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Z początki en października 1983rf Elżbieta Szuli
\

uruchomiła punkt kolportażu o kryptonimie "Stefan** 
w mieszkaniu swojej znajomej Anny Litwickiej przy 
ul# Dembowskiego 74/4 we Wrocławiu# Anna Lltwloka 
wydawała pisma, dostarczane przez Elżbietę Szulgan 
1 w jednym wypadku przez Marię Trąbską, odbiorcom 
posługującym s ię  kryptonimami "Lama", "K olejarz", 
"Harpun", "Grajewo, "Brzoza" i  "Trójmiasto"#

Podstawową ilośó O dostawaoh stanowiła 
"Solidarnośó Waloząoa", ale też bywały inhe piana.
Jak biuletyny "AHO", "Poglądy", "Biuletyn Dolnośląski

W okresie nieco późniejszym wznowił dzlałalnoś 
punkt "P io tr" z tym, że sprowadzone jego ffinkoj ę 
do składania 1 rozdziału nakładu pism przywożonego 
z drukarni.'

W listopadzie 1983r# uruchomiono także punkt 
"Marla" prowadzony przez E lżbietę Szewczyk w Hotelu 
Robotniczym przy ulioy Mieleckiej 29# Dostarczono 
tam "Solidarność Walcząoą" oraz "Replikę"#

Z początkiem grudnia 1983r? Kazimierz :ciemento\ 
urządził podobny punkt o kryptonimie "Paweł" w mieszl 
nr 5 przy ul# Białowieskiej 21, pocmaj ątyn u Mieczy« 
Zwolińskiej na czas je j wyjazdu za granicę# Dostarczeń 
tam/ pisma były ozęśclowo przekazywane do.-punktu 
"Stefan? prowadzonego przez ^nnę Litwleką, ozęśclowo z 
wydawane przez Barię Trąbską bezpośrednio odbiorcom 
z terenu#

Poszczególne miejscowości objęte s ie c ią  kolpo 
"Solidarności Walczącej"- oznaczone były kryptonimami 
•Bałbrzych" -  "Zakopane', Kłodzko -  "Grab", "Olcha", 
Strzelin  -  "Brzoza," Brzeg -  "Hel", Brzeg Dolny -  "Sni 
Dzierżoniów -  "Trójmiasto", M llioz -  "Lama", "Kolejarz*! 
Lubin -  "Grajewo", Kępno -  "Hdrpun", Poznań -  "Lech"#

Osoby prowadzące punkty kolportażowe odbierał: 
od kurierów pieniądze za pisma oraz zapotrzebowania



22

na następne dostawy* 2>e pośrednictwem obsługujących 
punkty Marli Trąb sklej i  Elżbiety Szulgan p ien is te  
1 inioraacje t ra fia ły  do Kazimierza Klenentowsklego, 
który przekazywał je  Z o fii Maciejewskiej -  pseudonim
"Janusz", odpowiedzialnej za druk wyoawnlctwf

\.

0 rozwoju Eleol druku i  kolportażu świadczą 
Ilo śc i 1 różnorodność wydawnictw zakwestionowanych 
w dniu 14 grudnia 1983rf w mieszkaniu przy ulloy  
Białowieskiej: 2400 egzemplarzy *LSolidarnośoi Walczącej" ł 
140 -  "Biuletynu Dolnośląskiego", 172 -  B iblioteki ARO"
510 -  biuletynu informacyjnego^ BIS" 1 31 "Poglądów"»

W kwietniu 198 3 rę do grupy Kazimierza *
KlenentoiTsklege został skierowany przez Hannę Łukowską. 
Karniej -  Marian Krzemiński -  pseudonim "Szynek"?
W razie potrzeby miał on pełnić funkcję "dublera" 
Kazimierza Klementowskiego, Jesienlą I983rę po 
ponowny uruchomieniu kolportażu Marian Krzemiński 
z poleoenla Elementówskiege koordynował działalność  
punktów kolportażowych, e wyłąoEenlen spraw finansowych 
1 ogólnego nadzoru, które nadal pozostawały w gestii 
Elementowe klegof

Na przełomie kwietnia 1 maja 1983rf Kazimierz 
Elementowe ki uzyskał Informację, Iż ma spotk&ó 
się  z mężczyzną, który* przejmuje kierowanie plonen 
organizacyjnym "Solidarności Ealoząoej%

Mężczyzną tym okazał się  Kojolech Myśleoki 
pseudonim "Cyprian", Kazimierz Oeoentpwskl przedstawił 
mu szczegółowe sprawozdanie Be swojej dotyobozasowej 
działalności w zakresie kolportażu wydawnictw z uwzględnie
niem zagadnień, które szozególnie Interesowały* "Cypriana", 
tjs  nakładu i  tytułów prasy, możliwości zwiększenie

\
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nakładu 1 rozszerzeŁta kolportażu na inne mieJsoowośoii 
Z wypowiedzi Myśleckloge wynikało, U  przejęcie przeć 
niego kierownictwa plonu organizacyjnego "Solidarności 
WalcząoeJ* związane Jest z potrzebą odciążenie 
Kornela Morawieokiegc od zajmowania s l#  tymi 
zagadnieniami#

Kazimierz Element o weki 1 Wojcleeh Myślecki u s ta li l i  
sposoby kontaktowania s ię  w ten sposób, te Myśleokl 
wskazał dwa adresy punktów kontaktowych: przy ulicy  
Knlaziewlcza — warsztat samochodowy 1 mieszkanie 
sióstr Bożeny i  Blondyny Skowrońskich przy ulioy - 
Smoluohowsklego 34/1, zaś Klementowskl poinformował 
go o pseudonimach swoloh łączników 1 miejscu swego 
zatrudnienia* \

Od Jesieni 1983r? Wojcleohowl wóleckiemu 
podlegał także tzwy dzia ł łąoznośol z krajem, 
powołany do utrzymywania kontaktów z tajnymi strukturami 
"Solidarności" w odległych miejscowościach -  jgrtdbt 
Lublin, Częstochowa#

0 tym, te kontakty takie były utrzymywane, 
świadczy korespondencja Kornela kłorawleoklege

V

z Badą * Solidarności kaloząoej* w Lublinie oraz 
Jego spotkania z przedstawicielom Częstochowy#

Z polecenia ffojoleoha Wóleckiego zaopatrzeniem 
grupy Klementowskiego w papier do druku wydawnictw 
miał s ię  zajmowaó od Jesieni 1983r# Piotr Mo doń, 
pseudonim "Jędrek«» Klementowakl w związku z tym 
przekazał mu adresy punktów "P iotr" i  "Marla"

V dniu 18 grudnia 1983rf Piotr Uedeń dostarczył 
około 30 ryz papieru do punktu przy ul# białowieskiej#

bziałalnośó punktów kolportażu powiązana była 
c pracą nielegalnych drukarni zaopatrywaniem ich 
w materiały do produkcji czasopism, w szczególności 
papier 1 farb£ drukarską oraz odbiorom gotowych 
wydawnictw#



GrupaJcio:ovrana przez Klomentowsklego, kryjąca e l f  od 
połowy roku $.983 pod kryptonimom "Regle* współdziałała 
w tym zakresie od jesien i tego roku b grupą "Sławek*, 
kierowaną prace Andrzeja domaradzkiego#

Wiosną 1983r# Andrzej Nowakowski rozpoczął 
drukowanie "Solidarnojol Waloząoej" w swols domu 
przy ulioy Jarnoitowsklejf 25#

Andrzej Domaradzki i  Krystian Michalak, jego koledzy v 
e pracy, dostarczyli mu powlelaoE marki "Cyklos" lub 
"Olimpia" oraz zapewnili dostawy papieru, farby, matryc 
oraz odbiór gotowego nakładuv Wydrukowany nakład przewozili 
do kotłowni przy ulicy Kasprowicza, do Stanisława Gomzy;
V maju 1983r# Domaradzki 1 Michalak odebrali w rejonie 
ulicy KoHluszkl, z nieustalonego miejsca, powielacz
elektryczny 1 po jego naprawieniu przez domaradzkiego,

\  %

przekazali.przedstawicielom tajnych struktur " Solidarnojol" 
z Katowic# Powielacz ton zorftał zatrzymany przez MO, 
oo spowodowało wyoofanio s ię  Midi &laka z nielegalnej 
dzia łalnojol#

Jego miejsce za ją ł inny kolega domaradzkiego z 
pracy -  Jerzy Klonik, podobni# jak  Krystian Mloh&lak -  
w ła jo io lo l samochodu asobowogo#

Gotowy nakład plama "Solidarno66 Walczące", wydrukowa
ny przez Nowakowskiego, przewozili obaj lub sam Kienlk 
do punktów kolportażu przy u licy Mieleckiej i  Pugete, 
skąd zab iera li papier 1 farbą  drukarską do Nowakowskiegof

i  dhlu - 13 grudnie 1983r# dostarczyli "Sollóarnojó  
Walczącą* do,punktu przy u lt b ia łow iesk iej* Nos tąpnie go 
dnia z jaw ili s ię  tamto w colu odbioru papieru do druku.

Niezależnie od podanych punktów, dostarczali 
wydawnictwa odbierając jednoczednle papier i  farbą, do 
dwóob nieustalonych j± k  skrytek, mieszczących s ią  na
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półplętraoh bloków mieszkalny eh przy ulicy Sanoeklej 
1 Obornickiej we wrooławluf Miejsoa te wskazał Klonikowi 
Andrzej Domaradzki 1 on też.dysponował kluczami do skryte!

W październiku 1983rp Domaradzki i  Klenlk odebra] 
z mieszkania przy u l f  Partynloklej we ffrooławiu powielaćs 
produkcji szwedzkiej -  marki "Rex -  1000” 1 dostarczyli 
go de Andrzeja Nowakowskiego? Dotyohczas K ip m y używany 
przez niego powielacz Domaradzki oddał na przeohowanle 
Zenkowi Nowaczykowi! Oba te powielacze zostały w toku 
postępowania przygotowawczego odnalezione 1 zakwestionować

Papier 1 farbę drukarską do drukarni Nowakowskiego 
Domaradzki, Michalak, a następni« Klenlk pobiegali też.od  
Ryszarda Kożucha  ̂ Rudolfa Szydełklf 1 Olimpii Panaalky

Punkt kolportażu wydawnictw "Solidarnorfol Waloząoe 
1 "Z dnia na dzleii" oraz przechowywania papieru 
został zorganizowany w mieszkaniu Rudolfa Szydołkl przez 
wojcieoha Mydieokiego latem 1983r> 1 d z ia ła ł do 23 maja 
i984ry t j f  do ohwlli zatrzymania Rudolfa Szydełklf

Matryce oraz pieniądze za sflnasowanie druku 1 trai 
wydawnictw pobrane były kolejno przez Andrzeja ^omaradzkii 
Jerzego Klenika 1 Andrzeja Nowakowskiego od Zdzisława Nas! 
W lutym lub marcu 1983rf Zdzisław Naskręt podjął s ię  te j 
działalnodol w uzgodnieniu z Zofią Maolejewską!

Po przerwie spowodowanej aresztowaniem Andrzeja 
Domaradzkiego w grudniu 1983rf Naskręt, Nowakowski 1 Kłonili 
w porozumieniu .z Zofią  Maciejewską kontynuowali działalno^ 
do wiosny 1984rf Przerwali ją  dopiero po aresztowaniu 
Z o fii Maciejewskiej -  na poleoenle Hanny Łukowskiej -  Kar

Osobą dostarczającą matryoe była Ewa Grzegorzewska!

Zofia Maolejewska kierowała drukiem wydawnictw 
"Solidorno¿cl Walczącej" oo wynika między Innymi ż wyjadnie
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Kazimierza Elementowakiegc o rai skierowanego do niego przez 
Maciejewską plaaa podpisanego * Jamie z* r

V. mieszkaniu Ewj Grzegorzewskiej# sajmowanpm p n u  
Izabellę  Kitowską zakwestionowane macaną ilość  •’Biuletynu 
Dolnośląskiego! W iqn dniu 13 grudnia 1983rf - Kazimierz 
KI one nt emski odebrał od Z o fii Maciejewskiej , w tyć 
samym mieszkaniu, 200 -  300 egsemplarzy •'Biuletynu 
Dolnośląskiego**« którą dostarczył do punktu prsy u lf  
Białowieskiej 9

Panel Fal le k i, zajmujący s ię  wydawaniem pisma 
"Eeplike*, zaproponował Jerzemu Zuroe odpłatne składanie 
nakładu pisma oras jego kolportaż»

Za sprzedane pisma Żurko przekazał Pallokiemu 
kwotą 30.000 e łt  Nadto Zurke pośredniczył w kontaktach 
Faliokiego e Andrzejem Domaradekim, dokonywał na polecenie 
Fallokiego rakuódw papieru maszynowego, kolportował otrzymano 
od Miłosza Matejki sestawy zdjąć fotografio  sny oh e mamle -  
seek ulioEnych we Wrocławiu oraz umgodnił e Krzysztofem 
Kawalcom druk wierszy Mirosławą Spychalskiego»

Jak s ię  okaiałe w wyniku prmeprewadsonege przeszukania, 
Krzysztof Kawalec posiadał w swoim domu powielaes 
offsetowy« na którym drukował wydawnictwa o treśoi 
politycznej»

W okresie od sierpnia 1982rf do listopada 198&rf 
Kazimierę Kleaentowski dziesięciokrotnie uosestniosył 
w spotkaniach e Kornelem Morawieokia, Wszystkie te spotkania 
organizowała Hanna Łukowska -  Karniej.' Zazwyczaj odbywały 
s i t  one bez wcześniejszego uprzedzenia; * wielu spotkaniach 
Łukowska -  Karniej też uczestniczyła» W szczególności 
w sierpniu 1982rt przyszła z Kornelem Morawieoklm,
Pawłem Balickim i  nieustalonym mężczyzną do mieszkanie 

- Kleaentowski ego 9 * grudniu 1982r? byka ona ebeona
\

podczas rozmowy Mor świeckiego z Klementowzkim na temat 
organizacji kolportażu na terenie Polnego Sląskaf

/
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Spotkanie to odbyło s ię  u Teresy Tytkowekiejf 
W marcu 1983rf uczestniczyła w spotkaniu wymienionych osób, 
którego przedmiotem były Ejrawy organizacyjne!

Na przełomie marca 1 tar letnia 1983rf Łukowska 
przyszłe w czasie narady Morawiec ki ego e Kleaentowsklm 
1 przedstawicielem Częstochowy.- Mieczysławem P^sarkiem 
do mieszkania Ewy Kozłowskiej!

W czerwcu 1683rę w mieszkaniu tory Grzegorzewskiej 
ucBestnlozyła w naradzie na temat kandydatury Zenona 
T&8zklewicE& na przewodniczącego EKS-uj W tym samym miesiącu, 
w mieszkaniu Teresy Czarneoklej, uczestniczyła w zebraniu _ 
którego przedmiotem był przyjazd papletai W zebraniu tym 
b ra li udział m? in f Kazimierz Klementowskl, Zo lla  Maciejewska, 
Paweł Fal lek i, Kornel Morawieoki; We wrześniu 1 październiku 
1983r{ uczestniczyła w dwóob spotkaniach Morawieoklego z innymi 
osobami na tematy organizacyjne? Ko przełomie października -  
listopada 1983rf uozestniozyła w spotkaniu Morawieoklego, 
mającym na celu podtrzymanie kontaktów z osobami prowadzącymi 
działałnośó w "Solidarności Walczącej"»

Około połowi' listopada 1983rf doszło do spotkania 
ścisłego kierownictwa "Solidarności Walczącej"! Obecni b y li  
Kornel Mora wlecki, Kanna Łukowska -  Karniej, Zo lla  Maciejewska, 

"Wojciech Myśleoki, Kazimierz Klementowskl, Piotr Medoii oraz 
nieustalony mężczyzna o pseudonimie /Student"! Celem spotkania 
było opracowanie dalszych kierunków działali organ izacji, 
po przyjęciu przez Wojciecha Myśleoklegc kierownictwa plonu organie 
zaoyjnego. Myśleoki proponował uruchomienie rezerw finansowych 
na zakup środków transportu, p o lig ra fii ,  opłacanie druku 1 
kolportażu? Ponadto Myśleoki przedstawił Piotra Medonla 
jako osobę odpowiedzialną za dostawę papieru 1 zaopatrzenia

w

teohnlozne druku?

i
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Fakt brania ucL> la ł  u prieu Hannę Łukowską — Karniej 
w tego typu zebraniach świadczy e pełnieniu przez nią 
funkcji kierowniczej lr organizacji "Solldarnośó Walczące*,

W dniu 6 oiernoe 1984r* Hanna Łukowska -  Karniej 
wylegitymowała s ię  dowodem osobistym na nazwisko 
Ingi Fałkowskiej, upieraj ą c e i ę  przy tym, że je s t  to je j  
własny dokument tożsamości*

Ustalono, te niezależnie od prowadzonej działalności 
w "Solidarności Walczącej" Ryszard Kożuch w okresie ed 
czerwca do grudnia 1983r* skompletował .1 przystosował do 
nielegalnego wyrobu spirytusu aparaturę, po czym 
j ą  w tym celu wykorzystał*

Urządzenie do wyrobu spirytusu znaleziono także u 
Zdzisława N as kr ętaj

Teksty zamieszczone w "Solidarności Walczącej * -  
'organie "porozumienia" a następnie organizacji o tej Bamej 
nazwie zawierają niejednokrotnie treści zdecydowanie 
wrogie socjalistycznej Polsce Ludowej, je j  ustrojowi 1 
naczelnym organom*

W wielu tekstaoh-nawołuje s ię  do stosowania wszelkich 
form oporu wobeo wtedzy, prowadzenia działalności konspira
cyjnej organizowanie strajków 1 manifestacji ulicznych*

W szozególnośoi w numerze 4/94 z 24 styoznla 1983rf 
opublikowano tekst pkt? "Kie tylko bierny opór" podpisany 
"Zygmunt Wawer", gdzie poniża s ię  ustrój PRL 1 je j  rz<td 
sformułowaniami "Junta Jaruzelskiego udowodniła, że po to, 
by utrzymać swą nieograniczoną władzę zdolna je s t  użyó każdych 
metod* Kłamstwo, więzienie i  mordowanie związane z tradyoją 
sprawowania rządów przez komunistów"*

•* v

IT numerze 17/47 z dnia i maja 1983r* w artykule 
"Terror 1 samoobrona" stwierdza s ię  ¡7 «"samozwańcze władze 
PRLu moralnie 1 materialnie wyniszczają naród posługują 
• lę  gwałtem i  szantażem, a przy tym wszystkim sami sieb ie  
nazywają obrońcami ładu a tych którzy s ię  ln  przeciwstawiają 

terrory stamilt

/ '
\


