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Rozmowa z MIROS£AWEM LEWANDOWSKIM
- autorem (wspólnie z Maciejem Gawlikowskim) ksiâÒki
“PrzeÀladowani, wyszydzani, zapomniani… Niepokonani. ROPCiO i KPN w Krakowie 1977 - 1981”,
wydanej w 30. rocznice powstania Konfederacji Polski Niepodlegûej
dûugo Tadeusza Staºskiego i Jerzego
Sychuta. W Krakowie bezpieka
szczególnie przeÀladowaûa KrzyÀka
Bzdyla. Po 13 grudnia represje siÅ
nasiliûy. Moczulski dostaû 7 lat, Szeremietiew i Staºski po 5, Bzdyl 3.
Ale za dziaûalnoÀå w KPN wyroki
dostawali teÒ zupeûnie mûodzi ludzie,
np. maturzysta Marek Bik z Krakowa, który za 600 ulotek KPN, jakie
przy nim znaleÎli, dostaû w 1982 roku 3 lata. Po amnestii lipcowej w
1984 roku byûo kilka miesiÅcy przerwy i w 1985 roku miaû miejsce II
proces KPN. Moczulski - 4 i póû roku, Król, Wójcik i Sûomka po 2 lata…
Plus zwolnienia z pracy, wilcze bilety w szkole czy na studiach, Àmierå
kilku Konfederatów w tajemniczych
okolicznoÀciach. GinÅli przewaÒnie
ludzie mûodzi: (Jacek Jerz z Radomia, Emil Barchaºski z Warszawy,
Witek ToÀ z Krakowa...) oraz kapelani KPN (ks. Stanisûaw Suchowolec,
ks. Sylwester Zych).
- Szyderstwa komunistycznej
propagandy nie byûy chyba zbyt
bolesne, bo niewiele osób siÅ tym
przejmowaûo …

- Szyderstwa ze strony komunistów nie bolaûy, ale bolaûo, gdy szydzili z nas lub wyÀmiewali siÅ dziaûacze “SolidarnoÀci”. Gdy Leszek
Moczulski siedziaû w wiÅzieniu w latach 1980-81, jego Òona bezskutecznie szukaûa pomocy. Pewien znany
przywódca zwiâzkowy odmówiû jej
druku ulotek w obronie uwiÅzionych
mówiâc: “Nie bÅdziesz dla swego
chûopa, na moich maszynach, robiûa
platformy propagandowej”. Wspomniany Marek Bik z Krakowa trafiû
do wiÅzienia wraz ze skazanymi na
podobne wyroki przywódcami
zwiâzkowymi, którzy organizowali
strajki w Krakowie po 13 grudnia.
Dowiedziaû siÅ od nich, Òe to przez
KPN ten stan wojenny, Òe gdyby nie
Konfederacja to moÒna byûo dogadaå siÅ z czerwonymi, a caûe zûo bierze siÅ z tych nierealnych marzeº o
niepodlegûoÀci. Jeszcze w 1989 roku,
gdy rozpoczynaûy siÅ rozmowy Okrâgûego Stoûu (w których KPN nie
braûa udziaûu), na wieÀå o rozbiciu
III. Kongresu KPN w Warszawie
przez milicje i SB przywódcy zwiâzku... wybuchnÅli Àmiechem.

Mirosûaw Lewandowski

- Co skûoniûo Panów do napisania ksiâÒki o krakowskiej KPN?
- NaleÒaûem do KPN od 1982 roku. Mimo wyniesionej z dzieciºstwa
niechÅci do polityki, wstâpiûem do
Konfederacji, gdyÒ po 13 grudnia uznaûem, Òe nie moÒna staå z boku. Byûem wtedy studentem II roku prawa
UJ. DziaûalnoÀå niepodlegûoÀciowâ
obserwowaûem od Àrodka i wiele rzeczy dobrze pamiÅtam. W KPN spotkaûem wieku wspaniaûych ludzi: Leszek Moczulski, Rysiek Bocian, Zygmunt òenyk, Maciek Gawlikowski.
Boli mnie, Òe dziÀ historiÅ KPN siÅ
przemilcza, albo przekrÅca. Stâd w tytule okreÀlenie “zapomniani”. Postanowiûem skorzystaå z rady, jakiej udzieliû kiedyÀ Piûsudski - “Piszcie
swoja historiÅ sami, bo gdy napiszâ jâ
inni, to bÅdzie Île”. PoniewaÒ nie
miaûem doÀwiadczenia pisarskiego
poprosiûem o pomoc mego przyjaciela - znanego i cenionego dziennikarza,
a w latach 80. czoûowego dziaûacza
KPN w Krakowie - Maåka Gawli-

kowskiego. ZajÅliÀmy siÅ KPN w
Krakowie, gdyÒ jej historiÅ znamy z
pierwszej rÅki. Poza tym Kraków byû
opokâ KPN (tak jak Wrocûaw byû opokâ SolidarnoÀci Walczâcej).
- “PrzeÀladowani, wyszydzani” - skâd pozostaûe okreÀlenia zawarte w tytule?
- KPN-owcy byli szczególnie
przeÀladowani przez bezpiekÅ od samego powstania tej jawnej opozycyjnej partii politycznej. Przed Sierpniem byûy okresy, Òe Leszek Moczulski wiÅcej czasu spÅdzaû w wiÅzieniu niÒ na wolnoÀci. W sierpniu
1980 roku zostaû aresztowany i z niewielkimi przerwami siedziaû aÒ do
1986 roku. Niemal caûy okres “karnawaûu SolidarnoÀci” przywódcy
KPN (Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Staºski) spÅdzili
w wiÅzieniu a 10-milionowy Zwiâzek nie potrafiû, a wielu jego przywódców takÒe i nie chciaûo doprowadziå do ich uwolnienia. WiÅziono teÒ

Maciej Gawlikowski

- “PrzeÀladowani, wyszydzani,
zapomniani...”. Ale takÒe “Niepokonani”.
- “Niepokonani”, gdyÒ komunistom nie udaûo siÅ przez 10 lat rozbiå Konfederacji. Starali siÅ jak mogli, ale nie byli w stanie. Ze wszystkich organizacji opozycyjnych lat
80. w Polsce KPN najlepiej odnalazûa siÅ w III RP. Zdoûaûa wystawiå
wûasnego kandydata w wyborach
prezydenckich 1990 roku, a w 1991
roku wprowadziûa do Sejmu ok. 50.
posûów, stajâc siÅ waÒnâ siûâ w rozdrobnionym politycznie parlamencie. Kryzys zaczâû siÅ póÎniej, nie
bez pomocy tajnych sûuÒb III RP... Istotna role odegraûy teÒ bratobójcze
walki na prawicy w Sejmie I kadencji.
- Wiele siÅ mówi o tym, Òe SB
miaûa w KPN wielu agentów.
- Jest o tym obszernie mowa w
naszej ksiâÒce. Osobny, obszerny
podrozdziaû poÀwiÅciliÀmy odpowiedzi na pytanie - “Czy Moczulski
wspóûpracowaû z SB?” Piszemy teÒ
o kilku agentach, którzy dziaûali w
krakowskiej KPN. Przedstawiamy
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relacje Àwiadków oraz materiaûy ubeckie. KaÒdy moÒe sobie wyrobiå
wûasne zdanie na te sprawy. Generalnie naleÒy powiedzieå, Òe caûa opozycja byûa inwigilowana przez sûuÒby
totalitarnego paºstwa. DziaûalnoÀå agentury w opozycji byûa nieunikniona i nie moÒe stanowiå dziÀ Òadnego
zaskoczenia. Istota problemu sprowadza siÅ do pytania - czy agenci
mieli istotny wpûyw na dziaûalnoÀå
organizacji, czy byli w stanie inspirowaå jej dziaûania? Przy czym odpowiadajâc na te pytania naleÒy pamiÅtaå, Òe sytuacja zmieniaûa siÅ w czasie. Na przykûad w 1977 roku, gdy
powstawaû ROPCiO w Krakowie
wÀród czûonków zaûoÒycieli SB miaûa trzech agentów i caûkowicie kontrolowaûa dziaûalnoÀå punktu konsultacyjnego, który mieÀciû siÅ w mieszkaniu jednego z tajnych wspóûpracowników. Po ponad dwóch latach
dynamizm ruchu i energia jego dziaûaczy byûy tak duÒe, Òe bezpieka musiaûa zamknâå ten punkt, gdyÒ caûkowicie straciûa nad nim kontrolÅ. Mieszkanie to staûo siÅ dogodnym narzÅdziem werbunku nowych czûonków.

tejki. Raz udawaûo siÅ dojÀå, innym
razem milicja i ubecy rozbijali manifestacjÅ. Podobnie byûo póÎniej kaÒdego 3 maja. To miaûo wielkie znaczenie moralne, ksztaûtowaûo spoûecznâ ÀwiadomoÀå, rozwijaûo i umacniaûo ducha patriotyzmu. Podobnie
KPN-owska bibuûa, czy oba procesy
KPN wykorzystane dla propagowania niepodlegûoÀciowego programu.
Efekt byû znany - 4 czerwca 1989 roku, spoûeczeºstwo odrzuciûo ugodÅ
Okrâgûego Stoûu i w plebiscycie, jakim byûy te wybory, powiedziaûo
“Nie chcemy komuny, nie chcemy i
juÒ!”. Przepadûa lista krajowa, Kiszczak nie sformowaû rzâdu, powstaûa nowa rzeczywistoÀå polityczna.
NiepodlegûoÀå staûa siÅ realna. Olbrzymie znaczenie miaûy teÒ okupacje budynków PZPR oraz baz sowieckich na przeûomie lat 80. i 90.
przez dziaûaczy KPN, SW, FMW,
NZS… Byûo to swoiste powstanie
narodowe, nieopisane dotâd przez historyków, które zûamaûo morale komunistów i wywarûo silnâ presjÅ na
zwolenników ugody, dominujâcych
w obozie “SolidarnoÀci”.

- Jaka byûa - Pana zdaniem rola KPN w odzyskaniu niepodlegûoÀci przez PolskÅ?
- KPN nigdy nie miaûa bezpoÀredniego wpûywu na wûadze NSZZ
“SolidarnoÀå”, gdzie dominowali
doradcy wywodzâcy siÅ ze Àrodowiska KOR. Miaûa jednak duÒy wpûyw
na masy czûonkowskie, na spoûeczeºstwo. W Krakowie od 1978 roku kaÒdego 11 listopada odbywaûy siÅ manifestacje po Mszy Àw. na Wawelu. Pochód z transparentami KPN i niepodlegûoÀciowymi, antykomunistycznymi okrzykami udawaû siÅ pod Grób
Nieznanego Ïoûnierza na Placu Ma-

- Czy KPN udaûo siÅ zrealizowaå swoje cele?
- Cel, jakim byûo odzyskanie niepodlegûoÀci, udaûo siÅ zrealizowaå.
Ale niepodlegûoÀci nigdy nie traktowaliÀmy jako celu samego w sobie.
NiepodlegûoÀå to byûa droga do zbudowania funkcjonalnego, silnego i
sprawiedliwego paºstwa. Tego celu
nie udaûo siÅ zrealizowaå w stopniu
zadawalajâcym. To zadanie dla nadchodzâcego pokolenia polityków...
- DziÅkujÅ za rozmowÅ.
Rozmawia³: Marek Bober
Fot.: archiwum
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Ta ksiâÒka znakomicie siÅ zaczyna, a dobry tytuû jest ponoå poûowâ wydawniczego
sukcesu. Pierwszy tom serii “ROPCiO i KPN
w Krakowie”, obejmujâcy lata 1977-1981,
napisany przez Mirosûawa Lewandowskiego
przy wspóûudziale Macieja Gawlikowskiego i
opublikowany w wydawnictwie Leszka Jaranowskiego DAR-POINT jest zaÀ zatytuûowany wprost idealnie: “PrzeÀladowani, wyszydzani, zapomniani...NIEPOKONANI”.
Krakowskie struktury Konfederacji Polski
Niepodlegûej zawsze naleÒaûy do najsilniejszych w caûej partii. Pod Wawelem dziaûaûo
wielu nie tylko dzielnych, ale takÒe potrafiâcych sugestywnie formuûowaå swoje patriotyczne poglâdy konfederatów. Nic wiÅc dziwnego, Òe wûaÀnie w tym mieÀcie powstaûo pierwsze fachowe opracowanie dziejów KPN,
wykraczajâce równieÒ poza lokalne problemy.
W ksiâÒce Lewandowskiego i Gawlikowskiego znajdziemy prahistoriÅ Ruchu Obrony
Praw Czûowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodlegûej. Dowiemy siÅ, czym
byû i kto tworzyû nurt niepodlegûoÀciowy (nn,
póÎniej NN), jaki byû stosunek Komitetu Obrony Robotników do nowo powstajâcych ugrupowaº, formuûujâcych daleko idâce cele i nie
obawiajâcych siÅ stawiaå jako swojego gûównego zadania odzyskania przez PolskÅ niepodlegûoÀci.
Spory rozdziaû poÀwiÅcony zostaû intrygujâcej do dzisiaj nie tylko czûonków KPN kwestii: czy Leszek Moczulski wspóûpracowaû z peerelowskâ SûuÒbâ Bezpieczeºstwa? Jest to rzetelne opracowanie problemu, na który kaÒdy moÒe oczywiÀcie patrzeå inaczej i zapewne nie wszyscy przyjmâ Òyczliwâ dla twórcy i pierwszego przewodniczâcego Konfederacji wersjÅ autorów ksiâÒki.
Lewandowski i Gawlikowski obszernie relacjonujâ dziaûalnoÀå krakowskiego ROPCiO, w którym
od poczâtku zagnieÎdziû siÅ jeden z najcenniejszych konfidentów bezpieki (potem rozpracowujâcy dla
niej i prowadzâcy róÒne gry operacyjne) Krzysztof Gâsiorowski. Autorzy nie Òaûujâ miejsca na opisanie roli agentury w obu organizacjach, bo teÒ byûa ona, niestety, znaczna i wpûywowa. DziÅki dziaûalnoÀci Instytutu PamiÅci Narodowej znamy juÒ wiele nazwisk zdrajców, ale sporo czeka jeszcze na ujawnienie.
PoniewaÒ Kraków jest miastem na wskroÀ przesiâkniÅtym historiâ Rzeczypospolitej, a takÒe duchem chrzeÀcijaºskim, w ksiâÒce musiaûy znaleÎå siÅ - niekiedy bardzo barwne - relacje z manifestacji o charakterze patriotycznym i religijnym, w tym spotkania z Ojcem ÃwiÅtym Janem Pawûem II i bÅdâcych “znakiem firmowym” KPN pochodów Drogâ Królewskâ z Wawelu do Grobu Nieznanego
Ïoûnierza na placu Jana Matejki w waÒne narodowe rocznice, bacznie obserwowanych i czÅsto rozbijanych przez bezpiekÅ, ale zarazem przyciâgajâcych do Konfederacji nowych czûonków.
Bardzo solidnie opracowane zostaûy fragmenty, poÀwiÅcone próbom dezintegracji KPN przez agentów oraz licznym sporom personalnym, nierzadko majâcym swoje Îródûa wûaÀnie w aktywnoÀci
ludzi wspóûpracujâcych z bezpiekâ.
Autorzy nie Òaûowali teÒ miejsca na opisanie róÒnorakich zwiâzków KPN z innymi antykomunistycznymi partiami i Àrodowiskami. Nie wszystkim byûo po
drodze z formuûujâcymi odwaÒne postulaty konfederatami (czÅÀå tzw. konstruktywnej opozycji spod znaku KOR uwaÒaûa ich za szaleºców, uniemoÒliwiajâcych jej zawarcie “historycznego kompromisu” z
“postÅpowym skrzydûem” w Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, przekazujâc nawet faûszywe informacje o KPN do Radia Wolnej Europy), nie z kaÒdym
chciaûa siÅ teÒ ûâczyå partia niezûomnych niepodlegûoÀciowców.
KsiâÒka Lewandowskiego i Gawlikowskiego jest
napisana bardzo sugestywnie, ciekawie i przejrzyÀcie, opatrzona bibliografiâ, indeksami osobowym oraz przedmiotowym, a koºczâ jâ - niejako na zachÅtÅ
- fragmenty przygotowywanego do druku II tomu serii, obejmujâcego okres od 13 grudnia 1981 do koºca
1985 roku.
Jerzy Bukowski
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