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Nr 158

1987 lipiec 7, Warszawa – Notatka służbowa na temat przygotowań działaczy SW do 
prowadzenia „działalności terrorystycznej” w Polsce i ich kontaktów z zachodnimi 
ośrodkami dywersji, sporządzona przez dyrektora Departamentu I MSW gen. Zdzisława 
Sarewicza, tajne specjalnego znaczenia 

I. W ramach prowadzonego przez wywiad MSW rozpracowania ośrodków dywersji 
antysocjalistycznej na Zachodzie, w tym emigracyjnych struktur „Solidarności” i ich 
kanałów łączności z krajem, uzyskano szereg wiarygodnych sygnałów o powiązaniach 
niektórych działaczy dywersyjnych z zachodnimi organizacjami terrorystycznymi (np. 
przedstawiciela Solidarności Walczącej na Zachodzie – A[ndrzeja] Wirgi z organizacją 
Rote Armee Fraktion1) lub przygotowaniach do przerzutu do Polski amunicji i broni 
(Józef Przybylski2 – były działacz regionu gdańskiego, obecnie zamieszkały w Belgii, 
specjalizujący się w przerzucie do kraju drogą morską sprzętu dla podziemia). Priorytet 
nadany śledzeniu i uwiarygodnieniu tych informacji pozwolił ustalić, że szczególną ak-
tywność w zakresie planowania i inspirowania przygotowań do prowadzenia działalno-
ści terrorystycznej na terenie Polski przejawiają:

– wymieniony już Andrzej Wirga zamieszkały w Moguncji – RFN;
– Józef Lebenbaum3 – szef ośrodka dywersyjnego Niezależna Agencja Wydawnicza4 

w Lund – Szwecja;
– Marian Kaleta5 zamieszkały w Malmö – Szwecja.
Osoby te odbywają wspólne narady służące omawianiu planowanych działań terrory-

stycznych. J[ózef] Lebenbaum, a zwłaszcza M[arian] Kaleta, są stałymi współpracowni-
kami dyrektora Biura „Solidarności” za granicą – J[erzego] Milewskiego.

II. W ostatnim czasie, w ramach kontrolowanego kanału łączności J[ózefa] Leben-
bauma z działaczami struktur podziemnych w Gdańsku, wywiad odnotował znaczne 
wzmożenie tempa przygotowań tych struktur do przeprowadzenia konkretnych operacji 
terrorystycznych.

Działacze ci to, według wszelkiego prawdopodobieństwa, Andrzej Kołodziej – szef 
gdańskiego oddziału Solidarności Walczącej, i Krzysztof Szymański6 – „niezależny” 
działacz podziemia, blisko związany z Bogdanem Borusewiczem.

1 Rote Armee Fraktion (Frakcja Czerwonej Armii) – niemiecka komunistyczna grupa terrorystyczna, powstała 
w 1970 r., odpowiedzialna za szereg zamachów i morderstw.
2 Józef Przybylski (ur. 1943) – działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, w VIII 1980 r. członek MKS 
w Gdańsku, wyemigrował do Belgii.
3 Józef Lebenbaum, ps. „J.L.”, „Józek” (ur. 1930) – dziennikarz, działacz emigracyjny. Od 1969 r. w Szwecji, 
w 1983 r. założyciel i kierownik Niezależnej Agencji Polskiej w Lund, organizował pomoc fi nansową i materialną 
dla podziemia w kraju.
4 Właśc. Niezależna Agencja Polska (Independent Polish Agency) – powołana w IV 1983 r. w Lund, zajmowała się 
organizowaniem pomocy dla podziemnej „Solidarności”.
5 Marian Kaleta, ps. „Rex” (ur. 1945) – od 1970 r. w Szwecji, współpracownik Biura Koordynacyjnego NSZZ 
„Solidarność” za Granicą, organizator przerzutów sprzętu i materiałów dla podziemia w kraju.
6 Krzysztof Szymański (ur. 1948) – elektromonter, działacz opozycyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, organizator 
kanałów przerzutowych z Szwecji, aresztowany we IX 1987 r. przy przejęciu kolejnego transportu z rąk agenta SB.
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Z dotychczasowego rozpoznania wynika, że:
– A[ndrzej] Kołodziej stoi na czele ok. 20-osobowej grupy terrorystycznej, z czego 

połowa otrzymuje stałe pensje;
– grupa ta odpowiedzialna jest za wybuch przed Komitetem PZPR w Gdyni, co miało 

stanowić sprawdzian jej operatywności, ustalenie reakcji społeczeństwa i władz na tego 
typu akcje;

– następna akcja planowana jest na sierpień, prawdopodobnie w związku z rocznica-
mi „S[olidarności]”, a wymierzona będzie w „ośrodki jednoznacznie identyfi kujące się 
z aparatem ucisku”. Są to: komitety, milicyjne magazyny i bazy samochodowe lub inne, 
jak np. akcja na więzienie w celu uwolnienia ludzi;

– po akcji sierpniowej następowałyby kolejne akty terroru, cyklicznie, na początku 
co dwa miesiące, a następnie częściej;

– grupa zamierza pozostać anonimowa przez dłuższy okres czasu, a po ok. 10 uda-
nych akcjach powołać nową organizację ofi cjalnie niezwiązaną z żadnym nurtem opo-
zycyjnym; 

– grupa posiada: 8 szt[uk] broni, 20 radiotelefonów, ok. 200 kg trotylu, petardy, gra-
naty z gazem łzawiącym itp.;

– A[ndrzej] Kołodziej ocenia potrzeby fi nansowe grupy na 1000 USD miesięcznie. 
Ze środków tych nabywane są okazyjnie materiały wybuchowe i broń.

Należy tu podkreślić wybitnie inspiracyjną rolę J[ózefa] Lebenbauma, wobec którego 
A[ndrzej] Kołodziej stwierdza: „Rozumiem pańskie zaniepokojenie trwającą – zbyt dłu-
go – ciszą. Bardzo niezręczne dla nas było rozpoczynanie tego typu działań przed wizytą 
Papieża”. J[ózef] Lebenbaum pozostaje w bliskich kontaktach z ofi cjalnymi instytucjami 
Stanów Zjednoczonych. Na przełomie maja i czerwca br. przebywał on w USA, prowa-
dząc rozmowy związane z fi nansowaniem kierowanej przezeń Niezależnej Agencji Wy-
dawniczej z funkcjonariuszami Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji (National 
Endowment for Democracy7) i związku zawodowego AFL-CIO8, gdzie jego rozmówcą 
był ekspert ds. polskich – Adrian Karatnycky9. W 1986 r. ośrodek J[ózefa] Lebenbauma 
otrzymał od NED dotację 30 800 USD.

Podobną inspiracyjną rolę wobec A[ndrzeja] Kołodzieja w wymiarze krajowym od-
grywa K[rzysztof] Szymański.

Na uwagę zasługuje fakt, że w[yżej] wym[ieniony] kanał łączności J[ózefa] Leben-
bauma jest aktywnie wykorzystywany przez J[erzego] Milewskiego do przesyłania szy-
frowanej łączności komputerowej do swojego przedstawiciela w kraju i struktur TKK.

III. W realizowane na bieżąco działanie operacyjne włączone zostało Biuro Śledcze 
MSW, które w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wybuchu w Gdyni bę-
dzie dokumentować procesowo działania rozpoznanych członków opisanej grupy terro-
rystycznej.

7 National Endowment for Democracy – prywatna amerykańska fundacja, powołana w 1983 r. celem wspierania 
rozwoju demokracji na świecie. Udzielała fi nansowego wsparcia polskim strukturom podziemnym.
8 AFL-CIO – American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, amerykańska centrala 
związkowa.
9 Adian Karatnycky (ur. 1954) – publicysta, działacz społeczny, działacz organizacji pozarządowych, ekspert 
w sprawach Europy Środkowo-Wschodniej.



381

Działania wywiadu będą zmierzały do uzyskania bezpośrednich dowodów uczestni-
ctwa fi nansowanych przez instytucje amerykańskie ośrodków dywersji w planowaniu, 
przygotowywaniu oraz fi nansowym i materiałowym wspomaganiu terroryzmu w Polsce.

W porozumieniu z Biurem Śledczym i właściwymi Wojewódzkimi Urzędami Spraw 
Wewnętrznych podjęte zostaną czynności służące niedopuszczeniu do przeprowadzenia 
planowanych aktów terrorystycznych, przy jednoczesnym zabezpieczeniu maksymalnej 
ilości materiałów dowodowych.

IV. Przejęte dotychczas przez wywiad materiały w ramach kontrolowanego kana-
łu łączności jednoznacznie wykazują czynne zaangażowanie J[ózefa] Lebenbauma na 
rzecz grupy terrorystycznej.

Istnieje realna szansa zabezpieczenia materiałów o charakterze ściśle procesowym. 
Równałoby to się z likwidacją kanału łączności i aresztowaniem rozpoznanych człon-
ków grupy w ramach przeciwdziałania planowanym aktom terroru.

W zależności od uzyskanych w wyniku działań operacyjno-śledczych materiałów 
dowodowych proponuje się:

– złożenie stosownych protestów ambasadorom USA, Belgii, Szwecji i RFN w związ-
ku z prowadzeniem z terytoriów reprezentowanych państw i za pieniądze płynące z ich 
ofi cjalnych instytucji przygotowań do przeprowadzenia akcji terrorystycznych w Polsce,

– przeprowadzenie odpowiednich przedsięwzięć propagandowych.
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