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1 września kojarzy się z wy-
buchem II wojny światowej. 
Jest to także rocznica utwo-
rzenia Konfederacji Polski 

Niepodległej, pierwszej w PRL – i ca-
łym bloku sowieckim – opozycyjnej 
partii politycznej. W Polsce – od cza-
sów zniszczenia przez komunistów 
Polskiego Stronnictwa Ludowego 
i ucieczki jego lidera Stanisława Mi-
kołajczyka na Zachód – funkcjonowa-
ły obok Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej jedynie koncesjonowane 
i w pełni kontrolowane partie. Nazy-
wano je satelickimi.

Przypadek KPN był zupełnie inny. 
Wyrastała ona z kręgu osób zaanga-
żowanych w działalność antysyste-
mową, z uczestników Ruchu Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela z wy-
suwającym się na czoło Leszkiem 
Moczulskim, który był w kolejnych 
latach niekwestionowanym liderem 
KPN. Dużą rolę w kierownictwie 
Konfederacji Polski Niepodległej 
odgrywali także byli działacze Sto-
warzyszenia PAX: Romuald Szere-
mietiew, Tadeusz Stański i Tadeusz 
Jandziszak. Wszyscy czterej zostali 
skazani w tzw. I procesie przywódców 
KPN, toczonym w latach 1980–1982. 
Był to najdłuższy proces polityczny 
w dziejach PRL.

Zanim jeszcze ogłoszono powsta-
nie KPN, działalności konfederatów 
pilnie przyglądała się Służba Bez-
pieczeństwa. Powodów było kilka. 
Osoby z kierownictwa tej partii były 
od lat związane z ruchem opozycyj-
nym. Utrzymywały również kontakt 
ze środowiskami kombatanckimi 
i emigracją polityczną. Żołnierze AK, 
przedwojenni ofi cerowie, dowódcy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
czy ludzie tworzący elity II RP byli 

Patrole milicyjne zebrały wiele ulo-
tek z informacją o planowanej mszy 
św. w warszawskiej katedrze św. Jana 
Chrzciciela. Teraz wystarczyło tylko 
bacznie obserwować teren.

W prezentowanym dokumencie zo-
stał zasygnalizowany problem działań 
wyprzedzających podjętych przez SB. 
Było przyjętą normą, że w przeddzień 
opozycyjnych manifestacji zatrzymy-
wano w aresztach najważniejszych 
działaczy opozycji. Usiłowano w ten 
sposób neutralizować ich poczynania. 
Nie przynosiło to skutku, opozycjoni-
ści wypracowali bowiem system prze-
ciwdziałania takim krokom. Niekiedy 
osobom mającym przemawiać podczas 
wieców udawało się zmylić czujność 
SB i brali w nich udział. Częściej jed-
nak byli zastępowani przez współpra-
cowników. Tak też było w tym przy-
padku. Wobec zatrzymania twórców 
i przyszłych liderów powstającej KPN 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
wystąpiła Nina Milewska. Chociaż 
była znana SB, nie została zatrzymana 
i dzięki temu mogła ogłosić fakt po-
wstania KPN oraz przedstawić zało-
żenia programowe partii.

W prowadzonych tego dnia działa-
niach SB wykorzystano głównie funk-
cjonariuszy Wydziału „B” Komendy 
Stołecznej MO, czyli tzw. pionu ob-
serwacji. To ich dziełem jest sporzą-
dzona notatka, minuta po minucie 
odtwarzająca przebieg uroczystości. 
Dokument został opracowany dwa 
dni po opisywanych wydarzeniach na 
podstawie jednostkowych raportów 
dostarczonych przez funkcjonariuszy 
SB. Przeważa w nim suchy opis prze-
biegu manifestacji, jednak momentami 
widać wrogość wobec przedstawicieli 
opozycji. Chodzi np. o sugerowanie, 
że Adam Michnik był pod wpływem 
alkoholu. Biorąc pod uwagę fakt, że 
Michnik uczestniczył we mszy, a na-
stępnie – niestrofowany przez nikogo 
– szedł w pierwszym rzędzie pocho-
du,  wyklucza niniejszą sugestię. Gdy-
by było inaczej, komunistyczna propa-
ganda nie zawahałaby się wykorzystać 
sytuację.

zaś w PRL, jako „element obcy klaso-
wo”, stale pod lupą SB.

Inwigilacja nasilała się w okoli-
cach ważnych rocznic. Nie inaczej 
było 1 września 1979 roku. Władze, 
z uwagi na patriotyczny i często an-
tykomunistyczny aspekt uroczystości, 
starały się blokować lub ograniczać za-
sięg rocznic takich wydarzeń z histo-
rii Polski, jak: uchwalenie Konstytucji 
3 Maja, napaść Sowietów na Polskę 
17 września 1939 roku czy odzyskanie 
niepodległości 11 listopada 1918 roku. 
Inne wydarzenia, takie jak np. wybuch 
II wojny światowej czy bitwa pod 
Grunwaldem, starano się pokazywać 
z perspektywy korzystnej dla władz. 
Uważnie obserwowano wszelkie nie-
zależne inicjatywy, a milicja i SB były 
stawiane w pogotowiu alarmowym.

Rozpoczęte w przeddzień 1 wrześ-
nia 1979 roku działania „profi laktycz-
ne” SB przybrały większy rozmiar 
niż zwykle. Okrągła rocznica wybu-
chu wojny była doskonałym preteks-
tem do nagłośnienia swych działań 
przez grupy opozycyjne. W związku 
z tym SB wszczęła 30 sierpnia 1979 
roku sprawę operacyjnego sprawdze-
nia o kryptonimie „Pochodnia”. Nie 
było to nic niezwykłego. W archiwum 
IPN zachowało się wiele spraw doty-
czących „niebezpiecznych” z perspek-
tywy władz rocznic. Ofi cer SB uzasad-
niał założenie „Pochodni” następująco: 
„[…] uzyskano z Wydziału III-2 [jed-
nostki SB zajmującej się inwigilacją 
opozycji oraz intelektualistów] infor-
mację, iż elementy antysocjalistyczne 
zamierzają rozkolportować w związku 
ze zbliżającą się 40. rocznicą wybu-
chu II wojny światowej ulotki o bliżej 
nieokreślonej treści”. Zadanie „zabez-
pieczenia” uroczystości nie było zbyt 
trudne. Opozycja działała jawnie. 

„Utworzenie Konfederacji Polski Niepodległej jest odpowiedzią na 
wyzwanie, wobec którego postawił Polaków zmieniający się czas. 
Pojawiająca się szansa stworzenia niepodległej i demokratycz-
nej Trzeciej Rzeczypospolitej nie może zostać zaprzepaszczona” – 
pisali w Deklaracji ideowej z 1979 roku założyciele KPN.
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 Ogół działań podejmowanych przez SB: obserwowanie, 
 fotografowanie, zatrzymywanie i legitymowanie 
 podejrzanych 

 Mowa o kombatantach 
 kampanii wrześniowej 

 Adam Michnik – ur. w 1946 roku, 
 członek Komitetu Samoobrony 
 Społecznej „KOR”; inne materiały 
 nie potwierdzają, że był pod 
 wpływem alkoholu 

 Urszula Doroszewska – ur. w 1954 
 roku, współpracowniczka 
 KSS „KOR”; podczas obserwacji 
 Wydział „B” nadawał „fi gurantom” 
 inne pseudonimy niż kryptonimy ich 
 spraw rozpracowania; wobec 
 Doroszewskiej prowadzono SOR 
 „Doro”, tymczasem w dokumentach 
 obserwacji występuje jako „Czarna”;  
 podobnie jest w pozostałych 
 przypadkach 

 Nie udało się ustalić personaliów 

 Zbigniew Wołyński –  ur. w 1920 roku, 
 żołnierz kampanii  wrześniowej, 
 członek KPN 

 Piotr Naimski – 
 ur. w 1951 roku, 
 współzałożyciel 
 KSS „KOR” 

 Matylda Sobieska 
 – ur. w 1959 roku, 
 studentka, sygnatariuszka 
 Aktu Założycielskiego KPN 

 Bohdan Tomaszewski – ur. w 1921 
 roku, dziennikarz sportowy, 
 powstaniec warszawski 

 Teresa Bochwic – ur. w 1947 roku, 
 współpracowniczka KSS „KOR” 
 oraz Ruchu Obrony Praw Człowieka 
 i Obywatela 

 Najprawdopodobniej mowa 
 o Tomaszu Liese – ur. w 1950 roku, 
 represjonowany w Marcu 1968, 
 związany z KSS „KOR” 
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 Władze komunistyczne oraz SB 
 do końca istnienia PRL 
 odmawiały KPN określania się 
 mianem partii politycznej, 
 dlatego nazwa była zapisywana 
 w dokumentach w cudzysłowie 
 bądź poprzedzona „tzw.” 

 Józef Michał Janowski 
 – ur. w 1937 roku, 
 uczestnik ROPCiO, 
 przemawiał w imieniu 
 organizatorów manifestacji 

 W ramach działań 
 prewencyjnych SB 
 zatrzymała w areszcie 
 na 48 godzin m.in. Leszka 
 Moczulskiego, Andrzeja 
 Czumę, Adama 
 Wojciechowskiego 
 i Wojciecha Ziembińskiego, 
 by w ten sposób 
 uniemożliwić im wzięcie 
 udziału w manifestacji 

 Nina Milewska 
– ur. w 1944 roku, sygnata- 
riuszka Aktu Założycielskiego 
KPN, członek Rady Politycznej 
KPN 

 Antoni Macierewicz 
 – ur. w 1948 roku, 
 współzałożyciel KSS „KOR” 

 Henryk Wujec 
 – ur. w 1941 roku, 
 członek „KSS” KOR 

 Funkcjonariusze 
 SB zaczęli ją śledzić  

 Osoby te były 
 następnie 
 sprawdzane przez 
 SB, dążącą do 
 ustalenia 
 personaliów 
 śledzonej kobiety 

 Mjr Jerzy Majterski 
 – ur. w 1940 roku, 
 od marca 1978 do 
 maja 1980 roku 
 zastępca naczelnika 
 Wydziału „B” 
 Komendy 
 Stołecznej MO 

 Por. Janusz Kicana 
 – ur. w 1946 roku, 
 od grudnia 1978 do 
 grudnia 1979 roku 
 kierownik Sekcji 
 Wydziału „B” KSMO, 
 odpowiedzialnej za 
 „zabezpieczenie” 
 manifestacji 

Grzegorz Wołk 
– historyk, politolog, pracownik 
BEP IPN, doktorant w Instytucie 
Historii UJ


