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Romuald Szeremietiew
– opozycjonista w PAX

W drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych w Stowarzyszeniu PAX na ró˝nych
szczeblach organizacji zacz´∏y dochodziç do g∏osu elementy reformatorskie, dà-
˝àce do jego wewn´trznej odnowy, sprzeciwiajàce si´ dotychczasowej linii poli-
tycznej prezentowanej przez Boles∏awa Piaseckiego. Tendencje te szybko dostrze-
˝one zosta∏y równie˝ przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa, która na poczàtku 1977 r.
w ramach przeciwdzia∏ania wobec rozszerzania si´ „fermentu” w PAX wszcz´∏a
spraw´ kontrolnà operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem „Burza”.
W ∏onie PAX dostrzegano bowiem dwa nurty opozycyjne. Pierwszy z nich two-
rzy∏a grupa m∏odych, skupiona wokó∏ Centralnego OÊrodka Szkolenia Kadr,
wÊród których wymieniano m.in. cz∏onka Prezydium PAX i przewodniczàcego
COSK Jana Króla, przewodniczàcych Oddzia∏ów Wojewódzkich PAX: w Lesznie
– Romualda Szeremietiewa, i w Bia∏ej Podlaskiej – Zygmunta Mari´ Przetakiewi-
cza1, by∏ego redaktora naczelnego tygodnika „Kierunki” – Wojciecha Janickiego,
oraz redaktora „Wroc∏awskiego Tygodnika Katolików” Andrzeja Kostarczyka.
W oficjalnych wystàpieniach negowali oni kierowniczà rol´ partii oraz wysuwa-
li postulaty dotyczàce zarówno równoÊci praw obywatelskich, jak i niepodleg∏o-
Êci i suwerennoÊci Polski. Akcentowali te˝ rol´ i znaczenie KoÊcio∏a katolickiego.
Zdaniem SB dzia∏alnoÊç tej grupy zmierza∏a do przestawienia PAX na tory kry-
tyki posuni´ç partii i rzàdu oraz, co za tym idzie, zaniechania dalszego popiera-
nia linii spo∏eczno-politycznej w∏adz. Drugi kierunek dzia∏aƒ tworzyç mieli za-
równo przedstawiciele m∏odych, bezpoÊrednio skupieni wokó∏ Szeremietiewa,
jak i reprezentanci Êredniego pokolenia cz∏onków PAX: Miko∏aj Rostworowski
i Zygmunt Lichniak. Prezentowali oni poglàdy zbli˝one do grupy pierwszej, wy-
ró˝nia∏ ich jednak przede wszystkim pozytywny stosunek do dzia∏alnoÊci opozy-
cji demokratycznej2. Zaskakujàcy mo˝e byç nieco fakt, ˝e nazwisko Szeremietie-
wa znalaz∏o si´ w obu grupach. ObecnoÊç w pierwszej z nich wynika∏a przede
wszystkim z dobrych kontaktów z Janem Królem, który zdaniem SB pod jego
wp∏ywem realizowa∏ wytyczne, zmierzajàce do pozyskania z PAX jak najwi´kszej
cz´Êci m∏odzie˝y3. Nie bez znaczenia pozostawa∏o zapewne te˝ to, i˝ w 1975 r.
Szeremietiew wraz z Królem, Przetakiewiczem, Kostarczykiem i Przemys∏awem
Hniedziewiczem opracowali memoria∏ pt. Cele programowe PAX, przekazany

1 Syn czo∏owego dzia∏acza PAX Zygmunta Przetakiewicza.
2 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie krypt. „Burza”, Warszawa, 2 XI
1977 r., k. 30–32; AIPN, 0364/50, t. 2, Informacja, Warszawa, 14 XI 1977 r., k. 336–339.
3 Ibidem.
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nast´pnie Boles∏awowi Piaseckiemu, bez uprzedniego rozpowszechniania w sto-
warzyszeniu. Zawiera∏ on szereg krytycznych uwag wobec dotychczasowej dzia-
∏alnoÊci, proponowano m.in. zbli˝enie do KoÊcio∏a, jak równie˝ przekszta∏cenie
PAX w si∏´ politycznà o charakterze partnerskim wobec PZPR4.

Poza zwiàzkami z COSK Szeremietiew systematycznie powi´ksza∏ swoje wp∏y-
wy wÊród m∏odych paksowców, zajmujàcych na ogó∏ czo∏owe pozycje w poszcze-
gólnych oddzia∏ach wojewódzkich stowarzyszenia. Od 1976 r. SB wiedzia∏a tak˝e
o kontaktach Szeremietiewa z Leszkiem Moczulskim i o prowadzonej przez niego
dzia∏alnoÊci w ramach Nurtu Niepodleg∏oÊciowego5. Zainteresowanie SB jego oso-
bà by∏o zresztà znacznie wczeÊniejsze. W polu obserwacji znalaz∏ si´ ju˝ jako stu-
dent prawa Uniwersytetu Wroc∏awskiego. W czasie studiów sprawowa∏ bowiem
funkcj´ prezesa Zarzàdu Uczelnianego Ko∏a Nauk Politycznych. Po uzyskaniu dy-
plomu w 1972 r. rozpoczà∏ studia doktoranckie. Z jego inspiracji w marcu tego
roku Zarzàd Ko∏a Nauk Politycznych zorganizowa∏ dyskusj´ na temat „Rekapitu-
lacja grudnia 1970”. W wyniku prowadzonej przez Wydzia∏ III Komendy Woje-
wódzkiej MO we Wroc∏awiu sprawy operacyjnego rozpracowania „Ko∏o” ustalo-
no, ˝e zarzàd opanowany by∏ „przez element o postawie socjaldemokratycznej
i klerykalnej”, którego taktyka polegaç mia∏a na opanowaniu kierowniczych funk-
cji najpierw w ruchu m∏odzie˝owym, w dalszej zaÊ perspektywie w partii. Zdaniem
SB, w czasie studiów Szeremietiew „lansowa∏ potrzeb´ wychowania nowych zast´-
pów dzia∏aczy na bazie m∏odzie˝y katolickiej wywodzàcej si´ z PAX, KIK i SD, któ-
rych celem by∏oby przeciwstawienie si´ partii. [...] Ch´tnie widzia∏by oderwanie si´
Polski od RWPG i Uk∏adu Warszawskiego. Rzuca∏ oszczerstwa pod adresem cz∏on-
ków partii i rzàdu [...]. Nosi∏ si´ z zamiarem wstàpienia do Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, aby tam znaleêç szerokie pole do dzia∏ania i przez powolnà,
krecià robot´ przejÊç do ostatecznej rozgrywki”6.

W wyniku dzia∏aƒ operacyjnych Szeremietiew zosta∏ zwolniony ze studium
doktoranckiego, zawieszono te˝ ówczesny Zarzàd Ko∏a Nauk Politycznych, co
by∏o równoznaczne z przej´ciem kontroli nad ko∏em. W tym czasie z Szeremie-
tiewem „prowadzono wielokrotnie rozmowy operacyjne. Traktowany by∏ przez
Wydzia∏ III KW MO we Wroc∏awiu jako kontakt operacyjny”7.

W 1974 r. Szeremietiew rozpoczà∏ prac´ w Oddziale Wojewódzkim Stowa-
rzyszenia PAX we Wroc∏awiu, w paêdzierniku 1975 r. zosta∏ wybrany na prze-
wodniczàcego Zarzàdu Miejskiego PAX w Lesznie, zaÊ 29 lutego 1976 r. stanà∏
na czele nowo utworzonego w tym mieÊcie Oddzia∏u Wojewódzkiego PAX.

Prowadzona przez niego dzia∏alnoÊç opozycyjna, a przede wszystkim podej-
mowane próby rozciàgni´cia wp∏ywów na inne województwa, sk∏oni∏y Wy-
dzia∏ IV SB KW MO w Lesznie do obj´cia go 21 marca 1977 r. sprawà operacyj-

4 R. Skwarski, Za zielonà kurtynà. PAX lat 1975–1982, Londyn 1990, s. 41–42; R. Szeremietiew,
W prawo marsz, Warszawa 1993, s. 35–36.
5 Zebrania inauguracyjne Nurtu Niepodleg∏oÊciowego odby∏y si´ wprawdzie dopiero w lutym
i marcu 1977 r., nieformalnie jednak dzia∏a∏ on ju˝ w 1976 r. (AIPN, 0222/243, Notatka s∏u˝bowa
dotyczàca Nurtu Niepodleg∏oÊciowego, Warszawa, 30 VIII 1977 r., k. 21–23).
6 AIPN, 0364/50, t. 1, Analiza materia∏ów i plan przedsi´wzi´ç w sprawie Romualda Szeremietie-
wa, przewodniczàcego Oddzia∏u Wojewódzkiego Stowarzyszenia PAX w Lesznie, Leszno, 18 III
1977 r., k. 14–15.
7 Ibidem, k. 15.
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nego rozpracowania krypt. „Taktyk”. Podstaw´ jej wszcz´cia stanowi∏y przede
wszystkim materia∏y agenturalne z Wydzia∏u II Departamentu IV MSW w War-
szawie. SOR „Taktyk” prowadzona by∏a w ramach sprawy kontrolnej operacyj-
nego rozpracowania „Burza”8. Podobne rozwiàzania zastosowano wobec czo∏o-
wych przedstawicieli wojewódzkich struktur PAX, podejrzewanych o bliskie
kontakty z Romualdem Szeremietiewem. Pod koniec 1977 r. i w pierwszej po∏o-
wie 1978 r., w ramach „Burzy”, poszczególne Wydzia∏y IV Komend Wojewódz-
kich MO zosta∏y zobowiàzane przez Departament IV MSW do obj´cia kontrolà
operacyjnà kolejnych osób: Tadeusza Staƒskiego z Siedlec (krypt. „Mecenas”)9,
Tadeusza Swata z P∏ocka (krypt. „Krzy˝ak”)10, Grzegorza Potarzyƒskiego z Toru-
nia (krypt. „Orion”)11, Zygmunta Reykowskiego z Legnicy (krypt. „Willa”)12,
Macieja Pstràg-Bieleƒskiego z Poznania (krypt. „Klepsydra”)13, Wojciecha Szcze-
panowskiego z Gorzowa (krypt. „Grom”)14, Zygmunta Manikowskiego z War-
szawy (krypt. „Skaut”)15, Edwarda Kokowskiego z Kalisza (krypt. „Partner”)16,
Wies∏awa Wysockiego z ¸odzi (krypt. „Filolog”)17 i Tadeusza Jandziszaka z Wro-
c∏awia (krypt. „Odnowiciel”)18.

Ze wzgl´du na swà aktywnoÊç Szeremietiew postrzegany by∏ przez SB jako
najwi´ksze zagro˝enie w PAX, zw∏aszcza ˝e poprzez dzia∏alnoÊç w Nurcie Nie-
podleg∏oÊciowym bardzo zbli˝y∏ si´ do Leszka Moczulskiego. Ten ostatni zaÊ, po
utworzeniu 25 marca 1977 r. Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela, szyb-
ko sta∏ si´ jednym z liderów opozycji demokratycznej. Od poczàtku te˝ Moczul-
ski przywiàzywa∏ du˝à wag´ do infiltracji Stowarzyszenia PAX i stworzenia
w nim (m.in. z pomocà Szeremietiewa) grupy silnie zwiàzanej ze Êrodowiskami
niepodleg∏oÊciowymi19.

8 AIPN, 0364/50, t. 2, Notatka S∏u˝bowa dot. Romualda Szeremietiewa – figuranta sprawy ope-
racyjnego rozpracowania krypt. „Taktyk”, numer ewidencyjny 2212, Leszno, 6 VI 1977 r.,
k. 13–14.
9 AIPN, 0364/50, t. 1, Streszczenie posiadanych materia∏ów i plan przedsi´wzi´ç w sprawie ope-
racyjnego rozpracowania krypt. „Mecenas”, Siedlce, 14 XII 1977 r., k. 37–52.
10 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Krzy-
˝ak”, P∏ock, 28 XII 1977 r., k. 43–44.
11 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Orion” prowadzonej na ob. Grzegorza Potarzyƒskiego, Toruƒ, 27 XII 1977 r., k. 54–56.
12 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Willa”, Legnica, 30 XII 1977 r., k. 61–63.
13 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Klepsydra”, Poznaƒ, 23 XII 1977 r., s. 67–70.
14 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Grom”, dotyczàcej Przewodniczàcego Oddzia∏u Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. mgr.
Wojciecha Szczepanowskiego, Gorzów Wlkp., 30 XII 1977 r., k. 86–88.
15 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan czynnoÊci w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt. „Skaut”, War-
szawa, 10 I 1978 r., k. 115–116.
16 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania
krypt. „Partner”, nr rejestracyjny 4097, Kalisz, 6 III 1978 r., k. 152–156.
17 AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Filolog”, ¸ódê, 18 IV 1978 r., k. 164–166.
18 AIPN, 0364/50, t. 1, Uwagi i wnioski do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Odnowiciel”,
prowadzonej przez Wydzia∏ IV KW MO we Wroc∏awiu, Warszawa, 6 IX 1978 r., k. 129–130, 185.
19 A. Dudek, M. Gawlikowski, Leszek Moczulski: Bez wahania, Kraków 1993, s. 123.
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S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, pomimo dosyç dobrego rozpoznania sytuacji, napo-
tyka∏a jednak spore trudnoÊci w inwigilacji Szeremietiewa. Zasadniczy problem
stanowi∏ brak agentury w jego najbli˝szym otoczeniu, co wynika∏o przede
wszystkim z przyj´tych przez niego metod dzia∏ania. Przedstawiajàc mo˝liwoÊci
operacyjne, naczelnik Wydzia∏u IV KW MO w Lesznie mjr W∏adys∏aw Spychaj
charakteryzowa∏ go w nast´pujàcy sposób: „W miejscu pracy jest wyjàtkowo
skryty i ostro˝ny, nie pozwoli si´ wciàgnàç w ˝adnà dyskusj´. Swój pobyt w Od-
dziale Wojewódzkim PAX w Lesznie ogranicza do minimum. Znacznà cz´Êç cza-
su sp´dza poza Oddzia∏em, najcz´Êciej w miejscu zamieszkania. Nie dzieli si´
z pracownikami informacjami uzyskanymi na naradach”20.

W miejscu pracy Szeremietiewa SB posiada∏a wprawdzie sprawdzone êród∏o
informacji, jakim by∏ tajny wspó∏pracownik „W∏adys∏aw”, ze wzgl´du jednak na
wiek i stosunkowo niskà pozycj´ w PAX nie mia∏ on praktycznie ˝adnych mo˝li-
woÊci nawiàzania bli˝szych kontaktów z Szeremietiewem. Móg∏ jedynie informo-
waç o ca∏okszta∏cie dzia∏alnoÊci Oddzia∏u Wojewódzkiego. SpoÊród pracowników
PAX w Lesznie najbardziej zaprzyjaêniony z przewodniczàcym oddzia∏u by∏ Euge-
niusz Matyjas. Ich znajomoÊç si´ga∏a jeszcze czasów studenckich. Zdaniem SB,
Matyjas jako jedyny z pracowników zapraszany by∏ przez Szeremietiewa do do-
mu, cz´sto te˝ towarzyszy∏ mu w wyjazdach do Warszawy i Wroc∏awia. Dlatego
te˝ podj´to nieudanà prób´ uczynienia z Matyjasa tajnego wspó∏pracownika21.

Od 1 kwietnia 1977 r. w rozpracowaniu Szeremietiewa wykorzystywany by∏
równie˝ przez Wydzia∏ III KW MO we Wroc∏awiu tajny wspó∏pracownik „Ja-
worski”. Warto zaznaczyç, i˝ dzia∏ania te podejmowane by∏y bez uprzedniego
uzgodnienia z Wydzia∏em IV KW MO w Lesznie, prowadzàcym spraw´ opera-
cyjnego rozpracowania „Taktyk”. Ostatecznie jednak 2 grudnia 1977 r. „Jawor-
ski” przekazany zosta∏ do Leszna ze wzgl´du na podj´cie pracy w tamtejszym
OW PAX. Zmieniono mu te˝ pseudonim na „Dembowski”. W SB oceniano go
jako zdyscyplinowanego, posiadajàcego stosunkowo du˝y zasób wiedzy z dzie-
dziny historyczno-politycznej, deklarujàcego przywiàzanie do ustroju i ch´tnie
wykonujàcego powierzone zadania. Zwracano jednak przy tym uwag´ na fakt, i˝
ma równie˝ sk∏onnoÊci do przesady i fantazjowania. W sprawie Szeremietiewa
wykorzystywany by∏ przede wszystkim ze wzgl´du na dobrà z nim znajomoÊç.
„Dembowski” – wówczas 28-letni prawnik – do wspó∏pracy z SB pozyskany zo-
sta∏ 23 czerwca 1973 r. przez starszego inspektora Wydzia∏u III KW MO we
Wroc∏awiu kpt. Stanis∏awa Orub´, dzi´ki wykorzystaniu materia∏ów kompromi-
tujàcych. W 1972 r. „Dembowski” otrzyma∏ bowiem wyrok dwóch lat pozbawie-
nia wolnoÊci z zawieszeniem na cztery lata za posiadanie bez zezwolenia pistole-
tu z amunicjà. Kara uleg∏a zatarciu w 1977 r. Do czerwca 1975 r. prowadzony
by∏ przez mjr. Fenniga z Wydzia∏u III KW MO we Wroc∏awiu, nast´pnie do
2 grudnia 1977 r. przez mjr. Zalewskiego – naczelnika Wydzia∏u III KW MO we
Wroc∏awiu, w Lesznie zaÊ przejà∏ go por. Szafraƒski.

Bardzo szybko okaza∏o si´, ˝e tajny wspó∏pracownik „Dembowski” nie spe∏-
ni∏ pok∏adanych w nim nadziei. 23 grudnia 1977 r. uzyskano z pionu techniki

20 AIPN, 0364/50, t. 1, Analiza materia∏ów i plan przedsi´wzi´ç…, k. 22.
21 Ibidem, k. 23; AIPN, 0364/50, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie operacyjnego
rozpracowania krypt. „Taktyk”, nr rejestracyjny 2212, Leszno, 2 III 1978 r., k. 145. 
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operacyjnej informacj´, i˝ podejmuje samodzielne dzia∏ania, sugerujàc Szeremie-
tiewowi, i˝ jego bliski kolega Eugeniusz Matyjas jest tajnym wspó∏pracownikiem
SB. Cztery dni póêniej, podczas sk∏adania kolejnego meldunku, TW „Dembow-
ski” zwierzy∏ si´ ze swych wàtpliwoÊci co do dalszej wspó∏pracy z SB, twierdzàc
m.in., i˝ „sytuacja, w której si´ znajduje, gn´bi go od dwóch lat”. Z kolejnych in-
formacji operacyjnych Wydzia∏u „T” KW MO w Lesznie z 30 grudnia 1977 r.
wynika∏o, i˝ TW „Dembowski” 26 grudnia w obecnoÊci Andrzeja Bartela i Eu-
geniusza Matyjasa (pracowników OW PAX w Lesznie) przyzna∏ si´ pod wp∏y-
wem alkoholu do wspó∏pracy z SB. Trzy dni póêniej zadzwoni∏ zaÊ do Szere-
mietiewa, informujàc go o swojej rezygnacji z pracy w PAX ze wzgl´du na
otrzymanie „oferty” wspó∏pracy z wroc∏awskà SB, której jednak – jak zaznaczy∏
– nie przyjà∏.

Wobec niestawienia si´ „Dembowskiego” w pracy, Szeremietiew odwiedzi∏ go
we Wroc∏awiu 2 stycznia 1978 r. Najprawdopodobniej wówczas „Dembowski”
udzieli∏ mu informacji na temat zainteresowania SB jego osobà, zdekonspirowa∏
te˝ swoje kontakty z pracownikami SB we Wroc∏awiu i Lesznie, co ostatecznie
przekreÊli∏o dalszà mo˝liwoÊç operacyjnego wykorzystania jego osoby. Ze wzgl´du
na potrzeb´ zachowania tajnoÊci êród∏a pochodzenia informacji o dekonspiracji
TW, postanowiono jednak utrzymaç okresowo sporadyczny kontakt z „Dem-
bowskim” – lecz bez zlecania mu konkretnych zadaƒ. Zamierzano go jednoczeÊ-
nie wykorzystaç do „transmisji” informacji kamuflujàcych prawdziwe dzia∏ania
SB. Równolegle zalecano te˝ zbieranie informacji majàcych skompromitowaç
„Dembowskiego” w miejscowym Êrodowisku i wobec centralnych w∏adz Stowa-
rzyszenia PAX22.

W zwiàzku z trudnoÊciami w zwerbowaniu osobowych êróde∏ informacji,
utrzymujàcych bliskie kontakty z Szeremietiewem, podstawowym êród∏em
wiadomoÊci dla SB pozostawa∏ pods∏uch. Od 18 marca 1977 r. wykorzystywa-
no pods∏uch telefoniczny, a od 26 wrzeÊnia tego˝ roku pods∏uch pokojowy
(PP), zainstalowany w mieszkaniu przy ul. Su∏kowskiego 16. Zw∏aszcza eksplo-
atacja i wykorzystanie tego drugiego (PP – kryptonim „Taktyk”) by∏a przez SB
bardzo wysoko oceniana. W du˝ej mierze umo˝liwia∏ on orientacj´ w kontak-
tach Szeremietiewa oraz aktualnych dzia∏aniach, zarówno oficjalnych, jak i nie-
oficjalnych23.

Dzia∏alnoÊç oficjalna – to przede wszystkim dzia∏alnoÊç lektorska prowadzo-
na w ramach PAX. W 1977 r. Szeremietiew uczestniczy∏ w wielu prelekcjach po-
Êwi´conych na ogó∏ pozycji Polski na arenie mi´dzynarodowej lub tematyce
zwiàzanej z historià II Rzeczypospolitej. W swych wypowiedziach zazwyczaj
z entuzjazmem odnosi∏ si´ do ustroju Polski przedwojennej, negatywnie zaÊ wy-
ra˝a∏ si´ o kszta∏cie wspó∏czesnych stosunków polsko-radzieckich oraz roli

22 AIPN, 0364/50, t. 1, Raport dotyczàcy dekonspiracji TW ps. „Dembowski”, Leszno, 30 III
1978 r., k. 158–162.
23 AIPN, 0364/50, t. 1, Analiza materia∏ów uzyskanych w sprawie operacyjnego rozpracowania
krypt. „Taktyk”, nr rejestracyjny 2212, Leszno, 11 I 1978 r., k. 75; AIPN, 0364/50, t. 2, Wniosek
w sprawie instalacji i eksploatacji PP, Leszno, 6 VI 1977 r., k. 23; AIPN, 0364/50, t. 1, Uwagi i wnio-
ski do sprawy operacyjnego rozpracowania „Taktyk”, prowadzonej przez Wydzia∏ IV KW MO
w Lesznie, Warszawa, 5 IX 1978 r., k. 194.
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i pozycji Polski w Uk∏adzie Warszawskim i RWPG. Propagowa∏ wprawdzie po-
mys∏ wspó∏pracy paƒstw Europy Wschodniej, ale bez Zwiàzku Radzieckiego24.

Pod koniec 1977 r. w Êrodowisku m∏odych paksowców tempa nabra∏y tak˝e
prace zmierzajàce do dokonania zasadniczych zmian w stowarzyszeniu. Obok
Szeremietiewa do najbardziej aktywnych na tym polu nale˝eli Tadeusz Staƒski
(Siedlce), Maciej Pstràg-Bieleƒski (Poznaƒ), Norbert Reykowski (Legnica) i Woj-
ciech Szczepanowski (Gorzów). Cz∏onkowie tej grupy spotkali si´ wielokrotnie,
m.in. w Warszawie, Siedlcach, Szczecinie, Wroc∏awiu, Kielcach i Poznaniu. 20 grud-
nia 1977 r. do podobnego spotkania dosz∏o w Lesznie, w prywatnym mieszka-
niu Szeremietiewa. Poza gospodarzem, który odgrywa∏ pierwszoplanowà i inspi-
rujàcà rol´, uczestniczyli w nim równie˝ Staƒski, Reykowski i Szczepanowski.
Rozmawiano o sprawach zwiàzanych bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià opozycyjnà,
snuto plany na kolejny rok. Szeremietiew rozda∏ zebranym oÊwiadczenie Ruchu
Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela, zawierajàce apel do w∏adz o opublikowa-
nie Mi´dzynarodowych Paktów Praw Cz∏owieka. Zaleca∏ przy tym zbieranie
podpisów pod wspomnianym oÊwiadczeniem. W toku dyskusji Szeremietiew
wskazywa∏ równie˝ na potrzeb´ stworzenia zaplecza finansowego (niezale˝nego
od funduszy PAX), poprzez wprowadzenie obowiàzkowych sk∏adek bàdê podj´-
cie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez podstawione osoby25.

27 stycznia 1978 r. dosz∏o w Warszawie do kolejnego zebrania, w którym bra-
li udzia∏ m.in. Szeremietiew, Staƒski i Pstràg-Bieleƒski. W spotkaniu uczestniczyç
mia∏ równie˝ Moczulski, jednak nie przyby∏ z powodu choroby. Omówione zo-
sta∏y wówczas przygotowania organizacyjne, dotyczàce stworzenia nowej grupy
wewnàtrz Stowarzyszenia PAX. Szeremietiewowi powierzono sprawy ideologicz-
ne, Staƒskiemu organizacyjne, a Pstràg-Bieleƒskiemu odpowiedzialnoÊç za ∏àcz-
noÊç w grupie i krajowà siatk´ kurierów. LiczebnoÊç ca∏ej grupy SB ocenia∏a na
20–25 osób. Jej kierownictwo mia∏o zostaç wy∏onione 19 lutego 1978 r. Zasad-
niczym celem grupy by∏o przej´cie w∏adzy w PAX oraz organizacja na tej bazie
partii politycznej i po∏àczenie z innymi si∏ami opozycji. Alternatywnym zaÊ roz-
wiàzaniem – opuszczenie PAX i stworzenie nowej organizacji. G∏ównà formà po-
zyskiwania nowych osób mia∏y byç prelekcje i wystàpienia publiczne26. Przygo-
towywano si´ równie˝ do wydawania niezale˝nego pisma „Droga”27.

15 marca 1978 r. na kolejnym spotkaniu w Warszawie, w którym uczestniczy-
li m.in. Szeremietiew, Staƒski, Pstràg-Bieleƒski, Walentowicz i Wysocki, podj´to
decyzj´ o wys∏aniu listu do Przewodniczàcego Zarzàdu G∏ównego PAX Boles∏a-
wa Piaseckiego. W piÊmie zamierzano poinformowaç go o z∏ej sytuacji kadrowej
w stowarzyszeniu, a przede wszystkim o malwersacjach finansowych jego wspó∏-
pracowników, co potwierdzaç mia∏y przytoczone przyk∏ady. W drugiej cz´Êci li-

24 AIPN, 0364/50, t. 1, Analiza materia∏ów…, k. 79; AIPN, 0364/50, t. 2, Informacja dotyczàca Ro-
mualda Szeremietiewa z Leszna – figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Taktyk”,
nr rejestracyjny 2212, Leszno, 5 VII 1977 r., k. 18–21; R. Szeremietiew, op. cit., s. 37–40.
25 AIPN, 0364/50, t. 1, Analiza materia∏ów…, k. 77–78.
26 AIPN, 0364/50, t. 2, Informacja TW „Tadeusza”, Warszawa, 28 I 1978 r., k. 200–203; AIPN,
0364/50, t. 1, Uzupe∏nienie do planu przedsi´wzi´ç operacyjnych z 23 XII 1977 r. do sprawy ope-
racyjnego rozpracowania krypt. „Klepsydra”, Poznaƒ, 16 II 1978 r., k. 132. 
27 Ostatecznie pierwszy numer „Drogi”, jako pisma ROPCiO, ukaza∏ si´ w lipcu 1978 r. 
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stu autorzy ze wzgl´dów taktycznych odwo∏ywaç si´ mieli do adresata, jako cz∏o-
wieka dobrej woli, i sugerowaç, aby przyjà∏ ich punkt widzenia. Ustalono, ˝e list
w imieniu grupy podpiszà Szeremietiew (przewodniczàcy OW PAX w Lesznie)
i Staƒski (przewodniczàcy OW PAX w Siedlcach)28. 

Wzmo˝one dzia∏ania opozycji paksowskiej szybko zosta∏y dostrze˝one i rozpo-
znane przez SB. W notatce sporzàdzonej 7 kwietnia 1978 r. stwierdzano, i˝ sk∏ad
grupy ulega systematycznemu poszerzaniu, wzrasta te˝ cz´stotliwoÊç spotkaƒ
konspiracyjnych oraz nast´puje ÊciÊlejsza wspó∏praca z ROPCiO. Za przywódców
uwa˝ano utrzymujàcych kontakty zarówno z Nurtem Niepodleg∏oÊciowym, jak
i ROPCiO Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Staƒskiego – cz∏onków szeÊcio-
osobowego kierownictwa. WÊród podejmowanych przez grup´ dzia∏aƒ zwracano
uwag´ przede wszystkim na: pozyskiwanie dalszych Êrodków technicznych, by
poszerzyç dotychczasowà baz´ poligraficznà; organizowanie liczàcych od trzech
do siedmiu osób grup terenowych; opracowanie systemu szkolenia, ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem problematyki ideologicznej; na∏o˝enie na wszystkich cz∏on-
ków obowiàzkowych, comiesi´cznych sk∏adek na potrzeby organizacyjne (od 50 do
300 z∏); upowa˝nienie Szeremietiewa do poinformowania przedstawicieli episko-
patu o dzia∏alnoÊci grupy – w celu uzyskania moralnego poparcia KoÊcio∏a29.

Znacznie mniej radykalnà dzia∏alnoÊç prowadzi∏y osoby skupione wokó∏ Jana
Króla i Zygmunta M. Przetakiewicza30. Uwa˝ano, i˝ zmierzajà oni do odnowy
moralnej PAX oraz zmiany kierunku dzia∏alnoÊci, ale na bazie dotychczasowych
za∏o˝eƒ programowych. Negowali jednak przyj´te w 1976 r. przez Sejm PRL po-
prawki do konstytucji, dotyczàce przewodniej roli partii oraz sojuszu ze Zwiàz-
kiem Radzieckim31.

Systematyczny rozwój grupy Szeremietiewa i Staƒskiego wywo∏a∏ tak˝e zdecy-
dowane przeciwdzia∏anie ze strony w∏adz stowarzyszenia. 7 kwietnia 1978 r. przed
oblicze komisji, w której sk∏ad wchodzili m.in. Ryszard Reiff, Zygmunt Przetakie-
wicz i Marek Kabat, wezwany zosta∏ Tadeusz Staƒski. Zarzucono mu obcoÊç orga-
nizacyjnà, wrogoÊç wobec Zwiàzku Radzieckiego, a tak˝e z∏e wyniki w pracy orga-
nizacyjnej w OW PAX w Siedlcach. Za˝àdano te˝ od niego z∏o˝enia do 14 kwietnia
rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Staƒski odmówi∏, twierdzàc, i˝ wybra∏ go
zarzàd i tylko on mo˝e go odwo∏aç. 14 kwietnia przed tà samà komisjà stanà∏ Sze-
remietiew. Wobec niego przyj´to jednak innà taktyk´, zalecajàc mu rewizj´ swoje-
go stosunku do wytycznych Stowarzyszenia PAX. Nie przyjà∏ jednak dyrektyw,
podkreÊlajàc, ˝e nie widzi nic z∏ego w swojej dzia∏alnoÊci32.

28 AIPN, 0364/50, t. 2, Wyciàg z informacji TW ps. „Tadeusz” z 17 III 1978 r., Szczecin, 17 III
1978 r., k. 324–326.
29 AIPN, 0364/50, t. 2, Notatka dotyczàca aktualnej sytuacji w Stowarzyszeniu PAX, Warszawa,
7 IV 1978 r., k. 358.
30 Jan Król poprzez Szeremietiewa utrzymywa∏ kontakty z Moczulskim. 15 II 1978 r. komisja
w sk∏adzie: Boles∏aw Piasecki, Ryszard Reiff, Marek Kabat zarzuci∏a mu nielojalnoÊç, w konsekwen-
cji czego pozbawiony zosta∏ kierownictwa COSK, pozosta∏ jednak nadal cz∏onkiem prezydium.
W tym samym czasie Zygmunta M. Przetakiewicza odwo∏ano ze stanowiska tymczasowego kierow-
nika oddzia∏u w Bielsku-Bia∏ej (R. Skwarski, op. cit., s. 60–61; R. Szeremietiew, op. cit., s. 41–43).
31 AIPN, 0364/50, t. 2, Notatka dotyczàca…, k. 358.
32 AIPN, 0364/50, t. 3, Informacja uzyskana 17 IV 1978 r. ze êród∏a „Izabella”, Warszawa, 19 IV
1978 r., k. 12–13.
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Trzy dni póêniej, 17 kwietnia, odby∏o si´ w Poznaniu zebranie paksowskich
reformatorów, w którym uczestniczyli m.in. Staƒski, Szeremietiew, Szczepanow-
ski, Reykowski, Pstràg-Bieleƒski, Sikora, Jandziszak i Walentowicz. Co ciekawe,
na spotkaniu tym nikt nie popar∏ decyzji Szeremietiewa i Staƒskiego o niepod-
porzàdkowaniu si´ decyzjom prezydium. Co wi´cej, Reykowski przedstawi∏
wniosek o ostatecznym rozwiàzaniu grupy i zaniechaniu wzajemnych kontaktów.
Spotka∏ si´ on z aprobatà pozosta∏ych uczestników zebrania. Wobec takiego ob-
rotu sprawy Szeremietiew w imieniu swoim i Staƒskiego zg∏osi∏ telefonicznie re-
zygnacje z funkcji pe∏nionych w PAX33. 

W wywiadzie udzielonym drugoobiegowej „Drodze” Szeremietiew, t∏uma-
czàc rezygnacj´ z zajmowanych stanowisk, zwróci∏ uwag´ na fakt, i˝ w zamian za
ich dobrowolnà dymisj´ kierownictwo PAX gwarantowa∏o, ˝e represje nie do-
tknà nikogo wi´cej. W przeciwnym zaÊ razie gro˝ono im usuni´ciem z PAX wraz
z grupà najbli˝szych wspó∏pracowników34. Niewykluczone, ˝e fakt ten mia∏ istot-
ny wp∏yw na przebieg spotkania z 17 kwietnia.

Szeremietiew pozosta∏ jednak nadal cz∏onkiem zarzàdu PAX, zatrudniony by∏
te˝ na fikcyjnym etacie w Instytucie Wydawniczym PAX. Z kolei Staƒski nie
zgodzi∏ si´ przyjàç innej funkcji, uznajàc swojà dzia∏alnoÊç za s∏usznà i „pokry-
wajàcà si´ z narodowym interesem Polski”35. 

Dzia∏ania Szeremietiewa, pomimo ograniczonych mo˝liwoÊci, nie uleg∏y jed-
nak zasadniczej zmianie. Zosta∏y jedynie dopasowane do zmienionej sytuacji. Na
poczàtku wrzeÊnia 1978 r. SB z materia∏ów agenturalnych i techniki operacyjnej
otrzyma∏a informacje, i˝ nadal organizuje on spotkania z cz∏onkami grupy, pod-
czas których opowiada si´ za tworzeniem bardziej zakonspirowanej struktury or-
ganizacyjnej oraz zdobyciem Êrodków finansowych przez tworzenie tzw. „inicja-
tywy prywatnej”. Za istotne uwa˝a∏ równie˝ przygotowanie grupy reformatorów
do decydujàcej walki z kierownictwem PAX o w∏adz´ i skierowanie dzia∏alnoÊci
stowarzyszenia w kierunku wspierania KoÊcio∏a i opozycji36. 

Do ostatecznych rozstrzygni´ç dosz∏o 6 paêdziernika 1978 r. na posiedzeniu
zarzàdu PAX. Obecny na nim schorowany Piasecki podjà∏ decyzj´ o usuni´ciu
Szeremietiewa z organizacji37. Ten ostatni, pomimo i˝ by∏ cz∏onkiem zarzàdu, na
posiedzenie nie zosta∏ zaproszony. I chocia˝ przyszed∏, nie udzielono mu g∏osu.
Wraz z nim usuni´to bàdê pozbawiono sprawowanych dotychczas funkcji Tade-
usza Staƒskiego, Macieja Pstràg-Bieleƒskiego, Tadeusza Jandziszaka, Zygmunta
Manikowskiego, Tadeusza Walentowicza, Wies∏awa Wysockiego oraz Andrzeja
Bia∏ousa z ¸om˝y i Ryszarda Czabaƒskiego ze Szczecina38.

W odpowiedzi na podj´te decyzje Romuald Szeremietiew 10 paêdziernika
wzià∏ udzia∏ w zorganizowanej przez ROPCiO konferencji prasowej z udzia∏em

33 AIPN, 0364/50, t. 2, Notatka dotyczàca…, k. 327–328.
34 Wywiad z Romualdem Szeremietiewem. Czego pragnà m∏odzi z PAX-u?, „Droga” 1978, nr 3,
s. 25; R. Szeremietiew, op. cit., s. 43–44.
35 AIPN, 0364/50, t. 1, Uwagi i wnioski…, k. 193; AIPN, 0364/50, t. 3, Informacja dotyczàca sy-
tuacji w PAX, Warszawa, 17 V 1978 r., k. 78.
36 AIPN, 0364/50, t. 1, Uwagi i wnioski…, k. 193–194.
37 A. Dudek, G. Pytel, Boles∏aw Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990, s. 321; S. So-
bolewski, PAX w cieniu wielkiej polityki, „Kontakt” 1984, nr 6, s. 37.
38 R. Skwarski, op. cit., s. 61.
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akredytowanych w Warszawie korespondentów AFP, UPI, DPA i Reutera. Obec-
ni byli te˝ przedstawiciele drugoobiegowej prasy, reprezentujàcy „Bratniaka”,
„Drog´”, „Biuletyn Informacyjny” i „G∏os”. Konferencja odby∏a si´ w Warszawie,
w prywatnym mieszkaniu Apolinarego Wilka przy ul. Podskarbiƒskiej 10 m. 11,
uczestniczy∏o w niej dwanaÊcie osób39.

Romuald Szeremietiew przedstawi∏ swà opini´ na temat sytuacji w Stowarzy-
szeniu PAX. Stwierdzi∏ m.in., i˝ powsta∏ konflikt mi´dzy „starà gwardià” Bole-
s∏awa Piaseckiego a m∏odym pokoleniem, chcàcym prowadziç autentycznà dzia-
∏alnoÊç dla dobra kraju. Sugerowa∏ tak˝e, ˝e „B. Piasecki jest kierownikiem
»agentury rzàdowej« i prowadzi rozbijackà robot´ wÊród katolików polskich.
Utràca wszelkie inicjatywy podejmowane przez m∏odych dzia∏aczy terenowych”.
Wed∏ug Szeremietiwa nowe pokolenie w PAX, którego sam by∏ przedstawicie-
lem, pragn´∏o, „by PAX przesta∏ staç na bacznoÊç przed w∏adzami”, by potrafi∏
zajàç stanowisko w wielu aktualnych sprawach, zw∏aszcza wobec krytycznej sy-
tuacji, w jakiej znalaz∏a si´ PRL40.

Szeremietiew przekaza∏ równie˝ zgromadzonym na konferencji tekst oÊwiad-
czenia, w którym zwrócono uwag´ na pi´ç kwestii ró˝niàcych m∏odych paksow-
ców od grupy kierowanej przez Piaseckiego. By∏y to: stosunek do demokracji, do
PZPR, do ZSRR, do spo∏eczeƒstwa i wreszcie do KoÊcio∏a41.

Podj´cie przez Piaseckiego decyzji o czystce w PAX praktycznie zakoƒczy∏o
funkcjonowanie tzw. grupy Szeremietiewa. Ironià losu by∏a to ostatnia powa˝na
decyzja w ˝yciu Piaseckiego, który zmar∏ kilka tygodni póêniej. Jak s∏usznie za-
uwa˝y∏ Ryszard Skwarski: „Najbli˝szy okres mia∏ pokazaç, ˝e on [tj. Szeremie-
tiew] i jego koledzy dali si´ »wyciàç« za pi´ç dwunasta”42.

Leszek Moczulski wspomina, i˝ w poufnej rozmowie z Szeremietiewem usta-
li∏, ˝e w momencie, gdy dojdzie do otwartego kryzysu w PAX, kilkanaÊcie od-
dzia∏ów stowarzyszenia zg∏osiç mia∏o akces do ROPCiO, og∏aszajàc to na kon-
ferencjach prasowych i wywieszajàc na budynkach odpowiednie transparenty43.
Tak si´ jednak nie sta∏o. Zadecydowa∏a o tym g∏ównie wewn´trzna s∏aboÊç gru-
py, której podstawowym spoiwem by∏a przede wszystkim niech´ç do linii poli-
tycznej prezentowanej przez Boles∏awa Piaseckiego. Wi´kszoÊç jej cz∏onków
odci´∏a si´ od Szeremietiewa, gdy ten popad∏ w konflikt z w∏adzami PAX. Tyl-
ko cz´Êç zbuntowanych zbli˝y∏a si´ do Moczulskiego. Trzech z nich, Szeremie-
tiew, Jandziszak i Pstràg-Bieleƒski, 15 sierpnia 1979 r. zainicjowa∏o dzia∏alnoÊç
Zwiàzku Narodowego Katolików44, który po dwóch tygodniach istnienia jako
grupa skonfederowana zg∏osi∏ swój akces do nowo powsta∏ej partii politycznej,

39 AIPN, 0364/50, t. 3, Informacja dotyczàca konferencji prasowej elementów antysocjalistycznych
z udzia∏em zachodnich dziennikarzy, Warszawa, 11 X 1978 r., k. 164–165; AIPN, 0364/50, t. 3, Pi-
smo zast´pcy dyrektora Departamentu II MSW p∏k. Zdzis∏awa Sarewicza do zast´pcy dyrektora De-
partamentu IV MSW p∏k. Ryszarda Wójcickiego, Warszawa, 13 X 1978 r., k. 166–167.
40 Ibidem. 
41 Wywiad z Romualdem Szeremietiewem. Czego pragnà…, s. 25–26; A. Dudek, G. Pytel, op. cit.,
s. 321.
42 R. Skwarski, op. cit., s. 62.
43 L. Moczulski, Lustracja. Rzecz o teraêniejszoÊci i przesz∏oÊci, Warszawa 2001, s. 235.
44 OÊwiadczenie ROPCiO na temat powstania Zwiàzku Narodowego Katolików, sierpieƒ 1979 r.,
kopia w zbiorach autora; R. Szeremietiew, op. cit., s. 45.
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Konfederacji Polski Niepodleg∏ej. W szeregach KPN znalaz∏ si´ równie˝ Tade-
usz Staƒski.

Po aresztowaniu Moczulskiego 23 wrzeÊnia 1980 r. Szeremietiew stanà∏ na
czele Konfederacji, której dzia∏aniami de facto kierowa∏ do chwili aresztowania
23 stycznia 1981 r. Wraz z Moczulskim oraz by∏ymi paksowcami, Staƒskim i Jan-
dziszakiem, zosta∏ oskar˝ony w tzw. pierwszym procesie KPN (czerwiec 1981–
–paêdziernik 1982) o prowadzenie dzia∏alnoÊci zmierzajàcej do obalenia prze-
mocà ustroju PRL45. Moczulskiego skazano wówczas na kar´ siedmiu lat pozba-
wienia wolnoÊci, Staƒskiego i Szeremietiewa na pi´ç lat, a Jandziszaka na dwa
lata w zawieszeniu na pi´ç. Wyrok uprawomocni∏ si´ 1 lipca 1983 r. Skazani
opuÊcili wi´zienie na mocy amnestii z 1984 r.

GRZEGORZ WALIGÓRA (ur. 1975) – historyk, doktor nauk humanistycznych.
Zajmuje si´ dziejami opozycji demokratycznej w PRL. Autor ksià˝ek: Ruch
Wolnych Demokratów 1975–1980. Wybór dokumentów (2003) oraz Ruch
Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela w Polsce 1977–1981 (w druku). Obec-
nie przygotowuje Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka
i Obywatela w Polsce 1977–1981.

Romuald Szeremietiew – an oppositionist in PAX 
In the second half of the seventies in PAX Association (Stowarzyszenie PAX, an official

Catholic association depending on Communist government) some members started to dis-
agree with the binding political option represented by Boles∏aw Piasecki. It was quickly
noticed by the Security Service, which in the beginning of 1977 began a controlling inve-
stigation under cryptonym „Burza” („Thunderstorm”).

A group of young activists gathered round Romuald Szeremietiew, the speaker of PAX
voivodship department in Leszno, was thought to be the most serious danger. The group
was questioning the leader role of the party and postulated equality of citizens’ rights and
independence of Poland.

On 21st March 1977 Szeremietiew was put under investigation with cryptonym „Tak-
tyk” („Tactician”), led as a part of „Burza” investigation. Despite a good examination of
the case, the Security Service had many problems when invigilating Szeremietiew. The
most important one was lack of agents in his environment. Bugging had to be the basic
source of information.

In the end of 1977 the group of young activists was working on introducing vital chan-
ges in the Association. Apart from Szeremietiew the most active were Tadeusz Staƒski and
Maciej Pstràg-Bieleƒski. The systematic development of the group resulted in strong coun-
teractions by PAX authorities. On 7th April 1978 Szeremietiew and Staƒski were being

45 AIPN, 0141/3, Akta kontrolne Êledztwa w sprawie przeciwko L. Moczulskiemu i innym (23 IX
1980–8 X 1982), t. 3, Akt oskar˝enia, Warszawa, 6 III 1981 r., k. 3–28; Informacja o Êledztwie prze-
ciwko cz∏onkom kierownictwa antysocjalistycznego ugrupowania pn. Konfederacja Polski Niepodle-
g∏ej, Warszawa 1981 [w:] Opozycja demokratyczna w Polsce w Êwietle akt KC PZPR 1976–1980.
Wybór dokumentów, wybór, wst´p i oprac. ¸. Kamiƒski, P. Piotrowski, Wroc∏aw 2002, s. 323–328;
M. Reniak, KPN, kulisy, fakty, dokumenty, Warszawa 1982, s. 94.
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questioned. Ten days later they resigned from their posts in the Association. According to Sze-
remietiew, PAX authorities convinced them that their voluntary resignation would guaran-
tee that no-one else would be repressed. Nevertheless Szeremietiew was still a member of
the Board of the Association.

The final decisions were taken on 6th October 1978 on the PAX Board meeting. Pia-
secki (who was very ill at the time) decided to exclude Szeremietiew from the organiza-
tion. Four days later Szeremietiew took part in a press conference, where he presented his
views on situation in PAX. He also presented the text of declaration in which five main
differences between the young and the group of Piasecki were underlined. The differences
included attitudes towards democracy, Polish United Workers’ Party (PZPR), USSR, socie-
ty and Church.

Excluding Szeremietiew from PAX practically became an end of the group of young re-
formators.

Romuald Szeremietiew – opozycjonista w PAX
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