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1989 styczeń 11, Warszawa – Notatka dotycząca Kazimierza Michalczyka1, sporządzona 
przez inspektora Wydziału XI Departamentu I MSW ppor. S. Futymę, tajne specjalnego 
znaczenia 

Michalczyka Kazimierz, s. Edwarda i Ireny, ur. 19 XII 1951 r. Gliwice, wykształcenie 
zawodowe, do wyjazdu z kraju zam[ieszkały] Gliwice, ul. [...], zatrudniony jako kie-
rowca, od 1983 r. przebywa w Berlinie Zachodnim, zam[ieszkały] [...] Berlin, posiada 
obywatelstwo RFN. 

„Fanos” w latach 1980–1981 był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadze-
niu stanu wojennego działał nadal w strukturach „S[olidarności]”, m.in. poprzez pomoc 
w druku ulotek i ich kolportażu. W związku z tym został internowany w dniu 6 XI 1982 r., 
zwolniony z internowania 9 XII 1982 r. W czerwcu 1983 r. wyjeżdża na pobyt stały do 
RFN. Od tego czasu przebywa w Berlinie Zachodnim.

Wg danych przekazanych przez źródła „E” oraz „Gunadr”, „Fanos” zajmuje się 
działalnością na rzecz nielegalnych ugrupowań w kraju. Aktualnie związany jest z kie-
rowanym przez „Cyborga” wydawnictwem „Pogląd”. Figuruje też jako przedstawiciel 
„Solidarity with Solidarity” w Berlinie Zachodnim. Ze wstępnego rozpoznania wynika, 
iż „Fanos” powiązany jest ze strukturą Solidarność Walcząca. Jako takiego przedstawił 
go agentowi członek kierownictwa SW ps[eudonim] „Mea”.

„Fanos” w rozmowie z „E” ujawnił, iż posiada kontakt ze strukturami podziemnymi 
działającymi na terenie Górnego Śląska.

Do chwili obecnej znanymi nam przejawami działalności „Fanosa” są:
– organizowanie przy współpracy T[adeusza] Jarskiego fi rm na terenie kraju stano-

wiących przykrycie dla działalności SW (szczegóły w sprawie „E”),
– zorganizowanie akcji malowania szkalujących napisów na gmachu P[olskiej] 

M[isji] W[ojskowej] w Berlinie Zachodnim,
– przyjmowanie i organizacja pobytów osób powiązanych z różnymi ugrupowaniami 

podziemnymi w kraju, m.in. ostatnio podejmował R[omualda] Szeremietiewa2,
– udział w organizowanych przez „Cyborga” i „Kadmosa” przerzutach do kraju 

sprzętu i literatury na rzecz podziemia.
Aktualne rozpracowanie „Fanosa” zmierzać będzie do ustalenia stopnia powiązań 

„Fanosa” ze strukturą Solidarność Walcząca, jego funkcji i zadań, a także, poprzez jego 
osobę, do rozpoznania funkcjonowania górnośląskiego oddziału SW. W związku z po-
wyższym „Fanos” został zarejestrowany do sprawy obiektowej „Fedora”.

Źródło: AIPN, 02203/100, k. 107–108, mps.

a Wyraz dopisany odręcznie.
1 Kazimierz Michalczyk (ur. 1951) – kierowca, działacz opozycyjny i emigracyjny. Działacz NSZZ „Solidarność”, 
drukarz podziemny, w stanie wojennym internowany, od 1983 r. na emigracji w Berlinie Zachodnim, współpracow-
nik „Poglądu”, współpracownik SW i działacz PPN, przedstawiciel oddziału katowickiego i Wydziału Wschodniego 
SW, działacz licznych organizacji emigracyjnych.
2 Romuald Szeremietiew (ur. 1945) – prawnik, działacz opozycyjny. Uczestnik Marca ’68, 1967–1972 w SD, 
1973–1978 w PAX,  uczestnik ROPCiO, działacz KPN, aresztowany w I 1981 r., w X 1982 r. skazany na 5 lat 
więzienia, w VII 1984 r. zwolniony na mocy amnestii, od 1985 r. prezes PPN, w 1987 r. w USA. 1991–1992 oraz 
1997–2001 wiceminister obrony narodowej, 1997–2001 poseł.




