?�, chaotycznie miota!a si% Bo&ena. 
Gotuj(c si% ze z!o#ci, natychmiast wyrzuci!em paczki na zewn(trz mieszkania, na  
niewielki podest przy schodach, rozrywaj(c papier jednej z nich i zabieraj(c jeden 
egzemplarz �Drogi�. Przy tej okazji wylecia! mi z kieszeni dowód osobisty, o czym 
dowiedzia!em si% nast%pnego dnia. Rzucaj(c w biegu Bo&enie � �poczekaj,! zaraz!

wracam! z! taksówk*,! zabra&! �Drog$�! w! inne,! bezpieczne! miejsce�, pop%dzi!em na 
dó! i na ulic%. Przed domem, z zatrzymuj(cych si% z piskiem hamulców samochodów 
SB i MO, wysiadali w po#piechu cywilni i umundurowani pracownicy resortu spraw 
wewn%trznych. Nie mia!em w(tpliwo#ci, to by!a wpadka. Wmiesza!em si% w t!um 
przechodniów i zmuszaj(c do spokoju, nieomal pobieg!em do najbli&szego telefonu. 
S!uchawk% telefonu w mieszkaniu Skalskich podniós! Pawe! Wielechowski, gdy  
z czynnego na szcz%#cie automatu na rogu Obro/ców i Zachodniej, poleci!em mu 
natychmiast zlikwidowa" drukarni% i rozpu#ci" drukarzy do domu, a samemu przyby" 
niezw!ocznie w rozs(dne miejsce w pobli&u mieszkania Bo&eny. Zjawi! si% w pó! 
godziny pó'niej, a mnie wydawa!o si%, i& w twarzach mijanych w okolicy mieszkania 
m%&czyzn widz% znamiona pracowników SB. Wielokrotnie tego wieczoru wsiadali#my 
w tramwaj przeje&d&aj(cy obok mieszkania Bo&eny. Przed domem niezmiennie sta!y 
samochody SB i MO, a okno pozostawa!o ciemne, a& krótko przed dwudziest( drug( 
zapali!o si% #wiat!o. Zrozumieli#my z Paw!em, &e SB i MO wkroczy!y do mieszkania 
Bo&eny. Nie czekaj(c ju& na nic i nie a$szuj(c si% dalej na opustosza!ej o tej porze dnia 
ulicy, poszli#my zobaczy" co sta!o si% ze szwagrem, kierowc( taksówki. Pawe! kr(&y! 
roztrz%siony po domu, oczekuj(c aresztowania. Urywanymi s!owami opowiedzia! 
histori% ostatnich kilku godzin, dziwi(c si% &e jeszcze jest na wolno#ci. Zna!em Bo&en% 
dobrze i wiedzia!em, &e nie b%dzie sypa", ale dziwnym wydawa!o si%, &e SB je'dzi!a 
blisko dwie godziny za taksówk( szwagra i jeszcze do niego nie dotar!a. Najprostsze 
wyt!umaczenia s( zazwyczaj najbli&sze prawdy, a w jego przypadku pomog!a lekka 
odwil& i #nie&no-b!otna breja oblepiaj(ca nieo#wietlon( na dodatek, tablic% rejestracyjn(. 
Moje sugestie najwyra'niej tra$!y mu do przekonania, bo uspokoi! si% nieco i z uwag( 
wys!ucha! naszych instrukcji na wypadek zatrzymania czy aresztowania. Mia! uparcie 
obstawa" przy wersji zwyczajnego kursu z postoju taksówek i przypadkowego pasa&era, 
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którym o dziwo okaza!a si% moja siostra Bo&ena. Przez kilka miesi%cy mia! spokój, do 
czasu, kiedy Bo&ena opu#ci!a wi%zienie i przywitana serdecznie i uroczy#cie w gronie 
KPN-ców, kpi!a sobie w obecno#ci �Eryka� � Stanis!awa Wi#niewskiego125 i S!awka 
Mi#kiewicza, z nieporadno#ci SB, nie znaj(cej i nie mog(cej tra$" na #lad kierowcy 
taksówki � Paw!a, brata Krysi. Kilka dni po owym przywitaniu, u szwagra pojawi!a si% 
SB i usilnie namawia!a go na z!o&enie w!a#ciwych zezna/ w sprawie marcowej jazdy. 
Wykpi! si% i zas!oni! up!ywem czasu, niepami%ci( i niewiedz(. 

Bo&ena po moim szybkim wyj#ciu, natychmiast zgasi!a #wiat!o i zamkn%!a drzwi 
na klucz. Po kilku minutach us!ysza!a g!osy wielu m%&czyzn i walenie do drzwi � �Niech!

pani!otworzy!drzwi!pani!Bo"enko,!my!wiemy,!"e!pani!tam!jest�. Ale Bo&ena udawa!a, 
&e nie ma jej w domu. I trzyma!a SB pod tymi drzwiami przez blisko dwie godziny. 
Dopiero na us!yszan( gro'b% wy!amania i wywa&enia drzwi, zapali!a #wiat!o i wpu#ci!a 
ich do domu. Przeprowadzili gruntown( rewizj%, informuj(c przed jej przeprowadze- 
niem, i& g!ównie poszukuj( broni palnej i amunicji, a nie znalaz!szy niczego o#wiadczyli 
� �To! poczekamy! teraz! pani!Bo"enko! na! tego! kuriera! z! Warszawy�. Czekali tak do  
czwartej nad ranem, a potem nie doczekawszy si%, zabrali Bo&en% i paczki z nak!adem 
�Drogi� na Komend% Wojewódzk( MO na Lutomiersk(. 

Z obawy przed aresztowaniem sp%dzi!em t% noc u przyjació! na Nowotki, a nie 
wiedz(c co lub kto oczekuje mnie w mieszkaniu na ul. Obr. Stalingradu i przewiduj(c 
powa&ne k!opoty, nast%pnego dnia przed po!udniem udali#my si% z Krysi( do Zespo!u 
Adwokackiego na ul. Nowomiejskiej by ustanowi" adwokatów: mec. Andrzeja Kerna126 

dla Bo&eny i mec. Jerzego Marendziaka dla mnie. 
Z obaw( przekr%ca!em klucz zamka w mieszkaniu na Obr. Stalingradu. Nikt na 

mnie nie oczekiwa!, ale mieszkanie i przyleg!y do niego niewielki stryszek przerzucone 
by!o do góry nogami, na stole za#, spoczywa! mój dowód osobisty. 

Wiadomo#" o wpadce Bo&eny lotem ptaka roznios!a si% w kr%gach konspiracyjnych 
)odzi i z niepokojem oczekiwa!em dalszych aresztowa/, ale nic takiego nie nast(pi!o.

Wielokrotnie omawiali#my z Paw!em Wielechowskim wpadk% Bo&eny. Mieli#my 
ró&ne przeciwstawne teorie, ale by!o za wcze#nie by wyci(ga" pochopne wnioski.  
Jedna rzecz by!a natomiast pewna. )ódzka KPN by!a in?irtowana przez S!u&b% 
Bezpiecze/stwa, a pytania brzmia!y, w jakim stopniu i przez kogo. 

Szybko zreorganizowa!em kolporta& przekazuj(c go w kolektywne kierownictwo 
Henryka Herszela, Wiesia >y&niewskiego i Renaty Luter. Doskonale dawali sobie rad%, 
w ko/cu by! to dla nich czwarty rok konspiracji. 

Dziewi%" dni pó'niej od aresztowania Bo&eny, 9 marca 1985 r. w godzinach 

125 Stanis!aw Wi#niewski; bliski znajomy ma!&e/stwa Beaty i S!awka Mi#kiewiczów; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
126 Kern Andrzej *1937-2007+. Adwokat, polityk; pose! na Sejm X i I kadencji, wicemarsza!ek Sejmu *1991-1993+; 

dzia!acz �Solidarno#ci�, RWD, ROPCiO; cz!onek PC, ZChN; jako adwokat broni! w procesach politycznych  

m.in. K. G!ogowskiego, A. S!owika, J. Kropiwnickiego, G. Palk%, W. >y&niewskiego oraz studentów skazanych po  

wydarzeniach marcowych z 1968 r.; w stanie wojennym zosta! internowany na okres miesi(ca; Stan!wojenny!w!regionie!

 ódzkim�, s. 289; S u"ba!Bezpiecze'stwa!wobec�, s. 234; S ownik!niezale"ni�; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...
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popo!udniowych do mieszkania na ul. Wi%ckowskiego 80, dzwoni(c i wal(c w drzwi, 
wymachuj(c broni( paln( i odpychaj(c wystraszonych te#ciów na bok, wdarli si% pra-
cownicy S!u&by Bezpiecze/stwa. Maj(c nakaz, przeprowadzili rewizj% dewastuj(c przy 
okazji dwa przesz!o dwumetrowej wysoko#ci piece ka?owe. Wszystko w poszukiwaniu 
broni palnej i amunicji, maszyn do pisania i osobistych notatek. Nie znale'li niczego, 
bo i niczego znale'" nie mogli. Nigdy, przez wszystkie lata dzia!ania w konspiracji, nie 
prowadzi!em &adnych notatek, nie u&ywa!em notesu i nie zapisywa!em numerów tele-
fonów. Adresy i nazwiska, wszystkie numery telefonów, a by!o ich oko!o trzydziestu,  
zapisane mia!em w g!owie. Wi%c po nieudanej rewizji wyprowadzili mnie skutego  
w kajdankach do czekaj(cego na dole samochodu i zawie'li na Lutomiersk(. 

Sprowadzili mnie na dó! do jednej z cel aresztu i zatrzasn%li drzwi. By!em przeko-
nany, &e zatrzymanie ma #cis!y i bezpo#redni zwi(zek ze spraw( Bo&eny. Kr(&(c nerwo- 
wo po pustej celi dostrzeg!em le&(c( na pryczy gazet%, �G!os Robotniczy�, a w nim 
krótk( i lakoniczn( informacj% o tym, &e �S!u&ba Bezpiecze/stwa w porozumieniu  
z Prokuratur( Generaln( dokona!a aresztowa/, zatrzymuj(c w dniu wczorajszym w 
ca!ym kraju kilka osób podejrzanych o kierowanie i prowadzenie nielegalnego zwi(zku  
o nazwie Konfederacja Polski Niepodleg!ej127. W#ród zatrzymanych znajduj( si% Leszek  
Moczulski, Andrzej Szoma/ski, Krzysztof Król, Adam S!omka i Dariusz Wójcik�. Wszyst-
ko sta!o si% nagle zupe!nie jasne. By!em w domu. Spodziewaj(c si% tematu przes!uchania, 
gor(czkowo rozwa&a!em czy: potwierdzi" podejrzenia SB i Prokuratury i ujawni" si% jako 
jeden z przywódców KPN i odmówi" sk!adania jakichkolwiek zezna/, lub wypieraj(c si% 
przynale&no#ci, zatai" swoj( rol% i pozycj% w KPN. 

Ujawnienie si% nios!o ze sob( natychmiastowe aresztowanie, przewiezienie do 
Aresztu =ledczego na Rakowieckiej w Warszawie i w dalszej kolejno#ci proces, zako/czony 
kilkuletnim wyrokiem wi%zienia. )(cz(c to z aresztowaniem Bo&eny i prawdopodob-
nie wyrok skazuj(cy, zbli&aj(cy si% nieuchronnie wyjazd Paw!a Wielechowskiego oraz 
poprawne, ale niezbyt buduj(ce stosunki z Ol( Koz!owsk( i brak powa&nej akceptacji 
jej osoby przez Majk% Moczulsk( otrzymywa!em negatywny obraz rozpadaj(cego si% 
!ódzkiego KPN. I cho" nie ma ludzi niezast(pionych, wyeliminowanie z dzia!alno#ci  
organizacyjnej ca!ej krajowej czo!ówki KPN, prowadzi!o w konsekwencji do chaosu, sta-
gnacji i katastrofy. Jestem pragmatykiem, wi%c gloria bohatera, bojownika i m%czennika 
za �spraw%�, chodz(cego po wi%ziennym �spacerniaku� nie bardzo do mnie przemawia!a. 
Utajnienie za# przynale&no#ci do Konfederacji Polski Niepodleg!ej dawa!o mi szans% 
na kontynuowanie dzia!alno#ci, szczególnie potrzebnej w tej trudnej sytuacji. Bij(c si%  
z my#lami, ostateczn( decyzj% uzale&ni!em od rozwoju wydarze/. 

Drzwi celi otworzy!y si% i poprowadzono mnie na gór%. W pokoju oczekiwa!o na 
mnie kilku pracowników SB oraz prokurator. Wyprostowa!em si% dumnie i na ustach 

127 W marcu 1985 r. aresztowano po raz kolejny g!ównych przywódców KPN i s(dzono w tzw. II procesie KPN, który 

rozpocz(! si% przed Wojewódzkim S(dem w Warszawie 3 marca 1986 r. Wyroki wówczas otrzymali: L. Moczulski  

� 4 lata, A. S!omka, K. Król po 2,5 roku oraz D. Wójcik i A. Szoma/ski po 2 lata pozbawienia wolno#ci; A. Anusz,  

). Perzyna, op. cit., s. 44, 46.
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mia!em ju& s!owa, �Nazywam si% Zbigniew Rybarkiewicz i jestem cz!onkiem Rady 
Politycznej Konfederacji Polski Niepodleg!ej�, ale uprzedzi! mnie prokurator mówi(c, 
i& na polecenie prokuratury warszawskiej prowadzi dochodzenie w sprawie mojego 
udzia!u w kierownictwie nielegalnej organizacji o nazwie KPN. Podkre#li!, &e w tej 
sprawie prokuratura !ódzka nie ma &adnych materia!ów, nie wiedz( nic na ten temat  
i na zako/czenie zapyta! czy nale&% do kierownictwa KPN. Moja duma prys!a jak  
ba/ka mydlana, i w jednej chwili zrozumia!em, &e !ódzka prokuratura st(pa po  
cienkim lodzie nie maj(c niczego, co mog!oby mnie wprowadzi" do Aresztu =ledczego 
na Rakowieckiej. Odpowiedzia!em wi%c � �nie� wypieraj(c si% przynale&no#ci  
do KPN. Prokurator wyszed! na chwil% z pokoju i wracaj(c o#wiadczy!, &e skontaktowa! 
si% w!a#nie z prokuratur( w Warszawie gdzie prokurator Anna Jackowska podj%!a 
decyzj% aby z chwilowego braku jednoznacznych dowodów na mój udzia! w kie-
rownictwie KPN, nie osadza" mnie w areszcie lecz na wszelki wypadek zastosowa" 
wobec mnie dozór milicyjny. Co polega" mia!o na tym, &e dwa razy w tygodniu 
przez okres trzech miesi%cy, zmuszony by!em udawa" si% na Komend% Dzielnicow(  
MO-)ód' Polesie na ul. Kopernika128 i wpisywa" do ksi(&ki zg!osze/ le&(cej na szero-
kim pulpicie dy&urki Komendy.

Na ten raz by!o to prawie wszystko, prawie, poniewa& przeprowadzono mnie 
do innego pokoju, gdzie siedzieli inni pracownicy SB i gdzie który# z nich usi!owa! 
indagowa" mnie na temat Bo&eny. Ale krótko odpar!em, by o sprawy mojej siostry pyta-
li moj( siostr%, bo ja nic nie wiem i nie mam do powiedzenia. Pó'niej, odprowadzaj(cy 
mnie do wyj#cia z komendy Sb-ek, rozgl(daj(c si% l%kliwie wokó!, szepn(! mi na 
schodach do ucha, �panie!Zbyszku,!traktujecie!i!patrzycie!na!nas!pogardliwie,!ale!my!

b$dziemy!potrzebni!i!w!przysz o#ci,!nawet!Wam�. 
Widz(c powag% sytuacji i obawiaj(c si% wisz(cego w powietrzu areszto-

wania, dwa dni pó'niej zabra!em ze sob( do Warszawy na spotkanie z Majk(, Paw!a 
Wielechowskiego. Zda!em dok!adn( relacj% z przebiegu wydarze/ kilku ostatnich 
tygodni i przedstawiaj(c Paw!a wyznaczy!em go jednocze#nie mym tymczasowym  
nast%pc(. Majka za# ze swej strony nie szcz%dzi!a nam szczegó!ów aresztowania 
Leszka i Krzysztofa Króla, swego zi%cia. Mia!a te& informacje mówi(ce o areszto-
waniu ociemnia!ego Zygmunta )enyka z Krakowa. Zabrali#my cz%#" materia!ów  
do nast%pnego numeru �Drogi�, uzgodnili#my kontakt i wrócili#my do )odzi. 

Odczuwa!em wielki ci%&ar i wag% odpowiedzialno#ci spoczywaj(cej na 
mych barkach, by!em bowiem w tym momencie jedynym cz!onkiem kierownictwa  
Konfederacji Polski Niepodleg!ej b%d(cym na wolno#ci, a to mobilizowa!o do jeszcze  
bardziej wzmo&onego i aktywnego dzia!ania w!a#nie wówczas gdy zabrak!o najlep-
szych. A nast%pnego dnia w drzwiach mieszkania przy ul. Wi%ckowskiego sta!a 
znowu Milicja Obywatelska. Ale by! to tylko goniec z Komendy Dzielnicowej MO 
)ód'-Polesie w mundurze kaprala, maj(cy dla mnie wezwanie do natychmiastowego 

128 Ulica Kopernika 29<31.
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stawienia si% na Komendzie. 
Tam czeka!o na mnie kolejne wezwanie. Tym razem do stawienia si%  

w Zak!adzie Kryminalistyki Komendy G!ównej MO w Warszawie. Do terminu stawien-
nictwa brakowa!o kilku dni, wystarczaj(co du&o czasu by móc przemy#le" sytuacj%  
i podj(" w!a#ciwe kroki, tyle, &e nie bardzo wiedzia!em, co mam ze sob( zrobi". Lu'no 
rozwa&a!em mo&liwo#ci �zej#cia do podziemia�, by ostatecznie zdecydowa" si% na 
wej#cie do jaskini lwa, czyli stawiennictwo w KGMO w Warszawie. Z ci%&kim sercem 
pakowa!em sw( nieod!(czn( torb%. Kilo jab!ek, cebula, karton papierosów, panto?e 
domowe i gruba ksi(&ka �Systemy polityczne na #wiecie�. By!em gotów, silny, pe!en 
woli walki, cho" czu!em si% podle, osamotniony desperat, mimo przyjació! i bliskich 
robi(cych dobr( min% do z!ej gry. 

W Komendzie G!ównej MO w Warszawie, na pocz(tek zabrano mi dowód osobisty. 
Pod(&a!em d!ugimi, ponurymi, nie ko/cz(cymi si% korytarzami, za prowadz(cym mnie 
pracownikiem MSW. Dwaj o$cerowie MO zachowuj(cy si% z wyszukan( grzeczno#ci(, 
przedstawiaj(cy si% jako major i kapitan, poinformowali mnie, i& na polecenie proku-
rator Anny Jackowskiej z Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie przeprowadz( 
badania porównawcze moich odcisków palców oraz *co wydawa!o si% wa&niejsze+ 
przeprowadz( prób% mojego g!osu. Domy#li!em si% pami%taj(c, &e zabiera!em g!os 
na II Kongresie KPN, &e SB jest w posiadaniu nagra/ magnetofonowych z zapisem  
z odbytego Kongresu KPN i usi!uj(c zidenty$kowa" mój g!os chce tym samym przypisa" 
mnie do udzia!u w II Kongresie i Radzie Politycznej KPN. Odczyta!em kilka krótkich 
artyku!ów z �>ycia Warszawy�, pobrano moje odciski palców, grzecznie podzi%kowano 
i bez jakichkolwiek komentarzy poprowadzono dalej korytarzami Komendy G!ównej 
MO. W pokoju, za biurkiem ze stoj(cym na nim magnetofonem siedzia! pracownik SB 
przedstawiaj(cy si% jako porucznik �jaki# tam�. Rozsiad!em si% wygodnie na krze#le 
stoj(cym przed biurkiem, zdj(!em z ramienia i postawi!em na pod!odze ci%&k( torb%  
i na!adowany adrenalin( jak zawodnik przed starciem, czeka!em na pytania. 
Pytanie:!Czy!jest!pan!cz onkiem!KPN?!
Odp.: Nie. 
Pytanie:!Nigdy!nie!nale"a !pan!do!KPN?!
Odp.: Nale&a!em w czasach �Solidarno#ci� a& do og!oszenia stanu wojennego. 
Pytanie:!A,!pó+niej?!
Odp.: Zaprzesta!em dzia!alno#ci zgodnie z dekretem o stanie wojennym. 
Pytanie:!To!jak!to!mo"liwe,!"e!zosta !pan!wybrany!do!Rady!Politycznej!KPN!podczas! 

II!Kongresu!KPN!w!ubieg ym!roku?!
Odp.: Nic nie wiem na ten temat. Nie wiem, &e KPN nadal istnieje, nie wiem, &e odby! 
si% II Kongres KPN i nic mi nie jest wiadomo o tym, &e zosta!em wybrany do Rady 
Politycznej KPN. 
Pytanie:!To!mo"e!zosta !pan!wybrany!zaocznie?!Pod!pa'sk*!nieobecno#&!na!Kongresie?!
Odp.: Nie wiem. By" mo&e. 
Pytanie:!Czy!zna!pan!Leszka!Moczulskiego?!
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Odp.: Pozna!em w )odzi w 1981 roku, ale nie pami%tam jak wygl(da. 
Pytanie:!To! jak! to! si$! sta o,! "e!Moczulski! by !w!grudniu!w!(odzi! na!pa'skim! #lubie! 

w!ko#ciele!i!weselu?!

To pytanie u#wiadomi!o mi, &e SB ma bardzo mgliste wiadomo#ci na mój temat, 
oparte prawdopodobnie na doniesieniach kon$denta znajduj(cego si% w pobli&u Lesz-
ka Moczulskiego, bowiem nasz #lub z przyczyn oczywistych odby! si% w Urz%dzie 
Stanu Cywilnego, a nie w ko#ciele, o czym kon$dent nie wiedzia!. W tym momencie 
usztywni!em si% jeszcze bardziej. 
Odp.: Nic o tym nie wiem. 
Pytanie:!Nie!widzia !pan!Moczulskiego!na!swoim!weselu?!
Odp.: Nie. 
Pytanie:!To!kto!go!zaprosi ?!
Odp.: Nie wiem. Mo&e by! w#ród go#ci, ale poniewa& nie pami%tam jak wygl(da,  
to mo&e patrzy!em na niego, ale nie wiedzia!em, &e patrz% na Moczulskiego. 

Po tej odpowiedzi, prowadz(cy przes!uchanie gwa!townie wsta! i wyszed! do 
s(siedniego pokoju. Pomy#la!em, &e mo&e pobieg! po zdj%cie Leszka, ale w tylnej #ciance 
stoj(cej obok mnie przeszklonej szafy ujrza!em niewielki owalny otwór wielko#ci 
szkie!ka od zegarka, a w nim dostrzeg!em ruch i re?eks #wiat!a. By!em obserwowany. 
Poj(!em, &e w pokoju obok jest kon$dent rozpoznaj(cy mnie i zrozumia!em, &e je#li SB 
chce mnie przypisa" do KPN i Rady Politycznej, to musi go w tym momencie ujawni"  
i straci", przeprowadzaj(c bezpo#redni( konfrontacj%. Z udawanym spokojem si%gn(!em 
do torby, wyj(!em ksi(&k% i pogryzaj(c jab!ko pozornie zag!%bi!em si% w czytaniu.  
Po kilku minutach �esbek� powróci!, a widz(c, &e ignoruj% jego powrót chrz(kaniem da! 
zna" o swojej obecno#ci. Wyrwany z �g!%bokiego zaczytania� obrzuci!em go pytaj(cym 
spojrzeniem i spyta!em wskazuj(c na ksi(&k% � �Fascynuj*ca! lektura,! czyta ! pan?�! 

Chyba mia! mnie ju& dosy", bo z wypiekami na twarzy wykrzycza! �!�Pan!jest!bardzo! 

bezczelny! panie! Rybarkiewicz,! ale! z! takimi! jak! pan,! te"! sobie! poradzimy.! Jeszcze! 

si$! zobaczymy! i! wtedy! inaczej! pogadamy<� Po czym rzuci! na biurko przepustk% 
uprawniaj(c( mnie do wyj#cia z Komendy G!ównej MO.

Kilka dni pó'niej, otrzyma!em z Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie list 
polecony zawieraj(cy promes% wizy wjazdowej na pobyt sta!y w Szwecji dla mnie, 
mojej &ony Krysi, mojej dwunastoletniej wówczas pasierbicy Kasi, oraz mojego 
dziewi%cioletniego syna z pierwszego ma!&e/stwa, Paw!a, ale nie zawraca!em sobie ni( 
g!owy. To nie by! czas do wyjazdu. Wrzuci!em wiz% g!%boko na dno szu?ady biurka. 
Mia!em wa&niejsze i pilniejsze sprawy do za!atwienia. 

W kwietniu 1985 r. zg!osi! si% do mnie Wojtek Kuberski, m!ody, zdolny  
i utalentowany in&ynier z Wifamy129. Zna!em go do#" dobrze z dzia!alno#ci w KOWzP. 
Wojtek nie by! zachwycony jako#ci( druku naszych wydawnictw i przedstawi! mi do 
wgl(du obszerny projekt budowy powielacza, opartego w dzia!aniu na blachach mie-

129 Widzewska Fabryka Maszyn W!ókienniczych �WIFAMA�, ul. Pi!sudskiego 143.
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dzianych wytrawianych jako matryce. Projekt by! bardzo interesuj(cy z wielu powo- 
dów, w#ród których najwa&niejszym by!o uwolnienie si% od powolnej techniki sitodruku 
i zwi(zanej z ni( du&ej liczby drukarzy. Koszty zbudowania powielacza by!y wysokie. 
Ale przes!ania!y je korzy#ci, jakimi mia!a by" szybko#" druku i jego jako#". Pomaga" 
w budowie mia!, uzdolniony technicznie Marek Wi%ckiewicz. Prace nad projektem 
posuwa!y si% szybko i po kilku tygodniach pracy, Wojtek z Markiem zaprosili mnie na 
próbny pokaz dzia!ania nowej maszyny do drukowania. Niestety, pokaz zako/czy! si% 
po!owicznym sukcesem. Powielacz dzia!a!, ale uzyskany wydruk by! miernej jako#ci  
i aby osi(gn(" lepsze rezultaty potrzeba by!o w!o&y" w projekt du&o wi%cej pracy, 
czasu i pieni%dzy. Nie traci!em nadziei i nie odrzuca!em projektu, ale te& nie dawa!em  
mu najwa&niejszego priorytetu. 

18 maja 1985 r. w S(dzie Rejonowym w )odzi, odby!a si% rozprawa s(dowa 
przeciwko Bo&enie, przebywaj(cej ca!y ten czas od 1 marca w areszcie #ledczym. Bo&ena 
spisa!a si% dobrze i w #ledztwie oraz na sprawie podtrzymywa!a pierwsz( i jedyn( wersj% 
zezna/. Oskar&ona o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, zezna!a, i& spotka-
ny przypadkowo na ulicy by!y dzia!acz �Solidarno#ci� *nazwiska którego nie pami%ta+ 
poprosi! j( o przewiezienie i przechowanie kilku paczek zawieraj(cych archiwalne, 
bo sprzed og!oszenia stanu wojennego, wydawnictwa solidarno#ciowe. Ów mityczny 
dzia!acz t!umaczy! potrzeb% przewiezienia paczek, remontem mieszkania, przeprowadzk( 
i brakiem czasu. Bo&ena nie podejrzewaj(c, &e paczki mog( zawiera" zupe!nie co# innego 
ni& archiwalne druki, zgodzi!a si%, co w konsekwencji doprowadzi!o do jej aresztowania 
i postawienia absurdalnych zarzutów o kolporta& nielegalnych wydawnictw. Broni(cy 
Bo&eny mecenas Andrzej Kern, wyst(pi! o jej uniewinnienie, ale S(d nie da! wiary jej  
zeznaniom i zosta!a skazana na jeden rok i sze#" miesi%cy pozbawienia wolno#ci  
w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywn% w wysoko#ci 120 000 z!, przy czym w poczet grzy-
wny zaliczono jej pobyt w areszcie. Wysz!a na wolno#" jeszcze tego samego dnia. Mia!a 
odpocz(" przez jaki# czas, by pó'niej w!(czy" si% ponownie do dzia!a/ w konspiracji. 

By!em w s(dzie i z uwag( przys!uchiwa!em si% rozprawie. Nie pad!o ani jedno 
s!owo na temat drukarni, drukarzy i SB oczekuj(cej pod drukarni( na Manhatanie. 

Zbli&a! si%, wyznaczony ju& na czerwiec 1985 r., termin opuszczenia PRL i wyjazdu 
za granic%, Paw!a Wielechowskiego i jego najbli&szej rodziny, &ony Joli i jedenastolet-
niego syna Tomka. Wyje&d&ali na sta!e do Szwecji. Pawe! powoli, lecz systematycznie 
likwidowa! swoje sprawy, przekazuj(c trzymane w tajemnicy kontakty, przydatne by"  
mo&e w mojej dalszej dzia!alno#ci. By!o mi bardzo przykro z powodu jego wyjazdu. 
Traci!em bezpowrotnie zaufanego wspó!pracownika i przyjaciela, z którym przez blisko 
dwa lata z uporem i determinacj( czynili#my niemo&liwe mo&liwym, przezwyci%&aj(c 
s!abo#", strach i wygod%. Wiedzia!em ju&, &e b%dzie mi go bardzo brakowa" w przysz!o#ci, 
ale nie maj(c innego wyboru musia!em si% z tym pogodzi", zaakceptowa" i dalej prowadzi" 
dzia!alno#". Pawe! za#, nie chcia! traci" kontaktu z Konfederacj(. Zastanawiali#my 
si% wi%c nad mo&liwo#ciami dzia!ania jakie by" mo&e kry!y si% w nieznanej i dalekiej  
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Szwecji. Pewnym pomys!em i wzorem do powielenia by!y istniej(ce na Zachodzie 
Europy, Biura Informacyjne �Solidarno#ci�. By! Maciej Pstr(g � Biele/ski130, szeroko 
wyszydzany i opisywany w �>o!nierzu Wolno#ci�131 i �Trybunie Ludu�132, $rmuj(cy  
i wypowiadaj(cy si% publicznie na temat KPN z terenu Niemiec Zachodnich. Ale tu, 
musia!a rozwa&y" propozycj% i formalnie zdecydowa" w imieniu Leszka Moczulskiego, 
jego &ona Majka. Udali#my si% wi%c do Warszawy na spotkanie z Majk( Moczulsk(. 
Majka zna!a Wielechowskiego bardzo pobie&nie, g!ównie z moich opowiada/, oraz 
wcze#niejszej rozmowy z marca tego roku. Ale zaufanie jakim mnie darzy!a, sp!yn%!o 
równie& na Paw!a i w rezultacie, po uwa&nym wys!uchaniu jego deklaracji dalszego 
dzia!ania na obczy'nie, dyskusjach i pomys!ach, zaproponowa!a stworzenie w Szwecji, 
Biura Zagranicznego Konfederacji Polski Niepodleg!ej na Skandynawi%, mianuj(c 
jednocze#nie Paw!a Wielechowskiego, kierownikiem tego& Biura. Biuro podlega" 
mia!o organizacyjnie, bezpo#rednio Przewodnicz(cemu Rady Politycznej � Leszkowi  
Moczulskiemu utrzymuj(c obustronn( !(czno#" z krajowymi strukturami KPN, wy!(cz-
nie poprzez kontakt z Obszarem III )ód' KPN. Propozycja zosta!a przyj%ta, a tydzie/ 
pó'niej Pawe! Wielechowski wraz z rodzin( opu#ci! na sta!e PRL. 

Nadesz!a pora, by zastanowi" si% nad dalsz( form( dzia!ania Wydawnictwa 
Polskiego. Sytuacja nie by!a jasna i przejrzysta. Wr%cz przeciwnie, w dalszym ci(gu 
pozostawali#my w mrocznym cieniu niewyja#nionej �wpadki� Bo&eny, a nazwiska 
naszych drukarzy z du&( doz( prawdopodobie/stwa znane by!y S!u&bie Bezpiecze/stwa. 
Na dodatek, jak by tego by!o ma!o, Beata i S!awek Mi#kiewiczowie zdecydowali si% 
na wyjazd na sta!e do Australii i w ci(gu kilku najbli&szych miesi%cy mieli opu#ci" 
PRL. Musia!em wi%c szybko pomy#le" o radykalnych zmianach w dzia!aniu poligra$i. 
Rozumia!em, &e dalsze prowadzenie dzia!alno#ci Wydawnictwa Polskiego w dotychcza-
sowej formie, z drukarzami prawdopodobnie znanymi SB, z podejrzeniami wisz(cymi 
w ci%&kim powietrzu niedomówie/, nie ma wi%kszych szans na d!u&sz( met%. Dla 
potrzeb i dzia!ania Wydawnictwa Polskiego musia!em szybko znale'" nowych ludzi.  
Z innych kr%gów, mo&e spoza �Solidarno#ci� i KPN, lecz na pewno nie bior(cych do-
tychczas aktywnego dzia!ania w konspiracji, wi%c �nienamierzonych� przez SB. Takich,  
jak nieznany mi wtedy zupe!nie Marek Michalik. Spotyka!em si% wówczas, latem  
1985 roku, do#" cz%sto z Ol( Koz!owsk( i Markiem Wi%ckiewiczem, w mieszkaniu 
Oli na Wspólnej. Podczas jednego ze spotka/ obecny by! równie&, zaproszony przez  
�Franka� Sadaw%, Marek133. Spodoba! mi si% od razu. Nie mówi! zbyt wiele, ale kiedy 

130 Maciej Pstr(g-Biele/ski *ur. 1951+. Etnograf, wspó!za!o&yciel KPN *sygnatariusz za!o&ycielskiego Aktu KPN+,  

w 1979 r. wyemigrowa! do RFN gdzie prowadzi! Biuro Zagraniczne KPN; cz!onek Zwiazku Narodowych Katolików 

*w 1979 r. wszed! w sk!ad KPN+; M. Reniak, op. cit., s. 61-65; D. Cedu!a, Leksykon!opozycji!politycznej!1976-1989, 

Warszawa 1989, s. 8, 123; A. Anusz, ). Perzyna, op. cit., s. 12-13.
131 �>o!nierz Wolno#ci� � dziennik ludowego Wojska Polskiego; wydawany w latach 1943-1991; za!o&ony z inicjatywy 

Zwi(zku Patriotów Polskich; w latach 1945-1950 wychodzi! pod nazw( �Polska Zbrojna�; zob.: Centralny Katalog...
132 �Trybuna Ludu� � dziennik; organ KC PZPR; ukazywa! si% w latach 1948-1990; powsta! z po!(czenia �G!osu Ludu� 

*PPR+ i Robotnika *PPS+; zob.: Centralny!Katalog...
133 Por.: M. Michalik, op. cit., [w:] (ódzka!KPN..., s. 118.
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zabiera! g!os, by! rzeczowy i zwi%z!y, a w wypowiadanych opiniach s!ysza!em opanowa-
nie i inteligencj%. Kiedy wi%c opuszcza! mieszkanie Oli, umówi!em si% z nim za kilka  
dni, wiedz(c ju&, &e oto znalaz!em nowego wspó!pracownika do Wydawnictwa  
Polskiego. Po pierwsze, nie chc(c by si% zdekonspirowa! zakaza!em Markowi jakiego- 
kolwiek dalszych kontaktów z Ol(, Markiem Wi%ckiewiczem i Frankiem Sadaw(. 
Pó'niej wprowadzi!em go w wewn%trzny schemat organizacyjny Obszaru III )ód' KPN, 
daj(c mu ograniczony kontakt na kolporta& i Bo&en% Bi/kowsk( oraz jaki# czas pó'niej, 
na redakcj% i Lucyn% Szczepa/sk( ps. � �Iza�. Marek przyj(! pseudonim �Micha!�  
i jako taki by! znany w #rodowisku. Zostawi!em mu zupe!nie woln( r%k% przy tworze-
niu drukarni. Nie chcia!em wiedzie" i nie wiedzia!em nic, gdzie, kiedy i z kim dru-
kuje. Poinformowa! mnie, i& znalaz! drukarzy nie zwi(zanych w najmniejszym stopniu  
z konspiracj(, a dla potrzeb drukarni wynaj(! mieszkanie, do którego wprowadzi!  
cichaczem przywieziony z Warszawy powielacz134. To by!o to, czego od niego 
oczekiwa!em. Wzorowej konspiracji i sprawno#ci organizacyjnej. Oli Koz!owskiej 
pytaj(cej za#, co sta!o si% z Markiem Michalikiem, odpowiedzia!em krótko, i& przeszed! 
do innej dzia!alno#ci. Zabra!em go równie& ze sob( do Warszawy, by przedstawi" Majce  
Moczulskiej. Pocz(tkowo spotyka!em si% z Markiem do#" cz%sto, chuchaj(c i dmu-
chaj(c, &eby tylko nie przyci(gn(" za sob( na te spotkania �ogona� SB. No i uda!o 
si%, bo a& do 1990 roku, Marek Michalik � �Micha!� nie by! niepokojony przez S!u&b% 
Bezpiecze/stwa, prowadz(c podwójne &ycie konspiratora. Zwyczajnego obywa-
tela PRL udaj(cego si% do pracy, a pó'niej na uczelni% i zarazem wspó!pracownika 
Wydawnictwa Polskiego KPN, a od sierpnia 1986 r. Szefa Obszaru III KPN )ód'. Ale  
zanim �Micha!� by! gotów do podj%cia dzia!ania w Wydawnictwie Polskim, korzysta-
!em z pomocy Wies!awa >y&niewskiego � �>uczka�. Wiesiu, od pocz(tku cz!onek 
KOWzP, a pó'niej KPN, trzyma! si% blisko Bo&eny i Paw!a Wielechowskiego. 
Wchodzi! w sk!ad kolejnych ekip kolporterów i drukarzy, zawsze bardzo g!%boko  
i mocno zaanga&owany w dzia!alno#" niepodleg!o#ciow(. Nie zna!em go bli&ej, ale 
cz%sto o nim od Paw!a s!ysza!em. By! �&o!nierzem� Paw!a i pozna!em go dopiero po 
wyje'dzie Paw!a do Szwecji, gdy ekipa jego drukarzy przesta!a istnie". Spotykali#my 
si% pocz(tkowo po mszy #wi%tej w Ko#ciele OO Jezuitów i szli#my gdzie# pogada", ale  
z czasem ta �s!u&bowa�, powierzchowna znajomo#" przekszta!ci!a si% w blisk( za&y!o#", 
cementowan( wspólnym celem dzia!ania i &yciem towarzyskim. Do#" cz%sto, ja  
i Krysia spotykali#my si% z Beat( i S!awkiem Mi#kiewiczami i ich kumplem �Erykiem�  
� Stanis!awem Wi#niewskim, Wiesiem >y&niewskim i jego dziewczyn( Mariol( na  
imieninach czy innych imprezach, tworz(c zgran( paczk% przyjació!.

Pozna!em te& jego zacnych rodziców, z którymi wówczas mieszka! i rodze/stwo, 
kilka sióstr z m%&ami i dzie"mi. I mimo, &e grupa drukarzy Paw!a zdekonspirowa-
na przez kon$dentów SB, przesta!a istnie", Wiesiu gdy by!o trzeba, *a trzeba by!o 

134 W tamtym czasie, a& do ko/ca 1988 r. !ódzkie Wydawnictwo Polskie nie posiada!o &adnej maszyny  

drukarskiej ani powielacza ani offsetu; zob.: M. Michalik, op. cit, s. 122-123.
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zawsze+ indywidualnie podejmowa! si% wykonania zada/ specjalnych. Do takich, 
nale&a! �pajacyk Urban�. 

Projekt pajacyka przygotowa! Stanis!aw Stachura. Wykonany z dwu kartek pa-
pieru, by! groteskow( karykatur( rzecznika prasowego rz(du PRL, Jerzego Urbana  
i po poci(gni%ciu za wisz(c( nitk%, porusza! monstrualnej wielko#ci uszami, wywalaj(c 
jednocze#nie na zewn(trz, oble#nie wielki j%zor. Budzi! niepohamowany #miech, 
roz!adowywuj(c koszmar i napi%cia codzienno#ci. Cieszy! si% olbrzymim powodze-
niem i sie" kolporta&u naciska!a poligra$% o wi%cej i wi%cej. Wiesiu z powodzeniem 
drukowa! pajacyka w mieszkaniu le&(cym gdzie# przy zbiegu ulic Buczka135 i Nowotki,  
udost%pnionym przez przemi!( pani( Mari% Majewsk(136. Pani Maria o$cjalnie nie 
wiedzia!a co dzieje si% w jej mieszkaniu, wyje&d&aj(c na dwa tygodnie do krewnych  
i zostawiaj(c mieszkanie i kwiatki do podlania pod opiek( m!odego, godnego zaufania 
cz!owieka, Wiesia >y&niewskiego. Nieo$cjalnie za# by!a dumna, i& wnosi swój wk!ad 
w walk% ze znienawidzonym komunizmem. Wszystko sz!o dobrze, a& do chwili gdy 
Wiesiu wprowadzi! do drukarni swojego dobrego znajomego, Mariana G!aw%d%.

3 pa'dziernika 1985 roku umówiony by!em z Ol( Koz!owsk( w jej mieszka-
niu na Wspólnej, gdzie mieli#my przedyskutowa" kilka problemów organizacyjnych, 
a zarazem zamierza!em zrobi" niespodziank% i przynie#" ze sob( kilka egzemplarzy 
#wie&o wydrukowanego przez Wiesia pajacyka, oraz drukowanej w tym samym 
czasie bojkotuj(cej wybory ulotki. Umówi!em si% wi%c z Wiesiem na osiedlu Zgierska  
� Stefana137, na skrzy&owaniu dwu ma!ych osiedlowych uliczek nieomal przed 
blokiem w którym mieszka!a Ola. Przyby!em na spotkanie kilka minut wcze#niej 
i oczekuj(c na spó'niaj(cego si% Wiesia rozgl(da!em po okolicy. Wiesiu wy!oni! si%  
zza rogu najbli&szej przecznicy, zobaczy! mnie i przy#pieszy! kroku. Po chwili zza 
tego samego rogu wytoczy! si% jeden, a potem drugi samochód SB. Wiesiu doszed! do 
mnie, przywitali#my si%, si%gn(! do zanadrza by wr%czy" mi obiecane pajacyki i ulotki,  
a ja nie mia!em ju& najmniejszych w(tpliwo#ci, &e w zbli&aj(cych si% polonezie i $acie 
siedz( funkcjonariusze SB. Przerwa!em to mówi(c � �Wiesiu,!przyci*gn* e#!za!sob*! 

ogon�, na co Wiesiu odpar! � �Tak,! wiem,! spodziewa em! si$! tego,! #ledzili! mnie! od!

samego!rana,!ucieka em!dachem!i!strychami,!my#la em,!"e!ich!zgubi$,!ale!si$!nie!uda o,!

zabieram!to!co!mam!ze!sob*!i!spadam�, po czym zakr%ci! si% na pi%cie, ostrym sprintem 
przeci(! trawnik i znikn(! mi%dzy krzakami. Ja natomiast, spokojnym spacerem uda!em 
si% w stron% klatki schodowej bloku Oli. Samochody rozdzieli!y si%. Jeden pojecha! 
za Wiesiem, a drugi z piskiem hamulców zatrzyma! przy mnie. Wyskoczy!o dwóch  
�esbeków�, nakazali mi wsi(#" do samochodu, sami wsiedli i siedzieli#my tak przez pó! 
godziny, w ciszy przerywanej radiowymi meldunkami o przebiegu akcji. Nas!uchiwa!em 
w napi%ciu trzeszcz(cego radia. Meldunki mówi!y o �obiekcie� widzianym przy bu-

135 Obecnie ul. A. Kami/skiego.
136 Maria Majewska, wówczas emerytka, kolporterka pism niezale&nych, w jej mieszkaniu znajdowa!a si% drukarnia; 

relacja!W.!)y"niewskiego.
137 W!a#ciwie osiedle im. W. Jagie!!y znajduj(ce si% u zbiegu wspominanych ulic.
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dynku, przeszukiwaniach osiedlowych skwerków, a w ko/cu o zgubieniu �obiektu�. 
Pojechali#my na Lutomiersk(. Nie odzywaj(c si% przez ca!a drog%, wprowadzili mnie 
do poczekalni na drugim lub trzecim pi%trze, zamkn%li od zewn(trz drzwi i zostawili 
mnie samego. Siedzia!em tam sam, oczekuj(c na przes!uchanie, rewizj% i zatrzymanie,  
przegl(daj(c dla pewno#ci torb% i kieszenie wiedz(c, &e i tak niczego nie znajd%,  
a& wreszcie po oko!o trzech godzinach drzwi poczekalni otworzy!y si%, a stoj(cy w 
progu pracownik SB o#wiadczy!, i& jestem wolny i mog% i#" do domu. 

Wiesiu ostrym sprintem przeci(! trawnik i wpad! mi%dzy wysokie i g%ste krzaki 
porastaj(ce skwerek. Przeskoczy! p!ot i znalaz! si% na terenie osiedlowego przedszkola. 
Schowa! si% za bud( psa, a zaalarmowanemu szczekaniem psa dozorcy przedszkola, 
wyja#ni!, &e ucieka przed zazdrosn( i pomawiaj(c( go o ojcostwo nie#lubnego dziecka, 
narzeczon(. Dozorca, w pe!ni zsolidaryzowa! si% z Wiesiem w tych trudnych m%skich 
sprawach i bez najmniejszego wahania wypu#ci! go tylnym wyj#ciem. Droga by!a  
wolna... Dwa dni pó'niej, 5 pa'dziernika 1985 r. zosta! aresztowany. 

Wiesiu by! bardzo ostro&ny i dok!adny, wi%c w mieszkaniu � drukarni nie by!o 
niczego, co by wskazywa!o na Wiesia jako drukarza. Na pewno za# nie by!o jego 
odcisków palców, a& do czasu, gdy SB nie maj(c na Wiesia zbyt wielu dowodów rze-
czowych, zarz(dzi!a wizj% lokaln( z udzia!em prokuratora i podejrzanego, w trakcie 
której prowadz(cy wizj% o$cer SB poprosi! Wiesia by pomóg! mu przesun(" ci%&kie 
biurko. Odcisk palca mimo protestów obro/cy Wiesia, mec. Andrzeja Kerna, sta! si% 
dowodem rzeczowym w tej sprawie. Drugim by! klucz do mieszkania pani Majewskiej, 
znaleziony w kieszeni spodni Wiesia. No i obci(&aj(ce Wiesia meldunki kon$denta, 
Mariana G!aw%dy TW �Rak�. Wiesiu w czasie przes!ucha/ zachowywa! si% bardzo dziel- 
nie. Nie chcia! zeznawa", wi%c by! wielokrotnie poni&any, bity i kopany w krocze,  
w nast%pstwie czego rozchorowa! si% ci%&ko na prostat%. Rozprawa s(dowa odby!a si% 
3 maja 1986 roku i Wiesiu skazany zosta! na jeden rok i sze#" miesi%cy pozbawienia 
wolno#ci w zawieszeniu na dwa lata. Po wyj#ciu z wi%zienia kontynuowa! dzia!alno#" 
w konspiracji Konfederacji Polski Niepodleg!ej, by jesieni( 1988 roku zosta" Szefem 
Obszaru III )ód' KPN. 

W listopadzie 1985 roku, ma!&e/stwo Beata i S!awek Mi#kiewiczowie, dru-
karze KPN, zdekonspirowani w marcu tego& roku i praktycznie wy!(czeni z aktywnego 
dzia!ania, wyemigrowali do Australii.

Ich wyjazd nie zmienia! niczego w planach wydawniczych Wydawnictwa  
Polskiego, które za najbli&szy cel postawi!o sobie wydanie zbioru dowcipów politycz-
nych. Dowcipy polityczne s!ysza!o si% wsz%dzie, na ulicy, w pracy, w kawiarni czy  
szkole. Powstawa!y prawie natychmiast b%d(c echem dziej(cych si% aktualnie wydarze/. 
By!y �odtrutk( na ohyd% PRL-skiej codzienno#ci�, jak napisa!a Ola Koz!owska w przed-
mowie do I Wydania pomaga!y wytrwa" �w mo&liwie dobrym stanie psychicznym,  
nerwowym i wzgl%dnym samopoczuciu�, cytuj(c dalej s!owa Oli. 

Najbli&szym zadaniem podczas jesieni sta!o si% wi%c wys!uchiwanie, 
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zapami%tywanie i notowanie dowcipów. W ci(gu kilku tygodni, wszyscy ludzie 
ze #rodowiska !ódzkiego KPN, zbierali dowcipy i dostarczali je do mnie lub Oli. 
Zebrali#my ich kilkaset, aby po &mudnej selekcji ograniczy" zebrany zbiór do stu 
pi%"dziesi%ciu, a nast%pnie stu dziesi%ciu dowcipów. =wietn( ok!adk% zaprojektowa! 
nasz plastyk � Stanis!aw Stachura zainspirowany s!awetnym dowcipem, rodem z baru 
mlecznego, �Kto!prosi !ruskie?!Nikt,!same!przyszli�. Kiedy najpierw Ola Koz!owska 
i ja, mozolnie brn%li#my poprzez zebrane dowcipy, a w redakcji Wydawnictwa  
Polskiego, �Iza� � Lucyna Szczepa/ska dokonywa!a ostatecznej korekty, �Micha!� 

� Marek Michalik przygotowywa! poligra$% do ich druku. �Micha!� dobrze spisywa! 
si% z powierzonej mu funkcji. Dowodem tego, by!o wydrukowanie na czas kalendarza 
KPN na rok 1986 i serii okoliczno#ciowych znaczków �Poczty KPN�. Mieli#my ma!y 
problem, bowiem kiedy Stasiu Stachura poproszony przeze mnie o zaprojektowanie 
znaczków przedstawiaj(cych twarze aresztowanych cz!onków Rady Politycznej KPN,  
tu& po wst%pnym rozpocz%ciu rozrysowania projektu zapyta! mnie, �a!gdzie!s*!zdj$cia!

tych! ludzi?�, mog!em tylko w ge#cie bezradno#ci wzruszy" ramionami. Mimo to, 
opieraj(c si% na moim opisie stworzy! podobizny cz!onków Rady Politycznej KPN.  
No có&, &adna z wyrysowanych postaci nie mia!a wiele wspólnego ze swym rzeczy-
wistym wygl(dem, poza wydrukowanym na znaczku imieniem i nazwiskiem, ale 
przecie& nie podobie/stwo by!o najwa&niejsze. 

W po!owie grudnia 1985 roku makiety z dowcipami by!y gotowe i poligra$a 
�Micha!a� rozpocz%!a ich drukowanie. Pierwsze egzemplarze �Kto prosi! �ruskie�Q�, 
ukaza!y si% w kolporta&u pod koniec roku i natychmiast okaza!y si% bestselerem. Sz!y 
jak gor(ce bu!eczki, a poligra$a nie nad(&a!a wprost z drukowaniem coraz to bardziej 
zwi%kszaj(cego si% nak!adu. 

By!em ogromnie zadowolony z pracy �Micha!a�. Okaza! si% bardzo cennym 
nabytkiem dla KPN i Wydawnictwa Polskiego. Boj(c si% by go nie zdekonspirowa", 
spotyka!em si% z nim rzadko, tylko w niezb%dnych i koniecznych przypadkach, bardzo 
mocno i cz%sto ogl(daj(c si% za siebie. 

Mimo pozornego zadowolenia z przebiegu kontrolowanych przeze mnie spraw, 
odczuwa!em powi%kszaj(c( si% wokó! mnie pustk% i narastaj(ce osamotnienie. Zacz%!a 
mi ci%&y" moja rola przywódcy !ódzkiej KPN. Zadawa!em sobie dziesi(tki razy py-
tania, dlaczego SB maj(ca jak przypuszcza!em #wietne informacje na mój temat, nie 
ingeruje, pozwalaj(c mi na kontynuowanie dzia!alno#ciQ Kim s( naprawd% ludzie  
skupieni wokó! mnie i komu mog% wierzy"Q Ile wi%cej szkody ni& po&ytku im samym 
i KPN jako organizacji mog( przynie#" moje wydawa!oby si% bezpieczne kontakty  
ze Stanis!awem Stachur(, Lucyn( Szczepa/sk(, Markiem Michalikiem i innymi, 
g!%boko zakonspirowanymi, wspieraj(cymi dzia!anie KPN lud'miQ By!y to pytania 
bez odpowiedzi i cho" w oczach #rodowiska uchodzi!em za bastion i opok%, symbol 
si!y i twardo#ci, to tak naprawd% mia!em ju& serdecznie do#" przygniataj(cego mnie 
ci%&aru odpowiedzialno#ci za !ódzk( KPN i Wydawnictwo Polskie. W pewnym stop-



94

Zbigniew Rybarkiewicz

niu i sensie zazdro#ci!em komfortu wewn%trznego spokoju, siedz(cym w wi%zieniu  
i czekaj(cym na rozpraw% s(dow( moim kolegom, dzia!aczom KPN. Mieli wszystkie  
te zmagania za sob(, oczekuj(c na wyrok i nabieraj(c si! do dalszej walki o spraw%. 
Komu mia!em si% zwierzy" z trapi(cych mnie s!abo#ci i w(tpliwo#ciQ Majce  
Moczulskiej maj(cej ju& na g!owie ca!( KPN, a m%&a i zi%cia w wi%zieniuQ Bo&enie,  
która ledwo zd(&y!a pozbiera" si% po aresztowaniu, czy Heniowi Herszelowi czerpi(-
cemu gar#ciami z moich pozornie niesko/czonych zapasów energii i si!yQ Utrzymy-
wa!em co prawda, poprawne stosunki z Ol( Koz!owsk(, ale czu!em i widzia!em, &e 
Ola i ludzie skupieni wokó! niej, mimo swego podporz(dkowania, id( swoj( drog(, 
zmierzaj(c( powoli lecz niezmiennie do otwartego i legalnego dzia!ania KPN. By!a 
to droga trudna i mozolna, pe!na przeciwie/stw i przeszkód, s!uszna w swoim celu  
i motywacji, ale w konsekwencji wychodz(ca z konspiracji co nie sz!o w parze z moj( 
teori( i praktyk( dzia!ania Wydawnictwa Polskiego. 

By!em wi%c sam, ale ze #wiadomo#ci( posiadania promesy wizy do Szwecji 
le&(cej w szu?adzie biurka, rozwi(zuj(cej wszystkie n%kaj(ce mnie problemy. Tote& 
gdy w styczniu 1986 r. odezwa! si% niespodzianie i prosi! o przyjazd do Warszawy  
i rozmow%, pan Jan Ericsson � Konsul Ambasady Szwecji w Polsce, poczu!em blisko#" 
nadchodz(cych zmian. Konsul Jan Ericsson, osoba #wietnie orientuj(ca si% w polskich 
realiach i bezb!%dnie w!adaj(cy j%zykiem polskim, wiedzia! doskonale jakiego rodza-
ju dzia!alno#ci( si% zajmuj%. By! pe!en wdzi%czno#ci i podziwu za wr%czone przy tej 
okazji materia!y Wydawnictwa Polskiego, ale z g!%bokim ubolewaniem stwierdzi!, &e 
zdziwieni urz%dnicy Urz%du Imigracyjnego niecierpliwi( si% przeci(gaj(c( si% zw!ok( 
w realizacji mego wyjazdu do Szwecji i by! zmuszony poinformowa" mnie, i& dalsze 
zwlekanie z wyjazdem doprowadzi w konsekwencji do wyga#ni%cia wa&no#ci wizy. 
Zobowi(za! mnie tym samym do podj%cia w terminie najbli&szych trzech miesi%cy  
jednoznacznej decyzji w sprawie wyjazdu do Szwecji. 

Ulegaj(c wi%c dodatkowo naciskom na mój wyjazd, zawartych w listach  
Juliana de Fabritis, rozmowach telefonicznych z Paw!em Wielechowskim  
i Andrzejem Trautmanem oraz pe!nych wyczekiwania minach mych najbli&szych, 
uczyni!em jeden krok dalej. 19 stycznia 1986 roku, ja i Krysia z!o&yli#my w Urz%dzie 
Paszportowym Komendy MO wniosek o wydanie nam paszportów w celu wyjechania 
na pobyt sta!y do Szwecji. 

Ale to nie znaczy!o, &e moje &ycie zmieni!o si% w czymkolwiek. Przez najbli&sze 
trzy miesi(ce, a& do pocz(tków maja 1986 r., biega!em jak zwykle w sprawach  
Wydawnictwa Polskiego i KPN. 3 maja wyszed! na wolno#" >uczek � Wiesiu  
>y&niewski, przyj%ty z rado#ci( i oczekiwaniem przez najbli&szych i przyjació! z kon-
spiracji. Zmieni! si%, by! schorowany, ale nie straci! mimo to hartu ducha i dziarsko 
zapowiada! swój rych!y powrót do aktywnego dzia!ania w podziemiu KPN. Kilka za# 
dni pó'niej, Wydzia! Paszportowy MO przys!a! nam � mnie i Krysi, pisemn( odmow% 
wydania paszportów, bez podania przyczyn odmowy, co stanowi!o zreszt( wówczas, 
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ogólnie przyj%t( norm% post%powania. Od decyzji tej mo&na by!o si% odwo!a", co 
te& uczyni!em pomijaj(c z premedytacj( �znajduj(cego si% po drodze� naczelnika 
Wydzia!u Paszportowego MO w )odzi, a kieruj(c moje odwo!anie bezpo#rednio do 
ministra spraw wewn%trznych PRL � Czes!awa Kiszczaka138.

Po miesi(cu, wezwano mnie i Krysi% do Wydzia!u Paszportowego MO  
w )odzi, gdzie urz%duj(cy funkcjonariusz z kwa#n( min( o#wiadczy!, &e �Nie!trze-

ba!by o!pisa&!panie!Rybarkiewicz!do!ministra,!ma!dosy&!innych!wa"niejszych!spraw!

i! obowi*zków,! by! zajmowa&! si$! pa'skim! paszportem.! Prosz$! za atwi&! wszystkie!

formalno#ci! zwi*zane! z! wyjazdem! z! PRL! i! ponownie! przyj#&.! Paszporty! czekaj*�. 
Droga do Szwecji sta!a otworem. 

Nadszed! czas by o wyje'dzie poinformowa" cz!onków i dzia!aczy KPN oraz 
wspó!pracowników Wydawnictwa Polskiego. Nikt nie by! zachwycony moim wyjazdem. 
Us!ysza!em przy tej okazji z wielu ust wiele cierpkich s!ów krytyki i pot%pienia, ale te& 
nie spodziewa!em si% czego innego. Przekazywa!em systematycznie swoje obowi(zki  
i zastrze&one do tej pory kontakty, �Micha!owi� � Markowi Michalikowi, wk!adaj(c  
na jego barki funkcj% Szefa Obszaru III )ód' � KPN i Wydawnictwa Polskiego. 
Rozliczy!em si% $nansowo z Henrykiem Herszelem, przekazuj(c do dyspozycji 
�Micha!a� wp!ywy z kolporta&u naszych wydawnictw. I nie by!y to sumy bagatelne  
jak na owe czasy i nasze mo&liwo#ci. Znacznie jednak ograniczone przez nierozwi(-
zany wci(&, problem z Grzegorzem Ross( i kolporta&em z Warszaw(. Od wielu miesi%cy 
Bo&ena Bi/kowska � szefowa kolporta&u, skar&y!a si% na niezbyt dobrze funkcjonu-
j(c( wymian% towarowo-pieni%&n( mi%dzy !ódzkim kolporta&em, a kolporterem  
warszawskiego KPN � Grzegorzem Ross(. 

Rossa przyje&d&a! do )odzi, odbiera! przeznaczon( dla niego parti% wydawnictw, 
p!ac(c jednocze#nie za wzi%t( poprzednim razem �bibu!%�. Ale najcz%#ciej by!o tak, &e 
Rossa regulowa! tylko pewn( cz%#" d!ugu, obiecuj(c zwrot pieni%dzy nast%pnym razem. 
Jego d!ug rós!, by w momencie przekazywania obowi(zków �Micha!owi�, wynosi" 
przesz!o sto tysi%cy z!otych. Moje interwencje u Majki nie przynosi!y &adnych rezultatów  
i w efekcie stan%li#my przed wyborem, by zerwa" wspó!prac% z Ross( i straci" �zamro&one� 
pieni(dze lub ci(gn(" tak dalej, licz(c na uregulowanie d!ugu. Lecz ten problem, tak jak 
i wszystkie inne stawa! si% powoli problemem �Micha!a�, którego w lipcu zabra!em  
ze sob(, by pojecha" do Warszawy na po&egnalne spotkanie z Majk( Moczulsk(. 

Majka, cho" zaskoczona, przyj%!a wiadomo#" o moim wyje'dzie spokojnie  
i z rozwag(. Pogodzona, przynajmniej pozornie z moj( decyzj(, próbowa!a my#lami 
wybiec w emigracyjn( przysz!o#", bowiem pomimo wyjazdu do Szwecji, chcia!em  
i zamierza!em nadal prowadzi" aktywn( dzia!alno#" w KPN. Wi%c Majka, rozwa&aj(c 
ró&ne mo&liwo#ci i formy dzia!ania, bior(c równie& pod uwag% moj( pozycj% i funkcj% 

138 Kiszczak Czes!aw *ur. 1925+. Gen. broni WP, szef Zarz(du II Sztabu Generalnego WP; szef Wojskowej S!u&by 

Wewn%trznej; minister spraw wewn%trznych *1981-1990+; premier rz(du PRL *VIII 1989 r.+; pose! Sejmu IX kadencji; 

cz!onek WRON, bra! udzia! w organizowaniu stanu wojennego; zob. m. in.: W. Bere#, W. Skoczylas, Genera !Kiszczak!

mówi...!prawie!wszystko, Warszawa 1991.
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w KPN oraz kraj do którego wyje&d&a!em � Szwecj%, gdzie funkcja kierownika Biura 
Zagranicznego KPN na Skandynawi% by!a ju& obsadzona przez #wietnie spisuj(cego si% 
Paw!a Wielechowskiego i obdarzaj(c mnie wielkim zaufaniem, mianowa!a w imieniu 
Przewodnicz(cego Rady Politycznej KPN � Leszka Moczulskiego, Szefem Koordyna-
torem Dzia!ania Biur Zagranicznych KPN w Europie Zachodniej. Oprócz Skandynawii, 
podobne Biura Zagraniczne KPN istnia!y w Niemczech Zachodnich i Wielkiej Brytanii 
oraz by!y w fazie tworzenia we Francji i Belgii. Otrzyma!em odpowiednie do dzia!ania 
prerogatywy i kontakty. �Micha!� za# od tego momentu, sta! si% formalnie Szefem  
Obszaru III )ód' KPN i Wydawnictwa Polskiego. 

W ci(gu kilku tygodni pozostaj(cych do wyjazdu, rozliczali#my i likwidowali#my 
swoje formalne i prywatne sprawy w PRL. Okaza!o si%, &e mój syn Pawe! pozostaje  
w PRL, poniewa& jego mama nie chcia!a zgodzi" si% na jego wyjazd. Wi%c jeszcze 
tylko po&egnanie z przyjació!mi i znajomymi, na którym Bo&ena szepn%!a mi do ucha 
� �Ju"! z o"y am!dokumenty!w!Konsulacie! Szwecji!w!Warszawie.! Ja! te"!wyje"d"am�  

i nadszed! dzie/ wyjazdu.
6 sierpnia 1986 roku z lotniska na Ok%ciu w Warszawie, &egnani przez niewielk( 

garstk% najbli&szej rodziny i przyjació!, wyposa&eni w paszporty z adnotacj(, i& s!u&( do 
jednokrotnego przekroczenia granicy PRL w jedn( stron%, opu#cili#my kraj.

W tym miejscu mam nadziej%, &e moje wspomnienia w cz%#ci dotycz(cej wyjazdu 
do Szwecji, w pe!ni usatysfakcjonuj( cz!onków by!ej Rady Politycznej KPN, panów: 
Adama S!omk%, Krzysztofa Króla, Dariusza Wójcika i Zygmunta )enyka, którzy wiele 
si!, czasu i energii Rady Politycznej w roku 1989 r., po#wi%cili na ich zdaniem zagadko-
wy i kontrowersyjny problem mojego wyjazdu do Szwecji, domagaj(c si% w trybie  
pilnym powo!ania komisji #ledczej w celu wyja#nienia okoliczno#ci owego wyjazdu 
oraz postuluj(c do bli&ej nie okre#lonych w!adz pa/stwowych Królestwa Szwecji,  
o szybk( i bezwzgl%dn( ekstradycj% mnie i mojej rodziny do Polski.

4. Emigracja.

Na lotnisku Arlanda w Sztokholmie nikt na nas nie oczekiwa!. Urz(d Imigracyjny 
przegapi! termin naszego przylotu do Szwecji i przez kilka coraz bardziej nerwowych 
godzin, g!odni i zm%czeni z niecierpliwo#ci( oczekiwali#my na przybycie zawiadomio-
nych telefonicznie przyjació!. Przechadzaj(cy si% za# po lotniskowym holu pe!ni(cy 
s!u&b% patrolow( policjant, z coraz wi%ksz( uwag( przygl(da! si% naszej trójce okupu- 
j(cej !awk% w hali przylotów. Wreszcie pojawi!y si% znajome twarze Paw!a 
Wielechowskiego i Andrzeja Trautmana, z którymi przybyli przedstawiciel Urz%du Imi-
gracyjnego oraz nieznany mi jeszcze wtedy Józek Messer139, by!y pu!kownik Ludowego 
Wojska Polskiego wyrzucony z PRL po czystkach etnicznych roku 1968, mieszkaj(cy 
wraz z &on( Mari( w Szwecji w ma!ym miasteczku Hallstahammar, odleg!ym  
od Sztokholmu o jakie# sto pi%"dziesi(t kilometrów, gdzie znajdowa! si% mi%dzy innymi  

139 Messer Józef, brak bli&szych danych.
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o#rodek dla uchod'ców, w którym mieli#my si% na jaki# czas zatrzyma". Urz(d  
Imigracyjny przygotowa! dla nas urz(dzone i umeblowane trzypokojowe mieszkanie 
w kilkupi%trowym bloku, na osiedlu zamieszka!ym w równej mierze przez Szwedów  
i uchod'ców. Ten pierwszy pó'ny wieczór sp%dzony w towarzystwie Paw!a i Andrzeja, 
up!yn(! nam nie tylko na #wie&ych wspomnieniach z PRL, ale przybli&y! opowie#ciami 
obydwu, obcy, cho" wygl(daj(cy bardzo malowniczo z okien samochodu Andrzeja 
kraj, w którym mieli#my od tej pory &y", gdzie dalej mia!em kontynuowa" dzia!anie  
w Konfederacji Polski Niepodleg!ej. 

Nazajutrz zostali#my oprowadzeni po miasteczku, Andrzej, w!adaj(cy #wietnie 
jak nam si% wówczas wydawa!o j%zykiem szwedzkim, pomóg! za!atwi" niezb%dne 
formalno#ci zwi(zane z naszym tam pobytem i przysz!a pora ich wyjazdu do domu. 
Wyjecha! do Karlstad, siedemdziesi%ciotysi%cznego miasta w #rodkowej Szwecji, 
oddalonego od Hallstahammar o dwie#cie kilometrów, gdzie obydwaj mieszkali. Ja  
i Krysia czuli#my si% w tamtej chwili porzuceni i przera'liwie sami. Ocierali#my ukrad-
kiem cisn(ce si% do oczu !zy, &egnaj(c Paw!a i Andrzeja. Ale nie mieli#my innego 
wyboru, trzeba by!o wzi(" si% w gar#" i rozpocz(" od nowa. 

Rzucili#my si% w wir codziennych zaj%" i obowi(zków. Natychmiast 
rozpocz%li#my nauk% na wst%pnych kursach j%zyka szwedzkiego, organizowanych 
przez w!adze komunalne gminy, du&o te& czasu sp%dzali#my w sklepach spo&ywczych 
z nabo&e/stwem wpatruj(c si% w le&(ce na pó!kach towary, jak&e egzotyczne dla przy-
bysza ze wschodniej Europy. Wieczorami za# siadaj(c z Kasi( przed telewizorem 
usi!owali#my zrozumie" niezrozumia!e s!owa p!yn(ce z kolorowego ekranu. Cz%sto 
spotykali#my si% z Józkiem Messerem i jego &on(, s!uchaj(c wype!nionych &alem  
i gorycz( wspomnie/ z PRL, ogl(daj(c paszport z cynicznym wpisem �narodowo#" 
&ydowska, paszport s!u&y wy!(cznie do opuszczenia PRL�. Znajomo#" przekszta!ci!a 
si% w za&y!o#" i przyja'/ utrzymywan( pó'niej przez wiele lat. Zrobi!o si% zimno,  
przysz!a jesie/ i z niecierpliwo#ci( zacz%li#my oczekiwa" na przeprowadzk% do  
Karlstad, miasta, w którym chcieli#my w przysz!o#ci mieszka". Ale zanim to mia!o 
nast(pi", zostali#my zaproszeni na kilka dni do Paw!a i Joli Wielechowskich. 

Moje oczekiwania zwi(zane z wizyt( by!y olbrzymie. Chcia!em wreszcie po 
wszystkich telefonicznych rozmowach z Paw!em, na w!asne oczy zobaczy" Biuro  
Zagraniczne KPN. 

Kiedy wysiedli#my z samochodu Andrzeja na parkingu przed blokiem, w którym 
mieszka!a rodzina Wielechowskich, rozgl(da!em si% gor(czkowo we wszystkie strony, 
wypatruj(c dumnie powiewaj(cej bia!o-czerwonej ?agi i tablicy informuj(cej, &e w!a#nie 
w tym budynku mie#ci si% Biuro Zagraniczne KPN w Szwecji. Ale mimo usilnych 
poszukiwa/ niczego takiego nie dostrzeg!em, wi%c nieco zbity z tropu uda!em si%  
za Andrzejem w stron% klatki schodowej i mieszkania Paw!a i Joli. Niczym 
niewyró&niaj(ce si% od innych drzwi otworzy! nam Pawe! i znale'li#my si% w #rodku. 
No có&, to by!o mieszkanie, w którym &y! Pawe!, Jola i ich syn Tomek, ale gdzie by!o  
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BiuroQ Ano, Biuro Zagraniczne KPN mie#ci!o si% tam gdzie przebywa! Pawe!,  
a przebywa! najcz%#ciej w kuchni, przy stoj(cym na niewielkiej pó!ce telefonie. To tu, 
siedz(c przy stole wydzwania! we wszystkie mo&liwe miejsca, rozk!ada! swoje do-
kumenty i podejmowa! decyzje. Pó'niej z latami, mia!y przyby" fax i komputer, lecz  
wtedy, stan rzeczywisty jaki zasta!em wprawi! mnie w szok i os!upienie, bo nie wiedzie" 
czemu oczekiwa!em pomieszcze/ biurowych, tablic informacyjnych i ca!ej tej admi-
nistracyjnej formalno#ci. By!o swojsko i po domowemu, jednoznacznie pokazuj(c, &e 
Pawe! potra$! nagi(" i zaadaptowa" rzeczywisto#" do istniej(cych potrzeb. A by!y one 
niema!e, bior(c pod uwag% permanentny brak jakichkolwiek funduszy wspieraj(cych 
dzia!alno#" Biura. Polonia w Szwecji, podobnie jak i w innych krajach, by!a rozbita  
i zamkni%ta w sobie, niech%tna wobec nowych pomys!ów, idei i emigrantów. Wyj(tkiem 
tutaj, by! uhonorowany pó'niej Dyplomem Uznania wr%czonym osobi#cie przez  
Leszka Moczulskiego w Warszawie w 1994 roku, Piotr Kowalski, syn pa/stwa Marii  
i Stanis!awa Kowalskich140, emigrantów z 1968 roku, mocno i z olbrzymim zaanga&owa-
niem pomagaj(cy Paw!owi w tworzeniu Biura Zagranicznego KPN, rozwi(zuj(c staj(ce 
co rusz na drodze problemy, g!ównie za# j%zykowe i techniczne. Dzi%ki niemu, ju&  
w nied!ugim czasie BZ KPN sta!o si% posiadaczem maszyn do pisania, sk!adopisu 
i olbrzymiego powielacza, wype!niaj(cego prawie w ca!o#ci niewielk( komórk% 
przylegaj(c( do mieszkania Wielechowskich. W krótkim czasie, Pawe! korzystaj(c  
z posiadanych w Szwecji dokumentów programowych i wydawnictw KPN, dokona!  
ich przedruku i staraj(c si% rozbudzi" zainteresowanie Polonii dzia!aniem KPN, wysy-
!a! je poczt( na ka&dy dost%pny adres.

Pawe!, swoim zast%pc( w BZ KPN uczyni! Andrzeja Trautmana, w miar% 
swoich mo&liwo#ci wspomagaj(cego jego wysi!ki w dzia!alno#ci organiza-
cyjnej. Andrzej Trautman, by!y cz!onek Prezydium Zarz(du Regionalnego NSZZ 
�Solidarno#"� Ziemi )ódzkiej, internowany na okres oko!o trzech miesi%cy  
w grudniu 1981 roku, wyemigrowa! na pocz(tku 1983 roku wraz z ca!( rodzin(  
<&on( Jadwig( i dwójk( kilkuletnich dzieci � Piotrusiem i Krzysiem< do Szwecji,  
gdzie osiedli! si% nast%pnie w le&(cym w #rodkowej cz%#ci kraju, mie#cie  
Karlstad. Miejsce osiedlenia nie by!o przypadkiem, le&a!o bowiem w po!owie  
drogi mi%dzy Sztokholmem a Oslo i zosta!o ustalone po wst%pnych, kwali$ka-
cyjnych rozmowach Andrzeja z W!adys!awem Gauz(141, emisariuszem emigracyjnej  
resztki sympatyków Stronnictwa Narodowego142, mieszkaj(cym w okolicach Oslo 
w Norwegii, nawi(zuj(cym kontakty z by!ymi dzia!aczami �Solidarno#ci� i KPN  

140 Kowalski Piotr, Kowalski Stanis!aw, Kowalska Maria, brak bli&szych danych.
141 W!adys!aw Gauza. Organizator biura zagranicznego KPN w Oslo; wspó!twórca w 1984 r. O#rodka Niezale&nej My#li 

Politycznej w Oslo *wraz z A. Jachowiczem, P. Rydlem, B. Kulasem+ autor prac polemicznych w tym Czerwone skunksy, 

Oslo 1991; htpp://polonus.mojeforum.net
142 Stronnictwo Narodowe *emigracyjne+ � dzia!a!o w latach 1939-1992; utworzone po kl%sce w kampanii wrze#niowej 

1939 r. we Francji, od 1940 r. funkcjonowa!o w Londynie; w 1992 r. zako/czy!o dzia!alno#" przekazuj(c maj(tek Stron-

nictwu Narodowo-Demokratycznemu; zob.: W. J. Muszy/ski, Stronnictwo!Narodowe!na!emigracji!=1939-1992>, �Biu-

letyn IPN�, 2007, nr 8-9, s. 106-109.
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<mi%dzy innymi: Ryszardem Nowakiem143 czy Jerzym Sychutem144 w Sztokholmie<. 
Je&d&(c po Szwecji i penetruj(c o#rodki wype!nione #wie&ymi uchod'cami z PRL, 
poznawa! nowych ludzi usi!uj(c reaktywowa" obumar!e od dawna Stronnictwo Na-
rodowe. Tak te& tra$! na Andrzeja Trautmana, proponuj(c mu wspó!prac% w nowo 
powstaj(cych strukturach SN. By!a to sytuacja korzystna, bowiem gdy przyby!y 
do Szwecji Pawe! Wielechowski, przyci(gni%ty do Karlstad osob( Andrzeja, 
znanego Paw!owi ze wspólnych obrad i pracy w Prezydium NSZZ �Solidarno#"�  
Ziemi )ódzkiej, rozpoczyna! tworzenie BZ KPN, móg! wci(gn(" do wspó!pracy 
Andrzeja korzystaj(c z jego ju& zadzierzgni%tych, a nieodzownych dla jakiegokol-
wiek dzia!ania, kontaktów. 

Pawe! i Andrzej z optymizmem i entuzjazmem odnie#li si% do mojej nowej funkcji  
w KPN, wyra&aj(c jednocze#nie obawy czy wyznaczona mi rola i pozycja Szefa  
Koordynatora Dzia!ania Biur Zagranicznych KPN, jest wystarczaj(co silna i niepod-
wa&alna wobec czekaj(cych mnie obowi(zków. Szczególnie za#, na podstawie 
w!asnych nieprzyjemnych do#wiadcze/, niepokoi!a ich nieunikniona ich zdaniem 
konfrontacja z Maciejem Pstr(g-Biele/skim, prowadz(cym sprawy KPN w Niemczech  
Zachodnich. Nie podziela!em ich obaw. Pe!nomocnictwo udzielone przez Mari% 
Moczulsk( stanowi!o dla mnie najlepsz( gwarancj% spe!nienia postawionych przede 
mn( zada/. Wracali#my zadowoleni do Hallstahammar, czuj(c, &e ju& niewiele czasu 
dzieli nas od przeprowadzki do Karlstad, gdzie chcieli#my si% osiedli" na sta!e. 

Po jeszcze kilku tygodniach oczekiwa/, w po!owie listopada, w!adze komunalne 
Karlstad poinformowa!y nas, i& wszystkie sprawy administracyjno-porz(dkowe zosta!y 
za!atwione i w ci(gu kilku dni przeprowadzili#my si% do oczekuj(cego na nas trzy-
pokojowego mieszkania, w bloku le&(cym w jednej z dzielnic na obrze&ach miasta. 
W s(siednim bloku mieszkali Wielechowscy, a kilkana#cie bloków dalej, Trautmani. 
Byli#my w komplecie. 

Nast%pne tygodnie wype!nione by!y znalezieniem si% i urz(dzaniem w nowej, 
zupe!nie innej rzeczywisto#ci. Przede wszystkim nieomal natychmiast skierowani 
zostali#my na podstawowe kursy j%zyka szwedzkiego *SFI-szwedzki dla imigrantów+, 
a Kasia zacz%!a nauk% w szkole. Biedne dziecko, podziwiali#my j( pó'niej za hart du-
cha i odwag%, bowiem nie znaj(c innego j%zyka ni& polski, z dnia na dzie/ znalaz!a si% 

143 Ryszard Nowak, *ur. 1952+. Sygnatariusz RMP; uczestnik ROPCiO; za!o&yciel KPN; cz!onek centralnego KAB 

*szef obszaru szczeci/skiego+ i Rady Politycznej KPN; wspó!pracownik Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja;  

podj(! wspó!prac% ze szczeci/sk( s!u&b( bezpiecze/stwa *TW �Krzysztof�, �Anka�, �Grej�+; w 1980 r. zosta! przerzu- 

cony przez bezpiek% do Szwecji gdzie prowadzi! in$ltracj% #rodowiska polonijnego; po wprowadzeniu stanu  

wojennego zerwa! wspó!prac%; M. Stefaniak, �Byli#my! przyjació mi�.! Jak! szczeci'ska! bezpieka! rozpracowywa a!

opozycj$!przedsierpniow*, �Biuletyn IPN�, 2009, nr 10-11, s. 112-120.
144 Sychut Jerzy *ur. 1948+. Dzia!acz KSS KOR, RMP; uczestnik ROPCiO; cz!onek WZZ, KPN, �Solidarno#ci�,  

KOWzP; cz!onek KAB Obszaru Pó!nocnego w Szczecinie; redaktor pisma Komitetu �Komunikat�; kolporter pism 

podziemnych na terenie Szczecina i okolic; w!a#ciciel i organizator pracy biblioteki wydawnictw niezale&nych; drukarz 

ulotek i wydawnictw niezale&nych; we wrze#niu 1982 r. zatrzymany, zwolniony pa'dzierniku tego roku; od marca 1983 r.  

na emigracji w Szwecji; Encyklopedia!Solidarno#ci.!Ludzie...; M. Reniak, op. cit., s. 86.
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mi%dzy dzie"mi mówi(cymi wy!(cznie po szwedzku i angielsku, nigdy si% nie skar&y!a, 
a na dobitek pod koniec roku szkolnego nale&a!a do wyró&niaj(cych si% znajomo#ci( 
gramatyki uczniów w klasie. 

Nasze mieszkanie wyposa&one by!o zgodnie ze szwedzkim standardem,  
w urz(dzenia kuchenne, szafy i szafki w kuchni, przedpokoju i sypialniach, ale meble 
musieli#my kupi" sami. Rzecz jasna, nie mieli#my grosza pieni%dzy, ale lokalny oddzia! 
Urz%du d<s Imigrantów bez oci(gania wspar! nas bezzwrotn( po&yczk(, która starczy!a 
na kupno najpotrzebniejszych, nieodzownych do codziennego &ycia mebli, takich jak 
!ó&ka, stó! kuchenny i krzes!a czy biurka dla Kasi i sofy do salonu. 

Bardzo pomagali nam wtedy swoj( rad(, j%zykiem, do#wiadczeniem i samo-
chodem, Andrzej z Jadwig( i Pawe! z Jol(. Spotykali#my si% codziennie, a nieraz 
kilkakrotnie w ci(gu dnia, by za!atwia" to czy tamto. I kiedy wieczorami siadywali#my 
zm%czeni u Wielechowskich, by wygodnie rozci(gni%ci na kanapach, zerkaj(c jednym 
okiem na graj(cy cicho kolorowy telewizor, pogada" o wydarzeniach dnia, Andrzej 
mia! zwyczaj mówi", �I!popatrz!Zbychu,!co!ten!Jaruzelski145!nam!narobi �. 

Wydawa!o nam si% wtedy, &e tra$li#my do jakiego# raju lub na inne wyspy 
wiecznej szcz%#liwo#ci. Zach!ystywali#my si% bez ko/ca t( szczodr( ze wszech 
miar codzienno#ci(, bezkrytycznie i bez najmniejszych zastrze&e/ przyjmuj(c  
dobrodziejstwa nowego kraju. 

Ale to wcale nie znaczy!o, &e zapomnia!em o spoczywaj(cych na mnie 
obowi(zkach. Wr%cz przeciwnie, cz%ste rozmowy z Paw!em pozwoli!y mi na osi(-
gni%cie w!a#ciwego dystansu i ostro#ci spojrzenia w próbach uj%cia i zrozumienia  
emigracyjnej rzeczywisto#ci. 

Po g!%bokim namy#le, w grudniu 1986 roku napisa!em wywa&ony i uprzejmy list 
do Macieja Pstr(g-Biele/skiego, informuj(c go o moich dotychczasowych dzia!aniach 
w Konfederacji w PRL, a tak&e co by!o rzecz( najwa&niejsz(, o mojej nominacji  
i funkcji w dzia!aj(cych za granic( strukturach KPN, prosz(c o sprawozdanie  
z dzia!alno#ci organizacyjnej i $nansowej ostatniego roku, a zarazem, o nawi(zanie 
bliskiego, roboczego kontaktu, bardzo potrzebnego w dalszych wspólnych dzia!aniach. 
Memu os!upieniu nie by!o ko/ca, gdy po kilku tygodniach otrzyma!em list z Niemiec, 
pisany w s!owach twardych i ci%&kich, w których pan Pstr(g-Biele/ski dawa! upust 
swemu niezadowoleniu i oburzeniu z powodu przedstawionych pró#b, kieruj(c pod 
mym adresem szereg niewybrednych inwektyw z podejrzeniami o polityczn( i policyjn( 
prowokacj% w!(cznie. R%ce mi opad!y, a spojrzenia Paw!a i Andrzeja mówi!y same za 
siebie. Moja nominacja okaza!a si% by" fantazj( Marii Moczulskiej, a ja papierowym 
tygrysem, nadaj(cym si% !(cznie z ow( fantazj( do wyrzucenia na #mietnik. Nie by!o 
jak, nie by!o z kim wyja#nia" okoliczno#ci wydarze/. Nie maj(c wi%c wi%kszego wybo-

145 Jaruzelski Wojciech *ur. 1923+. Polityk; dowódca wojskowy; genera! WP; dzia!acz komunistyczny; Prezydent PRL 

i RP; sta! na czele junty wojskowej *WRON+, która w nocy z 12 na 13 XII 1981 r. wprowadzi!a stan wojenny na 

terytorium Polski; zob.: L. Kowalski, Genera ! ze! skaz*.!Biogra%a!wojskowa!gen.! armii!Wojciecha! Jaruzelskiego, 

Warszawa 2001.
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ru, pomaga!em Paw!owi przy przedrukach dokumentów KPN, oczekuj(c na mo&liwo#" 
kontaktu z Leszkiem Moczulskim. 

Taka mo&liwo#" powsta!a, gdy Leszek Moczulski z powodu fatalnego stanu zdro-
wia uzyska! przerw% w odbywaniu kary pozbawienia wolno#ci i zgod% w!adz PRL, na 
kilkutygodniowy wyjazd do Wielkiej Brytanii, gdzie podda" si% mia! specjalistycznym 
badaniom lekarskim i ewentualnym zabiegom chirurgicznym. W lutym 1987 roku, 
Pawe!, Andrzej i ja udali#my si% do Londynu na spotkanie z Leszkiem Moczulskim, 
przebywaj(cym tam wraz z Majk( od kilku dni. Ca!y pobyt Moczulskich w Wielkiej 
Brytanii sponsorowany i zorganizowany przez Poloni% brytyjsk(, pokrywa! nie tylko 
koszty ich podró&y, pobytu i leczenia, ale zabezpiecza! równie& stron% organizacyjn(,  
w któr( wchodzi!y spotkania z politykami Izby Gmin � Parlamentu Brytyjskiego, wizyta 
i rozmowy z Polskim Rz(dem na Uchod'stwie, oraz spotkania z ró&nej miary i rodzaju 
dzia!aczami politycznymi, spo!ecznymi i polonijnymi w Wielkiej Brytanii.

Byli#my w Londynie przez tydzie/, towarzysz(c nieomal ka&dego dnia Leszkowi  
Moczulskiemu w wi%kszo#ci jego spotka/, czasem za#, na jego polecenie i w jego  
i Konfederacji imieniu, poznawali#my nawi(zuj(c kontakty, innych dzia!aczy orga-
nizacji niepodleg!o#ciowych na uchod'stwie. 

Niewielk( ilo#" czasu wolnego, sp%dzali#my szybko i pobie&nie ogl(daj(c Londyn,  
maj(c #wiadomo#", i& nie jeste#my na wycieczce turystycznej, a na dzie/ nast%pny 
wyznaczone s( kolejne rozmowy i spotkania. Wizyta w Parlamencie i spotkanie z depu-
towanymi do Izby Gmin, spotkanie z Poloni( w sali Domu Polskiego wype!nionej do 
ostatniego miejsca i b!(dz(cy za kulisami Kazimierz Kaczor146, #wietny aktor przyby!y  
z PRL w tym samym czasie do Londynu, maj(cy ustalone wcze#niej na ten dzie/ spo-
tkanie z Poloni(, odwo!ane w ostatniej chwili z powodu przyjazdu Moczulskiego, mile 
zdziwiony i wprowadzony w b!(d, tak wielk( ilo#ci( przyby!ych ludzi, rozczarowany 
za# wiadomo#ci(, i& powodem tak masowego przybycia, jest nikt inny ni& Moczulski. 

Udali#my si% równie& do siedziby Polskiego Rz(du na Uchod'stwie, le&(cej 
przy Eaton Place 43 w Londynie. Moczulski przedstawia! nas kolejno Prezydentowi 
RP, Kazimierzowi Sabbatowi147 mówi(c � �To! pan! Pawe ! Wielechowski,! Kierownik!

Biura!Zagranicznego!KPN!na!Skandynawi$,!to!pan!Andrzej!Trautman!jego!zast$pca�  

i gdy #ciska!em wyci(gni%t( ku mnie d!o/ pana Prezydenta, ze zdumieniem us!ysza!em 
brzmi(ce tajemniczo i gro'nie � �A! to,! pan! Zbigniew! Rybarkiewicz,! mój! cz owiek! 

do!zada'!specjalnych�. 
Pó'nym wieczorem tego dnia, w mieszkaniu zajmowanym przez Moczulskich, 

wyj(!em z kieszeni list od Pstr(g-Biele/skiego i poprosi!em o wyja#nienia. Moczulscy 

146 Kaczor Kazimierz *ur. 1941+. Absolwent Pa/stwowej Wy&szej Szko!y Teatralnej im. L. Sokólskiego  

w Krakowie; aktor teatralny, telewizyjny i $lmowy; prezes Zwi(zku Artystów Scen Polskich *1996-2002+;  

http:<<www.$lmpolski.pl<fp<index.php<111713
147 Sabbat Kazimierz *1913-1989+. Polski dzia!acz emigracyjny; w latach 1976-1986 premier a w 1986-1989 Prezydent 

RP na Uchod'stwie; absolwent UW, prawnik; harcerz; uczestnik kampanii wrze#niowej 1939; &o!nierz 10 Brygady  

Kawalerii Pancernej gen. S. Maczka; o$cer Sztabu G!ównego PSZ w Londynie; zob.: W. K. Roman, Wst%p, [w:]  

K. Sabbat, Polska!na!drodze!do!wolno#ci!i!niepodleg o#ci.!Pisma!polityczne, Toru/ 2009, s. 10-14.
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przeczytali list, popatrzyli si% na siebie i Leszek zawile t!umacz(c twierdzi!, &e ca!a 
ta historia z Koordynatorem jest nieporozumieniem wynikaj(cym z braku posiada-
nia przez Majk% dostatecznych informacji, bo ogólnie rzecz bior(c &aden Koordyna-
tor nie jest i nie b%dzie potrzebny, co jak zrozumia!em powodowa!y przypuszczenia, 
i& jego pozycja mog!aby stanowi" w przysz!o#ci realne zagro&enie dla kierownictwa 
krajowego KPN. Wszelkie kontakty zagraniczne le&( i b%d( le&e" wy!(cznie w gestii 
Przewodnicz(cego Rady Politycznej KPN, a Pstr(g-Biele/ski ma wyra'ne polece-
nia dotycz(ce podleg!o#ci organizacyjnej i nie ma w zwi(zku z tym nic z!ego w jego 
li#cie. Przy okazji dowiedzia!em si% równie&, &e Leszek Moczulski trzyma w odwodzie  
w g!%bokim utajnieniu pojedynczych, wiernych, pewnych i pos!usznych dzia!aczy tere-
nowych, takich jak na przyk!ad Ostoja-Owsiany w )odzi, informuj(cych go na bie&(co 
o dzia!aniach formalnych struktur KPN, stanowi(c zabezpieczenie przed ewentualn( 
nielojalno#ci( podleg!ych Przewodnicz(cemu KPN, dzia!aczy. Czu!em si% zdruzgota-
ny, rozgoryczony i oszukany. Podejrzliwo#ci(, podwójn( gr(, brakiem zaufania i skry-
tym dzia!aniem za moimi plecami, #wiat moich warto#ci wali! si% w gruzy, lecz nie 
komentuj(c us!yszanych wypowiedzi chcia!em wiedzie" nieco wi%cej o owych �zada- 
niach specjalnych� dla mnie. Otó& Leszek Moczulski wymy#li! koncepcj%, w my#l 
której mia!bym w trybie pilnym przenie#" si% na sta!e do Londynu, wej#" w #rodowisko 
i struktury polonijne, by dyskretnie tworz(c lobby KPN, prze!ama" i zniwelowa" 
wp!ywy lewicy. Zamys! sam w sobie by! interesuj(cy, ale na pytanie jak widzi to  
w praktycznych szczegó!ach, g!ównie za# w cz%#ci dotycz(cej przeprowadzki  
do Londynu i zabezpieczenia socjalnego dla mnie i mojej rodziny, us!ysza!em wymija-
j(ce si% z rzeczywisto#ci( lub nijak do niej nieprzystaj(ce odpowiedzi, #wiadcz(ce tylko 
o grubej nieznajomo#ci tematu. Leszek Moczulski nie mia! zielonego poj%cia jak to 
jest by" biednym emigrantem, korzystaj(cym z !aski mniej lub bardziej opieku/czego 
pa/stwa. Nie pyta! i nie wiedzia!, &e rz(d Szwecji przyznaj(c mi w ramach konwencji 
ONZ, azyl polityczny, obejmuj(cy tak&e swymi postanowieniami moj( rodzin%,  
zapewnia mi automatycznie pewne prawa, gwarantuj(ce bezpieczne i spokojne &ycie, 
w tym mi%dzy innymi prawo do zasi!ku socjalnego, rodzinnego, mieszkaniowego, 
bezp!atnych lekarstw i darmowej opieki lekarskiej i dentystycznej, szko!y dla dziecka 
i kursów j%zykowych dla nas. Nie mia!em odwagi ani si!y zamienia" tej jakotakiej  
stabilno#ci w Szwecji, w niepewno#" przeprowadzki do innego kraju i zupe!nie  
obcego Londynu. I utwierdzaj(c mnie w mych w(tpliwo#ciach, Majka z lekko#ci( 
rzuci!a � �Po!prostu!przeprowadzisz!si$!do!Londynu,!zamieszkasz!u!naszych!przyjació ,!

a!tam!si$!wszystko!za atwi!i!u o"y.!A!co!z!moj*!rodzin*?!)on*,!córk*?� � spyta!emQ 
� �To! ty! masz! rodzin$?! Wiedzia am,! "e! masz! siostr$,! ale! "on$,! dziecko?! Pierwszy!

raz!s ysz$.!Nigdy!o! tym!nie!mówi e#�. Mia!em dosy". Jak bowiem wyt!umaczy" fakt 
obecno#ci Leszka Moczulskiego na naszym #lubie i domowym przyj%ciu weselnym,  
z niewiedz( MajkiQ Ca!a rozmowa wyda!a mi si% grubym nieporozumieniem,  
opartym na fa!szywych przes!ankach, niedopowiedzeniach i pó!prawdach. Obieca!em, 



103

Wspomnienia

&e zastanowi% si% nad przedstawion( propozycj(, ale w g!%bi duszy czu!em, &e moja 
odpowied' b%dzie negatywna. Pomys! bowiem odarty by! z realiów &ycia na Zachodzie. 
Spraw( podstawow( by! brak zabezpieczenia $nansowego, nieodzownego przy takiej 
dzia!alno#ci, pokrywaj(cego koszty podró&y, hoteli, #rodki do &ycia, propagand% itp., 
nie wspominaj(c ju& o takiej b!ahostce jak zupe!na nieznajomo#" j%zyka angielskiego, 
ale... nie zamyka!em de$nitywnie drzwi, zostawiaj(c sobie czas na przemy#lenia. 

Pawe! swój wolny czas, a mia! go wówczas du&o, po#wi%ca! na dzia!alno#" 
Biura Zagranicznego. W najmniejszym stopniu nie ingerowa!em w jego poczynania, 
s!u&(c w miar% potrzeby stosown( rad(. Ale potrzeb tych by!o coraz mniej, bowiem 
doskonale radzi! sobie sam, a ja, poma!u i nieznacznie traci!em ochot% i ch%" do jakiego- 
kolwiek dzia!ania, zwi%kszaj(c dziel(cy nas dystans. Oczywi#cie, przez kilka mie- 
si%cy w pierwszym impecie po powrocie z Londynu, inspirowany i zach%cany przez 
Paw!a, pomaga!em w reedycji posiadanych przez nas dokumentów KPN. Stosuj(c 
metod% faktów dokonanych, og!osi!em si% Przedstawicielem Wydawnictwa Polskiego 
poza granicami Polski, zamieszczaj(c stosown( informacj% w stopce redakcyjnej dru-
kowanych przez nas wydawnictw. Pawe! natomiast raz za razem dosypywa! prosz- 
ku do stoj(cej w komórce i pracuj(cej pe!n( par(, przemys!owej kopiarki, co rusz 
wypluwaj(cej ze swego przepastnego wn%trza nowe zadrukowane kartki papieru. 
Moim udzia!em by!y czynno#ci introligatorskie. Sk!ada!em, obcina!em, zszywa!em, 
klei!em, tworz(c g!ównie z pomoc( Krysi, Kojki oraz Andrzeja gotowe do rozpro- 
wadzenia wydawnictwa. Najwi%kszym za# przedsi%wzi%ciem, by!o wydanie edycji za-
granicznej zbioru dowcipów �Kto prosi! ruskie�. Od nowa przepisane przeze mnie na 
sk!adopisie, zaopatrzone w ilustracje wykonane przez Martina Birgiela148, z kolorow( 
ok!adk( zmiksowan( z wydaniem krajowym, zosta!y wydrukowane w nak!adzie  
tysi(ca egzemplarzy i stopniowo rozprowadzone przez BZ KPN. Zysk ze sprzeda&y,  
w niewielkim bodaj stopniu pokry! cz%#" wydatków zwi(zanych z prowadzeniem Biura 
<znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier do drukowania, proszek do kopiar- 
ki, klej, zszywki i inne materia!y biurowe<, niemaj(cego sponsora i utrzymuj(cego 
sw( dzia!alno#" g!ównie dzi%ki prywatnym dochodom Paw!a b%d(cego w tym czasie 
na zasi!ku socjalnym. Rzuci!em pomys!, aby opodatkowa" cz!onków KPN w Szwecji 
comiesi%czn( sk!adk( w wysoko#ci 100 koron, ale po dwu lub trzech miesi(cach  
z braku wi%kszego zainteresowania, pomys! zmar! #mierci( naturaln(. Dlatego te& 
nieustaj(ce poszukiwania sponsora mocno pobudzone zosta!y zaproszeniem przez 
W!adys!awa Gauz%, personelu BZ KPN do Oslo, gdzie mia! si% odby" zjazd polonij-
nych organizacji o pro$lu niepodleg!o#ciowym, dzia!aj(cymi na terenie Skandynawi. 
Jechali#my z pewnymi nadziejami do Oslo, lecz na miejscu szybko przekonali#my 
si%, &e nadzieje te by!y p!onne, bowiem proponowany przez organizatorów zjazdu,  
w wi%kszo#ci dzia!aczy Stronnictwa Narodowego, pro$l przysz!ego dzia!ania, odbiega! 

148 Birgiel Martin, w!a#ciwie Zbigniew Birgiel; imi% Martin przyj%te w Szwecji *1958-2007+. Gra$k urodzony  

w Krakowie; w 1981 r. wyemigrowa! do Szwecji, gdzie zmar! w Karlstad; relacja!Z.!Rybarkiewicza.
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zasadniczo od linii programowej wyznaczonej przez KPN, wykluczaj(c tym samym 
mo&liwo#ci jakiejkolwiek wspó!pracy.

Pó'n( wiosn( 1987 r. Pawe! kupi! swój pierwszy samochód w Szwecji, stare 
Volvo z po!owy lat siedemdziesi(tych. Zbieg!o si% to w czasie z zaproszeniem do 
Malmö, na licznie reprezentowane spotkanie z Poloni( zamieszkuj(c( po!udniow( 
Szwecj%. Zapowiedziany przez Paw!a i powitany oklaskami, przedstawi!em program 
dzia!ania Konfederacji na czas najbli&szy, by wyczerpuj(co odpowiada" pó'niej na 
pytania zadawane z sali. Odczuwa!em co# w rodzaju tremy i wstydu, s!ysza!em swój 
g!os udzielaj(cy odpowiedzi i jednocze#nie porównywa!em si% do zebranych na sali 
ludzi, nie widz(c mi%dzy nimi, a mn( &adnej ró&nicy w posiadanym statusie. Wszyscy 
byli#my takimi samymi emigrantami i nie widzia!em powodów, które mia!yby mnie 
spomi%dzy nich wyró&nia" i wynosi" na mizerny cho"by piedesta!. Tym bardziej, i& 
czu!em dwuznaczno#" sytuacji maj(c w g!%bi duszy #wiadomo#" stopniowego i sta!ego 
oddalania si% od Konfederacji. 

Rozmawiali#my o tym z Paw!em kilkakrotnie, gdy& dobrze ocenia! sytuacj%  
i widzia! mój coraz bardziej gasn(cy entuzjazm. By!o to wr%cz paradoksalne, Pawe!,  
w niedalekiej przesz!o#ci mój podw!adny, nak!ania! mnie do dzia!ania i przejawienia  
inicjatywy, gdy ja mia!em ju& serdecznie do#" tej $kcyjnej funkcji, udawanego dzia!ania 
i z trudem maskowanego zniech%cenia.

Sytuacja stawa!a si% niezr%czna i k!opotliwa, mieszkali#my przecie&  
w s(siaduj(cych ze sob( blokach, widywa!em Paw!a nieomal codziennie, pozostaj(c, 
je#li nie w wielkiej przyja'ni, to przynajmniej za&y!o#ci, lecz coraz cz%#ciej widzia!em 
w jego oczach nieme pytanie o moj( przysz!o#" w KPN. 

Milcz(ca presja Paw!a, oraz moje w(tpliwo#ci i przemy#lenia, zaowocowa!y  
w kwietniu 1988 roku podj%ciem przeze mnie decyzji o zawieszeniu na czas nieokre-
#lony dzia!alno#ci w KPN, o czym poinformowa!em Paw!a, wr%czaj(c mu formalne  
i stosowne o#wiadczenie. W kr%gach KPN w Polsce mówiono o urlopowaniu na w!asn( 
pro#b%, o czym przeczyta!em w nr 1<49 z 14 stycznia 1989 r., w niewielkiej informacji 
zamieszczonej w �Gazecie Polskiej�.

Min%!y blisko dwa lata, czas wype!niony stopniow( stabilizacj( naszego &ycia 
w Szwecji. Podj%li#my prac%, poznali#my nowych ludzi i poczynili#my pewne post%py 
w opanowaniu j%zyka, a Kasia rozpocz%!a nauk% w gimnazjum. W tym samym czasie 
przestawa!a istnie" Polska Rzeczpospolita Ludowa, przyszed! �Okr(g!y Stó!� i w 
jego nast%pstwie podstawowe zmiany ustrojowe i wolny, ale sta!y i stopniowy wzrost  
i budowa zr%bów niepodleg!ej demokracji. 

By!em przekonany, &e zgodnie z zapisem w Statucie, Konfederacja Polski 
Niepodleg!ej zako/czy swoj( dzia!alno#", a nast%pnie rozwi(&e si% po uzyskaniu przez 
Polsk% tej jak&e d!ugo wyczekiwanej i wymarzonej niepodleg!o#ci. Tak si% jednak nie 
sta!o, a zwo!any III Kongres KPN jednog!o#nie przyj(! i uchwali! zmiany w Statucie, 
na mocy których KPN istnia!a i dzia!a!a dalej, tym razem w rodz(cej si% III Rzeczy-
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pospolitej. By!a mowa o wyborach do Sejmu, a Leszek Moczulski ju& nied!ugo mia! 
ubiega" si% o fotel Prezydencki w Belwederze. Wzmo&ona aktywno#" polityczna  
w kraju odbija!a si% rezonansem za granic(, m.in. w Szwecji, stawiaj(c przed BZ KPN 
i Paw!em Wielechowskim nowe cele i zadania, odpowiadaj(ce potrzebom krajowej 
rzeczywisto#ci. 

Ale nie tylko przed nim, dla mnie bowiem, by!a to pora na jednoznaczne i de$ni- 
tywne zako/czenie trwaj(cego nieomal dwa lata zawieszenia, tak zwanego $kcyj-
nego urlopowania i podj%cia ostatecznej decyzji w tej sprawie. W o#wiadczeniu da-
towanym na dzie/ 5 marca 1990 roku, zaadresowanym do Przewodnicz(cego Rady 
Politycznej KPN � Leszka Moczulskiego i Kierownika BZ KPN w Szwecji � Paw!a 
Wielechowskiego, wnios!em o skre#lenie mnie z t( dat(, z listy cz!onków Konfe- 
deracji Polski Niepodleg!ej. Do o#wiadczenia do!(czy!em zawieraj(cy moje przemy-
#lenia d!ugi, bo sze#ciostronicowy list w wyczerpuj(cy sposób okre#laj(cy motywy  
i przyczyny mojej decyzji.

Na tym ko/czy si% moja historia udzia!u i zwi(zku z Konfederacj( Polski 
Niepodleg!ej. Trwa!a prawie decennium, którego szczególnie pierwszych sze#" lat, a& 
do przyjazdu do Szwecji pami%tam i zawsze b%d% pami%ta!, jako najwspanialsze lata 
mojego &ycia. Od czasu tamtych wydarze/ min%!o przesz!o dwadzie#cia lat. I w ci(gu 
tych minionych lat, przy jakiejkolwiek okazji, nikt nigdy nie zdoby! si% na to by wyrazi" 
najmniejsz( cho"by wdzi%czno#" za mój udzia! w procesie budowania i tworzenia  
Konfederacji Polski Niepodleg!ej, jednym jedynym s!owem �dzi%kuj%�. 

Nie oczekuj% jak niektórzy z moich by!ych wspó!pracowników na ordery i me-
dale, ostatecznie moja dzia!alno#" w tym trudnym czasie historii PRL wywo!ana zosta!a 
potrzeb( serca i patriotycznego obowi(zku, a nie nadziej( na synekury i odznaczenia, 
ale ustawiczne przemilczanie przesz!o#ci i spychanie w niebyt zapomnienia tych jak&e 
wa&nych dla sprawy niepodleg!o#ci i wolno#ci Polski wydarze/ i osób te wydarzenia 
kreuj(cych, budzi mój sprzeciw i opór. Wi%c nie chc(c powtarza" tego b!%du, bardzo 
mocno i gor(co dzi%kuj% wszystkim, którzy w tych niezmiernie ci%&kich czasach mieli 
wystarczaj(co du&o hartu ducha, si!y i cywilnej odwagi, by przeciwstawi" si% w szere-
gach Konfederacji Polski Niepodleg!ej, komunistycznej dominacji &ycia publicznego.  
Bardzo przepraszam bezimiennych bohaterów codziennej szarej rzeczywisto#ci, których 
nazwisk mimo ich olbrzymiego zaanga&owania i pomocy w walce o niepodleg!o#" nie 
wymieni!em w swoich wspomnieniach, bowiem jest to tylko kaprys mojej niepami%ci, 
a nie akt z!ej woli.

Wasz olbrzymi wk!ad pracy w odzyskanie przez Polsk% niepodleg!o#ci, mimo 
bezwzgl%dno#ci i si!y przeciwnika zaowocowa! ostatecznie tryumfem. Tym wi%kszym, 
&e gdy #rodowiska niepodleg!o#ciowe maj(c prawdziw( wizj% przysz!o#ci ju&  
w 1979 roku, proklamowa!y Deklaracj% Ideow( i powstanie Konfederacji Polski 
Niepodleg!ej, #rodowisko tzw. lewicy laickiej mia!o w tym samym czasie marzycieli 
wolno#ci i niepodleg!o#ci za g!upców, oszo!omów i politycznych prowokatorów, by  
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dzisiaj za#, stroj(c si% w cudze piórka, przypisywa" sobie niezas!u&one i $kcyjne  
zas!ugi. Wi%c raz jeszcze, dzi%kuj%. 

Specjalne podzi%kowania kieruj% pod adresem Wiesia �>uczka� >y&niewskiego, 
z inspiracji którego powsta!y te wspomnienia, Bo&enie Bi/kowskiej, Paw!owi  
Derbickiemu oraz mojej &onie Krysi, za okazan( pomoc i od#wie&enie mojej wyblak!ej 
nieco i zakurzonej pami%ci. Dzi%kuj% równie& pani Krystynie Ta/skiej149 z ul. Karpackiej  
w )odzi, za jej bezwzgl%dn( uczciwo#" i dyskrecj%. Szczególnie za# dzi%kuj% panu  
Piotrowi Kowalskiemu, bez pomocy którego, strona ta nigdy by nie powsta!a150. 

5. Aneks.

Wydawa!oby si%, &e to koniec mojej opowie#ci, ale &ycie jak zwykle, dalej pisze 
swoje w!asne scenariusze oceniaj(c minione wydarzenia i ich uczestników z naturaln( 
surowo#ci( i sprawiedliwo#ci(.

Kilku, spo#ród recenzentów mojej publikacji zada!o mi powtarzaj(ce si%  
pytania: �Dlaczego nie wspominasz i nie piszesz o agentach i kon$dentach S!u&by 
Bezpiecze/stwa, in$ltruj(cych Konfederacj% Polski Niepodleg!ej, mimo posiadania 
wystarczaj(cych w tym temacie informacjiQ� �Czemu nie sporz(dzisz listy kon$dentów 
SB<cz!onków KPN i nie napi%tnujesz ich na !amach swojego dokumentuQ�

Istotnie, wgl(d w dokumenty Instytutu Pami%ci Narodowej, pozwala z doz( 
du&ego prawdopodobie/stwa potwierdzi" fakt, i& pewna liczba cz!onków i dzia!aczy 
Konfederacji Polski Niepodleg!ej wymienionych na kartach moich wspomnie/, 
by!a wspó!pracownikami S!u&by Bezpiecze/stwa. Wiedzia!em o tym wcze#niej 
lub dowiedzia!em si% w trakcie pisania i prowadzonych w zwi(zku z tym prac  
badawczych #wie&o minionej historii. Niemniej jednak, wiedza ta nie przes!oni!a 
mi g!ównego celu jakim by!o przybli&enie i upami%tnienie wydarze/ lat 1980-1990. 
Stara!em si% przedstawi" wydarzenia te i bior(cych w nich udzia! ludzi na zimno, 
prezentuj(c fakty i tylko fakty, unikaj(c je#li to mo&liwe zbytecznych emocji, zdaj(c 
such( i rzeczow( relacj% ze swej dzia!alno#ci. Z pe!n( #wiadomo#ci( pomin(!em 
wi%c wiedz% o prowokacyjnej i nie pozostawiaj(cej w(tpliwo#ci roli cz%#ci cz!onków  
i dzia!aczy KPN, napi%tnowanych przez jednoznacznie brzmi(ce dokumenty Instytutu 
Pami%ci Narodowej. Ale sam, nie czuj(c si% w najmniejszym stopniu upowa&niony  
i uprawniony, pozostawiam ocen% postaw, zachowa/ i wywo!uj(cych je przyczyn  
i powodów, innym; historykom i badaczom najnowszej historii, maj(c nadziej%  
na rzetelne wyjawienie prawdy o tym jak&e g!%boko skomplikowanym i bolesnym 
temacie, jakim bez w(tpienia s( sprawy donosicieli, kon$dentów, prowokatorów  
i wszelkiej innej ma#ci kapusiów, jacy przewin%li si% wtedy obok i przez szeregi  
Konfederacji Polski Niepodleg!ej.

149 Ta/ska Krystyna, brak bli&szych danych.
150 Chodzi tu o pocz(tkowo prywatn( stron% autora obecnie widniej(c( w witrynie upami%tniaj(cej dzia!alno#" KPN  
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