
Konfederacja Polski Niepodległej 1979-1990

1979
1 IX – Powstanie Konfederacji Polski Niepodległej (KPN). Uroczyste odczytanie Aktu Założycielskiego KPN 
przez Ninę Milewską w rocznicę wybuchu II wojny światowej, przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie. Akt Założycielski podpisało 51 osób. Konfederacja Polski Niepodległej była pierwszą niezależną partią 
polityczną w bloku wschodnim. Podstawy programowe Konfederacji zostały sformułowane przez Leszka Mo-
czulskiego w pracy Rewolucja bez rewolucji, w której otwarcie wskazano na niepodległość jako cel politycz-
ny nowego ugrupowania.
21 X – Spotkanie Rady Politycznej KPN i wybór Leszka Moczulskiego na przewodniczącego Konfederacji. 

1980
23 III – Wybory do Sejmu PRL. KPN podjęła próbę zarejestrowania 8 kandydatów. Po odmowie rejestracji, 
Konfederacja ogłosiła bojkot wyborów.
3 V – Zorganizowane przez KPN publiczne obchody święta Konstytucji 3 Maja.
26 VII – Pierwszy Kongres Konfederacji Polski Niepodległej zorganizowany w Lądku Zdroju. Kongres zo-
stał rozbity przez SB, obrady kontynuowano w areszcie, przyjęto m.in. rezolucję na temat stosunków polsko- 
-sowieckich.
20–21 VIII – Aresztowania działaczy KPN, m.in.: Romualda Szeremietiewa, Leszka Moczulskiego i Tadeusza 
Stańskiego.
23 IX – Aresztowanie, dopiero co zwolnionego Leszka Moczulskiego, pod zarzutem obrazy organów naczelnych 
PRL.

1981
25 V – Ogólnopolskie manifestacje w obronie więzionych za przekonania, w tym również liderów KPN.
15 VI – Proces przywódców KPN. Przed warszawskim Sądem Wojewódzkim na ławie oskarżonych zasiedli: 
Leszek  Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański i Tadeusz Jandziszak.
17 IX – Ogólnopolski zlot KPN w Częstochowie, podczas którego m.in. poświęcono w klasztorze jasnogór-
skim sztandar Konfederacji. 
2 XII – Oświadczenie KPN wzywające do strajku generalnego, jako odpowiedzi na zaostrzenie metod walki 
z opozycją i przewidywane represje ze strony władz.

1982
23 II – Rozpoczęcie procesu przywódców KPN przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
8 X – Ogłoszenie wyroków więzienia w procesie przywódców KPN: Leszek Moczulski (7 lat), Romuald Sze-
remietiew(5 lat), Tadeusz Stański (5 lat), Tadeusz Jandziszak (2 lata w zawieszeniu na okres 5 lat).

1983
1 VII – Osadzenie przywódców KPN w więzieniu w Barczewie.
22 IX – Oświadczenie Rady Politycznej KPN na temat aktywności w konspiracji.

1984
23 VII – Amnestia, na mocy której zwolniono prawie wszystkich więźniów politycznych, w tym liderów KPN.
14 IX – Obrady Rady Politycznej KPN, podczas których zdecydowano o kontynuowaniu działalności o cha-
rakterze półjawnym i bez użycia przemocy. Odejście z Konfederacji Romualda Szeremietiewa oraz Tadeusza 
Stańskiego, którzy utworzyli Polską Partię Niepodległościową.
22 XII – II Kongres KPN. Leszek Moczulski został ponownie wybrany przewodniczącym partii. Przyjęto do 
realizacji strategię tzw. „trzech horyzontów”, tj.: walka o pluralizm związkowy, walka o pluralizm polityczny, 
walka o niepodległą III Rzeczpospolitą.
XII – Przekazanie ambasadorom państw sygnatariuszy konferencji jałtańskiej „Memorandum” zwracającego 
uwagę m.in. na niedopełnienie postanowień konferencji z lutego 1945 r. 
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1985
1 III – Wznowienie „Gazety Polskiej” – pisma KPN z lat 1979–1981.
9 III – Spotkanie Rady Politycznej KPN w Warszawie, podczas którego przyjęto „Rezolucję w sprawie wolnych 
wyborów”. Zgromadzenie zostało rozbite przez grupę antyterrorystyczną. Aresztowano: Leszka Moczulskiego, 
Krzysztofa Króla, Andrzeja Szomańskiego, Dariusza Wójcika, Adama Słomkę.

1986
3 III – Rozpoczęcie II procesu przywódców KPN. 22 kwietnia ogłoszono wyroki pozbawienia wolności: 
Leszek Moczulski (4 lata), Krzysztof Król (2,5 roku), Adam Słomka (2,5 roku), Andrzej Szomański (2 lata), 
Dariusz Wójcik (2 lata).
15 VIII – Uchwalenie amnestii dla więźniów politycznych.

1987
27 IV – Wizyta przewodniczącego KPN w Białym Domu, spotkanie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych 
Georgem Bushem.
29 XI – Referendum w sprawie tempa i zakresu reform gospodarczych i politycznych. KPN w tym dniu zor-
ganizowała w Krakowie manifestację wzywającą do bojkotu referendum.

1988
Członkowie KPN aktywnie uczestniczą w organizacji akcji protestacyjnych, między innymi sierpniowych 
strajków w śląskich kopalniach oraz biorą udział w listopadowej głodówce w katedrze katowickiej w sprawie 
wyrzuconych z pracy górników.

1989
22 II – Demonstracje organizowane przez Konfederację na rzecz poszanowania praw obywatelskich w Polsce 
i Czechosłowacji.
4 II – III Kongres KPN w Warszawie, rozbity przez siły SB i MO. Obrady wznowiono 4 marca 1989 r. w Krako-
wie. Na Kongresie zajęto stanowisko wobec toczących się obrad „okrągłego stołu”. Nie negowano ewentual-
nych korzyści z rozmów, wskazywano jednak na to, iż wszelkie porozumienie jest formą walki z systemem.
III-V – Liczne demonstracje KPN, NZS, FMW oraz WiP w Krakowie spotykające się z brutalną odpowiedzią 
milicji i ZOMO.
4 VI – Pierwsza tura wyborów czerwcowych. Konfederacja zarejestrowała listy we wszystkich ważniejszych 
regionach kraju, nie uzyskała jednak żadnego mandatu w sejmie kontraktowym.
VII – Demonstracje KPN przeciwko wyborowi Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta Polski.
X 1989 - I 1990 – Akcja zajmowania budynków PZPR oraz siedzib PRON i ZSMP.

1990
11 II – Powołanie Forum Demokratycznego, w skład którego weszły m.in.: KPN, Stronnictwo Pracy, Zjedno-
czenie Chrześcijańsko-Narodowe, Solidarność 80.
27 V – Wybory samorządowe, KPN zdobyła ok. 50 mandatów w skali kraju.
VIII-IX – KPN organizuje pikiety oraz blokady baz wojsk sowieckich pod hasłem „Sowieci do domu”.
25 XI – I tura wolnych wyborów prezydenckich. KPN wystawiła kandydaturę Leszka Moczulskiego, który uzyskał 
2,5% głosów. Kandydat KPN w II turze udzielił poparcia Lechowi Wałęsie.
 
W kolejnych latach KPN kontynuowała swoją działalność. W pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych 
z 27 października 1991 r. kandydaci KPN uzyskali 7,5% głosów (46 mandatów). 
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1 września 1979 r. przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie Nina Milewska od-
czytała Akt Założycielski Konfederacji Polski 

Niepodległej (KPN) podpisany przez 51 osób. Po-
wstanie nowej struktury politycznej było zwieńcze-
niem wieloletnich działań Nurtu Niepodległościo-
wego (NN) nieformalnego środowiska skupiającego 
oficerów przedwojennego Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej (m.in.: gen. Roman Abraham, gen. Mieczy-
sław Boruta-Spiechowicz, płk Kazimierz Pluta-Cza-
chowski, płk Ludwik Muzyczka) uformowanego 
już w latach 50. W latach 60. do kierownictwa NN 
dołączyli historycy i dziennikarze młodego pokole-
nia (Zbigniew Bielecki, Leszek Moczulski, Andrzej 
Szomański), w tym czasie Nurt Niepodległościowy 
przybrał zorganizowaną formę, powołano zespoły 
działań odpowiedzialne za koordynowanie poszcze-
gólnych obszarów aktywności. W latach 70. podjęto 
prace nad powołaniem jawnych struktur, rozpoczę-
to współpracę z innymi środowiskami niepodległo-
ściowymi. Ostatecznie 26 marca 1977 r. ogłoszono 
powstanie Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywa-
tela (ROPCiO), pierwszej jawnej organizacji obozu 
niepodległościowego. Na czele ROPCiO stanęli Le-
szek Moczulski i Andrzej Czuma.

 Powołana 1 września 1979 r. Konfederacja Polski 
Niepodległej była pierwszą niezależną partią poli-
tyczną w bloku sowieckim oraz pierwszą organiza-
cją opozycyjną, która jawnie wypowiedziała postu-
lat budowy niepodległej III Rzeczpospolitej. Twórcy 
KPN wykorzystali lukę w systemie prawnym PRL, 
partie polityczne były jedyną formą społecznej orga-
nizacji, która formalnie nie wymagała zgody władz 
na istnienie.

Warszawska manifestacja Konfederacji Polski Niepodległej, podczas której odczytano Akt Założycielski Konfederacji 
(Ośrodek „Karta”, fot. Janusz Krzyżewski).

Zaczęło się 1 września 1979 r.
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Zaczęło się 1 września 1979 r.

Akt Konfederacji Polski Niepodległej odczytany przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, 1 września 1979 r.

Deklaracja ideowa Konfederacji Polski Niepodległej z 1 września 1979 r.
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Struktura organizacyjna Konfederacji Polski Niepodległej

Schemat struktury organizacyjnej KPN – stan na grudzień 1979 r.,  
szkic MSW (IPN).

Obszary działania KPN – stan przed 13 grudnia 1981 r., szkic MSW (IPN).
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Leszek Moczulski

Od początku istnienia Konfederacji Polski Nie-
podległej jej przywódcą i ideologiem był war-
szawski historyk i dziennikarz Leszek Moczul-

ski (ur. 1930). Od 1962 r. był związany z nurtem 
niepodległościowym. W latach 1962–1970 stał na 
czele Akcji Historycznej, był członkiem tzw. kon-
wentu przygotowującego jawną działalność niepod-
ległościową, w latach 1976–1978 zasiadał w ścisłym 
kierownictwie Nurtu Niepodległościowego tzw. 
Rombie. W 1977 r. był jednym z założycieli Ruchu 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Autor wielu 
prac z zakresu geopolityki i historii (m.in. głośnej 
książki Wojna Polska, 1972)

Opublikowany w czerwcu 1979 r. przez Moczul-
skiego esej Rewolucja bez rewolucji stał się tekstem 
programowym nowego ruchu niepodległościowego. 
Na kartach Rewolucji bez rewolucji Moczulski doko-
nał krytycznej analizy ówczesnej sytuacji politycznej 
PRL i sformułował otwarcie postulat niepodległości, 
jako warunku uzdrowienia sytuacji w Polsce. Pro-
gram niepodległościowy Moczulski rozwijał w póź-
niejszych pracach m.in.: Walka strajkowa w Polsce 
– rok 1980 (1980), III Rzeczpospolita. Zarys ustroju 
politycznego (1984), Krajobraz przed bitwą (1987).

 Wobec Leszka Moczulskiego władze PRL sto-
sowały niezwykle surowe represje. Jako przywódca 
Konfederacji Polski Niepodległej był on wielokrot-
nie zatrzymywany i aresztowany, dwukrotnie zasia-
dał na ławie oskarżonych w procesach politycznych, 
w których zapadały wysokie wyroki więzienia (1982, 
1986). W więzieniach i aresztach komunistycznych 
łącznie przebywał około 10 lat. 

Ulotka w 5. rocznicę powstania KPN (zbiory prywatne). Notatka prasowa informująca o ukaraniu Leszka Moczulskiego przez 
kolegium za „nieobyczajność publiczną” (zbiory Krzysztofa Króla).

…formacja niepodległościowa starać się będzie 
prowadzić rewolucję – radykalną zmianę struktur, 
bez rewolucji – pożerającej ludzi i dobra społecz-
ne. Nasza rewolucja będzie miała charakter kre-
atywny. W jej toku tworzyć będziemy siłę wystar-
czającą dla wyzwolenia Polski – oraz w oparciu 
o tę siłę budować niepodległą Rzeczpospolitą (…). 
Doświadczeni o narodowe losy blisko dwustu lat 
– wiemy, że same apele nie wystarczą. Aby Polacy 
odważyli się zwyciężać, muszą się wpierw zorga-
nizować, słabość jednostek przekształcając w siłę 
wspólnoty. Trzeba więc odrzucić uboczne względy, 
pozostawić za sobą drobne zamiary i drobne ambi-
cje, przestać trwonić siebie i swoją energię na to, co 
mniej ważne. Jest jeden cel – jemu trzeba poświęcić 
wszystkie siły. Jest jeden obowiązek – jemu trzeba 
wszystko podporządkować. Jest jedna konieczność 
– to ona wymaga zespolenia całej narodowej siły. 
POLACY, ODWAŻCIE SIĘ BYĆ SOBĄ!

Leszek Moczulski, Rewolucja bez rewolucji

Okładka czerwcowego numeru pisma „Droga” z 1979 r., w którym po 
raz pierwszy ukazał się programowy tekst KPN Rewolucja bez rewolucji 
Leszka Moczulskiego. 

Leszek Moczulski podczas rozmowy z wiceprezydentem USA Georgem 
Bushem w Białym Domu, Waszyngton, 27 kwietnia 1987 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla).

Leszek Moczulski podpisujący emigracyjne wydanie Wojny Polskiej, 
Londyn, wiosna 1987 r. (zbiory Krzysztofa Króla).
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W pierwszym okresie działalności Konfederacja 
Polski Niepodległej podjęła pracę nad umacnia-
niem i rozbudową swoich struktur oraz wielo-

kierunkową aktywność polityczną. W styczniu 1980 
r. konfederaci zdecydowali się uczestniczyć w zbliża-
jących się wyborach do Sejmu PRL. Ogłoszono do-
kument programowy Platforma wyborcza KPN oraz 
podjęto próbę zgłoszenia ośmiu kandydatów. Po od-
mówieniu przez władzę rejestracji list, KPN ogłosiła 
bojkot wyborów pod hasłem: Chcesz głodować, idź 
głosować. Ważnym elementem działalności Konfede-
racji była aktywność na rzecz odkłamywania polskiej 
historii i nawiązywanie do polskiej tradycji niepod-
ległościowej. Nie tylko publikowano książki i teksty 
niezależnych historyków. Takie dni, jak: 3 maja, 11 li-
stopada regularnie były datami manifestacji konfede-
rackich w całym kraju.

 26 lipca 1980 r. odbył się I Kongres KPN w Ląd-
ku Zdroju. Obrady zostały przerwane przez SB, 
posiedzenie kontynuowano w areszcie pobliskiej 
komendy MO. Podczas Kongresu zdołano przyjąć 
rezolucję w sprawie stosunków polsko-sowieckich, 
w której pisano m.in. o konieczności odstąpienia 
ZSRS od polityki imperialnej jako warunku norma-
lizacji wzajemnych relacji.

 Istotnym aspektem działalności KPN było zaan-
gażowanie w budowanie ruchu związkowego. Kon-
federaci inspirowali powstanie śląskiego Wolnego 
Związku Zawodowego (luty 1978). Na początku 
sierpnia 1980 r. kolportowano broszurę Leszka Mo-
czulskiego Walka strajkowa w Polsce, w której pod-
kreślano znaczenie ruchu robotniczego jako instru-
mentu dekompozycji komunistycznej dyktatury.

Pierwsze lata

Wzór legitymacji KPN z 1981 r.  
(zbiory Krzysztofa Króla).

Tymczasowy Statut KPN z 1980 r. (IPN).

Spotkanie z przywódcami Konfederacji, od lewej: Leszek Moczulski, Tadeusz Stań-
ski, Tadeusz Jandziszak, Zygmunt Goławski, 1981 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Spotkanie z Leszkiem Moczulskim w zajezdni MZK przy ul. Młynarskiej  
w Warszawie. Widoczni m.in.:  Barbara Różycka-Orszulak (w środku),  
mecenasi: Jerzy Woźniak i Edward Wende, 1981 r. (zbiory Krzysztofa Króla). 
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Pierwsze lata

Rozbita przez SB manifestacja konfederatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Plac Matejki w Krakowie,  
11 listopada 1979 r. (IPN). 

Ulotka konfederacka w pierwszą rocznicę powstania KPN (zbiory Krzysztofa Króla).

Ulotka wzywająca do bojkotu wyborów do Sejmu i Rad Narodowych z 23 marca 
1980 r. (IPN).

Wydrukowana przez KPN ulotka, którą wrzucano do urn wyborczych zamiast 
karty do głosowania w czasie wyborów z 23 marca 1980 r. (IPN).

Komunikat KPN zapowiadający podjęcie próby zarejestrowania list w zbliżają-
cych się wyborach do Sejmu i Rad Narodowych, marzec 1980 r. (IPN).

1. Emilia Afenda-Dadał
2. Krzysztof Bzdyl
3. Bożena Huget

1.Krzysztof Bzdyl
2. Emilia Afenda-Dadał
3. Bożena Huget

1. Krzysztof Grygiel
2. Krzysztof Bzdyl
3. Bożena Huget

1.

2.

3.

1.2.
3.

1.
2.

3.

Jednym z założeń działalności KPN była jawność, konfederaci ujawniali swoje adre-
sy by nawiązywać kontakty z potencjalnymi działaczami i sympatykami partii.



Konfederacja Polski Niepodległej 
w 30 rocznicę powstania

Pierwsze lata

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, w centrum  
Maria Moczulska, Częstochowa, 17 września 1981 r.  
(Ośrodek „Karta”, fot. Romana Kahl-Stachniewicz).

Łódzcy działacze KPN w kościele oo. Jezuitów w Łodzi. W centrum stoją 
Andrzej Ostoja-Owisany oraz Andrzej Terlecki, 15 listopada 1981 r. (IPN). 

Ogólnopolska narada KPN, Częstochowa, 17 września 1981 r.  
(Ośrodek „Karta”, fot. Romana Kahl-Stachniewicz). 

Wzniesienie na Powązkach Krzyża Katyńskiego zniszczonego dnia następnego 
przez SB, Warszawa, 31 lipca 1981 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Złożenie przez konfederatów kwiatów w tzw. dolince katyńskiej na cmentarzu Powązkowskim. Przemawia Andrzej Szomański, wieniec trzyma 
m.in. Stefan Melak, Warszawa, 1981 r. (zbiory Krzysztofa Króla). 

Konfederaci na Jasnej Górze, Częstochowa, 17 września 1981 r.  
(Ośrodek „Karta”, fot. Romana Kahl-Stachniewicz).

Złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, Częstochowa,  
17 września 1981 r. (Ośrodek „Karta”, fot. Romana Kahl-Stachniewicz). 

Działacze KPN przed klasztorem jasnogórskim. Od lewej: Zygmunt Łenyk,  
Jerzy Krawczyk, Radosław Huget, Mikołaj Jaszczyński, Częstochowa,  
17 września 1981 r. (Ośrodek „Karta”, fot. Romana Kahl-Stachniewicz). 
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Jedną z najważniejszych akcji mających na celu 
ożywienie polskiej tradycji niepodległościowej, 
w której aktywnie uczestniczyli konfederaci, były 

marsze Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Organizato-
rem marszów był formalnie Komitet Opieki nad Kop-
cem Józefa Piłsudskiego, w którym również działało 
wielu członków KPN. 

Pierwszy powojenny marsz odbył się w dniach  
6-12 sierpnia 1981 r. Spośród konfederatów wzięli 
w nim udział m.in.:  Marek Bik, Andrzej Izdebski, 
Janusz Koza, Mieczysław Majdzik, Jerzy Mohl, Woj-
ciech Pęgiel, Stanisław Tatara, Witold Tukałło, Jerzy 
Żebrowski. 

Na szlaku „Kadrówki”

Konfederaci podczas XVI (1) Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W pierwszym szeregu widoczni m.in., od lewej: Andrzej Izdebski, NN, Marek Bik,  
Mieczysław Majdzik , Kielce, 12 sierpnia 1981 r. (Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego). 

Szlakiem „Kadrówki”. Od lewej: Wojciech Pęgiel, Marek Bik (w tle), Jerzy Żebrowski (ze sztandarem), Kielce, 12 sierpnia 1981 r. (Fundacja Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodległościowego). 

KPN szlakiem „Kadrówki”, Kraków-Kielce, 6-12 sierpnia 1981 r.
(Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego). 

Materiały z marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej: okładki gazety marszowej „6 sierpnia” redagowanej przez Wojciecha Pęgiela oraz śpiewnik  
(zbiory Krzysztofa Króla oraz Wojciecha Frazika). 
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Bezkompromisowo głoszony przez Konfederację 
postulat niepodległości skutkował niezwykle 
radykalną reakcją władz. Już trzy tygodnie po 

podpisaniu porozumień sierpniowych aresztowano 
Leszka Moczulskiego za udzielenie wywiadu w „Der 
Spiegiel”. Do stycznia 1981 r. aresztowano kilku-
nastu działaczy KPN, m.in.: Tadeusza Stańskiego, 
Zygmunta Goławskiego, Jerzego Sychuta, Krzysz-
tofa Bzdyla, Tadeusza Jandziszaka, Romualda Sze-
remietiewa.

Trzy tygodnie po porozumieniach sierpniowych …

Tekst wywiadu udzielonego przez Leszka Moczulskiego niemieckiemu pismu 
„Der Spiegiel”, który stał się pretekstem do zatrzymania przewodniczącego 
KPN (IPN).

Ulotka KPN z apelem o uwolnienie aresztowanego 23 września 1980 r. Leszka Moczulskiego (zbiory Krzysztofa Króla).

(IPN) (IPN)
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10 grudnia 1980 r. gdańskie środowisko Ruchu 
Młodej Polski zainicjowało powstanie Komite-
tu Obrony Więzionych za Przekonania (KO-

WzP). Po I Zjeździe Komitetu w dniu 21 marca 
1981 r. w Katowicach nastąpił szybki rozwój struk-
tur w skali ogólnopolskiej. Uwolnienie przywódców 
KPN stało się najważniejszym postulatem Komite-
tu. Organizowano głodówki, drukowano liczne ulot-
ki. 25 maja 1981 r. we współpracy ze środowiskami 
akademickimi w największych miastach odbyły się 
masowe manifestacje. Wielotysięczne demonstra-
cje przemierzały ulice m.in.: Warszawy, Krakowa, 
Katowic, Łodzi, Gdańska, Poznania, Wrocławia 
z wypisanym na transparentach żądaniem uwolnie-
nia Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietie-
wa, Tadeusza Stańskiego i Tadeusza Jandziszaka, 
a także braci Kowalczyków. Akcja odniosła skutek. 
5 czerwca 1981 r. przywódcy KPN opuścili areszt. 
Jednak w miesiąc później cała czwórka została po-
nownie aresztowana.

Krakowski marsz w obronie więźniów politycznych (m.in. znajdujących się w areszcie liderów KPN). W pierwszym szeregu widoczni są od lewej:  
żona Krzysztofa Bzdyla działacza krakowskiego KPN wraz z dzieckiem, NN, Maria Sierotwińska, Wojciech Pęgiel, 25 maja 1981 r.  
(Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego).

Uwolnić więźniów politycznych

Warszawska manifestacja w obronie więźniów politycznych, 25 maja 1981 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla).

Marsz w obronie więźniów politycznych, Kraków, 25 maja 1981 r.  
(Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego).

Komunikat Centralnego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN o ponownym zatrzymaniu przywódców oraz innych działaczy Konfederacji w dniu 9 lipca 1981 r. 
(IPN).

(zbiory Krzysztofa Króla) Pierwsza strona pisma „Obrona” organu łódzkiego oddziału Komitetu 
Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP). (IPN).

Okładka pisma „Młody Robotnik” poświęconego Chrystoforoszowi Tulaszowi 
(zbiory Wojciecha Frazika).

Maria Moczulska podczas spotkania KOWzP, 1981 r. (zbiory Krzysztofa Króla).
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15 czerwca 1981 r. przed Sądem Wojewódzkim 
w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko 
przywódcom KPN: Leszkowi Moczulskiemu, 

Romualdowi Szeremietiewowi, Tadeuszowi Stań-
skiemu oraz Tadeuszowi Jandziszakowi. Oskar-
żonym zarzucano m.in. próbę obalenia przemocą 
ustroju PRL i nawoływanie do czynów wymierzo-
nych w jedność sojuszniczą z państwem sprzymie-
rzonym (ZSRS). Po wprowadzeniu stanu wojennego 
proces kontynuowano przed Sądem Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego. Wyrok wydano 8 paździer-
nika 1982 r. po 169 dniach procesu. Sąd wojsko-
wy skazał Leszka Moczulskiego na 7 lat więzienia,  
Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego na 
5 lat oraz Tadeusza Jandziszaka na 2 lata.

 Pierwszy proces przywódców KPN stał się oka-
zją do zmasowanej kampanii propagandowej władz, 
która przedstawiała podsądnych jako politycznych 
awanturników. Sugerowano nawet zaburzenia psy-
chiczne założycieli KPN oraz kontakty ze zbrodnia-
rzami hitlerowskimi.

I proces KPN

Plakaty Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, 1981 r.  
(zbiory Krzysztofa Króla i Wojciecha Frazika)).

Przywódcy KPN na ławie oskarżonych 
Od lewej: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew, Tadeusz Stański, Tadeusz Jandziszak (zbiory Romualda Szeremietiewa).

Leszek Moczulski opuszczający budynek Sądu Wojewódzkiego w towarzystwie 
Barbary Orszulak-Różyckiej i Waldemara Dziumaka 
(zbiory Krzysztofa Króla). 
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Szukać pola starcia, na którym nas przeciwnik 
pokonać nie może. Być silniejszym moralnie 
i być silniejszym dzięki prawu, które nasz prze-

ciwnik ustanowił, a teraz musi je łamać, a więc 
zwyciężać jego moralnym i politycznym kosztem.

Natomiast w kategoriach moralnych – zwycię-
stwo już dawno osiągnęliśmy. Udowodniliśmy, 
co warta jest godność człowieka i poszanowanie 
własnych przekonań. Jesteśmy żywymi dowodami, 
że nie warto klękać, że można działać, zgodnie ze 
swymi przekonaniami, w każdym okresie, nawet 
w czasie najbardziej dramatycznym.

I, proszę wysokiego Sądu Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego, przed Historią obroniliśmy już naszą 
wizję Polski. Oczywiście, z ogromnym poczuciem 
obecności Opatrzności, dziś mamy już znacznie 
większą pewność, niż w okresie objętym aktem 
oskarżenia, że ta wizja ziści się.

Kończę ten proces tak, jak go rozpocząłem w czerw-
cu 1981 roku. Mieczysław Rakowski zarzucił nam, 
że śni nam się wielka Polska. To prawda. Tak, jest 
prawdą, że walczymy z programem małej Polski. 
Śni nam się Polska Wolna, Niepodległa, Sprawied-
liwa – a więc W i e l k a .

...
Tak, przyznaję się. Śni mi się Wielka Polska.
Jeżeli prawo więcej nie przewiduje, to proszę o 10 

lat więzienia.

(Ostanie słowo Leszka Moczulskiego,  
8 października 1982 r.).

I proces KPN

Romuald Szeremietiew zeznaje przed sądem (zbiory Romualda Szeremietiewa).

Od lewej: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew na ławie oskarżonych (zbiory Romualda Szeremietiewa). 

Romuald Szeremietiew oraz Tadeusz Stański podczas procesu przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego.  
W pierwszym rządzie obrońca mec. Jerzy Woźniak (zbiory Romualda Szeremietiewa). 

Wycinek prasowy informujący o wyroku na przywódców Konfederacji  
(zbiory Krzysztofa Króla). 
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Przed sądami PRL sądzono wielu innych działa-
czy Konfederacji. Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego skazani zostali m.in.: Krzysztof Bzdyl, 

Zenon Szendo, Ludwik Juszkiewicz, Julian de Fa-
britis, Zbigniew Rybarkiewicz, Ryszard Kostrzewa, 
Piotr Opozda, Brunon Ponikiewski, Christoforosz 
Tulasz, Jan Kóz.

 W Krakowie po wpadce konspiracyjnej drukarni 
KPN przy ulicy Findera aresztowano i skazano na 
trzy lata pozbawienia wolności: Witolda Tosia i Mar-
ka Bika.

… Początkowo miałem zarzut z art. 128 w związ-
ku z art. 123 kk (kodeksu karnego), tj. przestęp-
stwo usiłowania obalenia siłą ustroju PRL, zagro-
żony karą od 5 lat pozbawienia wolności do kary 
śmierci włącznie. Ostatecznie jednak sądzono nas 
z dekretu o stanie wojennym. Na ul. Mogilskiej sie-
działem ze złodziejami. Po ok. tygodniu zostałem 
przewieziony do więzienia na Montelupich.

„Na Monte” umieścili mnie w celi, która znajdo-
wała się w tzw. „getto”. Jest to „więzienie w wię-
zieniu” – 12 cel odizolowanych od reszty więzienia. 
Bez widzeń i bez listów, bez jakiegokolwiek kon-
taktu ze światem. Cele znajdowały się po dwóch 
stronach korytarza: południowej i północnej, po 
sześć z każdej strony. W celach od strony północnej 
siedzieli skazani z wyrokami śmierci. Z nimi nie 
miałem kontaktu. W celach od strony południowej 
siedziały osoby rozpracowywane, w tym czasie m. 
in. ja i – jak się potem okazało – także Witek Toś 
i Marian Stach z „Solidarności”. Cele były trzyoso-
bowe, ale siedziały w nich zwykle po dwie osoby: 
osoba rozpracowywana i konfident (tzw. „agent 
celny” – TWC w terminologii SB). Ja siedziałem 
najpierw z człowiekiem, który przedstawił mi się 
jako Tokarski. Potem okazało się, że on w dzień 
siedział z Witkiem Tosiem (przedstawił mu się in-
nym nazwiskiem, ale zgadzał się jego wygląd), na 
noc mówił mu, że idzie do pracy w piekarni wię-
ziennej i trafiał do mojej celi, gdzie siedział wie-
czorem i w nocy. Rano mówił mi, że idzie do pracy 
w więziennej bibliotece, a trafiał do Witka. W mię-
dzyczasie pewnie spotykał się z esbekami, przeka-
zywał im zdobyte informacje oraz grypsy i otrzy-
mywał instrukcje. Później okazało się, że ten sam 
„Tokarski” rozpracowywał także Mariana Stacha, 
tylko, że jemu podał jeszcze inne nazwisko. Jego 
zadaniem było wyciąganie od nas informacji.

(Ze wspomnień Marka Bika). 

Krakowski proces KPN

Witold Toś (zbiory rodziny Witolda Tosia). Marek Bik, 1982 (zbiory Marka Bika).

Informacja o wyroku (IPN).

Decyzja Rady Państwa o nieskorzystaniu z prawa łaski wobec Marka Bika 
(zbiory Marka Bika). 

Artykuł prasowy informujący o wydaniu wyroku ws. Marka Bika i Witolda 
Tosia (zbiory Marka Bika).



Konfederacja Polski Niepodległej 
w 30 rocznicę powstania

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. 
spotęgowało falę represji wobec działaczy KPN. 
Internowanie, brutalne pobicia, więzienia i inne 

szykany stały się stałym instrumentem władzy w zwal-
czaniu opozycji politycznej.

 W styczniu 1982 r. Rada Polityczna KPN wyda-
ła oświadczenie, w którym stwierdzono: … Niech 
każdy na swoim terenie działa w miarę możliwo-
ści. Podjęto decyzję o zachowaniu jawnej Rady Poli-
tycznej (przebywającej w więzieniu) oraz utajnieniu 
struktur terenowych. Konfederaci aktywnie uczest-
niczyli w konspiracji. Druk i kolportaż niezależnych 
wydawnictw, organizacja oraz udział w strajkach 
były głównymi obszarami działań. Jednocześnie pra-
cowano nad upowszechnieniem postulatu niepodle-
głości w społeczeństwie.

 Wśród konfederackich ofiar stanu wojennego 
wyjątkowe miejsce zajmuje postać Antoniego Jacka  
Jerza, lidera radomskiej Konfederacji, członka kie-
rownictwa Komitetu Obrony Więzionych za Przeko-
nania oraz delegata na I Zjazd NSZZ „Solidarność”. 
Aresztowany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. był 
jednym z najdłużej internowanych działaczy opozy-
cyjnych. W więzieniach: Kielcach, Radomiu, Byd-
goszczy, Gębarzewie oraz Kwidzynie spędził łącznie 
12 miesięcy. Zmarł nagle, kilka tygodni po opusz-
czeniu więzienia, 31 stycznia 1983 r. Przyczyny zgo-
nu nie zostały wyjaśnione. 

Stan wojenny

Apel Tajnego Tymczasowego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN (IPN).

Ulotka KPN wydana w piątym miesiącu stanu wojennego (IPN). 

Konfederacki  „mały sabotaż”, Warszawa, 1981–1984 (Ośrodek „Karta”, fot. Krzysztof Wojciechowski).

Internowani konfederaci w obozie w Hrubieszowie (zbiory Krzysztofa Króla). 
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Stan wojenny

Dyrektywa polityczno-organizacyjna KPN z okresu stanu wojennego (IPN).
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Widmo Jałty

Po zniesieniu stanu wojennego jedną z głośniej-
szych akcji KPN było wręczenie ambasadorom 
państw sygnatariuszy konferencji jałtańskiej 

z lutego 1945 r. „Memorandum”, w którym wskazy-
wano m.in. niezrealizowanie postanowienia o prze-
prowadzeniu wolnych wyborów w Polsce.
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9 marca 1985 r. grupa antyterrorystyczna prze-
rwała obrady Rady Politycznej KPN. Areszto-
wano: Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Króla, 

Andrzeja Szomańskiego, Dariusza Wójcika i Ada-
ma Słomkę. Po rocznym pobycie w areszcie, 3 marca 
1986 r. kierownictwo Konfederacji zasiadło na ławie 
oskarżonych. 22 kwietnia 1986 r. wydano wyrok:  
Leszek Moczulski, jako recydywista, został skaza-
ny na 4 lata pozbawiania wolności, Krzysztof Król 
i Adam Słomka otrzymali wyroki 2,5 roku więzie-
nia, a Andrzej Szomański i Dariusz Wójcik skazani 
zostali na 2 lata więzienia. 

 Po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa i ocie-
pleniu stosunków na linii Kreml – Waszyngton, ko-
munistyczne władze w Polsce złagodziły reżim, m.in. 
ogłoszono amnestię dla więźniów politycznych. Po 
18 miesiącach pobytu w areszcie i więzieniu liderzy 
KPN wyszli na wolność. 

Gryps Krzysztofa Króla z więzienia (zbiory Krzysztofa Króla).

Odmowa uchylenia decyzji o tymczasowym aresztowaniu wobec Krzysz-
tofa Króla,  Warszawa, 16 września 1985 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania wobec Leszka 
Moczulskiego, Warszawa, 5 czerwca 1985 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Karta wstępu na salę rozpraw (zbiory Krzysztofa Króla).

Pierwsza strona aktu oskarżenia przywódców KPN (zbiory Krzysztofa Króla).

II proces KPN
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P rawo do niepodległości jest obowiązkiem. Obo-
wiązek ten narzuca konieczność działania. Nie 
nasza wina, że urodziliśmy się Polakami. Są 

kraje, w których mówi się, iż wystarczy być uczci-
wym człowiekiem, w których nie trzeba być patrio-
tą. W Polsce jest to niemożliwe. Poczucie obywa-
telskiego obowiązku łączy się ściśle z poczuciem 
patriotyzmu, bo taka jest i była historia Polski, bieg 
jej dziejów. Wszystko co się robi, bez względu na 
zawód, winno robić się tak, aby istniała harmonia 
pomiędzy pracą, a dobrem Rzeczypospolitej.

(Ostatnie słowo Andrzeja Szomańskiego,  
18 kwietnia 1986 r.).

Okładki pisma „Droga” poświęconego procesowi przywódców Konfederacji (zbiory Krzysztofa Króla). 

II proces KPN

Wizerunki skazanych konfederatów w formie znaczków pocztowych (zbiory Krzysztofa Króla).

Artykuły prasowe informujące o II procesie KPN (zbiory Krzysztofa Króla).
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Krajobraz przed bitwą

We wrześniu 1986 r., po opuszczeniu więzienia 
przez przywódców, wznowiono jawną dzia-
łalność Konfederacji. Zgodnie z programem 

przyjętym na II Kongresie, jako bezpośredni cel dzia-
łań uznano restytucję pluralizmu związkowego, tj. 
legalizację „Solidarności”. Nie rezygnowano jednak 
z naczelnego celu politycznego KPN, tj. niepodle-
głego państwa. Leszek Moczulski w głośnym tek-
ście Krajobraz przed bitwą pisał: Naszym głównym 
celem jest niepodległość, a droga do niej prowadzi 
przez odbudowę NSZZ „Solidarność”.

 Z biegiem czasu Konfederacja rozbudowywała 
– często jeszcze zakonspirowane – struktury i po-
dejmowała akcje polityczne na coraz szerszą ska-
lę. Masowo organizowano uroczystości patriotycz-
ne, zwykle rozbijane przez ZOMO, uruchomiono 
własną drukarnię offsetową. Rozpoczęto również 
współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjny-
mi, w szczególności z „Solidarnością Walczącą” 
oraz z odradzającym się Niezależnym Zrzeszeniem 
Studentów. 

 Jesienią 1987 r. KPN po raz kolejny wezwała do 
bojkotu fasadowych instytucji demokratycznych 
PRL, tym razem w postaci referendum. Konfede-
raci aktywnie uczestniczyli w organizacji strajków 
w maju 1988 r., a w szczególności w strajkach sierp-
niowych na Śląsku. Wbrew stanowisku KPN, która 
proponowała kontynuowanie strajków aż do speł-
nienia postulatu legalizacji „Solidarności”, strajki 
wygaszano po uzyskaniu od władz obietnicy podję-
cia rozmów.

Transparent KPN nawołujący do bojkotu wyborów, Warszawa, 1988 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla). 

Spotkanie łódzkich konfederatów w mieszkaniu Andrzeja Ostoi-Owsianego, 
druga połowa lat 80. (IPN).

Toruńscy konfederaci podczas manifestacji, 1987 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla). 

Toruńscy działacze KPN, przed transparentem Marta Wagner, 1987 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla).

Pogrzeb Andrzeja Szomańskiego, członka Rady Politycznej KPN, 1987 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla).

Transparent KPN z napisem: Uczyńmy wszystko aby nasz 11 XI był już 
jutro. KPN, Warszawa, 10 listopada 1987 r. (Ośrodek „Karta”, fot. Krzysz-
tof Frydrych).

Andrzej Ostoja-Owsiany przemawiający przed kościołem św. Krzyża 
w Łodzi, obok Grzegorz Palka, druga połowa lat 80. (IPN). 

Transparent KPN na ulicy Marszałkowskiej róg Świętokrzyskiej w Warszawie  
z napisem Reagan, Gorbaczow, pamiętajcie! Bez Polski niepodległej nie bę-
dzie pokoju w Europie! KPN, 25 maja 1988 r. (Ośrodek „Karta”, fot. Krzysztof 
Frydrych).
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Krajobraz przed bitwą

Leszek Moczulski i Dariusz Wójcik podczas spotkania ze studentami, 
1988 r. (zbiory Krzysztofa Króla). 

 Ulotka płockiej KPN wzywająca do bojkotu wyborów samorządowych 
w 1988 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Ogólnopolska narada KPN. Od lewej stoją: Krzysztof Zalewski, Wojciech 
Gawkowski, Juszczyn, 1988 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Ogólnopolska narada KPN. Od lewej stoją: NN, NN, Paweł Sabuda, Barbara 
Czyż, NN, Dariusz Sońta, Juszczyn, 1988 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

 Msza za Ojczyznę, Warszawa, 1988 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Oświadczenie KPN sporządzone odręcznie przez Leszka Moczulskiego w spra-
wie strajków na Śląsku, 18 sierpnia 1988 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Komunikat KPN w sprawie strajków sierpniowych, 25 sierpnia 1988 r. 
(zbiory Teodora Gąsiorowskiego).
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Działalność KPN za granicą

KPN w miarę możliwości tworzyła swoje struk-
tury wśród Polaków mieszkających na ob-
czyźnie. Podstawowym zadaniem za gra-

nicą była organizacja wsparcia materialnego dla 
KPN w kraju. Informowano również zachodnią opi-
nię publiczną o sytuacji w Polsce. Oprócz tego orga-
nizowano liczne manifestacje antykomunistyczne, 
kupowano sprzęt poligraficzny. 

 Za granicą biura KPN tworzyli i działali w nich 
m.in.: Władysław Gauza (Oslo), Paweł Wielechow-
ski (Karlstadt), Tomasz Strzyżewski (Sztokholm), 
Jerzy Brzeziński (Oslo), Barbara Billik (Chicago), 
Marek Ruszczyński (Nowy Jork).

 Wiosną 1987 r. Leszek Moczulski odbył podróż 
po krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjedno-
czonych. Dzięki interwencji brytyjskich parlamen-
tarzystów władze komunistyczne wydały liderowi 
KPN paszport. Leszek Moczulski odwiedził Wielką 
Brytanię, Francję, Kanadę oraz Stany Zjednoczo-
ne. Oprócz wielu spotkań z Polonią Moczulski roz-
mawiał z politykami brytyjskimi i amerykańskimi, 
w tym z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych 
Georgem Bushem. 

Leszek Moczulski na czele parady w Stanach Zjednoczonych, za nim transparent KPN,  kwiecień 1987 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Fragment przemówienia wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Georga 
Busha odnoszący się do II procesu KPN (zbiory Krzysztofa Króla).

Przed manifestacją, dziecko trzyma tabliczkę z napisem: Moczulski musi 
być wolny, Stany Zjednoczone, 1986 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Artykuł o KPN w prasie meksykańskiej (zbiory Krzysztofa Króla). 

 Biuletyn KPN z Australii (zbiory Krzysztofa Króla).
Lista zagranicznych biur KPN (IPN).

Plakietka amerykańskiego oddziału KPN (zbiory Krzysztofa Króla). 
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Wiosna 1989

W przededniu rozpoczęcia rozmów przy „okrą-
głym stole” w Warszawie zwołano III Kongres 
KPN, który jednak został przerwany przez 

siły MO i SB. Obrady wznowiono miesiąc później, 
4 marca 1989 r. w Krakowie. Wobec toczących się 
w Warszawie negocjacji zajęto umiarkowane stano-
wisko. Nie odrzucano dialogu, jako metody walki 
o niepodległość, uwzględniano również możliwość 
uczestnictwa w ewentualnych wolnych lub częś-
ciowo wolnych wyborach. Podkreślano jednak przy 
tym, iż: Udział w takich wyborach będzie formą 
walki politycznej z narzuconym Polsce systemem 
i satelickimi władzami PRL.

 Umiarkowane stanowisko strony solidarnościo-
wej w rozmowach „okrągłego stołu” nie było po-
dzielane przez młodsze pokolenie. W Krakowie 
okres pomiędzy lutym a majem upłynął pod zna-
kiem niezwykle gwałtownych zamieszek z milicją 
i ZOMO. Młodzież z Niezależnego Zrzeszenia Stu-
dentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Federacji 
Młodzieży Walczącej oraz ruchu Wolność i Pokój 
(tzw. „grupa krakowska”) wyszła na ulicę. Na kra-
kowskich ulicach wznoszono symboliczny okrzyk: 
Chcemy zrobić rewolucję!

KPN uczestnicząca w obchodach rocznicy zabójstwa Stanisława Pyjasa, 
Kraków, 7 maja 1989 r. (Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepod-
ległościowego, fot. Andrzej Stawiarski). 

Plakat III Kongresu KPN (zbiory Krzysztofa Króla).

 Manifestacja krakowskiej KPN na Rynku Głównym. Od lewej: Jerzy Jajte- 
-Pachota, Maciej Gawlikowski, Jacek Bogusz, Krzysztof Błażejczyk  
(Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego,  
fot. Andrzej Stawiarski).

Uwolnić Havla – demonstracja konfederatów. Wyżej stoją od lewej: Artur Then (z flagą czechosłowacką), NN, NN, Jacek Bogusz, Ryszard Kowalski. U dołu 
od lewej: Krzysztof Brożek, Piotr Jarek, Marek Chrapkowski, Jacek Smagowicz, Piotr Hertig (z mikrofonem), Przemysław Markiewicz, Maciej Gawlikowski  
(Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, fot. Andrzej Stawiarski).

Pierwsza strona „Gazety Polskiej” z informacją o postanowieniach II tury  
III Kongresu KPN, 12 marca 1989 r. (IPN). 

 W Warszawie toczą się rozmowy, w Krakowie toczą się kamienie… 
(Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, fot. Andrzej Stawiarski).
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Wybory czerwcowe

Mimo sceptycyzmu co do ustaleń „okrągłego sto-
łu”, Konfederacja postanowiła stanąć do wybo-
rów. KPN jako jedynej organizacji opozycyjnej 

niezwiązanej z Komitetami Obywatelskimi „Soli-
darności”, udało się samodzielnie zebrać wymaganą 
liczbę podpisów i zarejestrować kandydatów w waż-
niejszych okręgach.

Mimo braku zaplecza organizacyjnego i utrudnień 
ze strony władz (np. brutalne interwencje SB na 
wiecach wyborczych), konfederaci prowadzili dy-
namiczną kampanię wyborczą. Poprzez liczne wie-
ce, kolportowanie gazet i innych materiałów wy-
borczych umacniano w społeczeństwie przekonanie 
o możliwości szybkiego odzyskania niepodległości.

 Ze względu na plebiscytarny charakter wyborów 
czerwcowych przytłaczająca większość wyborców 
zagłosowała na listy największej inicjatywy opozy-
cyjnej – Komitetów Obywatelskich „Solidarności”. 
Sama Konfederacja nie zdołała uzyskać żadnego 
mandatu.

 Program wyborczy KPN (zbiory Macieja Korkucia). 

Ulotka wyborcza Leszka Moczulskiego (zbiory Macieja Korkucia).

Ulotka toruńskiego Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN, maj-czerwiec 
1989 r. (IPN).

Plakat wyborczy łódzkiej KPN (IPN).

Wiec wyborczy KPN na Rynku Głównym w Krakowie. 
W centrum stoją od lewej: Zygmunt Łenyk i Leszek 
Moczulski, maj 1989 r. (Fundacja Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodległościowego, fot. Andrzej 
Stawiarski).

Konfederaci rozwieszający informację o wiecu 
wyborczym, Kraków, maj 1989 r. (Fundacja 
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległoś-
ciowego, fot. Andrzej Stawiarski).

Wiec KPN i NZS na Placu Wolności w  Kielcach,  
30 maja 1989 r. (zbiory Marka Sierdziana). 

Akcja wyborcza KPN przy ulicy Sienkiewicza w  Kielcach, 30 maja 1989 r. 
(zbiory Marka Sierdziana).

Działacze toruńskiej Konfederacji podczas akcji zbierania podpisów pod lista-
mi kandydatów do Sejmu i Senatu, maj 1989 r. (IPN).

Transparent wyborczy Krzysztofa Króla, Grudziądz, maj-czerwiec 1989 r. 
(zbiory Krzysztofa Króla). 

Ulotka wyborcza Krzysztofa Króla (IPN).
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Nie chcemy prezydenta agenta

Wybór 19 lipca 1989 r. generała Wojciecha Jaruzel-
skiego na prezydenta PRL wywoływał liczne re-
akcje sprzeciwu konfederatów. Jeszcze przed 19 

lipca KPN organizowała liczne manifestacje, w tym 
wielodniową pikietę przed Sejmem, mające wywrzeć 
nacisk na parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu 
Parlamentarnego (OKP), aby zablokowali wybór Ja-
ruzelskiego. 

Inicjatywa nie odniosła zamierzonego efektu. Dzię-
ki postawie niektórych posłów i senatorów OKP, 
którzy oddali nieważne głosy lub wyszli z sali, ge-
nerał Jaruzelski został wybrany prezydentem PRL. 

Artykuł z prasy KPN, po wyborze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. 

Krakowska KPN demonstruje przeciw Jaruzelskiemu, lipiec 1989 r. (Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, fot. Andrzej Stawiarski). 

Pikieta KPN przeciwko wyborowi Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta. Na zdjęciu powyżej widoczny jest m.in. Dariusz Wójcik (na ławce, od prawej, trzy-
ma transparent), lipiec 1989 r. (zbiory Krzysztofa Króla).
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Koniec komunizmu, koniec czerwonych struktur

Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego 
KPN rozpoczęła akcję wypierania z przestrzeni 
publicznej komunistycznych struktur politycz-

nych, m.in.: PZPR, ZSMP, PRON. Przede wszyst-
kim zajmowano i okupowano siedziby skompro-
mitowanych instytucji. Akcja miała z jednej strony  
obnażyć bezsilność PZPR, z drugiej zaś – domagano 
się stworzenia odpowiednich warunków dla funk-
cjonowania instytucji odrodzonego społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym również KPN. 

 Już w październiku 1989 r. działacze Konfede-
racji zajęli cztery lokale PRON oraz siedziby kilku-
dziesięciu komitetów PZPR w całym kraju. W ciągu 
kilkunastu tygodni trwania akcji okupowano około 
120 komitetów PZPR na różnym szczeblu. 

Działacze bydgoskiej KPN podczas zajmowania siedziby ZSMP w Bydgoszczy, jesień 1989 r. (IPN).
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Sowieci do domu!

Wpołowie 1990 r. KPN podjęła zdecydowaną ak-
cję wymierzoną w obecność wojsk sowieckich 
na terytorium polskim. Zajęto m.in. budynek 

Sztabu Północnej Grupy Wojsk Sowieckich oraz 
zablokowano koszary na Dolnym Śląsku. Apogeum 
kampanii Sowieci do domu przypadło na okres od 
23 sierpnia do 17 września 1990 r. Podjęto akcję 
blokowania kilkudziesięciu baz wojsk sowieckich. 

 Spektakularne działania konfederatów dopro-
wadziły do reakcji dyplomatycznej Związku Sowie-
ckiego i wszczęcia rozmów międzypaństwowych 
o wycofaniu wojsk sowieckich. 

Blokada bazy sowieckiej w Rembertowie, sierpień 1990 r. (zbiory Krzysztofa Króla). 

Konfederaci pikietują sowiecką bazę w Szczecinie, lipiec 1990 r. (zbiory Krzysztofa Króla).

Konfederaci pikietują sowiecką bazę w Szczecinie, lipiec 1990 r. (zbiory 
Krzysztofa Króla).

Blokada bazy sowieckiej w Rembertowie, sierpień 1990 r. (zbiory Krzysztofa Króla). 
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Prasa i poligrafia KPN

Jedną z podstawowych form działalności KPN 
było upowszechnianie idei niepodległościowej 
i programu Konfederacji w społeczeństwie. Dru-

kowanie niezależnej prasy, ulotek, plakatów stano-
wiło priorytetowy obszar aktywności konfederatów. 
Do 1987 r. KPN dysponowała jedynie powielaczami 
białkowymi i sitodrukiem, potem pozyskano spraw-
niejszy sprzęt offsetowy. 

 Od samego początku wydawano pisma: „Droga” 
oraz „Gazeta Polska”, do głównych organów kon-
federackich dołączyły krakowska „Niepodległość” 
oraz katowicki „Wolny Czyn”.  Wraz z rozwojem 
struktur powstawały kolejne tytuły o zasięgu re-
gionalnym i ogólnopolskim. W 1987 r. wydawa-
no m.in.: „Nie chcemy komuny”, „Świt Niepodle-
głości”, „Orzeł Biały”, „Contra”, „Niezawisłość”, 
„Pobudka”, „Naród i Niepodległość”, „Konfederat 
Dolnośląski”, „Victoria”, „Wiarus”, „Biuletyn Infor-
macyjny”. 

 W ramach „Wydawnictwa Polskiego” wydawano 
teksty programowe Leszka Moczulskiego oraz wiele 
niezależnych prac z zakresu historii, polityki, litera-
tury oraz spraw społecznych.
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Prasa i poligrafia KPN
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KPN była jedną z najaktywniej zwalczanych 
przez SB organizacji opozycyjnych w Pol-
sce. Ciągła inwigilacja, bezprawne aresz-

towania, pobicia przez „nieznanych sprawców”, 
wyrzucenia z pracy, wymuszenie emigracji, towa-
rzyszyły konfederatom przez cały okres ich działal-
ności. Jeszcze podczas kampanii wyborczej w 1989 r. 
dochodziło do brutalnych ataków SB, rozbijano wie-
ce wyborcze, atakowano kandydatów KPN. W lipcu 
1989 r. po raz ostatni aresztowano Leszka Moczul-
skiego. 

Oprócz bezpośrednich represji: więzienie, pobicia, 
jedną z głównych metod walki z Konfederacją były 
próby dezintegracji środowiska. Posługując się sie-
cią konfidentów sztucznie inspirowano i podtrzy-
mywano wewnętrzne podziały oraz przeprowadza-
no działania prowokacyjne. 

Bezpieka podejmowała również działalność mają-
cą zdyskredytować KPN w oczach społeczeństwa. 
W 1982 r. opublikowano w nakładzie 100 tys. eg-
zemplarzy pracę byłego oficera SB Mariana Renia-
ka KPN. Kulisy. Fakty. Dokumenty, w której przed-
stawiano działaczy KPN jako niebezpiecznych eks-
tremistów. Ten obraz utrwalił się w komunistycznej 
propagandzie, m.in. w pracy Lesława Wojtasika Ele-
menty socjotechniki „Solidarności” czytamy: O ile 
KSS-KOR starał się włączyć do robotniczego prote-
stu, który zapoczątkował ruch odnowy, o tyle KPN 
stawiała na totalny chaos (Warszawa 1982, s. 44). 

Okładka gdańskiej Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Konfederaci” 
z lat 1988–1990 (IPN). 

Bezpieka na tropie konfederatów

Pismo WUSW w Toruniu do gdańskiego WUSW informujące o planowa-
nym cyklu spotkań przedwyborczych w kwietniu 1989 r. Leszka Moczul-
skiego w Starogardzie Gdańskim, Toruń, 23 marca 1989 r. (IPN).

Pismo do naczelnika Wydziału III WUSW w Krakowie informujące o kontak-
tach Zygmunta Łenyka z Zygmuntem Goławskim, Siedlce, 15 stycznia 1985 r. 
(IPN).

Szyfrogram SB informujący o planowanym na dzień 18 listopada 1988 r. spotkaniu gdańskich konfederatów z Zygmuntem Łenykiem, 
Kraków, 15 listopada 1988 r. (IPN).

Zdjęcia operacyjne Andrzeja Ostoi-Owsianego i Adama Ostoi-Owsianego (IPN).
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Kwestionariusz osoby rozpracowywanej: Stanisław Tor (IPN). 

Plan działań operacyjnych wobec powstałej w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu,  
Zakładowej Grupy Działania KPN, Jastrzębie, 19 czerwca 1989 r. (IPN).

Sprawozdanie z rozmowy „profilaktycznej” z Stanisławem Palczewskim, 
Kraków, 18 września 1981 r. (IPN).

Zdjęcia oraz fragment listy dowodów rzeczowych znalezionych podczas  
rewizji Adama Słomki i jego mieszkania z dnia 3 maja 1988 r. (IPN).

Bezpieka na tropie konfederatów
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Protokół przesłuchania Krzysztofa Bzdyla, Kraków,  
27 listopada 1981 r. (IPN).

Okładka książki KPN: kulisy, fakty, dokumenty Mariana Reniaka, 
bezpieczniackiej propagandówki mającej na celu zdyskredytowanie  
Konfederacji w oczach społeczeństwa. 

Notatka informująca o zatrzymaniach krakowskich konfederatów,  
Kraków 15 listopada 1980 r. (IPN).

Fragment z książki Mariana Reniaka KPN: kulisy, fakty, dokumenty, 
Warszawa 1982, s. 22.

Opracowanie dotyczące KPN do użytku we-
wnętrznego MSW, Warszawa 1983 r. (IPN).

Krzysztof Bzdyl

Bezpieka na tropie konfederatów


