
            LECH   I JAROSŁAW  KACZYŃSCY nieznane  biografie 
Redakcja  Białego  Orła udostępnia zebrane  artykuły  oraz  komentarze  o Lechu  Kaczyńskim , 
które  są druzgocące , ale   uczciwość  zakazuje  cenzurowania  źródeł    osobach  publicznych , 
które  zajmowały się  i zajmują polityką  i reprezentowały  i reprezentują  Polskę. 

                  JAROSŁAW  KACZYŃSKI  MA TECZKĘ  TAJNEGO  
              AGENTA  KOMUNISTYCZNYCH  SŁUŻB  BEZPIECZEŃSTWA

Skan teczki pracy  tajnego współpracownika z  MSW 
                         TW  Balbina 

     Skąd się  wzięła  ta teczka  ? 
Nie da się  takiej  teczki podrobić ! 

https://www.facebook.com/amazgula/posts/2530940510463284/

Podstawowe stwierdzenia w tych  informacjach są niezgodne ze stanem faktycznym.
Zweryfikowane przez: AFP Europe - ale  AFP  Europe  to nie  jest IPN  !
Zewnętrzni weryfikatorzy informacji  na Facebooku musieli  uznać politycznie neutralny Kodeks
zasad Międzynarodowej Sieci Weryfikowania Informacji (International Fact-Checking Network).
Zewnętrzni  weryfikatorzy  informacji  analizują  artykuły  prasowe  i  starają  się  ustalać  ich
wiarygodność. Są  to jednak osoby niewiarygodne  gdyż Facebook  stosuje  polityczną poprawność
oraz  cenzurę  ! 
Wikipedia  podaje, że  Jarosław  Kaczyński :
W  połowie  2006  planował  ujawnienie  dokumentów  ze  swojej  „teczki”,  założonej  mu  przez
funkcjonariuszy  Służby  Bezpieczeństwa.  Deklarację  takiego  zamiaru  ogłosił  kilka  miesięcy
wcześniej, następnie jednak tłumaczył, że nie może tego uczynić, gdyż są w niej ślady ingerencji
pułkownika Jana Lesiaka.  Dwie znajdujące się w niej  deklaracje lojalności zostały uznane za
podrobione  nie  później  niż  w  1993,  zaś  postępowanie  przygotowawcze  w  tej  sprawie  zostało
umorzone  w 2008 w związku  z  przedawnieniem karalności.  Po  raz  pierwszy o  jego  rzekomej
lojalce  poinformował  tygodnik  „Nie”,  którego  redakcja  przyznała,  że  dokument  ten  był
sfałszowany.  Instytut  Pamięci  Narodowej  –  KTO ??   uznał,  że  oświadczenie  o  zaniechaniu
szkodliwej  dla PRL działalności  znajdujące się w tomie 2 Kwestionariusza Ewidencyjnego pod
pseudonimem  JAR, zostało sfałszowane. W 2010 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie
stwierdzające,  że  Jarosław  Kaczyński  jako  kandydat  w  wyborach  prezydenckich  złożył
oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą. 
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Sprawę  tzw.  szafy  Lesiaka,  w  której  przechowywane  były  opracowane  przez  jego  zespół
dokumenty, w 1997 ujawnił Zbigniew Siemiątkowski, minister-koordynator służb specjalnych w
rządzie  Włodzimierza  Cimoszewicza.  W  1999  za  kadencji  Hanny  Suchockiej  na  stanowisku
ministra  sprawiedliwości,  sprawę  umorzono;  prokuratura  uznała  wówczas,  że  inwigilacja  była
błędem, a nie przestępstwem. W 2005 po objęciu rządów przez braci Kaczyńskich wrócono do
sprawy.  Jednak  wbrew  wcześniejszym zapowiedziom  nie  opublikowano materiałów  z  „szafy
Lesiaka”, które pozostały tajne.  A  jednak!

Prokuratura postawiła jednak Lesiakowi zarzuty, a 20 września 2006 rozpoczął się jego proces.
Lesiak  został  w  nim  oskarżony  o  przekroczenie  w  latach  1991–1997  uprawnień,  m.in.  przez
stosowanie  technik  operacyjnych  i  źródeł  osobowych  wobec  legalnie  działających  partii
politycznych, za co grozi mu do 3 lat więzienia. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy w Warszawie
umorzył postępowanie ze względu na przedawnienie karalności czynu. Uznał zarazem, że Lesiak
złamał prawo, przekraczając swoje uprawnienia, dezintegrując legalnie działające partie polityczne.
Jednocześnie oczyścił go z zarzutu o udział w wypadkach losowych liderów partii politycznych
(m.in. spowodowanie wypadków samochodowych i włamań do mieszkań). Podając ustne motywy
takiego  rozstrzygnięcia,  wskazał,  że  czyny  zarzucane  Lesiakowi  przedawnione  były  już  w
momencie stawiania zarzutów w 2001 (za czasów urzędowania Lecha Kaczyńskiego jako ministra
sprawiedliwości). 
Lesiak podejrzewany był także o sfałszowanie w latach 90. teczki Jarosława Kaczyńskiego.
Sam podejrzany temu nie zaprzeczał – kto i kiedy  stwierdził, że  nie zaprzeczał  ? a sprawa
była  przedmiotem osobnego dochodzenia  prokuratorskiego,  które  umorzono  w 2008 z  powodu
przedawnienia. 
Zmarł 18 maja 2020 roku w Warszawie. 

Nie tak prosto, nie tak prosto ! 

Umorzono sprawę fałszerstwa "lojalki" J. Kaczyńskiego  6  marca 2008

Z  powodu  przedawnienia  karalności  przestępstwa,  umorzono  śledztwo  w sprawie  sfałszowania
rzekomej  "lojalki"  Jarosława Kaczyńskiego ze stanu wojennego.  Prokuratura  uznała  bezspornie,
że "lojalkę" podrobiono w całości - co stało się "nie później" niż w czerwcu 1993 r. 
Rzekome  oświadczenie  J.  Kaczyńskiego  z 17  grudnia  1981 r.  głosiło,  że "będzie  przestrzegał
przepisów stanu wojennego". Lider PiS - który zawiadomił prokuraturę o przestępstwie - wiele razy
sugerował, że fałszerstwa mógł się dopuścić płk Urzędu Ochrony Państwa Jan Lesiak, w ramach
inwigilacji prawicy przez UOP w latach 90.

O wydaniu 29 lutego postanowienia o umorzeniu śledztwa poinformowała w czwartek rzeczniczka
Prokuratury Okręgowej w Warszawie Katarzyna Szeska. Nie jest ono prawomocne.

Śledztwo dotyczyło podrobienia "w bliżej nieustalonym czasie, nie później niż 3 czerwca 1993 r.
w Warszawie  dokumentu,  znajdującego  się  w teczce  osobowej  b.  SB  - dotyczącej  Jarosława
Kaczyńskiego, przechowywanej w Instytucie Pamięci Narodowej - w postaci oświadczenia z dnia
17 grudnia 1981 r., z którego wynika, iż Jarosław Kaczyński +będzie przestrzegał przepisy stanu
wojennego  co oznacza,  że nie  będzie  podejmował  działalności  przeciwko  obowiązującemu
porządkowi prawnemu w PRL+".

"Prokuratura  informuje,  że w toku  przeprowadzonego  śledztwa  – na  czym  to  śledztwo
polegało, jakie są  akta tego  rzekomego śledztwa  i  jakimi metodami było prowadzone  ?
ustalono w sposób bezsporny i niebudzący wątpliwości, że oświadczenie, o którym mowa, zostało
podrobione w całości" - dodała Szeska w komunikacie zamieszczonym w internecie.
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Drugim  wątkiem  śledztwa  było  "poświadczenie  nieprawdy,  w czasie  i miejscu  jak  wyżej,
w notatkach służbowych funkcjonariuszy b. SB z 18 grudnia 1981 r. - znajdujących się w teczce
dotyczącej  J.  Kaczyńskiego,  przechowywanej  w Instytucie  Pamięci  Narodowej  - nieprawdy
co do okoliczności  mających  znaczenie  prawne,  a dotyczących  zatrzymania  ww.,
przeprowadzonych  z nim  rozmów  oraz zobowiązania  się  ww.  do podjęcia  współpracy
z funkcjonariuszami ówczesnego MSW".

Oba wątki umorzono wobec przedawnienia karalności przestępstwa.
Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub od 3 miesięcy do 5 lat więzienia
dla tego,  kto "w celu użycia za autentyczny",  podrabia dokument.  Karze od 3 miesięcy do 5 lat
więzienia podlega zaś funkcjonariusz, który poświadcza nieprawdę.

Śledztwo w sprawie sfałszowania teczki, założonej J. Kaczyńskiemu przez SB, wszczęto w 2006 r.
z zawiadomienia lidera PiS. Według stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości z 2006 r,, "istnieją
dowody"  - JAKIE  i GDZIE SĄ  TE  DOWODY ?  że doszło do sfałszowania dokumentów J.
Kaczyńskiego z teczki, założonej mu przez SB, a obecnie znajdującej się w IPN. Zdaniem resortu,
nie budzi  wątpliwości  to,  że "w  ramach  inwigilacji  prawicy  w latach  90.  służby  specjalne
fałszowały  dokumenty,  m.in.  w celu  skompromitowania  działaczy  prawicy,  a szczególnie  braci
Kaczyńskich".

W 1998 r.  stołeczny sąd uznał  już,  że Kaczyński nie podpisywał  w 1981 r.  żadnej  "lojalki".  Tak
zakończył się proces karny wytoczony przez J. Kaczyńskiego tygodnikowi "Nie" za opublikowanie
w nim w 1993 r. sfałszowanej "lojalki". Marka Barańskiego z "Nie" skazano za to na karę grzywny
(jeszcze przed wyrokiem przyznał, że "lojalka" była fałszywa, a on sam padł ofiarą "prowokacji
UOP", za co przeprosił Kaczyńskiego).

Sąd uznał wtedy, że Kaczyński nie podpisał "lojalki" i że nie był współpracownikiem SB, bo notatki
oficera SB są niewiarygodne, a zeznania Kaczyńskiego zasługują na wiarę.
 A  jednak!  Zdaniem sądu,  jednak  brak  jest  podstaw  do "jednoznacznego  stwierdzenia",
że "lojalkę" sfałszowano w UOP.
Ujawniając w 2006 r. swą teczkę, J. Kaczyński oświadczył,  że są w niej  dwa sfałszowane - jego
zdaniem, prawdopodobnie w 1992 lub 1993 r. w UOP - dokumenty, opisujące rzekome podpisanie
przez niego tzw. lojalki ze stanu wojennego. Pytany, dlaczego nie ujawnił teczki wcześniej, lider
PiS odparł, że "są tam ślady działania pana Lesiaka".
Sam Lesiak mówił, że nie fałszował "lojalki"; zaprzeczał też, że to pracujące dla niego osoby
dostarczyły  "lojalkę" do "Nie". Lesiak  stał  na czele  tajnego zespołu  w UOP,  który od 1992 r.
prowadził  operacje  przeciw  ugrupowaniom  prawicowym,  m.in.  Porozumieniu  Centrum  - partii
braci  Kaczyńskich.  W 2007 r.  Sąd  Okręgowy  w Warszawie  orzekł,  że Lesiak  przekroczył
uprawnienia,  działając na rzecz dezintegracji  legalnych ugrupowań, ale proces umorzył,  uznając,
że sprawa się przedawniła.
pap, ss
https://www.wprost.pl/kraj/125089/Umorzono-sprawe-falszerstwa-lojalki-J-Kaczynskiego.html

Lesiak milczy w sądzie o lojalce Kaczyńskiego 
Bogdan Wróblewski 27.10.2006 
Barański: ?do fałszerstwa doszło w UOP"
Jestem wewnętrznie pewny, że za rzekomą lojalką Jarosława Kaczyńskiego stoi Jan Lesiak i jego
zespół w UOP, choć nie wierzę, by on to wykonał samodzielnie, a nie na polecenie - zeznawał
wczoraj  przed  sądem  Marek  Barański,  dziś  naczelny  "Trybuny".  Barański  zeznawał  jawnie  w
procesie płk. Lesiaka oskarżonego o bezprawne działania wobec partii politycznych w latach 1991-
97, czyli o tzw. inwigilację prawicy. 
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Rzekomą "lojalkę" Jarosława Kaczyńskiego, czyli zobowiązanie z 17 grudnia 1981 r., że "będzie
przestrzegał  przepisów stanu wojennego"  Barański  opublikował  w tygodniku "Nie"  w czerwcu
1993 r. Wówczas był przekonany, że to kopia prawdziwego oświadczenia Kaczyńskiego. Kaczyński
wytoczył Barańskiemu proces i go wygrał (sąd skazał dziennikarza na grzywnę).
 Sprawa rozstrzygnięta  została  już  po  ujawnieniu  szafy  Lesiaka  w 1997 r.  Już  wtedy,  a  także
wczoraj  Barański  powtarzał,  że  padł  ofiarą  prowokacji  służb.  

- Zadałem pytania, na czyje polecenie i kto sfabrykował "lojalkę" i czy wiedział o tym Andrzej
Milczanowski [ówczesny szef MSW]. Te pytania są do dziś aktualne - mówił wczoraj Barański.  

Kserokopie rzekomej deklaracji lojalności, a także kopie podpisów Jarosław Kaczyńskiego oraz
funkcjonariuszy  SB  znalazły  się  w  szafie  Lesiaka,  który  był  w  UOP  naczelnikiem  zespołu
inspekcyjno-operacyjnego, wcześniej zaś oficerem SB. Sam Lesiak publicznie twierdził,  że jego
ludzie  wyjaśniali  tylko,  od  kogo "Nie"  dostało  "lojalkę"  i  czy  jest  prawdziwa.  Tak też  jest  to
zapisane w obciążającym Lesiaka dokumencie z jego szafy pt. "Notatka dotycząca zrealizowanych
przedsięwzięć operacyjnych w stosunku do niektórych radykalnych ugrupowań politycznych"  z
sierpnia  1993  r.  Z  odtajnionych  akt  sprawy wiadomo,  że  ktoś  kupno  kopii  rzekomej  "lojalki"
oferował też w 1993 r. sekretarce zarządu wojewódzkiego Porozumienia Centrum w Warszawie.  
W czerwcu tego roku Jarosław Kaczyński ujawnił swoją teczkę z IPN. Poinformował wówczas, że
służby  specjalne  inwigilujące  prawicę  w  latach  90.  dołożyły  do  niej  spreparowaną  lojalkę,  i
zainicjował nowe śledztwo w tej sprawie.
Kilka dni temu "Super Express" poinformował, że śledczy ustalili już dwóch funkcjonariuszy UOP 
odpowiedzialnych za to fałszerstwo. Prokuratura tego nie potwierdziła. 
Barański ani w śledztwie, ani wczoraj nie był w stanie podać, kto przyniósł mu fałszywkę. Ale - 
zeznawał - "za czasów AWS usłyszałem w kuluarach Sejmu nazwisko Lesiak w kontekście lojalki i 
całej akcji". Dalej, powołując się na rozmówców z ówczesnej sejmowej komisji ds. służb 
specjalnych, Barański mówił, że "do fałszerstwa doszło w UOP". 

- Sejmowa komisja ds. służb mogła uzyskać istotne informacje na temat przebiegu tej operacji, w 
tym autorstwa lojalki. Gdyby zwolnić Zbigniewa Siemiątkowskiego z tajemnicy państwowej 
[minister koordynator ds. służb, który w 1997 r. ujawnił istnienie szafy Lesiaka], to on już wie, kto 
ją wykonał i za co odpowiada Lesiak - mówił Barański. 
Siemiątkowski będzie świadkiem w tym procesie. 
Wczoraj Lesiak zeznaniom Barańskiego przed sądem nie zaprzeczył. 

Inwigilacja prawicy inaczej 

Przed naczelnym "Trybuny" zeznawał b. działacz PC i Ruchu dla Rzeczypospolitej Paweł O. (nie 
zgodził się na ujawnienie nazwiska). Przedstawił się jako "antykomunista od dziecka". Sąd odczytał
też jego zeznania w śledztwie w 1998 r. 
Opowiadał głównie o tym, jakimi ludźmi z agenturalną - jego zdaniem - przeszłością otaczał się
lider RdR Romuald Szeremietiew. Powołując się na rozmowę z oficerem UOP, która miała miejsce
podczas  popijawy w siedzibie  RdR w 1995 r.,  wymienił  czterech  znaczących  polityków PiS  i
europosła  Samoobrony  wskazanych  przez  funkcjonariusza  jako  agentów.  
- Doszedłem do wniosku, że jestem sterowany i mój przewodniczący partii też jest sterowany -
zeznawał Paweł O. Gdy domagał się usunięcia jednego z działaczy, o którym miał informacje, że
współpracuje z WSI, lider partii miał mu powiedzieć: "Co ci to przeszkadza, chcesz być posłem czy
senatorem?". W końcu odszedł z partii.  Sąd kilka razy dopytywał się,  co wie o "inspiracjach z
zewnątrz", które miały rozbić RdR. - Po upadku komuny w każdym kole PC czy RdR było po
tysiąc osób. 
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Ale rozsiewano plotki, o jednym mówili Żyd, o innym - że ubek, o innym, że był w PZPR, i liczba 
członków topniała - wspominał Paweł O. 

- Jak to się stało, że został pan świadkiem w tej sprawie? - zapytał wreszcie pełnomocnik 
oskarżycieli posiłkowych. - Z polecenia Jarosława Kaczyńskiego - odparł świadek. 

A  jednak ! Przed nim zeznawał, ale w utajnionej części procesu, Leszek E., jeden z b. 
funkcjonariuszy UOP, którzy pracowali w komisji spisującej zawartość szafy Lesiaka. 

Jeszcze 80 świadków 
Następne przesłuchania 9 listopada. Obrońca Jana Lesiaka Przemysław Iwan nie zgodził się na 
skreślenie żadnego z ponad 80 świadków przesłuchanych w śledztwie (prokurator chciał 
zredukować ich liczbę). - Czy uda się ich przesłuchać do marca 2007 r., gdy sprawa ulegnie 
przedawnieniu? - W tym tempie - nie sadzę - odpowiedział adwokat. 

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,3705868.html

Instytut został powołany 19 stycznia 1999 na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
                                                              https://sprawdzam.afp.com

                                                  W  jakim celu  fałszowano  takie  teczki ? 
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                                 Skąd  Wałęsa  wziął  ten dokument  ? Sam  go podrobił??

18 października 1989 roku, taka data widnieje na lojalce, którą miał podpisać Jarosław Kaczyński.
Nigdy  wcześniej  nikt  nie  publikował  podobnego  dokumentu.  Teraz  zrobił  to  największy  wróg
prezesa partii rządzącej .Mogącą pogrzebać polityczną karierę Jarosława Kaczyńskiego fotografię,
opublikował były prezydent RP Lech Wałęsa. Obaj panowie są skonfliktowani od niemalże samego
początku III Rzeczpospolitej. Fakt, że to właśnie on opublikował kontrowersyjny dokument, nie
dziwi. Były premier na każdym kroku przecież oskarża Wałęsę, o bycie TW "Bolkiem"   .     

https://pikio.pl/kaczynski-zniszczony/
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https://pikio.pl/kaczynski-zniszczony/


http://gazetapolskapl.blogspot.com/2016/05/kod-avanti-sensacja-kaczynski-tajnym.html

                   
                                         Fałszywe życiorysy Lecha i Jarosława Kaczyńskich 
                                                  w Encyklopedii Solidarności 

http://www.kontrateksty.pl
Krzysztof Łoziński :: Historia :: 23 lutego 2011, 12:54
Ze  zdumieniem  przeczytałem  życiorysy  Lecha  i  Jarosława  Kaczyńskich  zamieszczone  w
Encyklopedii  Solidarności,  publikacji  powstałej,  jak  twierdzi  wydawca,  we  współpracy  z  IPN.
Życiorysy te nie tylko tworzone są „metodą Adama Słodowego (coś z niczego)", ale i zawierają
informacje ewidentnie nieprawdziwe.Zacznijmy od wspomnianej metody. Polega ona na tym, by
nieliczne fakty z mizernej w rzeczywistości działalności obu braci w opozycji w PRL, przedstawiać
tak,  aby  stworzyć  wrażenie  bohaterów  pierwszej  wagi.  Część  pierwsza  tej  metody  polega  na
pracowitym wyliczeniu mało istotnych faktów, tak aby wytworzyć ich mnogość. I tak na przykład:
Lech Kaczyński to  „W 1976 zbierał pieniądze dla represjonowanych po wydarzeniach Czerwca
robotników Ursusa i Radomia. Od 1977 współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, nast. KSS
KOR". Czytelnik nie znający dobrze tych spraw ma wrażenie, że miały miejsce 3 fakty, podczas,
gdy mowa cały czas o jednym i tym samym (współpracą z KOR). Następnie: „autor w niezależnym
piśmie  ‘Robotnik  Wybrzeża´,  [...]  działacz  WZZ Wybrzeża,  prowadził  szkolenia  i  wykłady dla
robotników z prawa pracy i historii." 
I  znowu  jedno  i  to  samo  wymienione  kilka  razy  innymi  słowami.Podobnie  z  opisem  działań
Jarosława  Kaczyńskiego:  „Od  1976  współpracownik  KOR,  nast.  KSS  KOR,  w  1976  zbierał
informacje o represjach wobec uczestników wydarzeń Czerwca, uczestnik akcji pomocy, w czasie
wyjazdu do Płocka zatrzymany. 
Od 1977 współpracownik Biura Interwencyjnego KOR, nast.  KSS KOR, badał m.in.  przypadki
morderstw popełnionych przez funkcjonariuszy MO i SB. Uczestnik akcji ulotkowych w 1978 w
związku z procesem Kazimierza Świtonia, nast. w 1980 w obronie Edmunda Zadrożyńskiego. 
W  1978  przez  kilka  miesięcy  p.o.  kierownik  Biura  Interwencyjnego  w  zastępstwie  Zofii
Romaszewskiej." I znów jedno i to samo rozbudowane do granic wytrzymałości papieru, a znaczy
tylko: „współpracownik Biura Interwencyjnego KOR", reszta się w tym zawiera. 
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W przypadku  obu  panów  niby  wszystkie  te  informacje  są  prawdziwe,  ale  pisane  jest  metodą
pracowitego  wyliczania  wszystkiego  co  robili,  nawet  gdy  jest  to  naciągane  za  uszy,  jak  owo
zastępowanie Zofii Romaszewskiej (w konspiracji raz po raz ktoś kogoś zastępował, ale mało kto
pisze to w życiorysie). 
Ale zostawmy ten wątek, bo to w zasadzie się zgadza, tylko jest sztucznie rozdęte by robić wrażenie
czegoś  znacznie  większego,  niż  w  rzeczywistości  było.Gorzej,  że  pojawiają  się  informacje
ewidentnie nieprawdziwe. I tak na przykład Lech Kaczyński:  "W VIII 1980 uczestnik strajku w
Stoczni Gdańskiej im. Lenina,
 doradca MKS, współautor tekstu Porozumienia Gdańskiego". W rzeczywistości Lech Kaczyński
WCALE nie uczestniczył w strajku sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej. Nie był ani doradcą
MKS, ani współautorem tekstu porozumienia.  Był w stoczni jeden raz,  pod sam koniec strajku
przez około godzinę. Poza krotką rozmową z Bogdanem Borusewiczem (z której nic nie wynikało),
nic więcej tam nie robił. 
Co ciekawe, Lech Kaczyński nigdy publicznie nie twierdził, że brał udział w tym strajku. Takie
bajki rozpowszechniał natomiast jego brat.
Albo: (Lech Kaczyński) „od I 1986 członek TKK „S". 1987-1989 w składzie sekretariatu KKW".
Według  biuletynu  IPN,  Lech  Kaczyński  został  dokooptowany  do  KKW 29  kwietnia  1989  (3
tygodnie po porozumieniach Okrągłego Stołu), członkiem TKK zaś nie był wcale, zresztą ciała o
nazwie TKK nie było, było TKW (Tymczasowa Komisja Wykonawcza w składzie:               

Bujak, Frasyniuk, Lis i Hardek, nikt więcej). Manipulacja polega na przemilczeniu, że grupa zwana
„sekretariatem KKW" nie była częścią KKW, tylko czymś w rodzaju biura zaplecza, jedną z wielu
grup  wspierających  podziemne  kierownictwo  Solidarności.  To  takie  samo  naciągniecie  faktów,
jakby sekretarkę premiera nazwać członkiem Rady Ministrów.
Podobny passus znajdujemy w życiorysie Jarosława Kaczyńskiego: „od 1983 współpracownik TKK
‘S´, m.in. od 1986 kierownik biura społeczno-politycznego TKK, od jesieni 1987 sekretarz KKW ‘S
´." Jarosław Kaczyński w sposób oczywisty nie był „sekretarzem KKW", tylko był jedną z osób w
tym „sekretariacie", który w skład KKW nie wchodził.

 Przy okazji dowiadujemy się o istnieniu jakiegoś „biura społeczno-politycznego TKK", o którym,
będąc bardzo blisko podziemnych władz „S" w tamtym czasie,  dziwnym trafem nie słyszałem.
Przypomnę przy tym, że, jak już pisałem, istniała Tymczasowa Komisja Wykonawcza, a żadnego
TKK nie było, jego „biura społeczno-politycznego" tym bardziej.
W życiorysie  Jarosława  Kaczyńskiego  czytamy też:  „W VIII  1980  przyjechał  do  Wrocławia  i
spotkał się z przedstawicielami MKS; nast. aresztowany, zwolniony 1 IX na mocy Porozumień
Sierpniowych; od IX w „S", kierownik sekcji prawnej Ośrodka Badań Społecznych przy MKZ,
nast. Regionie Mazowsze." Nie wiem po co Jarosław Kaczyński pojechał do Wrocławia i w czyim
imieniu. Nie został tam „aresztowany", tylko zatrzymany na 48 godzin z nieznanego powodu. Dość
istotna różnica, bo zatrzymywać milicja mogła bez powodu.
 
Na liście osób, których zwolnienia domagali się strajkujący, go nie ma, więc prawdopodobnie został
zwolniony zwyczajnie, bo minęło 48 godzin. Co do Ośrodka Badań Społecznych, to działał on przy
Zarządzie Regionu Mazowsze jako ciało doradcze, i według dokumentów Regionu, nie było w nim
żadnych formalnych „sekcji", ani ich „kierowników". Być może jacyś ludzie siedzący w jednym
pokoju nieformalnie nazywali się sekcją. Z tego co pamiętam, to Jarosław Kaczyński był po prostu
pracownikiem biurowym OBS, nawet nie Biura Regionu, tylko jednego z ciał doradczych. Po co to
pisać w życiorysie?Ale najciekawsze jest  na koniec: (Jarosław Kaczyński)  „14 II - 10 IX 1979
rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Płocku w ramach SOR [SOS] krypt. Pomoc; 18 II
1980 - 24 IX 1982 przez Wydz. III KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Prawnik; 20 I - 9
VIII 1982 przez Wydz. IX Dep. III MSW w ramach KE krypt. Jar; 1981-1984 przez Wydz. III-2
SUSW w ramach SO krypt. Klub." 
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No patrzcie państwo, bóg wojny, całe SB nad nim pracowało. Naprawdę większość akt pod tymi
sygnaturami  to  akta  „rozpracowania  obiektowego",  czyli  rozpracowania  całych grup ludzi,  czy
środowisk. Nazwisko Jarosława Kaczyńskiego pojawia się w nich okazjonalnie, jako jednej z osób,
która gdzieś była i to wszystko. Jedyną teczkę, Kwestionariusz Ewidencyjny, założono mu w 1982
roku  z  powodu  podpisania  deklaracji  Klubów  Służbie  Niepodległości,  kanapowej  partyjki  bez
większego znaczenia. 
W  tej  teczce  prawie  nic  nie  ma,  więc  SB,  tak  naprawdę  mało  się  Jarosławem  Kaczyńskim
zajmowała i to w dodatku bardzo krótko, od 20 stycznia do 9 sierpnia 1982 roku, zaledwie pół roku.
Jak na „członka władz krajowych podziemnej Solidarności (cytat ze strony PiS)" to bardzo mało.
No, ale skoro to Lech Kaczyński, a nie Lech Wałęsa, negocjował Porozumienia Gdańskie 1980
roku, to cała reszta nie ma znaczenia.

Krzysztof Łoziński
Jarosław Kaczyński mi zaimponował - przyznaje jeden z autorów stanu wojennego generał 
Czesław Kiszczak w wywiadzie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Generał poza wyjaśnianiem wielu 
szczegółów ze swojego życia wspomina, w jakich okolicznościach poznał braci Kaczyńskich. - 
Najpierw Lecha. Brał udział w negocjacjach w Magdalence, które poprzedziły Okrągły Stół. 

Zabierał głos rzadko, ale konkretnie - wspomina prezydenta Kiszczak. Niedługo potem, już w 
trakcie obrad przyszło mu też podać rękę bratu Lecha Jarosławowi.  Wyskoczył do mnie z 
żartobliwymi pretensjami: " Panie generale, pan internował brata, a mnie nie. Teraz brat chodzi z 
nożyczkami i obcina kupony, robi wielką politykę, a ja nie mam czym się pochwalić". 
Powiedziałem, że nic straconego, bo jestem szefem MSW, kodeks karny obowiązuje, mogę to 
nadrobić - opowiada Kiszczak o okolicznościach poznania Jarosława      

  OJCIEC  BRACI.
27.09.11, 23:17 www.emito.net/ 

Najbardziej tajemnicza postać rodu. Zawsze w cieniu wydarzeń. Kim był Rajmund Kaczyński -
pyta "Super Express".Mieszkał na Żoliborzu. Na ulicy Lisa-Kuli, gdzie pamiętają go do dziś. Sąsiad
opowiada: W tej kamienicy mieszkała rodzina Kaczyńskich. Mieszkanie mieli piękne. Na trzech
piętrach,  z  dwoma  balkonami  i  tarasem.  Trudno  odnaleźć  jego  grób.  W  Muzeum  Powstania
Warszawskiego dziennik dowiedział się, że Rajmund Kaczyński spoczywa na Starych Powązkach.
Kwatera 154b, skromny nagrobek z czarnego marmuru.Rajmund Kaczyński nie doczekał chwili,
gdy jego synowie sięgną po najważniejsze urzędy. Zmarł 17 kwietnia 2005 roku (dwa lata temu -
przyp. red.); Lech Kaczyński był wtedy prezydentem Warszawy, a Jarosław prezesem PiS.  Lech i
Jarosław rzadko chwalili się ojcem. Może dlatego, że jako tytan pracy rzadko bywał w domu. A
może z  innego powodu.Bo Rajmund miał  współpracować po wojnie  z  PZPR organizując  przy
Politechnice Warszawskiej 2-letnie kursy szkoleniowe. Dzięki nim partyjni kacykowie mogli się
legitymować dyplomami ukończenia studiów.

"1) Pierwszy cudowny przypadek w życiu Jarosława to zawrotna kariera jego ojca Rajmunda. Tuż
po wojnie żołnierzy AK, rozstrzeliwano, osadzano w więzieniach, sadzano na nogach od stołka,
torturowano,  w  najlepszym  razie  wykluczano  z  życia  społecznego.  Tymczasem  Rajmund
Kaczyński, żołnierz AK, tuż po wojnie dostaje od stalinowskiej władzy wypasiony apartament na
Żoliborzu, jak na tamte czasy rzecz poza zasięgiem zwykłego obywatela, nawet szarego członka
PZPR.
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2) Cud drugi, żołnierz AK, mąż sanitariuszki AK, dostaje posadę wykładowcy na Politechnice 
Warszawskiej i oboje żyją sobie z jednej pensji jak pączki w maśle. W tym czasie gdy w Polsce 
rządzi Bierut, a właściwie Stalin rządzi Bierutem, posada dla Akowca na uczelni brzmi jak ponury 
żart, jednak rzecz miała miejsce.
3) Cud trzeci, rodzą się bliźniaki i jako dzieci akowskiego małżeństwa, na początku lat 60, kiedy 
większość dzieci akowców opłakuje swoich rodziców, albo czeka na ich powrót z więzienia, nasze 
orły zabawiają się w reżimowej TV.
4) Cud czwarty. Jarosław Kaczyński jako jedyny działacz opozycji, z kręgu doradców Lecha 
Wałęsy nie zostaje internowany.
5) Cud piąty, Jarosław Kaczyński odmawia (tak twierdzi) podpisania lojalki i jako jedyny 
opozycjonista odmawiający władzy PRL zostaje zwolniony do domu, co więcej nikt go nie nęka, w 
okresie 1982-1989.
6) Cud szósty, Jarosław Kaczyński jako jedyny opozycjonista ma sfałszowaną teczkę i jako jedyny 
opozycjonista domagający się powszechnej lustracji ujawnia swoja teczkę dopiero po naciskach 
prasy.

7) Cud  siódmy  to  cud  zagadka.  Jaki  jest  związek  między  ofiarowanym  Rajmundowi
Kaczyńskiemu przez PRL apartamentem na Żoliborzu,  pracą wczasach stalinowskich na
Politechnice Warszawskiej, karierą filmową bliźniaków i brakiem internowania Jarosława
Kaczyńskiego w stanie wojennym?

Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK
Rajmund Kaczyński, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci
szczególna troską. Opowieściami o wykańczaniu bolszewików? Kto wie, czym mógł zaimponować 
oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy 
już nie nękał? Być może postraszył esbeka lustracją, układem, oligarchią? A może po prostu oficer 
zadzwonił do ojca, O ojcu Jarosława i Lecha Kaczyńskich dziś wiadomo przede wszystkim to, że 
zmarł siedem lat temu. O jego pamięć nigdy nie zadbała najbliższa rodzina. Nie chciała zadbać.
Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK
Rajmund Kaczyński, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci
szczególna troską. Opowieściami o wykańczaniu bolszewików? Kto wie, czym mógł zaimponować 
oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy 
już nie nękał?                               
           
 Być może postraszył esbeka lustracją, układem, oligarchią? A może po prostu oficer zadzwonił do 
ojca,kazał odebrać syna, wyłoić w tyłek i obiecać, że się więcej nie będzie wygłupiał. Wiecie, 
rozumiecie towarzysze z PiS tak po starej partyjnej znajomości. Pomożecie rozwiązać zagadki 
cudownego życia wodza ".
Cud! Rajmund Kaczyński zmarł 17 kwietnia 2005 roku.Został pochowany bez rozgłosu i ceremonii
jaka  się  przynależy  żołnierzowi  AK.Dlaczego  synusiowie  tak  cichutko  go  pochowali,bez
mediów,bez  sztandarów i  hymnów,przemówień  o  zasługach  jakie  włożył  w  utrwalanie  władzy
ludowej.

9) Cud! W PiSowskim IPN brak dokumentów z działalności opozycyjnej Jarosława z lat 1982 do
1989.Kto tam posprzątał i czego tak bardzo się wstydził ten wielki PiSowski patriota?
Jadwiga zapraszała koleżanki z Instytutu Badań Literackich na służbowe prywatki do mieszkania na
warszawskim Żoliborzu. Wystarczyło przebić się przez ścianę papierosowego dymu nad fotelem, by
z bliska zobaczyć jej męża Rajmunda. Był szczupły, niezbyt wysoki, cichy i lekko stłamszony. 
Takim zapamiętały go jej przyjaciółki.
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– Jadwiga sugerowała nam, że nie był to ten rycerz na białym koniu, na którego czekała całe życie, 
ale raczej przypadkowe małżeństwo – wspomina jedna z przyjaciółek. – W tej rodzinie zawsze 
więcej mówiło się o siostrze Jadzi, Marii, i o jej mężu, czyli wujku Stanisławie Miedzy-
Tomaszewskim, niż o Rajmundzie.

O mężu Jadwigi, ojcu Lecha i Jarosława Kaczyńskich, koleżanki z IBL wiedziały wtedy bardzo
niewiele.  Że  był  kiedyś  ranny  w  Powstaniu  Warszawskim,  że  pracował  na  Politechnice
Warszawskiej i że nie zrobił wielkiej kariery.– Czuć było, że Jadwiga nie przepada za nim, więc
tego drażliwego tematu się raczej nie poruszało – mówi przyjaciółka. Gdy zmarł w 2005 roku,
został wymazany z pamięci. – Tak jakby nigdy nie istniał – dodaje. – Nigdy nie potrafiłam tego
zrozumieć,  dlaczego wokół  matki,  która nie  brała  nawet  udziału w powstaniu,  bracia  stworzyli
legendę  wojenną,  a  o  ojcu  zupełnie  zapomnieli?

Pseudonim"Irka"

Mieszkający od wielu lat w Australii Jerzy Fiedler, pseudonim "Grot", pamięta Rajmunda jeszcze
sprzed  wojny.  Chodzili  razem  do  liceum  matematyczno-fizycznego  w  Baranowiczach,  które
Rajmund skończył w 1939 roku.Jego ojciec – Aleksander Kaczyński – był ważnym urzędnikiem
kolejowym. Po ślubie z pochodzącą spod Odessy Franciszką osiedlił się w Grajewie na Podlasiu. To
tam w roku 1922 urodził się Rajmund (miał jeszcze brata i siostrę, którzy zmarli w dzieciństwie).
Gdy  pięć  lat  później  kolej  państwowa  zaoferowała  Aleksandrowi  Kaczyńskiemu  stanowisko
naczelnika  ekspedycji  węzła,  rodzina  przeniosła  się  do  Baranowicz,  największego  miasta
województwa nowogródzkiego, ważnego ośrodka gospodarczego, siedziby garnizonu wojskowego i
oddziału  Korpusu  Ochrony  Pogranicza.Fiedler  spotkał  Rajmunda  w  Warszawie  w 1940  roku  i
trochę się zdziwił, ale ten wyjaśnił, że po wkroczeniu Sowietów rodzina w obawie przed zsyłką na
Sybir uciekła do stolicy. – Tylko że on tutaj nie znał nikogo – mówi Fiedler. Zaproponował koledze
przystąpienie do armii podziemnej. Rajmund od razu się zgodził. 

Powiedział, że teraz będzie "Irką". Skąd ten pseudonim? Bo tak nazywała się jego ukochana.
Energiczny, zdecydowany, służbista. Takim zapamiętał Rajmunda Jacek Cydzik, pseudonim "Ran",
który w roku 1943 prowadził tajne kursy dla podchorążych. Rajmund się wyróżniał, więc "Ran"
powierzył  mu  dowództwo  drużyny  (7  drużyna,  III  pluton,  kompania  K-1  pułku  "Baszta").
Potem decyzji trochę żałował, bo atmosfera w drużynie "Irki" nie była najlepsza. Podwładni wciąż
się na niego skarżyli. – Nawet w wojsku nie co dzień wyzywa się ludzi od skurwysynów – mówił
przed  laty  "Ran".  –  Ale  swoich  ludzi  wyszkolił  dobrze  –  dodawał.
Fiedler mówi, że ojciec braci Kaczyńskich miał pewien feler charakteru: – Rajmund lubił narzucać
swoją  wolę,  bo  uważał,  że  tylko  on  ma  rację.  Wciąż  się  wykłócał  o  najdrobniejsze  rzeczy.
                                                                   
1 sierpnia 1944 r., kiedy wybiła godzina "W", Kaczyński poprowadził swoją drużynę na jednostkę
kawalerii  SS  stacjonującą  na  torze  wyścigów  konnych  na  Służewcu.  Za  poprowadzenie  tego
szturmu dostał  później  Krzyż  Walecznych.  Ale  w zasadzie  na  tym skończył  się  jego udział  w
powstańczych walkach.Niemcy odstrzelili mu kciuk prawej ręki. Bardzo krwawił, więc przekazał
dowodzenie i wycofał się za mur wyścigów. Opatrywała go Helena Wołłowicz, ps. "Rena", ciotka
Bronisława Komorowskiego. Po latach opowiadała, że nie było po nim widać strachu. Z ręką na
temblaku doczekał  kapitulacji  Mokotowa. Trafił  do obozu przejściowego w Skierniewicach.  Tu
znów spotkał się z Fiedlerem, który wspomina: – Stąd mieli nas wysłać do obozów jenieckich.
Ale  Rajmund powiedział,  że  do żadnych Niemiec  nie  pojedzie,  i  pokazał  "Grotowi" furmankę
zbierającą z ulic nieboszczyków.
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 – Ja stąd z nimi wyjadę – powiedział. – Położył się na furmance i kazał przykryć trupami – 
opowiada Fiedler. – Ryzykując rozstrzelanie, wydostał się na wolność, a my pojechaliśmy do 
obozów.

Po tej ucieczce (po latach otrzymał za nią order Virtuti Militari) Rajmund krążył po Polsce. 
Pojechał na krótko do Krakowa, potem do Łodzi, gdzie po wojnie, przed powrotem do Warszawy, 
skończył studia na Politechnice Łódzkiej.

Z 320 żołnierzy kompanii K-1 powstanie przeżyło nie więcej niż 30. Trzymali się zawsze razem. 
Co roku spotykali się 1 sierpnia na cmentarzu Powązkowskim, a potem – pod czujnym okiem UB – 
szli się napić do restauracji w hotelu Warszawa. – Nie widywałam Rajmunda na tych spotkaniach, 
ale może dlatego, że studiował wtedy w Łodzi – mówi łączniczka R. z kompanii K-
Inni sądzą jednak, że to dlatego, iż czuł już respekt przed władzą i nie chciał się narażać. – Miał 
dość konspiracji i nielegalnych działań – mówi Fiedler, "Grot". – Dlatego tak bardzo mu się nie 
podobało, że jego chłopcy zaczęli się potem kręcić koło tej opozycji.

"Kiedy zaczęła się nagonka na Armię Krajową, było rzeczą prawdopodobną, że dosięgnie i jego – 
napisał na dziennikarskim portalu Studio Opinii jego znajomy ze studiów, który nie chce ujawnić 
nazwiska. – Koledzy doradzili jako osłonę – zapisanie się do partii. Z pozyskania Rajmunda 
Kaczyńskiego, człowieka z opinią uczciwego i sympatycznego, Oddziałowa Organizacja Partyjna 
była zadowolona. Nie był ani lizusem, ani donosicielem".

Łączniczka R. uważa jednak, że informacja o wstąpieniu Rajmunda do PZPR jest nieprawdziwa i
krzywdząca. W kwestionariuszach osobowych z lat 60., jakie udało mi się odnaleźć, Kaczyński
senior w rubryce przynależność partyjna konsekwentnie wpisywał: "bezpartyjny". Jego nazwisko
nie pojawia się ani w dokumentach komitetu uczelnianego PZPR Politechniki Warszawskiej, gdzie
pracował, ani we wspomnieniach najstarszych pracowników uczelni. Zaprzecza też prof. Wiesław
Gogół, który z Kaczyńskim pracował od końca lat 50. w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki
Warszawskiej.

Z drugiej strony, z całą pewnością Rajmund nie był też kimś, komu wpadłby do głowy pomysł
obalania komunizmu. Uczelniana organizacja partyjna systematycznie wystawiała mu dobrą opinię.
Był człowiekiem zaufanym. Dzięki temu mógł już w latach 60. wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty
do Anglii,  Belgii,  Holandii,  RFN, Włoch i  Libii.  Władze PRL doceniały i  nagradzały lojalnych
pracowników – w latach 70.  Rada Państwa przyznała Rajmundowi Kaczyńskiemu Złoty Krzyż
Zasługi.
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 JESZCZE PRZED WIZYTĄ w USA Lech Kaczyński odwiedził  Izrael,  gdzie ujawnił,  że  jego
matka chrzestna była Żydówką. To straszne! To burzy naszą wizję świata. Odkąd czytaliśmy "Listę
Żydów w Polsce", na której figurował Jarosław, a Lech nie, myśleliśmy, że przynajmniej on jest
czysty.Ostatnio o potwierdzenie pochodzenia Lech Kaczyński odpisał, iż nie musi on tego podawać.
Jednak w ostatnich dniach będąc na Kazimierzu w Krakowie - Lech Kaczyński przyznał wobec
obecnych... że historia narodu żydowskiego jest jego historią...  Teraz pozostaje jedynie udać się do
pewnych archiwów zagranicznych i zakupić metryki. Do dokładniejszego zbadania pozostaje tez
inny aspekt życia Rajmunda Kaczyńskiego, a mianowicie za okres II wojny światowej. 
Nie da się wykluczyć ze niedługo światło dzienne ujrzą nowe okoliczności. dokumentów, różnych
rozporządzeń i ogólników z lat 30 wynika, że nie można było nadać obywatelstwa takim osobom.
Nadto koniecznym było dokładne badanie życiorysów takich osób, w tym przodków począwszy od
1863  roku,  w  szczególności  zaś,  czy  przodkowie  nie  byli  beneficjentami  skonfiskowanych
majątków.
Kaczyńscy  taki  majątek  posiadali  pod  Łomżą.  

W przypadku Rajmunda Kaczyńskiego istnieje jeszcze jedna wątpliwość. Jest nią okres zaraz po II
wojnę światowej i jego rzekoma akowska działalność. Tu nie ma prawie żadnych informacji, prócz
tego,  ze  studiował  on  na  Politechnice  Łódzkiej.  Jeżeli  chodzi  o  ddziałalność  w  Powstaniu
Warszawskim, to z analizy monografii oddziału AK "Baszta", nie wynika, aby taka osoba należała
do tego oddziału.  Dziwnym jest też to, że ten "akowiec", już w 1945 roku w październiku, załapał
się  nas  studia  na  Politechnice  Łódzkiej.  Inni  za  działalność  w  AK  byli  prześladowani,  a  pan
Rajmund  studiował  zdobywając  w  ciągu  roku  z  hakiem  tytuł  magistra.  
Dalsza działalność Rajmunda jest znana - beneficjent okresu stalinizmu.

Żona Rajmunda była  Jadwiga  Kaczyńska  z  domu Jasiewicz,  córka  Aleksandra  Jasiewicza  oraz
Stefanii Szydlowskej primo voto, Fyuth,.Jadwiga, jak sama podaje, urodziła się w Starachowicach
w 1926, jako córka inżyniera budującego Zakłady Starachowickie. Kiedyś Pani Jadwiga w jednym
piśmie chlapnęła, że braćmi stryjecznymi byli Adam i Jerzy Szydłowski, urodzeni w 1924 roku w
Sosnowcu. Dalsza kwerenda, wykazała, że syn jednego z braci stryjecznych, Adam Szydłowski,
będący  obecnie  zastępca  USC  w  Będzinie,  jest  przewodniczącym  Zagłębiowskiego  Centrum
Kultury  Żydowskiej.  Informacja  ta  jest  dostępna  na  stronie  www  tego  stowarzyszenia.  

Adam Szydłowski w jednej z rozmów potwierdził, ze jego ojciec i stryj wyglądali z rysów tak, że
powinni trafić jako Żydzi z pierwszym transportem do Oświęcimia. Jak widać bliska rodzina braci
Kaczyńskich ma żydowskie pochodzenie. Sam Adam Szydłowski junior, twierdzi, że nie wie nic o
tym,  jakoby  był  rodzina  do  prezydenckiej  rodziny.  Obydwie  rodziny  dziwnym  zbiegiem
okoliczności twierdza, że są z Szydłowskich tego samego herbu. Jako naczelnik USC w Będzinie
nigdy  tez  nie  zajrzał  do  ksiąg  i  nie  wie,  w  jakiej  wierze  zostali  ochrzczeni  ojciec  i  stryj.  
Jerzy Szydłowski, stryj Jadwigi Kaczyńskiej zginął w KZ Mauthausen. Za życia był dyrektorem
gimnazjum  im  Prusa  w  Sosnowcu  i  założycielem  wielu  drużyn  harcerskich.  Zona  Jerzego
Szydłowskiego pochodziła z Galicji i  nazywała się z domu Mokrasinska. Z tego samego rejonu
pochodzą  przodkowie  Szydłowskich  i  Jasiewiczów.  Taka  informacja  jest  do  odszukania  w
publikacjach pisanych z udziałem Kaczyńskich. 

ZBIGNIEW  NOWAK 
Poniżej zainteresowania badawcze jednego z najważniejszych historyków Żydowskiego Instytutu 
Historycznego:    dr Paweł Fijałkowski  zajmuje się dziejami Żydów w dawnej Polsce (X-XVIII 
w.), historią polskiego protestantyzmu, pradziejami Mazowsza oraz obyczajowością starożytnych 
Greków i Rzymian.   Najważniejsze publikacje: Mennonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 
1945 r.), Rocznik Mazowiecki, t. 13, 2001, 

                                                                           14.



                                                                         

Morderca Żołnierzy Wyklętych !!!
Zamieszczone przez Liga Świata w dniu kwi 12, 2014 w archiwa IPN, Historia, Judeopolonia, 
Lustracja, 
 

Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego ery stalinizmu, pułkownik armii czerwonej – Wilhelm 
Świątkowski, zarazem rodzina ze strony babci Kaczyńskich – Franciszki Świątkowskiej. Wilhelm 
Świątkowski morderca Żołnierzy Wyklętych urodzony w Grenówce koło Odessy.                 
świątkowski (kaczyński) wilhelm morderca polaków

 http://popisowyprzekret.hvs.pl/lech-kalkenstein-kaczynski-mesjaszem-judeopoloni/
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Kaczyński z Kiszczakiem w Magdalence 

Architekci porozumienia się tzw. ,,opozycji demokratycznej” z komunistami w Polsce w latach 80-
tych skutecznie pomijają rolę spotkań w Magdalence, w tym rolę obecnego Prezydenta R. P. Lecha
Kaczyńskiego. Piszę skutecznie, ponieważ ,,układ” musi mieć swojego rezydenta na tzw. ,,prawicy”
w naszym kraju, ponieważ ktoś musi skutecznie kanalizować Polaków - Katolików.                    
Wcześniej  robił  to  Wałęsa  teraz  Kaczyński,  który  okazał  się  jeszcze  gorliwszym  sługusem
interesów  kosmopolitycznych  rządów  od  tego  pierwszego.  ,,Okrągły  stół”  o  którym  obecnie
wszystkie  liberalne  media  (TVP lpr-wską  nie  pomijając)  wspominają  jako  wielkie  zwycięstwo
demokracji prowadzącej do ,,zgody narodowej”. 

Każdy trochę myślący Polak wie, że ,,okrągły stół” był na rękę siepaczom komunistycznym, po to
aby komuniści zamienili książeczki czerwone na czekowe. Pseudo-opozycja w Polsce na czele z
Michnikiem, Kuroniem, Geremkiem i  Wałęsą  przygotowali  miękkie  lądowanie dla  komunistów
zamiast ich rozliczenia. Oczywiście, że bez porozumienia się, światowych mocarstw  nie byłoby
oddania władzy przez komunistów na rzecz ich agentów z różnych lóż masońskich zainstalowanych
w Nowym Yorku czy w Paryżu i Berlinie z koordynacją w Tel Avivie. Mieli tylko jeden problem,
jak ten plan mocodawców ze Wschodu i z Zachodu wdrożyć w Polsce i  właśnie do tego potrzebny
był teatr pod nazwą ,,okrągły stół” gdzie komuch dobrał sobie do rozmów swojego agenta. Jak coś
nie wychodziło przy ,,okrągłym stole”  rozmowy zakulisowe przenoszono do w Magdalenki. 
Gdy miałem zaszczyt być posłem na Sejm, zwróciłem się z zapytaniem poselskim do ówczesnego
Ministra  Sprawiedliwości  Zbigniewa Ziobro o ujawnienie protokołów z ,,obrad” z  Magdalenki,
przedstawicieli władzy i ,,opozycji”.

 Minister Ziobro odpowiedział mi, że spotkania w Magdalence nie były protokołowane. Nie wiem,
czy rzeczywiście mógł nie wiedzieć o tym, że były protokoły albo mnie okłamał, ponieważ nie
chciał rozgrzebywać roli w ,,Magdalence” Lecha Kaczyńskiego. Wyjaśniam, że protokoły z obrad
w ,,Magdalence” są.  Protokulantami byli: Jacek Ambroziak, Krzysztof Dubiński, Kazimierz Kłoda.
Część  kopii  tych  protokołów  posiadam.  Czytając  wypowiedzi  poszczególnych  przedstawicieli
władzy i pseudoopozycji, mam wrażenie jakby ci ludzie znali się od wielu lat, jakby to byli koledzy.
Stronę rządową reprezentowali; Kiszczak, Ciosek, Reykowski (on wszystkie ustalenia przekazywał
do Tel Avivu i od nich brał wskazówki), Sekuła, Gdula, Kwaśniewski i inni. 

 Ze strony tzw. opozycji udział brali: L. Kaczyński, Wałęsa, Geremek, Mazowiecki, Kuroń i inni
oraz Ks. Bp. Tadeusz Gocłowski i Ks. Alojzy Orszulik. Największe kariery polityczne z tych osób
które knuły w Magdalence zrobili L. Wałęsa, A. Kwaśniewski i obecny Prezydent L. Kaczyński i to
jemu poświęciłem szczególnie dużo uwagi czytając protokoły, ponieważ on teraz jest Prezydentem,
o pozostałych już dużo wiemy.    
       
 L. Kaczyński podczas spotkań z komunistami w Magdalence był bardzo ugodowy w stosunku do
Kiszczaka i  Sekuły,  grzeczny.  Forsował  zapisy  które  były  niekorzystne  dla  ,,Solidarności”  np.:
aby ,,Solidarność” nie była rejestrowana branżowo tylko przez rejestrację KK ,,S”. Motywował to
tym, że struktura związków branżowych jest strajkogenna, umacnia tendencje rewindykacyjne. 
L. Kaczyński  upewniał władzę, że rozumie ich zastrzeżenia i nie chcemy powtórzyć sytuacji z lat
80-81.  Forsował  również  zapis,  że  ,,S”  w  zakładzie  pracy  będzie  tworzyć  komisję
międzyzwiązkową do rozmów z dyrekcją.  Nie chciał  rejestracji  ,,S” oddolnie,  tylko od górnie,
ponieważ  struktura  oddolna  jest  konfliktogenna.  Następnie  podkreślał,  że  jak  władza  nie
zarejestruje tylko jedną odgórną organizacje związkową, to władza nie będzie miała partnera!!!
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Chodziło jemu i Mazowieckiemu, żeby ludzie nie byli samodzielni, żeby robotnicy byli zależni od
władz krajowych ,,S” a tam pełna kontrola wszelkiej maści agentury, tak by rozbiory Polski udały
się.  Ta dyskusja  odbyła się w dniu 27 01 1989 roku, obrady trwały od 11,30 do 22,15 i  kilka
podobnych spotkań w podobnym tonie. Dalej zgadzał się na pakiet kontrolny mandatów do Sejmu
dla PZPR, a resztę dajcie nam. Zaproponował,  aby wyrzuceni z pracy działacze ,,S” zachowali
ciągłość pracy i dostali 3 miesięczną odprawę (sic) i nie musieli wracać na swoje stanowisko pracy. 

Ani słowem nikt nie upomniał się o tych działaczy ,,S” którzy zostali wyrzuceni z Polski w stanie
wojennym,  żadnych  rozmów  o  naprawieniu  krzywdy  ludziom  i  ich  rodzinom  którzy  zostali
zamordowani w stanie wojennym lub zostali ranni, żadnego zadośćuczynienia dla dzieci poległych
robotników  ze  Śląska,  Pomorza  czy  KGHM,  tylko  kupczenie  interesem  milionów  Polaków,
tchórzostwo, podlizywanie się Kiszczakowi, Sekule, Kwaśniewskiemu. 

W tym czasie zostają zamordowani księża Niedzielak, Suchowolec, Zych, nikt nie interweniuje u
Kiszczaka, nie ma próby zerwania rozmów, jakby to ich nie interesowało. Debatowali przy suto
zastawionych  stołach,  z  wódą  na  nich,  tak  tworzyło  się  pseudoprawo pod  niepolskie  interesy,
kosztem  milionów  naiwnych  Polaków,  ten  teatr  trwa  do  dziś.  Proszę  zauważyć,  że
w ,,demokratycznych”  wyborach  na  urząd  prezydenta  zostali  jak  na  razie  tylko  ci  co  knuli  w
Magdalence: Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński - ci architekci porozumień z Magdalenki do dziś
pacyfikują  Naród.  Ani  ,,okrągły  stół”  ani  żadna  zdrada  ,,magdalenkowa”  nie  była  Polakom
potrzebna,  komuna  na  świecie  zbankrutowała  już  wiele  lat  temu,  trzeba  było  tylko  spokojnie
wyczekać rok, dwa i przejąć władzę, tak by nie dopuścić do tego co mamy dziś. 

Prezydent L. Kaczyński, nadal spotyka się z swoim kolegą z Magdalenki A. Kwaśniewskim, by to
on mu doradzał, a nie słucha tych co go wybrali. Jak silne są zobowiązania ,,magdalenkowe” tylko
ta grupa zdrajców Polski raczy wiedzieć. Tak jak dziś PiS, propagandowo zwalcza ,,okrągły stół” i
ustalenia  z  Magdalenki,  zapominając,  że  to  ich  wodzowie  też  tworzyli  tą  niechlubną  historię, 
odgrywając w niej kluczowe role.      Zygmunt Wrzodak    www.polishnews.com/

Z CZEGO PIS  SPŁACIŁ  KREDYT ? Brak jest o tym danych.
PiS zaciągnie kredyt na wybory. Może chodzić nawet o 20 mln zł
28.01.2015, http://wiadomosci.dziennik.pl/p
Rozmowy  z  bankiem  już  trwają,  mamy  dostać  kredyt  na  korzystnych  warunkach  -  ujawnił
"Newsweekowi"  rozmówca z  władz  PiS.  Według tygodnika  partia  Jarosława Kaczyńskiego ma
problemy  finansowe  i  potrzebuje  dużego  zastrzyku  gotówki.  Nieoficjalnie  mówi  się,  że  może
chodzić  nawet  o  20  mln  zł.  Pieniądze  są  PiS-owi  potrzebne,  bo  jak  ujawnił  "Newsweek"  w
najnowszym wydaniu, partia w 2014 r. udostępniała siedzibę na biznesowe negocjacje dla spółki
Srebrna, co może skutkować utratą rocznej subwencji z budżetu 

2 luty 2015   Gdzie są miliony Kaczyńskiego?!  Dramat PiS! Nie ma pieniędzy!
Nawet 17 mln zł rocznie z budżetu państwa i dodatkowy milion złotych z odsetek z lokat 
– do tej pory majątek Prawa i Sprawiedliwości był dość pokaźny. Teraz jednak wyszło na jaw,
że partia Jarosława Kaczyńskiego (65 l.) nie ma żadnych oszczędności. Co się stało z majątkiem PiS?
– Nie mamy żadnych zamrożonych środków – rozkłada ręce wiceprezes PiS i p.o. skarbnika partii
Beata Szydło (51 l.), gdy dopytujemy o lokaty na bankowych kontach partii. Bo do tej pory PiS w
ten  sposób  sobie  dorabiał.  Potwierdzają  to  sami  działacze.–  Zawsze  mieliśmy  pieniądze  na
lokatach.  Kiedy mamy wolne środki,  to bez sensu,  żeby leżały bezużytecznie na koncie,  lepiej
umieścić je na kontach oprocentowanych i zyskać jakiś przychód, to normalna sprawa – opowiada
senator Grzegorz Czelej (51 l.), który jeszcze nie tak dawno zajmował się pieniędzmi PiS-u.
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Partia na pewno miała lokaty jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy głównym  skarbnikiem był tam
Stanisław Kostrzewski (66 l.), ojciec gwiazdy telewizji Małgorzaty Rozenek (37 l.). Zrezygnował
jednak z tego stanowiska we wrześniu zeszłego roku – jak się mówiło, z osobistych powodów. Co
naprawdę Kostrzewski wie o finansach PiS?Na razie pewne jest jedno – na kampanię prezydencką
Andrzeja Dudy (43 l.) potrzeba 20 mln zł. PiS weźmie więc kredyt. Pieniądze partia zaoszczędzi też
na  samym  prezesie  –  rocznie  za  jego  ochronę  płaci  się  1,8  miliona  zł,  więc  lada  moment
zdecydowanie ją ograniczy.
 

Z  jakich pieniędzy.....37 tys. zł miesięcznie na fundację ojca Rydzyka, prawie 30 
mln kredytu PiS na wybory. To sprawozdanie mówi wszystko
16 kwietnia 2016    http://natemat.pl/     
36,9 tys. zł co miesiąc Prawo i Sprawiedliwość przekazuje związanej z o. Tadeuszem Rydzykiem fundacji
Lux Veritatis. Około miliona złotych rocznie polityków partii rządzącej kosztuje utrzymanie ochrony - to
jedne z najciekawszych danych, które wyłaniają się ze sprawozdań finansowych partii politycznych, które
podsumowuje właśnie Państwowa Komisja Wyborcza. 

Opowiem wam jak  TRWAM
  PIS  chce spłacić kredyt wyborczy u Tadeusza Rydzyka 
Pieniądze  ( które  spowrotem  wracają do  PIS.....? ) dla szkoły Tadeusza Rydzyka zostaną przyznane i
będą  "ratą  spłaty  kredytu  wyborczego",  tak  jak  planowana  ugoda  z  fundacją  Lux  Veritatis  -  uważają
posłowie PO. 
- PiS ma dług jako partia w banku, a nie w fundacji - odpowiada rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek.
Cezary Tomczyk i Tomasz Lenz (PO) przypominali  na dzisiejszej konferencji  prasowej w Sejmie, że w
ubiegłym tygodniu - przy okazji uchwalania budżet na 2016 r. - PiS zgłosił poprawkę przeznaczającą 20
mln zł z wydatków na kulturę, w tym teatry,  na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i  Medialnej w
Toruniu.   Wpłacajcie na Ojca  naszego..…

Ostatecznie  Sejm  jej  nie  głosował,  bo  została  wycofana.Dziś  premier  Beata  Szydło  zapowiedziała,  że
poprawka do budżetu przeznaczająca 20 mln zł na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
pojawi się w Senacie.Wiemy, że PiS w swoim programie poszedł bardzo daleko i oprócz 500 zł na każde
dziecko, postanowił przeznaczyć również 20 mln zł na ojca - w tym przypadku również na ojca Tadeusza -
powiedział  Tomczyk.  Jak mówił,  prezes  PiS Jarosław Kaczyński  przyznawał  po wyborach,  "że  to  ojcu
redaktorowi  zawdzięcza  PiS  to  wielkie  zwycięstwo",  a  premier  Szydło  nazywała  Tadeusza  Rydzyka
"członkiem wielkiej biało-czerwonej drużyny".
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Przekonywał, że pieniądze z budżetu dla szkoły o. Rydzyka zostaną przyznane, tylko "z innej puli" i 
stanowią "ratę spłaty kredytu wyborczego". Drugą ratą - przekonywali posłowie PO 
- ma być umorzenie sprawy sądowej, której stronami są fundacja założoną przez o. Rydzyka -
 Lux Veritatis i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.(......) 

               1  lipca  2019 Kredyt zaciągnięty przez Jarosława Kaczyńskiego – 
                      na pewno ma duże  oszczędności z  wielu lat pracy  jako poseł 

Jarosław Kaczyński zaciągnął kredyt w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. 
Stefczyka. Do spłaty zobowiązania pozostało ok. 107 tysięcy złotych.  W oświadczeniu przeczytać 
możemy, że gwarancją zabezpieczenia hipotecznego jest jego dom, a powodem zaciągnięcia 
kredytu: "opieka nad chorą mamą i koszty związane z jej upamiętnieniem". 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/oswiadczenie-majatkowe-jaroslawa-kaczynskiego-na-stronie-
sejmu/yg8m46m

RAPORT  NOWAKA

Gdzie jest kasa Telegrafu S.A...czyli Kaczyński rozlicz się!

We wrześniu 1990 roku powstała spółka Telegraf S.A. 50% kapitału założycielskiego przejął w niej
Jarosław Kaczyński. Został też przewodniczącym Rady Nadzorczej. Na początku było 250 mln, ale
w ciągu roku... pozbierano 50 mld zł. ... nigdy z tych środków sie nie rozliczonoWe wrześniu 1990
roku postała spółka Telegraf S.A. 50 % kapitału założycielskiego miał Jarosław Kaczyński.  Został
też przewodniczącym Rady Nadzorczej.  Obok w radzie zasiadał również przez sześć miesięcy jego
brat  -  Lech  Kaczyński.  Jak  widać,  „TELEGRAF”  S.A.  to  przede  wszystkim  prezes  Prawa  i
Sprawiedliwości, a prezes PiS to „TELEGRAF”.  

Tu jest dokumentacja pozyskana z Rejestru Handlowego firmy "Telegraf" S.A
Takie twierdzenie jest zasadne, bo jak wyjaśnić sytuacje, że ówczesny sekretarz stanu  przejął 50 %
kapitału akcyjnego oraz jednocześnie fotel przewodniczącego rady nadzorczej. Ktoś, kto ma taki
kapitał  i  jest  szefem  rady,  ma  najwięcej  do  powiedzenia  w  każdej  firmie.Na   początku   było
jedynie  250 mln zł,  by  w  ciągu roku pozyskać od firm państwowych 50 mld. Nigdy tej kasy nie
rozliczono.Taka wiedza płynie z załączonych  do akt rejestru handlowego spółki „TELEGRAF”
S.A. kopii dokumentów.       
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Można tak powiedzieć, ponieważ całe akta  rejestrowe firmy  „TELEGRAF” S.A. liczą zaledwie 20
stron  i  nie  ma  w  nich  żadnych  bilansów  lub  innych  dokumentów  finansowych.  Pokazane  tu
dokumenty  dowodzą,  jaki stosunek  mają liderzy Prawa i Sprawiedliwości -  obok wrodzonego
sprytu do przejmowania z naruszeniem prawa państwowych nieruchomości, do uwiarygodniania
prowadzonej  przez  siebie  działalności  gospodarczej.  Ten  stosunek  po  imieniu  nazywa  się  –
krętactwo ogromniej  wody. Nasuwa się pytanie – dlaczego  Jarosław Kaczyński,  aspirujący do
fotela premiera RP,  posiada  taką chęć do naruszania prawa, lekceważenia sądu gospodarczego oraz
partnerów handlowych lub innych instytucji, np. służb skarbowych. Z drugiej zaś strony wykazuje
niechęć do pokazania tego, co z mocy prawa, choćby sądowi rejestrowemu pokazać musi.

Po założeniu przez Jarosława Kaczynskiego, ówczesnego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta
Lecha Wałęsy spółki  „TELEGRAF” S.A., która  była niczym innym jak poprzednim wcieleniem
„Telewizji Familijna” S.A (250 mln zł od firm państwowych), pozyskano w ciągu roku prawie 50
mld zł (obecnie 50 mln). Na „TELEGRAF” S.A. płacił Budmiex, Metalexport, Bank Przemysłowo
Handlowy  w  Krakowie  i  PolKaufring.Prawie  wszyscy  wołają  –  Kaczyński  rozlicz  się  z 
„TELEGRAFU”...,  Kaczyński  to  „TELEGRAF”,  ale  nikt  to  obecnej  chwili  tak  naprawdę  nie
dokonał inwentaryzacji działalności  liderów Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie zaś  - Jarosława
Kaczynskiego. Nie zrobił, czy  też tego raczej nie   dopilnował  nawet  sąd gospodarczy. 

Mam tu na myśli przymuszenie zarejestrowanej spółki lub fundacji i do przekazania dokumentów.
Przy oglądzie akt powstaje nieodparte wrażenie, że biznes lidera PiS , a co  za tym idzie wielka kasa
-  50 mln zł.,  rozpłynęło  się  jak  bańka mydlana.  Gdzie się  podziały  te  środki  finansowe?Kasa
Fundacji  Prasowej  Solidarności  poszła  do  spółki  „Srebrna”  (z  bardzo  ograniczoną
odpowiedzialnością), Fundacji „Nowe Państwo”- To wiemy! Ale gdzie jest kasa „Telegrafu”?

W latach 1993- 2000 Prokuratura  Okręgowa w Warszawie prowadziła śledztwo  V Ds. 197/93 o 
niegospodarność  w  Fundacji  Prasowej  Solidarności.   Postępowanie  to  dotyczyło  ono
„TELEGRAFU” S.A.  Pikanterii  temu postępowaniu dodaje fakt, że zostało ono umorzone w maju
2000 roku, zatem w czasie, gdy resortem sprawiedliwości  rządzili ludzie z AWS. Wprawdzie nie
było wtedy jeszcze Lecha Kaczynskiego  na fotelu ministra, ale nie da się wykluczyć, że decyzja
podjęta miesiąc wcześniej  nie było zrobiona pod  niego.

Prokuratura po złożeniu wniosku w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej pokazała bez
problemu akta  tego postępowania. Wystąpił inny problem – akta, które mi udostępniono kończą się
na roku 1995. Na pytanie, gdzie  jest reszta materiałów – pani prokurator z uśmieszkiem na twarzy
stwierdziła, że przecież to jest wszystko! Zapytałem  więc - gdzie jest postanowienie o umorzeniu
tego śledztwa,  -  kto  wydał  decyzje i  jakie  jest  uzasadnienie,  ponieważ  w aktach nie  ma tego
dokumentu.  Każde  postępowania  musi  posiadać  taką  decyzje.  Pani  prokurator  wyraźnie
zakłopotana stwierdziła, że to archiwum coś zrobiło  nie tak i akta zapewne się niedługo odnajdą.
Uważam,  że  jeżeli  śledztwo  trwało  prawie  osiem  lat  i  skończyło  umorzeniem  w  czasie,  gdy
resortem kierowali ludzie z „TKM” lub tacy, którzy wyliczyli sobie, że ta formacja lada moment
będzie rządziła polską sprawiedliwością, to lepiej... zakończyć śledztwo dotyczące  liderów Prawa i
Sprawiedliwości.

Żeby było jeszcze  ciekawiej  –  ludzie  związani  z  biznesem Jarka  Kaczyńskiego – Parchowski,
Czabański  ,  Zalewski,  założyli  w tym samym czasie  inną  fundacje  – nazywa się  ona  fundacja
„WOLA”.I  w  tym  przypadku    jedyne  dokumenty  jakie  zostały  dostarczone  do  Rejestru
Handlowego to  jedynie akty notarialne z początku lat dziewięćdziesiątych. 
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 Obok tych dokumentów pojawia się jeszcze  tylko jeden - jest  nim zarządzenie sądu o przekazaniu
akt  sprawy do składnicy akt  z poleceniem ich przechowywania przez 30 lat. Stało się tak dlatego
ponieważ sąd  działając z  urzędu wszczął  w dniu 24 lipca 2001 roku postępowania o wpis do
rejestru stowarzyszeń... i fundacji (tu jest ten dokument), oraz uzupełnienia danych niezbędnych do
zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Postanowienie zostało wysłane na ostatni  znany adres. Odpowiedz Polskiej Poczty  brzmiała -  
adresat nieznany! Tak więc, brak  odpowiedzi legł u podstaw decyzji pani sędzi Stryjewskiej Beaty, 
która jednym podpisem „pomogła” siedzącemu obecnie w wiezieniu  liderowi Porozumienia 
Centrum, rozwiązać problem  niejasnych interesów fundacji „WOLA”. Pytanie – dlaczego sąd nie 
przymusił fundacji do rozliczenia się z bilansów za lata 1991 – 2001?.  Na to pytanie będzie szukała
odpowiedzi prokuratura w trybie art 44 konstytucji RP, podobnie jak  trzeba znaleźć odpowiedz na 
pytanie – gdzie szukać kasy po fundacjach „WOLA”,  FUNDACJI PRASOWEJ 
SOLIDARNOŚCI , TELEGRAFIE  i innych biznesach Jarosława Kaczynskiego.Zapytany przeze 
mnie o kasę „Telegrafu” poseł Konstanty Miodowicz odpowiedział- znam sprawie i wiem, ale 
musze zajmując się ta sprawa uważać na siebie.
Ryzykuje – cdn. 

Zbigniew NOWAK   źródło : raportnowaka.pl    2005-06-28  godz.11:34  typ  tekstu    PiS  inaczej.

 Samoobrona wyciąga Telegraf ...i ginie  Lepper    2007-09-04 

Politycy  Samoobrony  zaprezentowali  materiały,  które  - ich  zdaniem  - świadczą
o "przekrętach" przy tworzeniu przez obecnych liderów PiS, m.in. Jarosława Kaczyńskiego,
partii Porozumienie Centrum. 

Dziennikarze  otrzymali  na konferencji  prasowej  w Sejmie  kilkadziesiąt  stron  materiałów
zatytułowanych  - "Układ  zbudowany  przez  Jarosława  Kaczyńskiego".  Dokumenty  te  - jak
zapowiedział szef Samoobrony Andrzej Lepper - mają w niedługim czasie pojawić się na stronie
internetowej  Samoobrony.Premier  Jarosław  Kaczyński  już  przed  konferencją  odpierał  zarzuty
Samoobrony. "To, że Lepper, także na mój temat i na temat mojej obecnej i przeszłej partii, łgał
po staremu,  bo przecież  wcześniej  pisywał  to w tych  swoich  broszurkach,  to nie  jest  nic
zaskakującego"  - zaznaczył.  Jak  dodał,  "nieustannie  odgrzewa  się  te  stare  kotlety  (...),  kiedy
to Polska była na niebywałą skalę  rozkradana,  a tych którzy z tym walczyli  próbowano uczynić
złodziejami".Lepper  powtórzył  wcześniej  kilkakrotnie  formułowane  zarzuty,  że to Jarosław
Kaczyński  "tworzył  układ".  Przypomniał  w tym  kontekście,  że to obecny  premier  był  wśród
założycieli spółki Telegraf.

Spółka Telegraf powstała w 1990 r. W skład jej władz wchodzili m.in. Jarosław Kaczyński, Maciej
Zalewski  (skazany  na 2,5  roku  więzienia  za wyłudzenie  w 1991  r.  od szefów  Art-B,  w tym
Bogusława Bagsika, pieniędzy dla Telegrafu), Andrzej Urbański.
Według polityków Samoobrony, Telegraf został założony z kapitałem akcyjnym wynoszącym 250
mln starych złotych, a po dziesięciu miesiącach kapitał wynosił 26 mld 220 mln starych złotych.
"W jaki sposób Jarosław Kaczyński oraz jego współpracownicy w ciągu tak krótkiego czasu mogli
zarobić takie pieniądze?" - pytał wiceszef Samoobrony Janusz Maksymiuk.W mediach pojawiały
się wiele razy zarzuty, że Telegraf był prywatną spółką szeroko korzystającą ze wsparcia organów
państwa i pieniędzy podatników. 
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Liderzy PC zawsze twierdzili, że nie było żadnej afery Telegrafu i że to nagonka ich politycznych
przeciwników.  Nie było  żadnego  prokuratorskiego  śledztwa  w sprawie  spółki  (poza  wątkiem
Zalewskiego i wątkami sprawy Art-B), choć Telegrafowi operacyjnie "przyglądał się" UOP, m.in.
w ramach działań  grupy osławionego płk.  Jana Lesiaka.Według wiceszefa Samoobrony Janusza
Maksymiuka,  dokumenty  o spółce  Telegraf,  pokazują  jak  Jarosław Kaczyński,  wraz  ze  swoimi
kolegami z Porozumienia Centrum "budowali firmę, która załatwiała przepływ pieniędzy głównie
ze spółek Skarbu Państwa".

Liderzy Samoobrony przedstawili też dokumenty dotyczące Fundacji Prasowej Solidarności, spółek
Srebrna,  Srebrna  Media  oraz  Nowe  Państwo,  które  - według  nich  - są  przykładem  "kolejnych
przekrętów"  i "nielegalnych  działań"  Jarosława  Kaczyńskiego  oraz  jego
współpracowników."Fundację  Prasową  Solidarność  założyli  ludzie,  którzy  mając  usta  pełne
frazesów  o uczciwości,  o moralności  napychali  prywatne  kieszenie  pieniędzmi  poprzez
przejmowanie  państwowego  majątku"  - napisano  w materiałach  Samoobrony.
Zdaniem  Maksymiuka,  Fundacja  powstała  po to,  aby przejąć  część  majątku  po Państwowym
Przedsiębiorstwie RSW Prasa-Książka-Ruch. 

Według niego, działania Fundacji przyniosły wpływy w wysokości ponad 37 mld starych złotych.
Zdaniem  Samoobrony,  Fundacja  nielegalnie  finansowała  też  Zarząd  Główny  Porozumienia
Centrum.

Zdaniem  rzecznika  Samoobrony  Mateusza  Piskorskiego,  Fundacja  łącznie  przejęła  od Skarbu
Państwa budynki  w Centrum Warszawy o powierzchni  użytkowej ponad 15 tys.  m2.  "Własność
tych budynków od Skarbu Państwa na rzecz Fundacji Jarosława Kaczyńskiego została przeniesiona
nieodpłatnie - czyli J. Kaczyński uwłaszczył się za darmo na majątku Skarbu Państwa" - oświadczył
Piskorski.Według  polityków  Samoobrony,  ze  spółek  przedstawionych  w materiałach,  dochody
czerpali obecni politycy PiS, m.in. Adam Lipiński, Przemysław Gosiewski, Jolanta Szczypińska,
Wojciech  Jasiński  i Marek  Suski.Samoobrona  pokazała  na konferencji  skrót  33-minutowego,
niewyemitowanego  wywiadu,  sprzed  kilku  lat  dla TVP  z Grzegorzem  Żemkiem  - skazanym
prawomocnie na 8 lat więzienia za zagarnięcie milionowych kwot z Funduszu Obsługi Zadłużenia
Zagranicznego. 
Żemek miał w nim opowiadać o tym, jak i skąd finansowany był Telegraf.Lepper poinformował,
że dokumenty  przedstawione  na konferencji  przekaże  m.in.  do Transparency  International  oraz
Fundacji  im.  Stefana  Batorego.  Zaapelował  również  do dziennikarzy  śledczych,  aby zajęli  się
działaniami  Jarosława  Kaczyńskiego,  przedstawionymi  w materiałach  Samoobrony.
Wierutne  bzdury  - tak  zarzuty  Samoobrony  wobec  polityków  PiS  określił  Marek  Suski.Poseł
powiedział  m.in.,  że sprawa  powstania  Fundacji  Prasowej  Solidarność,  wydawania  pism  była
wielokrotnie  badana  i nie  dopatrzono  się  żadnych  nieprawidłowości. Według  Suskiego,  gdyby
w sprawach, o których mówią politycy Samoobrony, doszło "na jakimś etapie" do złamania prawa,
to za  kadencji  SLD,  kiedy - jak  powiedział  - politycy  PiS  byli  "pod lupą",  "z  całą  pewnością"
wytoczono by procesy. "Nie było żadnych nieprawidłowości, wszystko było legalnie" - zapewnił
poseł. W ocenie Suskiego, wtorkowa konferencja to "brudna gra kogoś, kto dziś tonie".pap, em
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                                                    Afery Kaczyńskich 

FOZZ, Telegraf, Art – B, Oscylator, Fundacja „S” szokujące fakty o Kaczyńskich – kim są, co
dobrego zrobili,dla Izraela oczywiście, i jak sprzedali naszą Ojczyznę za judaszowe 
srebrniki? 
                                       31 stycznia 2011 Autor: jarek_kefirek 

Cyt.”Lech Kaczyński osiągnął drugi po prezydencie Kwaśniewskim wynik zaufania w sondażach
ośrodków badania opinii publicznej.Ufa mu już około 70 proc. Respondentów. Zdołał prześcignąć
nawet ulubieńca emerytek – Jacka Kuronia.
 
Skąd się wziął ów wytrysk sympatii i zaufania do Lecha Kaczyńskiego? Ludzie mają kiepską 
pamięć, a media w większości bezkrytycznie wspierają Kaczyńskiego.
Równo dziesięć lat temu bracia Kaczyńscy również mamili ludzi obietnicami zwalczania korupcji. 
Gromiąc uwłaszczanie się na majątku skarbu państwa bracia bliźniacy patronowali powołaniu 
osławionej spółki „Telegraf”.

Lech Kaczyński  był  członkiem Rady Nadzorczej  „Telegrafu”od września 1990 roku do lutego
1991. W czasie gdy w niej zasiadał,kapitał spółki wzrósł ponad osiemdziesięciokrotnie, do kwoty
blisko  2  milionów  dolarów.  Pieniądze  te  pochodziły  od  firm  należących  do  skarbu  państwa.
Państwowy wówczas Bank Przemysłowo – Handlowy wspomógł spółkę „Telegraf” 11miliardami
starych złotych, natomiast państwowy Budimex wykupił  w spółce udziały za okrągłą sumkę 9
miliardów złotych.”Telegraf” wziął jeszcze 15 miliardów kredytu z państwowego wówczas Kredyt
Banku (12.04.1991 r.), zaś z Banku Rozwoju Energetyki 18 miliardów złotych. Bracia Kaczyńscy
w zamian za forsę, jaka przepłynęła z tych „nomenklaturowych”,państwowych firm, zapewniali ich
„komuszym” prezesom polityczną osłonę. 

Kaczyńscy nie mieli również nic przeciwko temu, aby „Telegraf” zasilały pieniądze pochodzące od
biznesmenów podejrzewanych o korupcję. W artykule pt. „Modliszki z PC”, opublikowanym we
„Wprost”(nr  22  /  92)  Krystyna  Naszkowska  –  powołując  się  na  Bagsika  i  Gąsiorowskiego  –
podała,  że  działacze  partii  Kaczyńskich  wzięli  od  właścicieli  Art  –  B  57  miliardów  złotych.
[starych - dop.red.] 

W latach  1990  –  1991  Kaczyńscy  dobrali  się  do  majątku  skarbu  państwa  nie  tylko  poprzez
„Telegraf”. Założona przez nich Fundacja Prasowa „S” przejęła bez przetargu”Express Wieczorny”
i  po  dwóch  latach  odsprzedała  gazetę  z  godziwym zyskiem.  13  maja  1991 roku  zapłaciła  za
„Express  Wieczorny”  ok.  16  miliardów  złotych.  13  lipca  1993  roku  sprzedała  gazetę  za  26
miliardów  złotych,  plus  9,1  miliarda,które  kupujący  wpłacił  na  poczet  zwrotu  pożyczki
zaciągniętej  przez  Jarosława  Kaczyńskiego  w  1991  roku.  Fundacja  Kaczyńskich  mogła  sobie
pozwolić na kupno gazety i dwóch drukarni m.in.dlatego, że dostała od państwowego wówczas
Banku  Przemysłowo  -Handlowego  1,2  miliarda  złotych  (starych).  Bank  zapłacił  jeszcze  ich
fundacji  39,4  miliarda  skapitalizowanego czynszu  za  wynajem budynku należącego  do skarbu
państwa.

Warto pamiętać,  że wmyśl  kuriozalnych zapisów statutu Fundacji  Prasowej  „S”,jej  członkowie
założyciele  uzyskali  dożywotnie prawo zawiadywania zgromadzonym majątkiem Fundacji,  i  to
prawo dziedziczą także ich spadkobiercy! 
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Szczodrość państwowego banku na rzecz Fundacji Prasowej „S” i „Telegrafu” niebyła, rzecz jasna,
całkiem bezinteresowna.  W rewanżu związany  z  Kaczyńskimi  przywałęsowski  minister  Siwek
osobiście naciskał na ówczesnego prezesa NBP Grzegorza Wójtowicza, aby Bank Przemysłowo-
Handlowy został  sprywatyzowany w pierwszej kolejności.To nie kto inny, tylko właśnie bracia
Jarosław i Lech Kaczyńscy walnie przyczynili się do rozplenienia w Najjaśniejszej Pomrocznej
poplecznictwa,  klientelizmu  i  protekcjonizmu.  Dzisiaj  jakby  nigdy  nic  powołują  Komitety
Społeczne „Prawo i Sprawiedliwość”.

Jarosław Kaczyński  w przypływie  szczerości  zwierzył  się  swego  czasu  Teresie  Torańskiej  (w
wywiadzie opublikowanym w książce pt. „My”), że wchodząc do wielkiej polityki nie miał nawet
porządnego garnituru.  Pertraktując  w sprawie  powołania  solidarnościowego rządu,  pocił  się  w
marynarce odziedziczonej  po zmarłym wujku.Ale jego droga z  „nędzy do pieniędzy” nie  była
długa.Już  w  1992  roku  będąc  tylko  posłem  jeździł  najpierw  Oplem  należącym  formalnie  do
Fundacji Prasowej „S”, a nieco później elegancką limuzyną Volvo. 

Lech Kaczyński nie musiał brać auta od Fundacji, gdyż jako prezes NIK woził tytek w państwowej
Hondzie  lub Lancii  w zależności  od nastroju.  Szefując  NIK – owi Lech Kaczyński  zwiększył
zatrudnienie w Izbie o ok. 20 proc. Do pracy w NIK przyjmował głównie „swoich”,prowadząc
jednocześnie  bezpardonową  wojnę  z  miejscową”Solidarnością”.  Teraz  Lech  Kaczyński  bardzo
sprytnie  przekształcił  kierowany przez siebie resort  sprawiedliwości w wydział  ds.  propagandy
wyborczej. (…)

15  marca  2001  roku  na  procesie  FOZZ  zeznawał  w  charakterze  świadka  Grzegorz
Wójtowicz,członek Rady Polityki Pieniężnej. W szczegółowej relacji z procesu „Rzepa” pominęła
milczeniem  ważny  wątek  z  zeznań  byłego  szefa  NBP.  Wójtowicz  ujawnił,  że  w  1991  roku
Wojciech Włodarczyk i Adam Glapiński, politycy Porozumienia Centrum ściśle związani z braćmi
Kaczyńskimi, naciskali na powołanie Grzegorza Ż., głównego podejrzanego w aferze FOZZ, na
wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Miało to miejsce już po odwołaniu Grzegorza Ż. z
funkcji  dyrektora  FOZZ.  Ten  passus  z  zeznań  świadka  Grzegorza  Wójtowicza  zasługiwał
niewątpliwie  na  przytoczenie,  gdyż  pośrednio  uwiarygodniał  przynajmniej  niektóre  informacje
zawarte  w  głośnej  ostatnio  książce  Jakuba  Kopcia  i  Cliffa  Pineiro  pt.  „Po  drugiej  stronie
lustracji”.Pineiro, niegdyś blisko zakolegowany z politykami PC, uparcie twierdzi, że przekazał
Kaczyńskim co najmniej kilkaset tysięcy dolarów wyprowadzonych przez Grzegorza Ż.
 z FOZZ. Lech Kaczyński idzie w zaparte i publicznie zapewnia, że zarówno on, jak i jego brat
bliźniak  nie  mieli  nic  wspólnego  z  przekrętami  w  FOZZ.(…)
                                                             
Lech  Kaczyński  jako  prokurator  generalny  dokonał  świadomie  i  z  premedytacją  szeregu
formalnych uchybień, co wykluczyło możliwość ekstradycji Meira Bara do Polski. Samoobrona
zapowiedziała złożenie u marszałka Sejmu wniosku o powołanie komisji śledczej. 

7  października  b.  wspólnik  Art  -B  Meir  Bar  oświadczył  m.in.,  że  firma  Art  –  B  w  czasie
działalności w Polsce finansowała „partię polityczną Porozumienie Centrum założoną przez braci
Jarosława  i  Leszka  Kaczyńskiego,  którzy  byli  przywódcami”.  Pieniądze  miały  pochodzić  „z
operacji finansowej „Oscylator”. Bar oświadczył m.in., że „w czerwcu 1991 roku na żądanie braci
Kaczyńskich  środki  z  „Oscylatora”  w wysokości  17 mld  zł(ówcześnie  wartość  1,7 mln  USD)
zostały  przekazane  bezpośrednio  Maciejowi  Zalewskiemu  w  gotówce  na  zakup  akcji  spółki
„Telegraf”przez Art – B”.
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Oscylator był mechanizmem ekonomicznym opracowanym i wykorzystanym w 1989 r. przez 
Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego z Art – B. Korzystając z hiperinflacji i nie drożnej 
informacji międzybankowej wielokrotnie pobierano oprocentowanie od tego samego 
kapitału.Oscylator polegał na lokowaniu pieniędzy w bankach, a następnie pobierania czeków na 
ulokowane kwoty i w realizowaniu tych czeków w innym banku, gdzie zakładana była kolejna 
lokata, pobierany kolejny czek gwarantowany itd. W warunkach hiperinflacji i jednoczesnej 
niedrożności systemu przepływu informacji międzybankowej (dokumenty przesyłane były 
zazwyczaj pocztą lub kurierem) informacja o tym, że czek został zrealizowany w innym banku 
docierała nierzadko po kilku dniach lub po tygodniu, a do tego czasu lokata stworzona z tych 
samych pieniędzy była oprocentowana w kilku bankach  jednocześnie.  (…..) 

http://astral-projection.blog.onet.pl/2011/01/31/afery-kaczynskich-fozz-telegraf-art-b-oscylator-
fundacja-s/
                                  
 Telegraf, Fundacja Solidarność, Cargo Modlin, Spółka Srebrna, Solidarna
Wieś, Inter Poligrafia   Posted by Jarek Kefir 

SPECJALNIE DLA PANA KONRADA MERTKI

Powtarzaną od lat diagnozą Jarosława Kaczyńskiego jest to, że Polska została okradziona, przez
tajemniczy układ powiązań, w których wchodzi biznes, media, polityka i służby specjalne. Przy
okazji sprawy Amber Gold pan prezes zlecił propagandową ofensywę i przygotowanie raportu o
“amberpaństwie”  Tuska  ,  jego  bursztynowym bagnie,  pomorskiej  ośmiornicy  i  wspomnianymi
wcześniej  układami  interesów,  które  rujnują  Polskę.  Ja  sam  postanowiłem  sięgnąć  do  dużo
starszych publikacji i przygotować dla pana prezesa memento – inny mini-raport o bagnie z lat, 90
kiedy to zaczął się cudowny okres działalności innego amberpaństwa – tłustych lat amberpaństwa
braci  Kaczyńskich,  podczas których setki  “swojaków” uwłaściły  się  na majątku publicznym na
kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych..

Amber I
Zaraz po powstaniu Porozumienia Centrum (1990 r.), powstaje spółka Telegraf. Rada nadzorcza
Telegrafu to: Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Maciej Zalewski, Andrzej Urbański i Krzysztof
Czabański. Bogata spółka, której kapitał początkowy szybko urósł do kwoty 2 mln USD chciała
inwestować m.in. w wydawnictwa, komunikację, media i handel.    Do skarbca Kaczyńskich trafiło
również blisko 110 miliardów starych złotych z  tytułu dotacji  od prywatnych (Art-B blisko 60
miliardów)  i  państwowych  firm  oraz  zakupu  udziałów  spółki.  Po  ujawnieniu  afery  FOZZ  i
pierwszych podejrzeniach, które padły na posiadających utrzymywane w ścisłej tajemnicy kontakty
Kaczyńskich z firmami “Art-B”, “Budimex” (wybudował Licheń), “Pol – Kufring” i “Metalexport”
gospodarczy  tygrys  –  Telegraf  pada  w  dziwnych  okolicznościach,  a  obaj  bracia  natychmiast
nabierają wody w usta.                                    

Amber II
Fundacja  prasowa Solidarność,  którą  założyli  Kaczyńscy powstała  na  pozostałościach  po RSW
Prasa-Książka-Ruch.  Omijając  procedury  przetargowe  Fundacja  dysponująca  kapitałem
założycielskim w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) przejmuje wart blisko 30 miliardów
starych  złotych  “Express  Wieczorny”,  który  później  zostaje  sprzedany  w transakcji  wiązanej  i
polegającej  na  równoległej  spłacie  10  miliardów  starych  złotych,  które  Jarosław  Kaczyński
pożyczył z kasy wydawnictwa na kampanię wyborczą PC.
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 Dochody z “Expressu Wieczornego” zostały wpompowane w finansowanie działalności PC oraz na
wydawanie  tygodników  “Polska  Dzisiaj”  (w  ciągu  pięciu  lat  sprzedano  cztery  nakłady)  i  na
niskonakładowe i nierentowne pisma “Tygodnik Centrum”, “Tygodnik Solidarność’ oraz “Tygodnik
Ziemi Garwolińskiej”, którego szefem był nie, kto inny jak Marek Suski. Kontakty z udzielającym
PC kredytów bankiem BPH owocują przekazaniem mu w dzierżawę budynków, które fundacja
otrzymała od skarbu państwa na wieczyste użytkowanie.  Za bezinteresowną przysługę fundacja
Kaczyńskiego inkasuje prawie 40 miliardów starych złotych a ówczesny członek PC i minister w
Kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy Sławomir Siwek rozpoczyna zleconą mu przez Kaczyńskiego
tajną misję wywarcia nacisku na ówczesnego szefa NBP, od którego oczekiwano wydania zgody na
prywatyzacje BPH w pierwszej kolejności.

Amber III
Towarzystwo  Cargo  Modlin  zostało  utworzone  wespół  z  Warszawską  Fundacją  Rozwoju
Regionalnego,  Wojskową  Fundacją  Kultury  Art-Woj  oraz  Fundacją  Pilotów  i  Spadochroniarzy
Gloria Victis Aeronautis. Sławomir Siwek z Kaczyńskim weszli do władz spółki Cargo Modlin i
planowali  dzierżawę  lotniska  od  wojska  i  budowę  przynoszącego  gigantyczne  zyski
międzynarodowego portu lotniczego. Przedsięwzięcie, z którym Kaczyński wiązał wielkie nadzieje
miało w swoich planach wybudowanie portu lotniczego, na bezpłatnie przejętym od armii terenie
starego  lotniska  wojskowego.  Niestety  interes  nie  wypalił,  ponieważ  konflikt  z  ówczesnym
prezydentem  Lechem  Wałęsą  sprawił,  że  postrzegany  za  politycznego  awanturnika  Kaczyński
został na jakiś czas zepchnięty na biznesowo-polityczny margines.

Amber IV
Spółka Srebrna, w której radzie nadzorczej zasiadała m.in.  posłanka Szczypińska, Marek Suski,
Kazimierz Kujda i Krzysztof Wyszkowski, a w Radzie Nadzorczej – Lech Kaczyński to jeden z
najciekawszych  interesów  ludzi  dzisiejszego  Prawa  i  Sprawiedliwości.  Związani  z  Jarosławem
Kaczyńskim  szefowie  spółki  gwarantują  partii  stały  dopływ  gotówki  i  atrakcyjne  budynki,  o
których pierwszy raz usłyszano już w latach 90. W obrocie znajdują się te same nieruchomości,
które kiedyś zostały przekazane Fundacji Prasowej Solidarność i te same, które ta sama Fundacja
wynajmowała za ciężkie pieniądze bankowi BPH. 

“Srebrna” znana jest, jako “matka” kolejnych dziwacznych tworów, wśród których jest założona
przez Kaczyńskiego i Dorna Fundacja Nowe Państwo i “Srebrna media”. Apolityczna “Srebrna” i
jej kolejna “córka” – Fundacja Nowy Kierunek, której szefami są księgowi i strażnicy partyjnych
pieniędzy PiS dotuje stojącą na krawędzi bankructwa “Gazetę Polską Codziennie”,  a prezesowi
gwarantuje święty spokój wynajmując sąsiadującą z jego domem okazałą willę na warszawskim
Żoliborzu, partycypując w kilkusettysięcznych kosztach wynajęcia jego ochrony osobistej, a także
produkując  i  organizując  warte  blisko  milion  złotych  (tylko  ostatnia  kampania)  spoty,  wiece  i
wieczory wyborcze.

Amber V
Powołana  w  1997  roku  na  rzecz  rozwoju  cywilizacyjnego  i  kulturalnego  wsi  i  małych  miast
założona m.in. przez Sławomira Siwka i Jarosława Kaczyńskiego fundacja “Solidarna Wieś” miała
wspierać  kulturę  i  oświatę  na  wsi,  pomagać  znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej
rodzinom  wielodzietnym  rodzinom  i  samotnym  pozbawionym  pomocy  rolnikom.  Dorobkiem
pierwszych dziesięciu lat działalności fundacji były 2 stypendia dla dzieci i kilka zapomóg po 2
tysiące każda wypłaconych rolnikom. Losów reszty finansów fundacji nigdy nie ujawniono.
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Amber VI

Powstanie  kolejnych spółek  ferajny  z  PC “Air  Link”  sp.  z  o.o.,  “Celsa”  sp.  z  o.o.  oraz  Inter-
Poligrafia SA. Pierwsza i najbardziej znana spółka, którą “trzęsie” Sławomir Siwek w tym samy
czasie wiceprezes telewizji odpowiedzialny za funkcjonowanie Programu Satelitarnego TV Polonia,
Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych, TVP 3 Regionalnej i oddziałów terenowych. Spółka ma
zapisaną  w  swoich  dokumentach  działalność  telekomunikacyjną,  radiową  i  telewizyjną,  czyli
dokładnie  te  same,  które  stanowią  konkurencję  dla  mediów  publicznych  równolegle
reprezentowanych  przez  Siwka(!).  Działalność  spółek  założonych  przez  ferajnę  z  PC  była
przedmiotem zainteresowania organów ścigania, ale sprawę wyciszono.

Amber VII     
  Fundacja  Nowe  Państwo,  którą  w  1997  roku  ustanowili:  abp.  Tadeusz  Gocłowski,  Jarosław
Kaczyński i Krzysztof Czabański w 2001 roku w cudowny sposób wchłonęła wszystkie udziały
fundacji  prasowej  “Solidarność”,  jakie  ta  posiadała  w  spółkach  “Srebrna”  i  “Srebrna  Media”.
Ciekawostką związaną z tym tworem jest to, że wszechobecny Siwek dołożył ze swoich i w 1995
roku  drukował  dla  Kaczyńskich  przynoszący  straty  tygodnik  “Nowe  Państwo”.  Zapłatą  za
przysługę  był  oddanie  Siwkowi  na  własność  spółki  “Interpoligrafia”  z  całym  parkiem
maszynowym. Cichym akcjonariuszem i strażnikiem “Interpoligrafii” stał się nieżyjący już biskup
Roman Andrzejewski.

Wymienione wyżej tylko najbardziej znane przykłady zabagnionego amberpaństwa, które poprzez
często niejasne interesy utrzymywało braci Kaczyńskich na TOP-ie polskiej sceny politycznej to
tylko część bogatej przeszłości błogosławionego prezydenta tysiąclecia i jego brata zbawcy Polski.
Jako,  że  Kaczyński  znany  jest  z  tego,  że  surowo  każe  niezdyscyplinowanych,  ale  i  sowiecie
nagradza najwierniejszych z wiernych na uwagę zwracają losy niektórych członków jego ówczesnej
ferajny.

Adam Glapiński, który w nagrodę wylądował na fotelu szefa Polkomtela sławił się wprowadzeniem
koncesji  na  import  paliw,  które  zapoczątkowały  lawinę  afer  paliwowych  i  miliardowych  strat
budżetu państwa. Ten sam Glapiński poprzez swoje ustawy pozwolił na oddanie za bezcen spółkom
developerskim wartych fortunę atrakcyjnych działek budowlanych. Lansował skazanego w aferę
FOZZ Grzegorz Żemka i  żądał zatrudnienia go na stanowisku wiceprezesa NBP. Rozgrzeszony
przez Jarosława Kaczyńskiego.

-Andrzej Urbański wyrzucony z Kancelarii Prezydenta po doniesieniach o swoich podejrzanych
interesach.  Urbański  pełniąc  funkcję  szefa  Kancelarii  Prezydenta  był  prezesem i  udziałowcem
założonej  wspólnie  z  Ryszardem  Nawratem  (oskarżonym  o  korupcję  działaczem  SLD)  firmy
Kalejdoskop–Nowa, co było niezgodne z ustawą antykorupcyjną. Nagrodą była szybka rehabilitacja
i  potajemne  zatrudnienie  w  kancelarii  ówczesnego  premiera  Jarosława  Kaczyńskiego.  Kolejne
podziękowania  za  lata  wierności  i  wspólnych  interesów to  stołek  szefa  TVP i  członkostwo  w
kolegium IPN.
–

- Czołowy polityk PiS i jeden z liderów PC Adam Lipiński znany jest ze spotkania z posłanką
Beger,  podczas którego dokonał rozgrzeszonego przez Jarosława Kaczyńskiego aktu politycznej
korupcji.  W  nagrodę  umieszczony  na  liście  wyborczej  PiS  w  przedterminowych  wyborach
parlamentarnych w 2007, z której dostał się do Sejmu.- Nieżyjący już członek PC i PiS Krzysztof
Putra, który bez tchu ścigał wszechobecny układ. 
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Zaprawiony  w  bojach  w  czasach  PC  Putra  poświadczył  nieprawdę  w  prokuratorskiej  sprawie
oczyszczalni ścieków w Hryniewiczach. W 2001 roku Putra podpisał w imieniu reprezentowanej
przez siebie spółki “Lech” protokół odbioru i przekazania do użytku Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych,  który  faktycznie  do  końca  nie  powstał.  Rozgrzeszony  przez  Jarosława
Kaczyńskiego.  Za  swoje  zasługi  nagrodzony  fotelem wicemarszałka  Sejmu.-  Były  członek  PC
Krzysztof Tchórzewski to członek zarządów licznych dużych przedsiębiorstw i spółek. Dyrektor
partyjnej  spółki  “Srebrna”.  Nagrodzony  za  zasługi  stołkiem  sekretarza  stanu  w  Ministerstwie
Gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

 -  Sławomir  Siwek –  były  współzałożyciel  i  prezes  zarządu  Fundacji  Prasowej  “Solidarność”,
członek PC i szef „Expressu Wieczornego, który w nagrodę otrzymał od Jarosława Kaczyńskiego
funkcję członka zarządu TVP. Siwek to milioner i późniejszy prezes fundacji “Solidarna Wieś”,
która powstała dzięki części majątku przekazanego przez fundację prasową “Solidarność”. Jednym
ze stałych współpracowników i patronów “Solidarnej Wsi” jest obecnie Radio Maryja.
- Teresa Liszcz to była funkcjonariuszka PC, która w nagrodę za swoje zasługi otrzymała posadę w
rządzonym przez Lecha Kaczyńskiego NIK, a potem dzięki jego bratu posadę członka Trybunału
Stanu. Rozgrzeszona przez Jarosława Kaczyńskiego z podpisania w stanie wojennym deklaracji
lojalności zaproponowanej jej przez SB.

-  Marek  Dziubek  to  były  członek  PC  i  przewodniczył  klubu  parlamentarnego  Porozumienia
Centrum., który za swoje zasługi wylądował w fotelu dyrektora ARiMR.- Krzysztof Czabański był
przewodniczącym  Komisji  Likwidacyjnej  RSW  Prasa-Książka-Ruch.  Wraz  z  Jarosławem
Kaczyńskim i Sławomirem Siwkiem został  oskarżony o działanie  na szkodę Fundacji  Prasowej
“Solidarność” poprzez nielegalne finansowanie z jej źródeł Porozumienia Centrum. W nagrodę za
swoje zasługi wylądował na stołku prezesa Polskiego Radia.

- Andrzej Kryże to sędzia, który w szybkim tempie zamknął prowadzona przez długie lata sprawę
afery FOZZ . Komunistyczna i niechlubna przeszłość Kryżego nie przeszkodziła Kaczyńskiemu w
docenieniu  zasług  sędziego,  który  otrzymał  ministerialny  stołek.  Czy  rząd  premiera  Tuska  jest
pozbawionym wad i patologii zbiorowiskiem wyłącznie krystalicznie czystych, charakteryzujących
się nieposzlakowaną opinią i niebudzącą żadnych wątpliwości przeszłością ludzi? Na pewno nie –
To pewne. Czym byłoby państwo rządzone przez prawy i sprytny rząd Jarosława Kaczyńskiego?
Byłby to totalitarny  kraj  opanowany przez  wiernych rozmodlonych pod publiczkę,  mściwych i
kręcących  lody  niepotrafiących  samodzielnie  myśleć  aparatczyków  –  To  też  pewne.Czuję  się
zagrożona – napisała wczoraj w “Gazecie Polskiej Codziennie” Ewa Stankiewicz. Na jej miejscu
też  czułbym się  zagrożony,  bo  jest  przecież  reprezentantką  dobrze  kamuflującej  się  i  jednej  z
najlepiej zorganizowanych grup przestępczych w historii Polski.

http://kefir2010.wordpress.com/2012/09/07/afery-pis-vol-2-telegraf-fundacja-solidarnosc-cargo-
modlin-spolka-srebrna-solidarna-wies-inter-poligrafia/

Srebrna  Sp.  z  o.o. –  spółka  zajmująca  się  prowadzeniem  działalności  reklamowej  i
medialnej  oraz  wynajmem  i  zarządzaniem nieruchomościami  własnymi  lub  dzierżawionymi  w
Warszawie. Należy do Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Spółka nabyła dwa domy sąsiadujące z
rodzinną willą Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu w celu utworzenia w nich izby
pamięci oraz siedziby Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. W jednej z nieruchomości spółka od 2009
wynajmuje  lokale.  Mieszczą  się  w niej  biura  wydawcy  portalu  niezalezna.pl  oraz  internetowej
księgarni „Gazety Polskiej”. 
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Srebrna wynajęła również część willi Jarosława Kaczyńskiego, gdzie planowany jest lokal dla 
profesjonalnej ochrony. 

Po zlikwidowaniu  Fundacji  Prasowej  „Solidarność”  w  2012,  część  jej  majątku,  w  tym spółka
Srebrna została przekazana do Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego (członkami zarządu Instytutu są
Barbara Czabańska oraz Adam Lipiński, natomiast członkami rady nadzorczej Jarosław Kaczyński
oraz  Krzysztof  Czabański)Głównym  udziałowcem  spółki  Srebrna  jest  Instytut  im.  Lecha
Kaczyńskiego,  który  posiada  5883  udziały.  Dwa  udziały  w  spółce  posiada  Barbara  Skrzypek
(wieloletnia  sekretarka  Jarosława  Kaczyńskiego,  a  wcześniej  też  przez  lata  generała  Michała
Janiszewskiegoczłonka WRON), a jej syn jeden udział.

 Łączna wartość udziałów w spółce Srebrna wynosi 11,766 mln zł.W 2015 spółka Srebrna złożyła
wniosek do Urzędu m.st. Warszawy o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji polegającej na budowie 138-metrowego budynku biurowego z częścią handlową i
gastronomiczną oraz mieszkalną na działce należącej do spółki pod adresem Srebrna 16, u zbiegu
ulic Towarowej i Srebrnej w warszawskiej dzielnicy Wola. 

Według planów spółki z 2016 roku rozważano wybudowanie wieżowca o wysokości 190 metrów
według projektu pracowni architektonicznej Grupa AT. Miał mieć prostą, strzelistą szklaną bryłę, z
wycięciem przy jednym z rogów. Początkowo planowano 77 tys. m² powierzchni (dla ok. 5–6 tys.
pracowników) oraz restaurację na ostatnim, 47. piętrze. Projekt roboczo nazwano mianem „Srebrna
Tower”,  później  także  „K-Towers”  z  uwagi  na  plan,  nadzorującego  projekt  Jarosława
Kaczyńskiego, wybudowania na działce zamiast jednej, dwóch bliźniaczych wież. W 2016 Urząd
m.st. Warszawy wydał na wniosek spółki zgodę na wybudowanie wieżowca „Srebrna Tower” o
wysokości 140-190 metrów na działce pod adresem Srebrna 16. Wydanie decyzji wiązało się ze
zmianą dotychczasowej maksymalnej  dopuszczalnej  wysokości  budynku (60 m) w tym rejonie,
określonej w planie zagospodarowania przestrzennego stolicy. Wartość inwestycji szacowana była
na 160 mln zł. 

5 sierpnia 2016 została zarejestrowana na Cyprze w raju podatkowym spółka Conarius o 
kapitale zakładowym 5 tys. euro, która miała pośredniczyć w sprzedaży działki spółki Srebrna pod 
planowaną inwestycję. 30 sierpnia 2016 wszystkie akcje spółki Conarius odkupił stołeczny 
deweloper i inwestor za kwotę 5 tys. euro. Pośrednikiem tej transakcji była cypryjska spółka 
Premierplus, specjalizująca się w optymalizacji podatkowej oraz załatwianiu cypryjskiego 
obywatelstwa. Siedziby obu spółek Conarius oraz Premierplus mieszczą się w tym samym 
biurowcu w stolicy Cypru Nikozji. 
Spółka Srebrna jest udziałowcem spółek: 

• Geranium (2,736 udziałów o łącznej wartości 2,736 mln zł) 
• Słowo Niezależne (150 udziałów o łącznej wartości 75 tys. zł) 
• Multibarman (700 udziałów o łącznej wartości 350 tys. zł)

Kaczyński steruje wydawcą „Gazety Polskiej Codziennie” 

30, wrzesień 2013 Czy można mówić o niezależności i maksymalnym poziomie obiektywności 
czasopisma, którego wydawca jest w rękach krewnych i bliskich współpracowników prezesa 
największej partii opozycyjnej? Według ustaleń „Newsweeka", w radzie nadzorczej spółki Forum, 
która wydaje m.in. „Gazetę Polską Codziennie", zasiadają dwie sekretarki Jarosława 
Kaczyńskiego i jego kierowca. Prezesem rady jest kuzyn brata ciotecznego szefa PiS. Prezesem 
spółki Forum od prawie roku jest Grzegorz Tomaszewski.
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 –  To  mój  kuzyn  –  przyznaje  w  rozmowie  Jan  Maria  Tomaszewski,  brat  cioteczny  Jarosława
Kaczyńskiego.  Oprócz  tego,  w  radzie  nadzorczej  zasiadają  europoseł  PiS  Ryszard  Czarnecki,
kierowca i asystent prezesa Jacek Rudziński i jego dwie sekretarki: Barbara Skrzypek i Katarzyna
Lubiak.Po raz pierwszy osoby współpracujące z PiS pojawiły się w Forum latem minionego roku,
to dwa dni po tym, gdy spółka podpisała umowę inwestycyjną z Geranium, którego prezesem jest
drugi z kierowców Kaczyńskiego, Jacek Cieślikowski.Właścicielem Geranium jest z kolei Srebrna,
spółka  która  została  założona  w  1994  r.  przez  fundację  kierowaną  przez  Lecha  i  Jarosława
Kaczyńskich. Powiązania „Gazety Polskiej Codziennie" z Jarosławem Kaczyńskim nie są tajemnicą
już od dawna, jednakże zadziwiające jest, jak wiele osób żyje z łaski prezesa PiS. Czy pod tym
względem jest szansa, że pod władzą sejmowej opozycji zostanie zmieciony dotychczasowy układ,
oparty na klientelizmie względem rządzących partii politycznych?              

  Krzysztof Rudzki  www.narodowcy.net          

Warszawa: Rozmowy szefa Europejskiego Kongresu Żydów z prezydentem Kaczyńskim oraz 
R. Sikorskim na temat “restytucji mienia żydowskiego i antysemityzmu” 

 2009-07-6 bibula

“Restytucja  żydowskiego  mienia  publicznego  i  prywatnego  skonfiskowanego  w  okresie
nazistowskim  i  komunistycznym,  będzie  jednym  z  tematów  dyskutowanych  przez  delegację
Europejskiego Kongresu Żydów na rozmowach na najwyższym szczycie z przywódcami Polski” –
informuje portal internetowy Europejskiego Kongresy Żydów (EJC).Rozmowy przewodniczącego
EJC Moshe Kantora z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Ministrem Spraw Zagranicznych
Radosławem Sikorskim, mają odbyć się jutro, 7 lipca br. w Warszawie i obok tematyki “restytucji
mienia” mają również objąć “relacje polsko-izraelskie, relacje Unii Europejskiej i Izraela, wspólnej
walki z plagą antysemityzmu panoszącego się w całej Europie, promowania tolerancji, jak również
przodującej  roli  Polski  w  upamiętniania  Holokaustu.”Podczas  rozmów  przywódcy  żydowscy
“zaproponują  konkretne  programy  i  działania  dotyczące  edukacji  na  temat  Holokastu,  walki  z
antysemityzmem i promowania tolerancji”.Moshe Kantor podkreślił, że “rząd Polski od dłuższego
czasu  jest  ważnym  sojusznikiem  i  partnerem  państwa  Izrael  oraz  żydowskich  społeczności  w
Europie”.“Tak  wiele  spraw  dotyczących  społeczności  żydowskich  jest  równie  ważnych  i  dla
szerokich społeczności, tak w Polsce jak i w całej Europie” – powiedział Kantor, wskazując na
“ksenofobię, rasizm, antysemityzm, edukację o Holokauście przyszłych pokoleń, uniemożliwienie
Iranowi pozyskania broni jądrowej oraz promowanie tolerancji w całej Europie.”

Czy Polska miała być "Ambasadorem Izraela" w Europie? - Lech Maziakowski 

2006-03-30   bibula

Ciekawy i nie wiadomo czemu przeoczony przez główne media tekst, opublikowany został 6 lutego
br. przez żydowską agencję JTA. Tekst, zatytułowany  Kto jest najlepszym przyjacielem Izraela?
Odpowiedź  jest  zaskakująca:  Polska!  ,  pióra  Tad  (Tadeusza?)  Taube,  urodzonego  w  Polsce
żydowskiego biznesmena, mieszkającego w San Francisco, napisany został jeszcze przed wizytą
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Waszyngtonie i jest dosyć typową opinią człowieka, dla którego
koegzystencja takich słów jak “Polak” i “antysemityzm” jest czymś naturalnym, ale który próbuje
spojrzeć na Polskę ze strony globalnych interesów żydowskich i izraelskich. A te, jak okazuje się, są
dzisiaj zbieżne.“Polska” – pisze Tad Taube – “kraj, który tak wielu Żydów uwielbia nienawidzić –
od  samego  momentu  upadku  komunizmu  prowadzi  stabilną  pro-amerykańską  i  pro-izraelską
politykę.  To właśnie,  wraz z  ekonomicznym liberalizmem, jest  jedynym niezmiennym obrazem
polskiej polityki, która zmienia się pod wpływem nastrojów społeczeństwa. 
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W ostatnich  wyborach Polacy  zagłosowali  na  konserwatywną,  nacjonalistyczną  i  mocno  pro-
katolicką partię, z powiązaniami z prawicą. A mimo tego, zwycięski kandydat prezydencki, Lech
Kaczyński, porównał siebie do Ariela Sharona – prawdopodobnie jako jedyny europejski lider do
tej pory.”“Ta deklaracja Kaczyńskiego, nie jest jednak zaskoczeniem. Poprzednio, jako prezydent
Warszawy,  przyczynił  się  on do  przeznaczenia  z  miejskiej  kasy funduszy na budowę Muzeum
Historii Żydów, które ma stać się największym muzeum żydowskim na kontynencie europejskim.
Zawiązał  on  również  ścisłą  współpracę  pomiędzy  miastami:  Warszawą  i  Tel-Avivem.”
“Jego  kraj  ma  swoje  wojska  w  Iraku,  ma  ścisłe  powiązania  militarne  z  Izraelem.”

“Kaczyński,  jako  minister  sprawiedliwości  w  poprzednim  konserwatywnym  rządzie,  był
zdecydowany w pełnym ukazaniu masakry w Jedwabnem, gdzie społeczność polskich chrześcijan
zamordowała swoich żydowskich sąsiadów.”  “Wydaje się, że administracja Kaczyńskiego będzie
kontynuowała politykę poprzednich post-komunistycznych rządów w Polsce.

”“Handlowe i  kulturalne  związki  z  Izraelem rozwijają  się  (inwestycje  Izraela  w Polsce  sięgają
dzisiaj  2  miliardy  dolarów),  wymiana  młodzieży  trwa.”
“Dzisiaj polska armia kupuje izraelskie pociski  Spike i utrzymywane są ścisłe kontakty na polu
bezpieczeństwa. Jakkolwiek nadzieje niektórych polityków izraelskich, że Polska po przystąpieniu
do Unii  Europejskiej  w 2004 roku stanie  się  “Izraelskim ambasadorem” w Europie,  były  zbyt
optymistyczne, to oświadczenie polskiego ambasadora w Izraelu potępiającego palestyński terror
sprowokowało niezadowolenie europejskich kolegów.”

“Tak, Żydzi mają wiele powodów aby myśleć gorzko o tej Polsce jaką była, i w związku z tym nie
wierzyć jej dzisiaj: w Polsce niezaprzeczalnie istnieje społeczny klimat antysemityzmu, ale nawet
miejscowi Żydzi mówią, że czują się bezpieczniej chodzić w jarmułce po ulicach Warszawy niż
Paryża.” Proszę zwrócić uwagę na pozytywną ocenę prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażoną w
tekście.  Oczywiście,  przy  całej  naszej  nadziei  na  odnowę  Polski  pod  prezydenturą  Lecha
Kaczyńskiego,  nie  wolno  nam  zapomnieć  roli  Lecha  Kaczyńskiego-Ministra  Sprawiedliwości,
który  swoją  haniebną  decyzją  przerwał  ekshumację  grobów  w  Jedwabnem,  co  uniemożliwiło
poznanie całej prawdy o tej zbrodni. 

W wyniku tej  właśnie decyzji,  dziś swobodnie operuje się na świecie argumentem o “Polakach
mordujących  swoich  sąsiadów”.Z  niepokojem  należy  też  odbierać  stwierdzenia  o  nadziejach
izraelskich  polityków  o  stworzeniu  z  Polski  konia  trojańskiego  –  “Izraelskiego  ambasadora  w
Europie”. Nawet jeśli próby stworzenia takiego układu nie zrealizowały się w pełni, to jednak z
pewnością  były  dokonywane  i  należy  im się  dokładnie  przyjrzeć.  Musimy poznać  szczegóły  i
dowiedzieć się KTO próbował uzależnić Polskę od izraelskich wpływów. Jeśli Żydzi uznają sobie
za swoje niezbywalne prawo nieprzychylnie patrzeć na Polskę i nie wierzyć nam, to i tym bardziej
Polska i Polacy powinni mieć prawo do niezależnej oceny działań Izraela, włącznie z odnoszeniem
się z wielką rezerwą do ich zalotów ekonomicznych,  które – jak pokazują liczne przypadki na
świecie – niosą za sobą zbyt wielki ładunek uzależnienia czy wręcz wrogiej a nawet szpiegowskiej
działalności.Czy  obecny  Prezydent  będzie  w  stanie,  a  może  ważniejsze:  będzie  chciał  pełnej
niezależności Polski od obcych wpływów i interesów – pokaże czas. Póki co, ocena politycznych
sygnałów z dotychczasowej działalności,  czy to  jako Ministra  Sprawiedliwości,  czy Prezydenta
Warszawy, nie zawsze jest w pełni jasna.

Lech Maziakowski   30 marca 2006 | Washington, DC | www.bibula.com
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Mętna historiozofia Lecha Kaczyńskiego – Jan Engelgard 

 2008-10-30

Podczas swojego pobytu w Ostrołęce Lech Kaczyński odsłonił pomnik ku czci poległych w walce z
władzą po 1945 r. Na konferencji prasowej powiedział, że jeździ po kraju, by mówić ludziom o
potrzebie  patriotyzmu,  zaraz  jednak  zastrzegł,  że  jego  patriotyzm  nie  ma  nic  wspólnego  z
„plemiennym nacjonalizmem endeckim”. To nie pierwsza tego typu wypowiedź pana prezydenta.
Po co to powtarza przy każdej okazji? .

Żeby czasem ktoś nie pomyślał, że on sam jest nacjonalistą? Nie mam pojęcia. Wiem natomiast, że
oceny dokonywane przez pana prezydenta są – niestety – chybione, a prezentowana przez niego
historiozofia pełna mielizn i niekonsekwencji. 

Dzisiaj  nawet  najbardziej  zaciekli  przeciwnicy  Narodowej  Demokracji  wśród  historyków  nie
potwierdzają tezy o rzekomym „plemiennym” nacjonalizmie tej formacji. Ba, na samym początku,
na przełomie  XIX i  XX wieku,  był  to  nacjonalizm, jeśli  już  używamy tego terminu,  wyraźnie
„demokratyczny” i „liberalny”. Potem, owszem, zaostrzył się, ale z kolei ogromny wpływa miał
nań katolicyzm, co wygładzało skrajności. 
Tzw. antysemityzm ND miał podłoże gospodarcze i społeczne, a nie rasowe (w szeregach ND byli
liczni  działacze  pochodzenia  żydowskiego).  Powtarzanie  więc  sloganów  z  arsenału  politycznej
propagandy PPS czy KPP – jest nie na miejscu. 

Jak  wiadomo,  Lech  Kaczyński  jest  uczniem Jana  Józefa  Lipskiego,  PPS-owca  i  masona  (loża
„Kopernik”). Tenże Lipski przez całe życie walczył z „endeckim nacjonalizmem” zarzucając mu
wszystko co najgorsze. Niejako dla przeciwwagi w tym środowisku lansowano Józefa Piłsudskiego,
który miał uosabiać najszlachetniejsze cechy „polskiego patriotyzmu”. Niechęć Kaczyńskiego do
„endecji” ma właśnie takie korzenie. 

A teraz o niekonsekwencjach. Prezydent z uporem czci i uznaje za przykłady patriotyzmu bez skazy
– uczestników tzw. drugiej konspiracji, czyli podziemia antykomunistycznego po 1944 r. Jest to
jeden z elementów jego walki z cieniami PRL. Okazuje się wszakże, że duża część tego podziemia
miała charakter narodowy, często dosyć skrajny. W stosunku do Żydów podziemie to raczej nie
przebierało w środkach,  przy czym jego ofiarą  padali  nie  tylko  komuniści-Żydzi.  Czy to  panu
prezydentowi  nie  przeszkadza,  a  może  tego  sobie  po  prostu  nie  uświadamia?  I  druga
niekonsekwencja. Fraternizowanie się np. z Valdasem Adamkusem, obecnym prezydentem Litwy,
który w 1944 roku uciekał przed armią sowiecką, bo w czasie wojny kolaborował z Niemcami. Co
robili litewscy sojusznicy Hitlera, wiemy dobrze wszyscy. Taki sam przypadek mamy przy okazji
stosunków z Ukrainą – Lech Kaczyński z wyjątkową pobłażliwością traktuje odradzanie się kultu
OUN-UPA, a więc organizacji po stokroć bardziej „plemiennej” niż nawet najskrajniejsze polskie
formacje narodowe. 

To  nie  jest  tylko  niekonsekwencja,  to  skaza.  Traktowanie  jako  „zdrajców”,  „komunistycznych
zbrodniarzy”, niegodnych jakichkolwiek zasług – de facto wszystkich Polaków służących np. w AL
i  Armii  Berlinga  (zdobywców Kołobrzegu i  Berlina  w 1945),  a  po  wojnie  w Wojsku Polskim
(często  walczących  z  UPA)  –  i  jednoczesne  pobłażanie  katom  narodu  polskiego  może  tylko
zdumiewać.  W  tych  sprawach  powinien  chyba  obowiązywać  chociaż  minimalny  solidaryzm
narodowy. Przypomnijmy tylko,  co mówił  Lech Kaczyński  w kampanii  wyborczej,  o potrzebie
wyważonych  ocen  PRL,  o  wyciąganiu  ręki  do  ludzi  wówczas  działających.  Co  z  tego  zostało
dzisiaj? Nic.                      Jan Engelgard Za: engelgard.pl 
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Głosowałem na Lecha Kaczyńskiego i teraz się tego wstydzę 

2008-03-31

Pan prezydent ma słabe nerwy. Nie pokazuje się już dwa dni, to jest od chwili wielogodzinnej
mordęgi z Donaldem Tuskiem. Premier, kiedy już doszedł do siebie po blisko sześciu godzinach
nadmorskiej batalii, błyszczy dowcipem, drwi sobie z prezydenta, opowiada, jak to jego „taktyka
miłości”, a więc przechwalania człowieka próżnego, przyniosła skutek. 

– Powiem bezczelnie – odkrywa karty Tusk – że zastosowana przeze mnie w czasie rozmów (z
prezydentem Kaczyńskim) strategia miłości przyniosła pożądane efekty.Prezydent Lech Kaczyński
poniósł całkowitą klęskę.Kolejny już dzień poszczególni posłowie PiS wiją się przed kamerami
telewizji  i  w  rozmowach  radiowych.  Nie  mają  najbledszego  z  bladych  pojęcia,  co  też  Lech
Kaczyński obiecał Tuskowi, dlaczego to zrobił i na jakich zasadach. Opowiadają więc farmazony o
potędze rozumu Kaczyńskiego, o jego mocnej głowie, o różnych nieprawdziwych rzeczach.

        A Tusk  się  cieszy.  Kolejny  niewybaczalny  błąd  braci  Kaczyńskich  wprowadza  Platformę
Obywatelską  na  najwyższe  podium.  Najpierw  oddali  Platformie  Obywatelskiej  władzę,  teraz
służalczo  podporządkowują  się  sprawie  traktatu  lizbońskiego.  Za  każdym  razem  dzieje  się  to
kosztem Rzeczypospolitej Polskiej, teraz – kosztem Jej niepodległości i honoru Narodu.

        Lech  Kaczyński  nieodwracalnie  traci  twarz.  Miał  szansę  stanąć  na  czele  Narodu  i
przeprowadzić  Go przez  manowce europejskiej  biurokracji  –  nie  zrobił  tego.  W sytuacji  kiedy
Polska nie wydała z siebie przywódcy, mógł stać się Mężem Opatrznościowym Narodu – wybrał
przynależność do obozu przeciwnego, w jego ocenie silniejszego, rokującego większe zyski. To
definitywny koniec kariery politycznej Lecha Kaczyńskiego. To, że odbudował rzeczywistą koalicję
polityczną z Platformą Obywatelską kosztem interesu Polski – dyskwalifikuje go, jako patriotę i
polityka samodzielnego.Głosowałem na Lecha Kaczyńskiego i teraz się tego wstydzę.

         Każdy  człowiek,  także  prezydent  Rzeczypospolitej  i  premier  rządu  Rzeczypospolitej  ma
prawo  po  ludzku  nie  rozumieć  co  znaczy  wolna  i  niezawisła  Polska.  Mają  nawet  prawo
wychowywać swoje dzieci w duchu obojętności, wobec własnej Ojczyzny. Ba, w duchu wrogości –
pełno  jest  dziś  takich  ludzi  wśród  nas.  Proszę  jednak  szczególnie  prezydenta  i  premiera,  aby
pamiętali,  że  Ojczyzna nasza jest  naszą Matką,  naszą,  a  więc moją i  waszą też!  Tak samo jak
panowie są rodzicami swoich dzieci. 

Życzę panom, żeby mimo wszystko nie doznali panowie od własnych dzieci tego, co sami chcecie
dać Polsce – waszej  Matce.Panie prezydencie Lechu Kaczyński.  Odrzucił  pan razem ze swoim
partnerem Donaldem Tuskiem ideę referendum. Nie chciał pan rozmawiać z Polakami, ze swoimi
Rodakami  o  niepodległości  Polski  –  naszej  wspólnej  Matki  i  Ojczyzny.  Naród  tego  panu  nie
zapomni. Los odwdzięcza się panu gorzko. Nie chciał pan rozmawiać z Narodem, to będzie pan
rozmawiał z amerykańskimi pederastami. Przyjechali właśnie do Polski i upominają się o spotkanie
z panem. Oto owoce pańskiej polityki. Proszę ich ugościć, jak Donalda Tuska – wszyscyście sobie
na to zasłużyli.                                         
Autor:  Mirosław Orzechowski                                   
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Opinie Lecha Kaczyńskiego są haniebne -Jan Engelgard 
 2009-09-22 

Prof. Andrzej de Lazari jest szanowanym rusycystą, profesorem na Uniwersytecie Łódzkim. 
Jego teksty są zawsze spokojne i wyważone. Ale tekst w najnowszym numerze 
„Rzeczpospolitej” (wyd. internetowe, 21.09.2009) jest inny. 

Poświęcony jest historiozoficznym dywagacjom prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Widać, że profesor tym razem nie zdzierżył. Oto fragment tekstu:

„Kto  Lechowi  Kaczyńskiemu  wstawił  do  przemówienia  na  Westerplatte  szowinizm  jako
przyczynę zbrodni katyńskiej? Czyj szowinizm? Gruzinów – Stalina i Berii? Ukraińców –
Chruszczowa i Breżniewa? A może wcześniejszy nieco – Dzierżyńskiego i Mienżyńskiego?
W  młodości  co  prawda  na  podwórku  dowcipkowaliśmy  sobie,  że  Dzierżyński  był
największym patriotą polskim, bo najwięcej Rusków wymordował, jednak do głowy nikomu
nie przyszło, by „beznarodowych” komunistów oskarżać o szowinizm rosyjski. Bo to przecież
o nim zapewne myślał nasz prezydent?

Największym złem, czynionym stosunkom polsko-rosyjskim przez wielu naszych polityków i
dziennikarzy  wszelkiej  partyjności,  jest  utożsamianie  rosyjskości  z  komunizmem.  Lech
Kaczyński poszedł tu niestety jeszcze dalej. Mówiąc o zbrodni katyńskiej: „to nie komunizm,
to szowinizm” – nieświadomie wybielił, usprawiedliwił komunizm, zrzucając pośrednio całą
winę  na  Rosjan.  To  nieodpowiedzialne,  moim  zdaniem  wręcz  haniebne.
Czy naszego prezydenta krew nie zalewa, gdy ktoś na Zachodzie mówi o „polskich obozach
koncentracyjnych” i oskarża nas o szowinizm i antysemityzm? A co Lech Kaczyński sam
czyni? Najwięcej w sowieckich obozach koncentracyjnych zginęło Rosjan – miliony. I winien
temu  ma  być  ich  szowinizm?  Panie  prezydencie  –  kubeł  zimnej  wody  na  głowy  pana
doradców.  Nienawiść  nie  jest  dobrym konsultantem”.Przez  całe  miesiące  polscy  politycy,
publicyści  i  naukowcy  byli  zahipnotyzowani  pseudopatriotyczną  kanonadą  w  wykonaniu
Lecha Kaczyńskiego i PiS. 

Wydaje się wszakże, że pewne granice zostały przekroczone i pojawiają się coraz częstsze
głosy sprzeciwu i oburzenia. Prymitywna rusofobia, naginanie historii, podwójne standardy –
to kompromitacja, to coś uwłaczającego polskiej godności, godności narodu, który ma 1000-
letnią tradycję. Taki naród nie może sobie pozwolić na odruchy niczym prymitywne ludy lub
narody nie mające tradycji państwowej i szukające w historii protez ideologicznych (vide:
Ukraina).Wiadomo,  że w tym procederze biorą udział  polskojęzyczne media,  np.  tabloidy
Axela Springera szczujące w wersji polskiej na Rosję, a w wersji rosyjskojęzycznej na Polskę.
Media zajmują się „psuciem” opinii o Rosji od wielu lat, można by na ten temat napisać już
pracę doktorską.

 Efekty  już  mamy –  nieraz  młodzi  ludzie,  którzy  na  oczy nie  widzieli  Rosji  i  Rosjan  –
prezentują agresywną rusofobię połączoną z niezwykle prymitywizm spojrzeniem na historię
i patriotyzm.Prof. Andrzej de Lazari uważa, że jedną z przyczyn napędzających tę spiralę jest
nienawiść.  A nienawiść to  jest  śmierć polityki,  to jest  droga ku zagładzie.  Kiedy czytam
niemal co dzień te bzdurne, pełne jadu publikacje – to zaczynam lepiej rozumieć klęski, jakie
ponosiliśmy od  końca  XVIII  wieku,  zaczynam,  rozumieć  ten  amok  irracjonalizmu,  który
pchał nas ku szaleństwom. 
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I zaczynam dobrze rozumieć, dlaczego w pewnym momencie tak ostro przeciwstawił się temu
Roman Dmowski, sam w młodości romantyk i do pewnego stopnia rusofob. Różnica między 
tamtymi czasy a obecnymi polega tylko na tym, że dzisiaj można uprawiać te harce i 
kultywować głupotę bez strasznych konsekwencji dla Rzeczypospolitej. Choć z drugiej strony
trzeba dmuchać na zimne – licho nie śpi.

Kolejny list to Prezydenta L. Kaczyńskiego ws Bandery – a Prezydent milczy… 

 2010-01-31

Pan
Lech Kaczyński        
Prezydent RP

Szanowny Panie Prezydencie,
Proszę darować mi, że po raz drugi w tak krótkim czasie zwracam się do Pana. Nie jest to dla mnie
okoliczność komfortowa. Sytuacja jednak wymaga, by Pan, jako głowa państwa polskiego, uczynił
choćby symboliczny gest, dał jakąkolwiek wypowiedź, w sprawie deptania polskiej wrażliwości i
bezczeszczenia  pamięci  setek  tysięcy  Polaków  z  Kresów  Wschodnich  przez  ustępującego
prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę – Pańskiego przyjaciela.

Już samo nadanie tytułu Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, przywódcy morderców z OUN-
UPA  (mój  pierwszy  list),  było  policzkiem  wymierzonym  Polsce  i  Polakom,  na co  Pan  nie
zareagował. Trudno bowiem uznać za reakcję godną Prezydenta RP wypowiedź jednego z Pańskich
ministrów, który lapidarnie stwierdził, że jest to wewnętrzna sprawa Ukrainy. Nie trzeba było długo
czekać, by Pański przyjaciel Wiktor Juszczenko, nie natrafiając na jakikolwiek opór władz Polski,
posunął  się do kolejnego nieprzyjaznego wobec Polaków gestu – podpisania dekretu o uznaniu
OUN-UPA za  stronę  walczącą  o  niepodległość  Ukrainy.W dekrecie  podpisanym przez  Wiktora
Juszczenkę możemy przeczytać m.in.:(…) 

 Uznać  za  uczestników  walki  o  niepodległość  Ukrainy  w  XX  wieku  osoby  biorące  udział  w
politycznej,  partyzanckiej,  podziemnej,  zbrojnej  walce  o  niepodległość  Ukrainy,  w  tym  (…)
Organizacji  Ukraińskich  Nacjonalistów,  Ukraińskiej  Powstańczej  Armii.  (…)  Ministerstwo
Edukacji  i  Nauki  Ukrainy,  Ukraiński  Instytut  Pamięci  Narodowej  ma  opracować  z  udziałem
Narodowej Akademii Nauk Ukrainy dla wszystkich szkół metodyczne, edukacyjne i inne materiały
na temat walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku.(…)

 Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krym, obwody, Kijowski i Sewastopolski, miejskie i
państwowe administracje  mają podjąć działania w odpowiednim czasie w celu godnego uczczenia
walki o niepodległość Ukrainy w XX wieku, w tym mają intensyfikować patriotyczne wychowanie
młodzieży  w  edukacji,  nadawać  w  miejscowościach  nazwy  ulic,  placów,  bulwarów,  parków  i
ogrodów, szkół i instytucji kulturalnych na cześć wybitnych uczestników walki o niepodległość
Ukrainy w XX wieku i wydarzeń związanych z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym w XX wieku.

(…) Zaproponować samorządom lokalnym organizować obchody na cześć uczestników walk o 
niepodległość Ukrainy w XX wieku.
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Szanowny Panie Prezydencie,

Nie roszczę sobie prawa do tego, w jaki sposób sąsiadujące z nami narody mają kształtować swoją
wizję historii, na to nie mam wpływu, tak jak i Pan. Jednak to na Panu, jako Prezydencie RP, ciąży
obowiązek zabrania głosu i powiedzenia, że przez pamięć dla okrutnie pomordowanych przez OUN
i UPA Polek i Polaków, nie ma zgody w Polsce na wynoszenie na piedestał zwyrodnialców i że ci,
którzy  na  Ukrainie  podejmują  w  tej  sprawie  tak  kontrowersyjne  decyzje,  muszą  mieć  tego
świadomość.

 Tak jak słusznie upomina się Pan o uwzględnianie polskiej wrażliwości w relacjach z Niemcami i
Rosjanami,  to  jakoś  dziwnie  brakuje  Panu  podobnej  determinacji  w  relacjach  polsko-
ukraińskich.Szykuje  się  Pan  do  wyborów  prezydenckich.  Za  chwilę  będzie  Pan  przekonywał
Polaków,  że  najlepiej  ze  wszystkich  kandydatów  rozumie  polską  historię  i  cierpienia  naszego
narodu. Że dla przywrócenia pamięci historycznej uczynił najwięcej ze wszystkich prezydentów po
1989 roku. To prawda, uczynił Pan sporo i to szanuję. Ale nich Pan uczyni jeszcze ten jeden ostatni
krok, niech Pan nazwie po imieniu zbrodnie ukraińskie, tak jak po imieniu nazywał Pan zbrodnie
niemieckie i rosyjskie. 

Taka jest potrzeba chwili, tego wymaga – przepraszam, że przywołuję te słowa – polska racja stanu.
Bardzo Pana proszę, skoro nie chce Pan z jakichś względów podjąć kroków dyplomatycznych, do
których ma Pan prawo, o skierowanie kilku słów do Polaków, by mieli pewność, że ich prezydent
nie chowa głowy w piasek i nie kupczy narodową pamięcią w imię swoiście rozumianej „polityki
wschodniej”.  Na kogo mają zwrócić wzrok Polacy, kiedy szarga się ich pamięć i depcze groby
pomordowanych przodków, zwłaszcza jeśli wywodzą się z Kresów Wschodnich? Patrzą na Pana.
Tak jak na Pana patrzą z tamtego świata Ci, którzy nie mogą sami upomnieć się o swój ból, strach i
łzy, kiedy bandyci z OUN i UPA odbierali im życie.
Z poważaniem

Maciej Eckardt
Prezes Stowarzyszenia
Wspólnota Małych Ojczyzn

Bydgoszcz, dnia 30 stycznia 2010 r.

Za: Strona Macieja Eckardta (" Mój drugi list”)

Warszawa: Rozmowy szefa Europejskiego Kongresu Żydów z prezydentem Kaczyńskim oraz 
R. Sikorskim na temat “restytucji mienia żydowskiego i antysemityzmu” 

 2009-07-6 bibula.com

“Restytucja  żydowskiego  mienia  publicznego  i  prywatnego  skonfiskowanego  w  okresie
nazistowskim  i  komunistycznym,  będzie  jednym  z  tematów  dyskutowanych  przez  delegację
Europejskiego Kongresu Żydów na rozmowach na najwyższym szczycie z przywódcami Polski” –
informuje portal internetowy Europejskiego Kongresy Żydów .Rozmowy przewodniczącego EJC
Moshe  Kantora  z  prezydentem  RP  Lechem  Kaczyńskim  i  Ministrem  Spraw  Zagranicznych
Radosławem Sikorskim, mają odbyć się jutro, 7 lipca br. w Warszawie i obok tematyki “restytucji
mienia” mają również objąć “relacje polsko-izraelskie, relacje Unii Europejskiej i Izraela, wspólnej
walki z plagą antysemityzmu panoszącego się w całej Europie, promowania tolerancji, jak również
przodującej roli Polski w upamiętniania Holokaustu.
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”Podczas rozmów przywódcy żydowscy “zaproponują konkretne programy i działania dotyczące
edukacji  na temat  Holokastu,  walki  z  antysemityzmem i  promowania  tolerancji”.Moshe Kantor
podkreślił,  że  “rząd  Polski  od dłuższego czasu jest  ważnym sojusznikiem i  partnerem państwa
Izrael  oraz  żydowskich  społeczności  w  Europie”.  “Tak  wiele  spraw  dotyczących  społeczności
żydowskich jest równie ważnych i dla szerokich społeczności, tak w Polsce jak i w całej Europie” –
powiedział  Kantor,  wskazując  na  “ksenofobię,  rasizm,  antysemityzm,  edukację  o  Holokauście
przyszłych  pokoleń,  uniemożliwienie  Iranowi  pozyskania  broni  jądrowej  oraz  promowanie
tolerancji w całej Europie.”

Wielkie milczenie PiS-u! 

 2010-02-1 bibula

Rozmiar oburzenia środowisk Kresowych jest zrozumiały. Stepan Bandera,  OUN i UPA zostały
wyniesione  na  piedestał  przez  prezydenta  Ukrainy  Wiktora  Juszczenkę.  W  swoim  bólu  i
upokorzeniu Kresowiacy zostali jednak sami. Nie doczekali się, póki co, stanowczej reakcji władz,
nie  doczekali  się  też  reakcji  Lecha  Kaczyńskiego,  na  wsparcie  którego,  jak  można  by
przypuszczać, mogli  liczyć.  Ze  strony  pierwszego  obywatela  RP spotkało  ich,  niestety, głuche
milczenie.Cisza  dobiega  również  z  gwarnego  zazwyczaj  i  czujnego  historycznie  Prawa  i
Sprawiedliwości.  Nie ma  żadnego  oficjalnego  stanowiska,  ani  oświadczenia  politycznego  w tej
sprawie,  nie  ma  nic.  Wody  w  usta  nabrała  mityczna  pisowska  „frakcja  narodowa”,  a  jej
reprezentanci, tak ochoczo gardłujący w sprawie zbrodni niemieckich i rosyjskich, nagle stracili
mowę. 

Żadnego stanowczego sprzeciwu, żadnego apelu do władz partii czy swojego prezydenta. Milczy
klub, milczą ciała statutowe partii, milczą posłowie polscy i europejscy. Dlaczego?
Ano dlatego, że głośne powiedzenie „nie” dla decyzji Juszczenki, to jednoczesne głośnie „nie” dla
dotychczasowej polityki Lecha Kaczyńskiego. 

W  imię  szans  wyborczych  swojego  prezydenta  Prawo  i  Sprawiedliwość  postanowiło
zdywersyfikować prawdę, dokonując gradacji zbrodni poczynionych na narodzie polskim na lepsze
i  gorsze.  W imię niestawiania w trudnej  sytuacji  Lecha Kaczyńskiego Prawo i  Sprawiedliwość
milczy,  deprecjonując  tym samym bezmiar  tragedii  tysięcy  kobiet,  mężczyzn,  starców i  dzieci
bestialsko wymordowanych przez OUN i UPA.

Milczy największa opozycyjna partia polityczna,  która z przywracania i  odkłamywania pamięci
uczyniła  swój  znak  rozpoznawczy.  Milczy  w  sposób  najbardziej  dojmujący,  jaki  można  sobie
wyobrazić. Milczy nie w imię historycznej prawdy i polskiej racji stanu. Milczy dlatego, że ponad
interesem  narodowym,  postawiła  interes  partyjny.  A przecież  naród,  który  nie  pamięta  swojej
historii nie wart jest przeżycia…, powiedział onegdaj Jan Paweł II. Ale co tam naród, ważne żeby
partia przeżyła.
Za: Maciej Eckardt 
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UEFA zwolniona z podatków. Pierwsze gwarancje dał rząd PiS-u 

2012-06-21 

UEFA praktycznie nie zapłaci podatków z tytułu dochodów z organizacji Euro 2012 w Polsce.
Wszystko  dzięki  Zycie  Gilowskiej,  która  pełniąc  funkcję  ministra  finansów  w  rządzie
Jarosława Kaczyńskiego, podpisała stosowne dokumenty.
Chęć organizacji Euro 2012 ze strony centroprawicowego rządu Jarosława Kaczyńskiego, była tak
silna,  że  ówczesna  minister  finansów  Zyta  Gilowska,  zgodziła  się  na  zwolnienie  UEFA  z
wszelkiego opodatkowania. Polski budżet nie będzie więc zasilony częścią dochodu europejskiej
federacji piłkarskiej, z tytułu dochodów piłkarzy, działaczy, sztabu szkoleniowego czy medycznego.
UEFA  nie  zapłaci  też  podatków  z  dywidendy,  opłat  serwisowych,  opłat  licencyjnych  i
dystrybucyjnych, a także przychodów z tytułu praw marketingowych, medialnych i handlowych.
Co ciekawe poprzedni  organizatorzy  turnieju,  czyli  Austria  i  Szwajcaria  twardo  negocjowali  z
UEFA, które musiało odprowadzać podatki.  Polska i  Ukraina nie  mogą liczyć na przychody,  a
europejska federacja zwiększyła premie dla reprezentacji i zawodników, z tytułu osiągnięć podczas
turnieju.  MM   http://300polityka.pl/news/2012/12/12/   środa,  12  Grudzień  2012  

Lech Kaczyński rozdaje medale 
 2009-03-27

27 marca prezydent Lech Kaczyński spotkał się z Davidem Pelegiem, ustępującym właśnie ze 
stanowiska w Polsce ambasadorem Izraela. Na spotkaniu poruszono kwestie dalszego rozwoju 
stosunków polsko – izraelskich, opartych o współpracę polityczną, gospodarczą i kulturalno – 
naukową. Kaczyński odznaczył także izraelskiego dyplomatę Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to prezydent przyznał w uznaniu za: ” wybitne 
zasługi” Pelega na polu rozwoju i zacieśniania współpracy między Polską a Izraelem.

DAVID  PELEG                                     
 www.rp.pl
Organizacja z Izraela chce,  aby Polska oddała „miliardy dolarów” należące do Żydów zabitych
podczas  Holokaustu  O  inicjatywie  poinformował  dziennik  „Haarec”  w  tekście  zatytułowanym
„Polska  i  Ukraina  odmawiają  zwrotu  mienia  ofiar  Holokaustu,  które  nie  pozostawiły
spadkobierców”. Z apelem w tej sprawie wystąpił Dawid Peleg, który jeszcze kilka tygodni temu
był ambasadorem w Warszawie.  Po powrocie do Izraela stanął  na czele Światowej Żydowskiej
Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia (WJOPR).

– Do tej pory pewne kraje odmawiały zwrotu własności należącej do zabitych bezpotomnie
Żydów, powołując się na prawo, zgodnie z którym przechodzi ona na rzecz Skarbu Państwa.
Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem – powiedział. Według niego w samej Polsce gra toczy
się o „miliardy dolarów”. – Powód, dla którego jest tak dużo bezpańskiej własności, wynika
z tego, że Niemcy wymordowali całe rodziny – dodał.Słowa Pelega wywołały w Warszawie
osłupienie.  –  To  byłoby  coś  całkowicie  sprzecznego  z  prawem!  Majątek  zmarłego
dziedziczą jego potomkowie lub osoby, które wskaże w testamencie. Dlaczego miałyby je
dostać jakieś organizacje żydowskie, które z zabitymi nie miały nic wspólnego i nawet nie
istniały  w  czasie  wojny?  Ci  ludzie  byli  obywatelami  RP  –  powiedział  „Rz”  chcący
zachować  anonimowość  przedstawiciel  polskich  władz.26  czerwca  w  Pradze  ma  się
rozpocząć specjalna konferencja poświęcona kwestii zwrotu własności ofiar Holokaustu. 

                                                      38.



– Udział w niej weźmie m.in. Peleg oraz przedstawiciele innych organizacji. Czy szef WJOPR
może liczyć na poparcie? – On ma rację. Pieniądze za własność zabitych Żydów powinny
być zwrócone – powiedział „Rz” Kalman Sultanik, wiceprezes najważniejszej żydowskiej
organizacji – Światowego Kongresu Żydów.                                                                  

Prezydent Kaczyński odznaczył gloryfikatora zbrodniarzy z UPA 

 2009-12-2

Kolejny samobójczy ruch tego, który trzy lata temu obiecywał polskim patriotom przywrócenie
prawdy  historycznej. A  później  pracownicy  Kancelarii  Prezydenta  znów  będa  się  użalać,  że
wszystkiemu jest winny Tusk, Putin i spisek mediów.  Wszyscy tylko nie szef, który popełnia błąd
za błędem.

Order – ale czy za zasługi przed Polską?
W Kijowie 30 listopada nadzwyczajny i pełnomocny ambasador RP na Ukrainie Jacek Kluczkowski
odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP wicedyrektora Instytutu Historii Narodowej
Akademii  Nauk  Ukrainy  profesora  Stanisława  Kulczyćkoho.  Ta  nagroda  jest  nadawana
cudzoziemcom za wybitny wkład w sprawie współpracy i dobrych relacji z Polską.

Czym w takim razie  zasłużył  ukraiński  profesor  historii  Stanisław Kulczyćkyj  na  tak  wysokie
odznaczenie?  Za  prezydentury  Wiktora  Juszczenki  prof.  Kulczyćkyj  był  głównym promotorem
nadania  wojakom  OUN-UPA  statusu  weteranów  II  wojny  światowej  i  uznania  formacji
banderowskich  UPA za  siłę  zbrojną,  która  walczyła  na  terytorium  ukraińskim  z  okupantem
hitlerowskim i sowieckim. Czyżby wybitne zasługi przed narodem polskim znanego z manipulacji
historycznych  historyka  –  to  gloryfikacja  wbrew  faktom  historycznym  zbrodniarzy  narodu
polskiego spod znaku OUN-UPA? 

Falsyfikacje  historyczne  profesorowi  z  Kijowa  Kulczyćkiemu  udowodnił  za  życia  dr  Wiktor
Poliszczuk  z  Kanady,  który  nie  przysługując  nikomu  uczciwie  wykrywał  zbrodnia  OUN-UPA
popełnione na Polakach, a także Ukraińcach. Ale dr Poliszczuk umarł i nie doczekał się żadnej
nagrody  od  władz  polskich,  bo  pisał,  będąc  Ukraińcem,  „Gorzką  Prawdę”  o  marginesie
banderowskim swojego narodu. A profesor Kulczycki, który był  wierny za komuny linii partii, i w
okresie ZSRS pisał opusy historyczne o osiągnięciach KPZR i wodzów komunistycznych, a po
upadku ZSRS gloryfikuje największych zbrodniarzy narodu polskiego spod znaku OUN-UPA – jest
wybitnie oceniony przez władze polskie Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Czy to jest
normalne? Czy gloryfikacja banderowców na Ukrainie jest wybitnym dziełem służącym pojednaniu
polsko-ukraińskiemu? Czyżby od dziś na czarne można mówić białe i na odwrót.                          

Bandera jest godny nagrody, ale…

Doświadczony  w  sprawach  politycznych  wieloletni  historyk  Akademii  Nauk  Ukrainy  prof.
Stanisław  Kulczyćkyj  niedawno  w  odpowiedzi  na  pytanie  ukraińskiej  agencji  informacyjnej
„Gławred”  –  Czy  Stepan  Bandera  jest  godny  odznaczenia  Orderem  Bohatera  Ukrainy?  –
oświadczył:  „Bandera  walczył  o  Ukrainę,  symbolika  której  jest  obecna  teraz  we  współczesnej
Ukrainie. Jego zasługi w niszczeniu władzy sowieckiej nie można nawet kwestionować.” 
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Ale Kulczycki niespodziewanie wystąpił przeciwko nadaniu Ordera Bohatera Ukrainy Stepanowi
Banderze nie dlatego, iż ta wybitna osobistość nie zasługuje na taką wysoką nagrodę – lecz dlatego,
że  do  takiego  kroku  jest  jeszcze  nie  przygotowane  społeczeństwo  ukraińskie.  Kulczyćkyj
przypomniał  niedawne  odznaczenie  przez  prezydenta  Wiktora  Juszczenkę  Orderem  Bohatera
Ukrainy wielkiego syna narodu ukraińskiego i dowódcy sławnej UPA Romana Szuchewycza.

 Ale naród ukraiński   nie zrozumiał tego szlachetnego gestu Juszczenki,  bo doszło do potyczki
między weteranami UPA i weteranami Armii Sowieckiej.  Aby Ukraińcy zrozumieli  bohaterstwo
OUN-UPA trzeba obudzić przede wszystkim narodową pamięć – uważa prof. Kulczyćkyj. Chociaż
historyk nie zaprzecza faktu współpracy OUN z hitlerowskimi Niemcami, ale tylko do 30 czerwca
1941 roku – do momentu ogłoszenia aktu odnowienia państwa ukraińskiego we Lwowie, gdy Hitler
nie uznał tego aktu,  a Banderę internował do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.Trzeba
zwykłym ludziom pokazywać prawdziwą historię walki nacjonalistów ukraińskich o niepodległość
kraju – stwierdza Kulczyćkyj w ukraińskim „Gławredzie”

.Ale prawda teraz w rozumieniu oficjalnych historyków na Ukrainie oznacza najczęściej – wykonać
za pomocą manipulacji materiałami archiwalnymi zlecenie Wiktora Juszczenki w dziele gloryfikacji
i obielenia zbrodniarzy nacjonalistycznych spod znaku OUN-UPA.I nagrodzony 30 listopada 2009
roku przez polskiego ambasadora w Kijowie Jacka Kluczkowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu
Zasługi RP – ukraiński historyk Stanisław Kulczyćkyj jest jednym z gloryfikatorów OUN i UPA
tylko bardziej inteligentny od swoich kolegów z Instytutu Historii Akademii Nauk Ukrainy.
Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów

PiS płaci miliony. Wydaje pieniądze na...
22  czerwca  2013   www.wprost.pl

Gazeta Wyborcza" sprawdziła, kto był na liście płac PiS w 2011 r. Guru Control Systems otrzymało
w sumie 1,4 mln zł. Tej samej firmie w 2010 roku Prawo i Sprawiedliwość przelało blisko 1,1 mln
zł. W 2012 roku około 800 tys. zł. 

Skarbnik  partii  Stanisław Kostrzewski  tłumaczył,  że firma  Guru  Control  Systems  otrzymywała
zapłaty  za sondaże.  Poseł  PiS  Joachim  Brudziński  mówił,  że ma  ona  związek  "z  różnymi
projektami  IT  i obsługą  naszej  sieci  komputerowej".  Guru  Control  Systems  jako  podstawową
działalność  ma wpisaną  sprzedaż  komputerów,  oprogramowania  i kamer.  Kacper  Kamiński,
współwłaściciel  firmy  przyznał,  że z PiS  współpracują  od 2005  r.  PiS  płacił  też  pozarządowej
organizacji  Instytut  Sobieskiego.  W 2011 r.  z kont  PiS  przelano na konto  Instytutu  Sobieskiego
ponad 670 tys. zł. - PiS nie wspiera Instytutu Sobieskiego, ale kupuje usługi, jakie Instytut oferuje
w ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  - tłumaczył  Paweł  Soloch,  członek  zarządu
Instytutu. PiS płacił też agencji reklamowej PANPLAN. W 2011 r. przelano na jej konto ponad 3,5
mln zł. Jak tłumaczył właściciel firmy Marcin Brzuchalski była to opłata za zakup mediów, emisję
w telewizji, radiu oraz prasie. 2011 r. 

PiS wspierał też Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej. Przez pięć miesięcy przelewano
po 53  tys.  zł  na konto  stowarzyszenia.  Prawo i Sprawiedliwość  przelało  też  prawie  20  tys.  zł
na konto spółki Słowo Niezależne wydającej portal niezalezna.pl. Pieniądze przelano też na konto
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (19,6 tys. zł). Radio Wnet dostało 73 tys. zł. 
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Zasługi Lecha Kaczyńskiego dla Muzeum Historii Żydów Polskich   

2013-05-6 bibula 

19 kwietnia 2013 wieczorem, 70 rocznice wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, otwarto dla
zwiedzających  Muzeum  Historii  Żydów  Polskich.  Nie  wolno  zapominać  że  jak  ogromnym
wsparciem  dla  jego  budowy  Muzeum  były  decyzje  Lecha  Kaczyńskiego  w  czasach  gdy  był
prezydentem  Warszawy.  Nowo  wybudowany  ogromny  budynek  Muzeum  sfinansowany  został
pieniędzmi mieszkańców Warszawy. Decyzje o przekazaniu 40.000.000 zł podjął Lech Kaczyński.
W  budynku  Muzeum  prowadzona  będzie  „działalność  kulturalną  i  edukacyjną  (…)  koncerty,
wykłady, filmy, spacery, sztuki teatralne, warsztaty dla dzieci i dorosłych.”. Muzeum jest czynne
codziennie prócz wtorku od 10 do 18. Wstęp na parter budynku i „warsztaty z oferty edukacyjnej”
jest bezpłatny. Płatny jest spacer z przewodnikiem (indywidualny „bilet normalny 9 zł, bilet ulgowy
5 zł”, grupowe o 1 zł taniej). 

Muzeum  Historii  Żydów  Polskich  na  swoich  stronach  zadeklarowało,  że  Lech  Kaczyński  był
zaangażowany w powstanie Muzeum od wielu lat, i przypomniało jak wielkim był przyjacielem
instytucji i społeczności żydowskiej. 

Na  stronach  Muzeum  zasługi  Lecha  Kaczyńskiego  dla  Muzeum  i  społeczności  żydowskiej
wspominała  Ewa  Juńczyk-Ziomecka,  w  latach  2006  –  2010  podsekretarz  i  sekretarz  stanu  w
Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego. W 2001 roku Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości,
a pani Juńczyk-Ziomecka była dyrektorem do spraw rozwoju Muzeum Historii Żydów Polskich. Po
jej  telefonie  Lech  Kaczyński  przybył  na  wielogodzinne  rozmowy  do  Muzeum,  po  których
zdecydował  o  zablokowaniu  ekshumacji  w  Jedwabnym  –  która  niewątpliwie  ostatecznie
przekreśliła obalenie promowanej przez Grossa wersji wydarzeń. Na stronach Muzeum dyrektor
muzeum  Jerzy  Halbersztadt  wspomina  jak  pod  koniec  2003  roku  pod  wpływem  Lecha
Kaczyńskiego  „prawie  cały  klub  PiS  poparł”  finansowanie  przez  warszawskich  podatników
budowy  Muzeum  „razem  z  SLD,  Unią  Pracy,  Platformą  Obywatelską,  większością  PSL-u  i
konserwatywnym SKL”. 
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Jerzy  Halbersztadt  stwierdził  też  że  „w  trakcie  różnych  późniejszych  rozmów  z  prezydentem
Kaczyńskim zrozumiałem,  że  tradycja  endecka  i  ksenofobiczna  była  mu  z  gruntu  obca,  a  już
szczególnie,  gdy  chodziło  o  stosunek  do  Żydów.  Miał  w  sobie  naprawdę  bardzo  wiele  z
”żoliborskiego inteligenta””. Dwa lata później, w 2005 roku, Lech Kaczyński pełniąc obowiązki
prezydenta  Warszawy,  zaproponował  ówczesnemu  ministrowi  kultury  by  Muzeum  powołało
wspólnie  Ministerstwo,  Żydowski  Instytut  Historyczny  i  miasto  Warszawa.  Lech  Kaczyński
zdecydował również że Warszawa pokryje połowę kosztów budowy budynku. 

Wkład  finansowy Warszawy w budowę Muzeum Historii  Żydów Polskich  wyniósł  40.000.000
złotych w gotowce i działce o powierzchni 12 929 m2 w centrum Warszawy – według cen działek
w Warszawie wartej 130.000.000 złotych. Wkład finansowy Warszawy o którym zadecydował Lech
Kaczyński zmusił Ministerstwo Kultury do podobnego 40.000.000 zł wydatku.W 2007 roku już
jako  prezydent  Warszawy  Lech  Kaczyński  wmurował  aktu  erekcyjny  Muzeum.  W  swoim
przemówieniu  wyrażał  radość  z  powodu  budowy  takiej  instytucji.  Muzeum  Historii  Żydów
Polskich przypomniało również o tym że Lech Kaczyński był pierwszym prezydentem polski który
zapalał świeczki Chanukowe w synagodze. 

Wiceprzewodniczący Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego David Harris publicznie stwierdził
że  Lechowi  Kaczyńskiemu  zależało  „na  odnowie  żydowskiego  życia  w  Polsce.  Czuł  więź  z
Żydami, których postrzegał jako integralną część polskiej tkanki społecznej.
 Powiedział,  że  nie  można  zrozumieć  Polski  bez  zrozumienia  roli  Żydów w jej  życiu.  Z  tego
względu wspierał Muzeum Historii Żydów Polskich, walnie przyczyniając się do rozpoczęcia jego
budowy.  Prezydent  był  przyjacielem  Izraela.  Lubił  go  i  rozumiał.  Instynktownie  pojmował
problemy dotyczące jego bezpieczeństwa (…) Ganił też tych, którzy zbyt łatwo osądzali Izrael”.
Jan Bodakowski  www.prawy.pl/

Lech Kaczyński oskarżony o zamawianie sondaży na koszt stolicy
Informacja wyborcza:
Czy miasto Warszawa płaciło za sondaże przedwyborcze?
Według radia RMF Lech Kaczyński kupował za pieniądze z budżetu Warszawy, sondaże na temat 
preferencji prezydenckich Polaków. Urzędnicy stołecznego ratusza twierdzą że absolutnie, nie. 
Pracownicy dwóch dużych ośrodków powiedzieli nam jednak co innego. Czy za sondaże dla 
kandydata PiS-u na prezydenta płaciliśmy wszyscy?

Podejrzane wydatki Kaczyńskiego
Według radia RMF, prezydent Warszawy Lech Kaczyński za pieniądze z budżetu miasta finansował
ogólnopolskie sondaże m.in. na temat preferencji prezydenckich Polaków.
Radio RMF dotarło do umów i raportów czterech ośrodków badań opinii publicznej, wykonanych 
na zlecenie urzędników warszawskiego ratusza, wyposażonych w pełnomocnictwo prezydenta 
miasta. Koszt badań sięga 100 tysięcy złotych rocznie. Żadne z nich nie jest jednak związane z 
tematyką warszawską.

W ankietach znalazły się pytania m.in. o preferencje polityczne Polaków czy o ich opinię na temat 
pracy premiera. Oddzielny raport poświęcono zaś preferencjom prezydenckim.
Roczne umowy z czterema ośrodkami badawczymi zawarł Ośrodek Konsultacji i Dialogu 
Społecznego. Jego pracownicy są doradcami prezydenta, a w dokumentach widnieje zapis, że 
badania są zamawiane na podstawie pełnomocnictwa Lecha Kaczyńskiego.
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Sam prezydent Warszawy utrzymuje, że o niczym nie wie. Przyznaje, że prowadzone są różne 
badania, ale wspomina tylko o tzw. barometrze warszawskim. - To trwa od wielu lat. Ale jeżeli 
chodzi o nasze badania preferencji politycznych niczego takiego poza stolicą nie było - utrzymuje 
Kaczyński.Urzędnicy tłumaczą, że badania są sposobem na poznanie nastrojów warszawiaków. - Z 
tego powodu zlecane są analizy ogólnopolskie, z których potem wyłuskiwane są dane warszawskie 
- tłumaczy Andrzej Klerkowski, dyrektor Ośrodka Konsultacji i Dialogu w Urzędzie Miasta. - Z 
badań ogólnopolskich próbujemy diagnozować klimat inwestycyjny w mieście, a także obawy 
warszawiaków co do ich przyszłości - wyjaśnia dyrektor Klerkowski.
26.08.2005
Czytaj więcej: Interia  Zobacz klip Wiadomości Polsatu 
Źródło:  http://fakty.interia.pl

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek nowelizację ustawy o ochronie praw 
lokatorów. https://lokatorzy.info.pl/lech-kaczynski-podpisal-wyrok-na-lokatorow/

Według  znowelizowanej  ustawy,  prywatni  właściciele  lokali  i  budynków  będą  mogli  łatwiej
pozbywać  się  lokatorów.  Nowelizacja  zawiera  przepisy  o  tzw.  „najmie  okazjonalnym”,  który
umożliwia  właścicielom wypowiedzenie  najmu  w  ciągu  7  dni  (!).  Dodatkowo,  nie  będzie  już
konieczny wyrok sądu w sprawie eksmisji,  a jedynie sądowa pieczęć nadająca żądaniu klauzulę
wykonalności. Wówczas właściciel może już bezpośrednio wezwać komornika.Ustawa przewiduje,
że  najemca będzie  musiał  złożyć  oświadczenie,  że  jeśli  nie  wywiąże  się  z  warunków umowy,
wyprowadzi się na żądanie właściciela. 

Takie  oświadczenie  musiałoby  być  poświadczone  przez  notariusza.  Ponadto  lokator  musiałby
wskazać miejsce, w którym mógłby zamieszkać, a dysponent tego lokalu - wyrazić na to zgodę
(jego  podpis  musiałby  być  poświadczony  przez  notariusza).Jednak  właściciel  będzie  mógł
wyeksmitować lokatora nawet na bruk (choć teoretycznie powinno to być miejsce wskazane w
umowie najmu). Lokatora nie będzie bowiem chronił słynny art. 1046 par. 4 kodeksu postępowania
cywilnego,  który  nakazuje  komornikowi  wstrzymanie  eksmisji  "do  czasu,  gdy  gmina  wskaże
tymczasowe  pomieszczenie  lub  gdy  dłużnik  znajdzie  takie  pomieszczenie".   Co  w  przypadku
lokatorów komunalnych przejętych przez prywatnych nowych właścicieli? Nowi właściciele będą
mogli zaoferować im „najem okazjonalny” pod warunkiem, że sami lokatorzy wskażą, gdzie się
wyprowadzą w razie wypowiedzenia najmu. Jeśli nie będą dysponowali takim miejscem - nic ich
nie będzie chronić przed bezdomnością, a właściciel nawet nie podpisze z nimi umowy najmu.

Opublikowane 09/01/10 o godz.14:56 w kategorii Wiadomości, Z kraju. 

Prezydent Lech  Kaczyński  podpisał niewłaściwą  nowelę ustawy o rehabilitacji i 
zatrudnieniu niepełnosprawnych
Znowelizowane przepisy zakładają zmniejszenie pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady
pracy chronionej i odejście od roku 2010 od różnicowania pomocy dla pracodawców w zależności,
czy  chodzi  o  zakład  pracy  chronionej,  czy  otwarty  rynek  pracy.
Projekt  tej  nowelizacji  budził  wiele  kontrowersji.  Nowelizacja  przewiduje,  że  pracodawcy,
wykonujący działalność gospodarczą otrzymają dofinansowanie, pokrywające do 75 proc. kosztów
płacy, natomiast pracodawcy nie wykonujący takiej działalności otrzymają do 90 proc.  kosztów
płacy.
Zrezygnowano z różnicowania wysokości przyznawanej pomocy dla przedsiębiorców w zależności
od tego,  czy  są to  zakłady pracy chronionej,  czy inni  przedsiębiorcy od roku 2010.  Rok 2009
stanowić będzie okres przejściowy. Dotychczas pomoc dla zpch była zdecydowanie wyższa niż dla
pozostałych przedsiębiorstw.
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Różne  dofinansowanie  do  zatrudnienia  pracownika  ze  względu  na  stopień
niepełnosprawności. Utrzymano różne dofinansowanie do zatrudnienia pracownika ze względu na
stopień niepełnosprawności. I tak w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
wynosi  ono  -  160  proc.  najniższego  wynagrodzenia,  w  przypadku  osób  z  umiarkowaną
niepełnosprawnością  -  140 proc.,  a  w przypadku osób z  lekką  niepełnosprawnością  -  60 proc.
Pomoc nie będzie przyznawana w formie subsydiów na cały rok, ale będzie należna w okresie,
kiedy pracownik jest zatrudniony. Ma zostać wydłużony termin wypłaty refundacji składek z 7 do
14 dni, gdyż 7 dni okazało się w praktyce czasem zbyt krótkim.

Pracodawcy będą mieć możliwość uzyskania - na podstawie umowy zawartej ze starostą - pomocy
na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptację pomieszczeń, a także
nabycie urządzeń ułatwiających pracę osobie niepełnosprawnej.

Ponadto ci pracodawcy, którzy w zpch zatrudniają co najmniej 50 proc. osób niepełnosprawnych
będą  mogli  na  podstawie  umowy  z  samorządem  województwa  otrzymać  rekompensatę  za
dodatkowe  koszty  budowy  lub  rozbudowy  pomieszczeń.  Koszty  będą  zwracane  ze  środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Nowe  przepisy  doprowadzą  do  zmniejszenia  liczby  zatrudnionych  niepełnosprawnych"
Nowelizacja  uchyla  przepis,  przewidujący  możliwość  dofinansowania  do  wynagrodzenia  w
wysokości  ok.  60  proc.  kosztów  płacy  przez  12  miesięcy.  Precyzuje  także  przepisy  o
dofinansowaniu warsztatów terapii zajęciowej, ustalając nowe stawki finansowania przez powiaty i
przez  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
Przeciw  tej  nowelizacji  protestowała  m.in.  Polska  Organizacja  Pracodawców  Osób
Niepełnosprawnych,  która  podkreślała,  że  nowe  przepisy  doprowadzą  do  zmniejszenia  liczby
zatrudnionych  niepełnosprawnych.  W  Polsce  jest  około  3  tys.  zakładów  pracy  chronionej.

Źródło: Gazeta Prawna

Dlaczego Lech Kaczyński tak szybko   
podpisał tragiczny  dla  Polski  Traktat Lizboński?  
 jozef1807  2012-09-28
Wiem że tym wpisem narażę się części blogerów którzy tutaj piszą ale z drugiej strony to jest tylko 
przypomnienie składu Narodowego Instytutu Integracji Europejskiej działającego za rządów AWS 
gdy premierem był Buzek. Sam Buzek o Instytucie mówił że głównym celem powstania i istnienia 
Instytutu jest przeciwdziałanie spadającemu poparciu dla naszego wstąpienia do UE.
A oto skład w  większości żydowski  lub w  całości  żydowski  (i przynależności w tamtym 
okresie):
1. Andrzej Arendarski
2. Henryka Bochniarz
3. Jan Mujżel
4. Zbigniew Niemczycki
5. Krzysztof Pawłowski
6. Grzegorz Wójtowicz       

                                                                44.



                      
7. Marek Belka
8. Jan Borkowski (członek Polskiej Rady Ruchu Europejskiego)
9. Stanisław Grocholski (przedstawiciel Europejskiego Ruchu Federalistów)
10. Danuta Hubner
11. Lech Kaczyński
12. Maria Karasińska Fendler (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
13. Marian Krzaklewski
14. Czesław Kulesza (wiceprzewodniczący w tamtym okresie PPS Ikonowicza)
15. Zdzisław Najder (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
16. Andrzej Olechowski
17. Witold Trzeciakowski (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
18. Roman Wierzbicki (NSZZ “S” Rolników Indywidualnych)
19. Andrzej Zoll
20. Jacek Bocheński (w tamtych czasach członek honorowy komitetu wyborczego Unii Wolności)
21. Jerzy Kłoczkowski (Polska Rada Ruchu Europejskiego)
22. prof. Tadeusz Skoczny
23. prof. Andrzej Stępniak
24. Edmund Wnuk Lipiński
25. Janusz Reiter członek Rady Programowej Fundacji im. R. Schumana
26. Krzysztof Skubiszewski
27. Władysław Piechociński
28. Adam Strzembosz
29. Róża Thun Prezes Fundacji im. R. Schumana (córka Jacka Woźniakiewicza)
30. Jacek Woźniakowski kierownik Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie 
Hebrajskim w Jerozolimie
31. Jerzy Woźnicki – rektor Politechniki Warszawskiej
32. Bohdan Cywiński
33. ks. prof. Henryk Juros kierownik naukowy Studium Generale Europa
34. ks. Andrzej Koprowski członek Rady Programowej Studium Generale Europa na ATK
35. ks. Marek Pieńkowski dominikanin
36. ks. bp. Zdzisław Tranda zwierzchnik Kościoła Ewangelicko Reformowanego
37. ks. abp. Józef Życiński.

Traktat lizboński przypomina, że „Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na
płeć,  rasę  lub  pochodzenie  etniczne,  religię  lub  światopogląd,  niepełnosprawność,  wiek  lub
orientację  seksualną”.  Czyż  bezzasadne  są  obawy,  że  tak  wieloznaczne  pojęcia  jak  „godność
człowieka” czy „dyskryminacja” będą interpretowane równie twórczo, lecz zdecydowanie na naszą
niekorzyść?Tak  więc  nie  dziwcie  się  że  Pan  Prezydent  tak  szybko  (nie  czekając  na  ustawy
kompetencyjne)  TL  podpisał.  W  końcu  kto  z  kim  przestaje  takim  się  staje.

Za: NiePoprawni.pl (" Dlaczego Lech Kaczyński tak szybko podpisał TL")

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy   (  anty) lustracyjnej 
- poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński. 
Zgodnie z nowelizacją, osoby podlegające lustracji, które służyły w organach bezpieczeństwa PRL, 
a działają poza Polską na rzecz jej bezpieczeństwa, składają jednocześnie jawne oświadczenia 
lustracyjne i tajne deklaracje.
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 Według uchwalonej  przez Sejm 13 kwietnia  prezydenckiej  noweli  ustawy lustracyjnej,  "osoby
zobowiązane  do złożenia  oświadczenia  lustracyjnego",  które  pełnią  służbę  w Agencji
Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Agencji  Wywiadu,  Służbie  Kontrwywiadu  Wojskowego  albo
Służbie  Wywiadu  Wojskowego,  a pracują  lub  pracowały  za granicą,  zostaną  zobligowane
do niepodawania, w jawnych dla wszystkich oświadczeniach lustracyjnych, informacji o swej pracy
lub służbie w organach bezpieczeństwa PRL. Informacje te będą zobowiązani zamieścić w tajnych
deklaracjach, składanych szefom poszczególnych służb. 

Ci  prześlą  je  do Instytutu  Pamięci  Narodowej,  gdzie  trafią  do zbioru  zastrzeżonego.Pomysł
jednoczesnego  składania  jawnych  oświadczeń  lustracyjnych  i tajnych  deklaracji  dla osób
podlegających  lustracji,  które  służyły  w organach  bezpieczeństwa  PRL,  a działają  poza  Polską
na rzecz jej bezpieczeństwa, wywoływał wcześniej w Senacie kontrowersje.

Prezydent Lech Kaczyński przedstawiając nowelę uchwalonej niedawno ustawy uzasadniał swoją
inicjatywę tym, że przedstawiciele właściwych służb nie zwrócili w odpowiednim momencie uwagi
na ochronę polskich aktywów poza granicami. Według koordynatora służb specjalnych Zbigniewa
Wassermanna,  nowelizacja  dotyczy  niewielkiej  grupy  osób  i "jest  to grupa,  która  ciągle  się
wykrusza". 15 marca weszły w życie nowe zasady lustracji. Z 27 tys. do kilkuset tys. zwiększono
liczbę  osób,  które  muszą  składać  jawne  oświadczenia  o ewentualnych  związkach  z tajnymi
służbami  PRL.  Ich  prawdziwość  ma badać  nowy  pion  IPN  i sądy  powszechne.  Nowa  ustawa
obejmuje  obowiązkiem  złożenia  oświadczenia  lustracyjnego  m.in.  nielustrowanych  dotychczas
członków służby zagranicznej, dziennikarzy, naukowców. ab, pap  2007-05-10

NIE  WOLNO  ZROBIĆ  DAROWIZNY NAWET DLA  DZIECI

27 listopada 2006 roku Lech Kaczyński  podpisał  nowelizację  ustawy o  podatku od spadków i
darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych.Jest to ustawa, którą Sejm uchwalił 16
listopada bieżącego roku. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2007 roku. Ustawa
zwalnia z podatku spadki i darowizny od najbliższej rodziny. Zwolnienie nie obowiązuje jednak
spadków i darowizn pochodzących od teściów.Ustawa zakłada, że pieniądze przekazywane będą za
pośrednictwem banków, spółdzielczej kasy oszczędnościowej lub poczty.  Fakt ten będzie trzeba
obowiązkowo zgłosić urzędowi podatkowemu. Gdy w ciągu 5 lat suma darowizn i spadków nie
przekroczy 9 637 złotych, to powyższe obowiązki nie mają zastosowania.Zwolnione z podatku od
czynności cywilnoprawnych będą także pożyczki od osób spoza najbliższej rodziny. 
Dotyczy to pożyczek do 5 tysięcy złotych od jednej osoby i do 25 tysięcy złotych od kilku osób w
okresie do 3 kolejnych lat.Ustawa przewiduje także sankcje dla osób, które nie zgłosiły darowizny i
spadku. Jeśli osoba będzie powoływać się przed kontrolą skarbową na niezgłoszoną darowiznę lub
spadek od najbliższej rodziny, to zapłaci 20-procentową karę.(M.G.)

PYTANIE   :   W   jakim   normalnym   kraju   opodatkowuje  się   pożyczki   szczególnie
wewnątrzrodzinne  oraz  darowizny  na  takie  drobne  kwoty  ?  
Dlaczego  Kaczyński  nie  obłożył  podatkami  spółek w  rajach podatkowych  
oraz  supermarketów  zagranicznych  ? 
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                  ZAROIŁO SIĘ  OD  MIEJSC  PAMIĘCI W  CAŁEJ  POLSCE            
                  '' BOJKOT DOLINKI   CHOCHOŁOWSKIEJ ''
                                ( fakty za  :GW  15.08. 2013 )
(…) Część samorządowców PIS  oraz  PO zbojkotowała  uroczystości. W  ten sposób
zaprotestowali wołomińscy  radni z  lokalnych  centroprawicowych  komitetów  oraz 
PO.Nie godzą się  na wprowadzanie  do obchodów  rocznicy  Bitwy  Warszawskiej 
punktów  związanych z zupełnie  innym  wydarzeniem.       
                                                     
 Ossów  przez  wiele  lat  kojarzony  był  wyłącznie  ze  słynnym  bojem  14- 15  sierpnia
1920   roku,  w  którym   polscy   żołnierze  z  zatrzymali   nacierających  na   Warszawę
bolszewików.  Ale  po  katastrofie  prezydenckiego samolotu w 2010  roku ,w  pobliżu
cmentarza  wojennego  pod  Ossowem   powstała   Dolinka  Smoleńska z  96  dębami  ( w
tym dla  SLD  wrogów  politycznych  PIS-u  -  przypis  red.)  pamięci    i odsłanianymi
kolejnymi   popiersiami ofiar  tragicznego  lotu.  Swoje   pomniki  mają  już  prezydent
Lech   Kaczyński  (  gwiazda   Polski   i  Polaków albo  drugi   Lelewel   -  przypis   red.)
prezydent  Ryszard  Kaczorowski,  biskup  polowy  Tadeusz  Płoski, a od  wczoraj generał
Franciszek  Gągor.   Dolinie  patronuje  prezes   PiS  Jarosław   Kaczyński   i  arcybiskup
warszawsko-  praski   Henryk Hoser, za  dobór  popiersi  odpowiada  gospodarz    terenu
ksiądz  prałat Jan Andrzejewski,  proboszcz z  pobliskiej  Kobyłki. 
Przelała  się czara  goryczy – powiedział  kilka  dni  temu w rozmowie z  Gazetą Marcin
Dutkiewicz,  radny  Wołomina  i  koalicjant PiS.  Jako  jeden z  dziesięciu podpisał  apel do
władz  pisowskich  miasta  i  powiatu, by  nie łączyć  Bitwy Warszawskiej   i katastrofy
smoleńskiej w jedno  święto.  Apel jednak  nie  wpłynął na zmianę programu  uroczystości.
(....) 
Słyszymy   drodzy, że nieraz  ktoś  zadaje  pytanie  : Dlaczego  tu  ?
Na ten  pomysł  ( o ile  można w to wierzyć -   przypis  red.)   najpierw wpadli panowie z
dyrekcji Lasów  Państwowych.  To oni  dali  inicjatywę  posadzenia  96  dębów,a później
pewna inicjatywa   i  pewne  poparcie naszego  księdza  arcybiskupa,  by   tu  stawiać
kolejne    popiersia.  Mamy dokument, że  niektórzy  żołnierze  którzy  walczyli   tu w 1920
roku  są  na liście  pomordowanych w Katyniu'.To jest  ów  związek  konkretny'- tłumaczył
zebranym ksiądz   Andrzejewski   przedstawiając    ciąg  historyczny   -  Ossów-  Katyń-
Smoleńsk.(...)  'Straciliśmy  pod Smoleńskiem   najlepszych  synów  i córki  naszego narodu
- powiedział  abp.  Hoser  . 

 Doprawdy,  lepszych od nich  nasza biedna  ojczyzna  nie wyda    i  nie  wydała.   
No comment.  Przypis  red.  BO 

   Dopiero  po odsłonięciu  popiersia  generała  Gągora uczczono  apelem  poległych  
żołnierzy  1920  roku.'

               źródła :  wpolityce.pl ,wikipedia,  GW.

Chochoł –  postać  fantastyczna  (Osoba  Dramatu)  pojawiająca  się  w  dramacie  Stanisława
Wyspiańskiego Wesele.  Chochoł w utworze po raz pierwszy ukazuje się Isi, która go odpędza.
Obrażenie chochoła (według wierzeń ludowych) wiązało się z niebezpieczeństwem, iż stwór ten
zacznie  płatać  figle.  W  Weselu  takim  psikusem  było  rzucenie  przez  Chochoła  zaklęcia  na
bawiących się gości.  W finalnej scenie dramatu Chochoł wprawia weselników (czekających na
przybycie  Wernyhory  i  ruszenie  do  powstania)  w  senny  trans  uniemożliwiający  podjęcie
jakichkolwiek działań.
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                   Kolejny dowód rodzącej się religii smoleńskiej-  28 października 2013  
                                      w Kałkowie poświęcono makietę Tupolewa TU-154.                                      
                                                         YOU  TUBE 
       www.konserwatyzm.pl/artykul/11121/kolejny-dowod-rodzacej-sie-religii-smolenskiej  
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 Napis  na  transparencie  : Precz z  pomnikami  niezasłużonych  Polaków  !

                                                 Zajrzyj tu :
http://gazetapolskapl.blogspot.com/2016/05/kod-avanti-sensacja-kaczynski-tajnym.html
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Niektóre  fakty z  bardzo skąpej  i wybiórczej  biografii  JARA  KACZYŃSKIEGO 

                                                oraz  AFERA  LEPPERA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosław_Kaczyński

Nigdy nie pracował  jako prawnik  ,ale  jako biznesmen !  I ustawia  prawo w Polsce   i wszystkie
ustawy.

Uczęszczał początkowo do XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie.
Nie zdał tam do następnej klasy, jednak „po odkręceniu tego” zmienił szkołę i ostatecznie ukończył
w 1967 XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w tymże mieście. Studiował na
Uniwersytecie  Warszawskim.  W  1971  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  UW  uzyskał  tytuł
magistra.  8  grudnia  1976 na  WPiA UW obronił  pracę  doktorską  pt.  Rola  ciał  kolegialnych w
kierowaniu szkołą wyższą .

I tak mu   to już zostało, niestety. Skądinąd    po  tym wydziale  jest w  IV Rzeczpospolitej istna
plaga  ciał  absolwentów  tej gałęzi prawa,  pousadzanych  na wszelkich możliwych  stanowiskach.

W 1971 uzyskał miejsce na aplikacji prokuratorskiej w Warszawie, której jednak nie rozpoczął. W 
latach 1971–1976 zatrudniony był jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i 
Szkolnictwa Wyższego. Później, do 1981, pracował jako adiunkt w białostockiej filii Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 1982–1983 był zatrudniony w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 
na etacie starszego bibliotekarza. 

W latach  1989–1990  był  redaktorem  naczelnym  „Tygodnika  Solidarność”,  zastępując  na  tym
stanowisku Tadeusza Mazowieckiego, który desygnowany został na premiera. Sprawował również
kontrolę nad Expressem Wieczornym. W 1990 w porozumieniu z członkami episkopatu zakładał
Fundację  Prasową  Solidarność,  wraz  z  Krzysztofem  Czabańskim,  Maciejem  Zalewskim  i
Sławomirem Siwkiem zostając jej fundatorem. Został przewodniczącym Rady Fundacji. W grudniu
1990  Lech  Wałęsa  uczynił  go  szefem  swej  kancelarii.  Z  inicjatywy  jednego  z  jego
współpracowników Fundacja podpisała umowę dzierżawy z Expressem Wieczornym, co pozwoliło
później  przejąć  majątek  gazety,  co  pozwoliło  dalej  rozwijać  działalność  polityczną.  Kaczyński
reprezentował  potem  Niezależne  Zrzeszenie  Studentów  i  tworzył  Porozumienie  Centrum.  NIK
zarzuciła  partii  nielegalne  finansowanie  kampanii  z  pieniędzy  Expressu  Wieczornego,  jednak
oskarżenie nie doprowadziło do skazania. 

W 1990  był  współzałożycielem Fundacji  Prasowej  „Solidarność”.  W tym samym roku wszedł
(obok  m.in.  Lecha  Kaczyńskiego,  Macieja  Zalewskiego,  Andrzeja  Urbańskiego  i  Krzysztofa
Czabańskiego) w skład władz spółki akcyjnej Telegraf, po czym w 1991 zbył akcje tej spółki na
rzecz Macieja Zalewskiego. W 1993 prokurator przedstawił mu zarzut nielegalnego finansowania
Porozumienia  Centrum  przez  Fundację  Prasową  „Solidarność”.  Sprawa  została  ostatecznie
umorzona w 2000. W latach 1994–1997 Jarosław Kaczyński kierował działem wydawniczym w
spółce z o.o. „Srebrna”. 
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W wywiadzie dla "Trybuny"

"Trybuna" publikuje wywiad z Andrzejem Milczanowskim, w którym zostały szef UOP podkreśla,
że umorzenie sprawy "Telegrafu" było niesłuszne. Zdaniem Milczanowskiego, prokuratura powinna
opublikować  całość  komponentów  "Telegrafu"  bo  -  jak  mówi  -  wówczas  wielu  ludziom
otworzyłyby się  oczy.  W wywiadzie  dla  "Trybuny" Andrzej  Milczanowski,powiedział,  że  UOP
wiedział o korupcyjnej działalności Macieja Zalewskiego, wiceprzewodniczącego PC od 1991 roku.
Powiedział  też,  że  poinformowany  o  tym  Jarosław  Kaczyński,  ówczesny  prezes  PC  nie
zainteresował się sprawą, a wyłącznie oświadczył, że " Zalewski jest taki wierny". Milczanowski w
rozmowie z "Trybuną", powiedział, że mimo, to UOP wciąż prowadził śledztwo w tej sprawie... 
Były minister  spraw wewnętrznych Andrzej  Milczanowski  twierdzi,  że  zainteresowanie  Urzędu
Ochrony  Państwa  działalnością  Porozumienia  Centrum  miało  podstawy  kryminalne,  jest  także
przekonany, że umorzenie śledztwa w sprawie Telegrafu było niesłuszne.

W sprawie  Telegrafu  daje  do myślenia  to,  że  kapitał  własny spółki  w ciągu 10 miesięcy  -  od
września 1990 r. do lipca 1991 r. - został pomnożony 144-krotnie. Było to możliwe m.in. dzięki
firmom  państwowym  i  prywatnym,  które  wykupiły  udziały  w  tej  spółce.  Oprócz  Budimeksu
Grzegorza  Tuderka,  Banku  Przemysłowo-Handlowego  z  Krakowa,  który  kredytował  Telegraf,
wśród inwestorów pojawiła się nieznana firma z Włoch, o tajemniczej nazwie Di.Fra.Bi. Za udziały
Telegrafu zapłaciła więcej niż krakowski BPH.
https://wiadomosci.wp.pl/inwestorzy-z-camorry-6037526572811393a

TUSK ZABIŁ I INNI 
22  kwietnia 2016. 
Jego przemówienie z 10 kwietnia, podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej.  Rzuciło trzy
hasła: „Tuska pod sąd, Kaczyńskiego na pomnik, Macierewiczowi chwała. 

28 lutego 2018  sejmowa komisja etyki podjęła decyzję ws. wniosku byłego lidera Nowoczesnej
Ryszarda Petru o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło o wypowiedź prezesa PiS podczas
lipcowego  posiedzenia  Sejmu.  Kaczyński  po  słowach  Borysa  Budki  (PO),  który  przywoływał
postać zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zwrócił się do oponentów, mówiąc:  „Wiem, że
boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata,
niszczyliście  go,  zamordowaliście  go,  jesteście  kanaliami”.  

Więcej: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska

5  listopada 2014
Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego podczas prezentacji Komitetu Honorowego Jacka Sasina.
Prezes PiS stwierdził, że Polska potrzebuje zmiany, która odsunie "złą władzę". Uważa bowiem, że
obecna  władza  nie  tylko  nie  kieruje  się  zasadami  moralnymi,  ale  odrzuca  też  polską  tradycję.
Władza ta jest według prezesa PiS niesprawna, nie kieruje się zasadami moralnymi i odrzuca to
wszystko, co wiąże się z polską tradycją i polską godnością. 

9  września 2009
To Jarosław  Kaczyński,  Zbigniew  Ziobro  i Mariusz  Kamiński  powinni  zasiąść  na ławie
oskarżonych. Kaczyński bezczelnie kłamie, to polityczny oszust. Afera gruntowa została wywołana
za jego  wiedzą  i przyzwoleniem  - zeznał  były  minister  rolnictwa,  Andrzej  Lepper,  po blisko
siedmiu  godzinach  przesłuchań  przed  sejmową  komisją  śledczą  ds.  nacisków.  Zarówno  szef
"Samoobrony",  jak  i posłowie,  byli  tak  zmęczeni,  że -  na prośbę  pełnomocnika  Leppera  - szef
komisji Sebastian Karpiniuk zakończył ten wyczerpujący maraton. 
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(…) Kaczyński uprawia "polityczną korupcję" 
Andrzej Lepper rozpoczął składanie zeznań od przeczytania oświadczenia, w którym, za tzw. aferę
gruntową  - obwinił  PiS,  a Jarosława  Kaczyńskiego  o uprawianie  "politycznej  korupcji".
- To Jarosław  Kaczyński,  Zbigniew  Ziobro  i Mariusz  Kamiński  powinni  zasiąść  na ławie
oskarżonych.  Jarosław  Kaczyński  nie szczędził  mi  pogardy,  upodlenia  i warcholskich  epitetów.
Bezczelnie  kłamie,  to polityczny  oszust.  Afera  gruntowa  została  wywołana  za jego  wiedzą
i przyzwoleniem - powiedział Lepper. 

Jaki Jarosław Kaczyński miał cel? Według szefa "Samoobrony" chciał się zemścić za słynne taśmy
Renaty  Beger,  i postanowił,  że "z  Lepperem  trzeba  skończyć".  To właśnie  temu  miała  służyć
późniejsza afera gruntowa. 

Afera taśmowa – kryzys polityczny w Polsce, wywołany we wrześniu 2006 roku ujawnieniem w
programie  telewizyjnym Tomasza  Sekielskiego  i  Andrzeja  Morozowskiego  Teraz  my! w TVN,
nagranych  ukrytą  kamerą  taśm  (nazwane  przez  TVN  „Taśmami  Prawdy”),  z  rozmów  między
posłanką Samoobrony Renatą Beger a prominentnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, o jej
poparciu rządzącej partii i korzyściach, jakie w zamian za to mogłaby otrzymać. Premier Jarosław
Kaczyński  podczas  wywiadu  dla  telewizji  publicznej  przeprosił  tych,  którzy  są  zaskoczeni  i
zniesmaczeni,  po  publikacji  taśm z  nagraniami  rozmów Renaty  Beger  z  Adamem Lipińskim i
Wojciechem  Mojzesowiczem.  Nie  uznał  jednak  postępowania  ministrów  swojej  kancelarii  za
naganne i nie zapowiedział ich dymisji. 

Taśmy z rozmowami, które opozycja nazwała polityczną korupcją spowodowały zawieszenie 
rozpoczętych kilka dni wcześniej rokowań koalicyjnych pomiędzy dotychczasowymi koalicjantami 
(PiS i LPR) a PSL. W nocy 27 września 2006 swoje konferencje prasowe w Sejmie odbyli liderzy 
głównych partii politycznych w Polsce. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk 
oraz przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak zażądali 
natychmiastowego zwołania posiedzenia Sejmu, na którym miałby być rozpatrywany wniosek o 
samorozwiązanie Sejmu, zażądali również dymisji rządu Jarosława Kaczyńskiego. W podobnym 
tonie wypowiedział się przewodniczący Samoobrony Andrzej Lepper. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_taśmowa

cd.
-  Nie było  innego  sposobu  na Leppera,  jak  go zniszczyć.  Stąd  podżeganie  do korupcji  i próba
zrobienia  z niego  kryminalisty  - powiedział  Lepper  przed  komisja  śledczą.  I dodał:  "CBA
wytworzyło fałszywe dokumenty, strzelano w Leppera ślepymi nabojami, w resorcie rolnictwa nie
wystąpiły działania korupcyjne związane z odrolnieniem gruntu".

Przeciek nie od Kaczmarka 
Andrzej Lepper kolejny raz zaprzeczył, jakoby przeciek z akcji CBA w resorcie rolnictwa wyszedł
od Janusza Kaczmarka. Nie wie nic również, by Ryszard Krauze i Lech Woszczerowicz, wcześniej
zostali  poinformowani  o akcji  CBA.  Lepper  powiedział  również,  że kiedy  w 2007  roku  został
przesłuchiwany przez prokuratorów - "Odniósł wrażenie" iż głównym ich celem było wykazanie
zgodności  wersji  wydarzeń  z tą,  która  została  pokazana  na konferencji  multimedialnej.
- Dochodzono  jedynie,  czy Woszczerowicz  był  u mnie  przed  Maksymiukiem,  czy odwrotnie.
Bardzo małą wagę przywiązano do faktu, że był u mnie rano pan, który mówił, że mnie wykończą
- zeznał Andrzej Lepper.(…..) 
pap, dar  https://www.wprost.pl/171342/lepper-jaroslaw-kaczynski-to-klamca-i-oszust.html
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Dr Z. Kękuś (PPP 164/I) Oszust Jarosław Kaczyński. Wnioski do red. Adriana 
Klarenbacha.

Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, że perorujący nieprzerwanie na PiS'owskich spędach 
o uczciwości, wiarygodności, zaufaniu Jarosław Kaczyński jest oszustem - otoczonym oszustami - 
niech obejrzy ten film, do końca. Uważam, że Jarosław Kaczyński nie ma prawa czuć się 
pokrzywdzony przeze mnie, ale, kto wie, może złoży zawiadomienie o popełnieniu przeze mnie na 
jego szkodę przestępstwa z art. 212 k.k. ... Zostawił sobie przecież tę możliwość w zanadrzu. W 
2012 roku był przeciw temu artykułowi w Kodeksie karnym. Wtedy nie miał władzy. Teraz, gdy ją 
ma, jest za. I korzysta... Himalaje obłudy, zakłamania, hipokryzji. 

KTO  ZABIŁ LEPPERA?  CZYLI AFERA  GRUNTOWNIE  OPISANA 

Afera gruntowa – potoczna nazwa afery korupcyjnej w Polsce, która wybuchła latem 2007, 
doprowadzając do dymisji wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa Andrzeja 
Leppera 9 lipca 2007. Afera również doprowadziła do rozpadu rządzącej wówczas koalicji 
PiS, LPR i Samoobrony RP. 

Powstanie sprawy

Według informacji przekazywanych przez media sprawa rozpoczęła się od rozpowiadanych przez 
dwóch biznesmenów   NAZWISKA  GDZIE SĄ ?  KTOŚ  CHCIAŁ ZAŁATWIĆ  LEPPERA - 
informacji o tym, jakoby mogli oni odrolnić każdą działkę w Polsce. Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, mając na celu ujawnienie szczegółów sprawy, rozpoczęło wobec nich prowokację.
Podstawieni przez CBA agenci, podając się za szwajcarskich przedsiębiorców, zaproponowali im 
łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki w Muntowie. 

Metody  tak zwanej  prowokacji  powinny być  karalne! 

Odrolnienie to potoczne nazwa na zmianę klasyfikację gruntu z rolnego na budowlany. Właściciel
działki  może się  starać o zmianę  działki  rolnej  na budowlaną,  tylko przy  zmianie lub  podczas
przygotowywania miejscowego planu zagospodarowania terenu – co nie jest  przestępstwem.

Podczas akcji,  CBA miało wejść W JAKI SPOSÓB ? w posiadanie informacji o tym, że część
łapówki ma trafić do Andrzeja Leppera, Janusza Maksymiuka i jeszcze jednej osoby. 

Ujawnienie afery

 Sprawa została ujawniona 9 lipca 2007, gdy premier Jarosław Kaczyński zdymisjonował Andrzeja
Leppera.  Ujawniono, że trzy dni wcześniej  CBA zatrzymało jego współpracownika Piotra Rybę
oraz  prawnika  Andrzeja  Kryszyńskiego,  którzy  w imieniu  Leppera  i  swoim mieli  domagać się
łapówki za pomoc w odrolnieniu gruntu.  Do wręczenia jej,  zdaniem szefa CBA, nie doszło ze
względu na demaskujący akcję „przeciek” informacji. Prokuratura nie wyjaśniła JAK ZWYKLE
kto mógł być źródłem przecieku i jak do niego doszło. Podejrzenia objęły głównie ówczesnego
szefa MSW Janusza Kaczmarka, który – według prokuratury – miał w przededniu finału akcji CBA
spotykać się z Ryszardem Krauze w warszawskim hotelu Marriott  tuż przed jego spotkaniem z
posłem Samoobrony RP Lechem Woszczerowiczem.
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 Ten zaś miał przekazać informację o prowokacji Andrzejowi Lepperowi. Dalej miała ona zostać
przekazana  Piotrowi  Rybie  przez  Janusza  Maksymiuka.  31  sierpnia  2007  prokuratura  ujawniła
nagrania z kamer w hotelu oraz zapis z podsłuchów telefonicznych rozmów Kaczmarka, Konrada
Kornatowskiego, ówczesnego szefa policji, i prezesa PZU Jaromira Netzla, na podstawie których
wysunięto podejrzenia o takiej drodze przecieku.  Andrzej Lepper zaprzeczył, jakoby miał zostać
uprzedzony za pośrednictwem Lecha Woszczerowicza. Stwierdził za to, że o akcji CBA dowiedział
się  od  Zbigniewa  Ziobry  podczas  ich  rozmowy  w  czerwcu  2007.  Ziobro  rozmowę  nagrał  na
dyktafon i przedstawił w prokuraturze jako dowód, że nie uprzedzał Leppera. 

Konsekwencje prawne

Piotrowi Rybie i Andrzejowi Kryszyńskiemu prokurator przedstawił zarzuty płatnej protekcji. Obaj
zostali tymczasowo aresztowani, a następnie zwolnieni za poręczeniem majątkowym. Piotr Ryba
spędził  w areszcie  prawie  12  miesięcy.  10  września  2008 Andrzej  Kryszyński  przyznał  się  do
popełnienia zarzucanego mu czynu, podczas gdy Piotr Ryba odrzucił zarzuty, twierdząc, że został w
całą sprawę wciągnięty przez Kryszyńskiego. 18 sierpnia 2009 Sąd Rejonowy w Warszawie obu
oskarżonych uznał za winnych. Rybę skazał na 2,5 roku pozbawienia wolności, a Kryszyńskiego na
54 tys. zł grzywny. 

6  października  2009  w związku  z  tą  sprawą  prokurator  Prokuratury  Okręgowej  w  Rzeszowie
postawił  Szefowi  CBA  Mariuszowi  Kamińskiemu  zarzuty  m.in.  przekroczenia  uprawnień  i
popełnienia  przestępstw  przeciwko  wiarygodności  dokumentów.  Akt  oskarżenia  w  tej  sprawie
został skierowany we wrześniu 2010 do sądu. Piotr Ryba i Andrzej Lepper otrzymali status osób
pokrzywdzonych. 

30 listopada 2009 Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie składania
fałszywych zeznań przez Kaczmarka, Krauzego i Kornatowskiego. 

24  maja  2010 Sąd  Apelacyjny  w Warszawie  uchylił  wyroki  skazujące  Piotra  Rybę  i  Andrzeja
Kryszyńskiego, kierując sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji. 

31  sierpnia  2010  prokurator  Prokuratury  Okręgowej  w  Warszawie  przedstawił  Andrzejowi
Lepperowi  zarzuty  składania  fałszywych  zeznań  w  sprawie  przecieku  z  afery  gruntowej.  W
październiku  2010  akt  oskarżenia  w  tej  sprawie  został  skierowany  do  Sądu  Rejonowego  w
Koszalinie Proces w tej sprawie nie mógł się rozpocząć ze względu na niestawiennictwo Andrzeja
Leppera  na  rozprawach,  w  wyniku  czego,  w  marcu  2011  sąd  nakazał  jego  zatrzymanie  i
doprowadzenie  siłą. Został  on  następnie  umorzony  ze  względu  na  śmierć  oskarżonego  5
sierpnia 2011. 

21  września 2006.

21 września tego samego roku Jarosław Kaczyński zapowiedział jego dymisję, motywując to 
przedstawieniem nieuzgodnionej wcześniej, długiej listy żądań budżetowych (podwyżki dla 
służby zdrowia, nauczycieli, nauki, rent, emerytur, dopłaty do paliwa rolniczego, 
ubezpieczenia rolnicze, weterynarz w każdym powiecie) i nazywając takie zachowanie 
warcholstwem – SIC! Proszę  jaki z  Kaczyńskiego był wielki  patriota i  człowiek  ! 
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 na co Andrzej Lepper odparował stwierdzeniem o jego chamstwie. 22 września prezydent Lech
Kaczyński odwołał Andrzeja Leppera ze stanowisk rządowych. Jednak już 16 października 2006
ponownie mianował go na oba urzędy. 9 lipca 2007 po raz kolejny Andrzej Lepper został odwołany
z tego stanowiska w związku ze śledztwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zatrzymaniem
m.in. Piotra Ryby w tzw. aferze gruntowej. Kto tę  aferę wywołał  ? CBA  .

5 sierpnia 2011 został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie. W toku zakończonego
postępowania  prokuratorskiego  ustalono,  że  Andrzej  Lepper  popełnił  samobójstwo  poprzez
powieszenie się. Według ustaleń śledztwa NA CZYM POLEGAŁY TE  USTALENIA ? polityk
cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym
zadłużeniem i bankructwem finansowym partii. 

11 sierpnia 2011 został pochowany na cmentarzu w Krupach. W uroczystościach pogrzebowych o
charakterze  państwowym wzięli  udział  m.in.  były  prezydent  Lech  Wałęsa,  a  także  ambasador
Białorusi  Wiktar  Hajsionak.  W dniu  pogrzebu  tablica  z  nazwą  miejscowości  Zielnowo  została
przepasana czarnym kirem. 

Po jego śmierci  pojawiły  się  również niepoparte  dowodami teorie  negujące  ustalenia  śledztwa.
Według  nich  polityk  miał  zostać  zamordowany  albo  ktoś  miał  zmusić  go  do  popełnienia
samobójstwa.  Prezentował  je  m.in.  dziennikarz  Wojciech  Sumliński,  powołując  się  na
funkcjonariusza Agencji  Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasza Budzyńskiego i wskazując,  że
motywem  miały  być  kompromitujące  polityków  informacje,  w  których  posiadanie  miał  wejść
Andrzej Lepper. Wersję o samobójstwie wykluczał Janusz Maksymiuk, współpracownik polityczny
Andrzeja Leppera, wskazując na planowanie przez lidera Samoobrony nowej kampanii wyborczej. 

Seksafera  w Samoobronie  – potoczne  i  medialne  określenie  rzekomych  zachowań  niektórych
działaczy partii Samoobrona RP i prowadzonego w tej sprawie postępowania karnego. Zdarzenia te
opisane zostały artykułem prasowym  Praca za seks w Samoobronie w „Gazecie Wyborczej” z 4
grudnia 2006 roku autorstwa Marcina Kąckiego. Była radna Samoobrony RP w sejmiku łódzkim i
wiceprzewodnicząca struktur tej partii w regionie Aneta Krawczyk w rozmowie z dziennikarzem
„Gazety Wyborczej” Marcinem Kąckim oskarżyła Andrzeja Leppera oraz Stanisława Łyżwińskiego
o żądanie korzyści w postaci stosunków seksualnych w zamian za pracę w biurze poselskim, a
samego Łyżwińskiego także o uzależnianie wypłacania pensji od odbycia stosunku. 9 grudnia 2006
podczas  konferencji  prasowej  Andrzej  Lepper  stwierdził,  że  „Gazeta  Wyborcza”,  pewne
ugrupowania  polityczne  oraz  środowiska  biznesu  chciały  dokonać  zamachu  stanu  obalając
legalnie  wybrany  rząd  po  to,  aby  uniemożliwić  rozliczenie  afer  i  wybranie  nowego  prezesa
Narodowego Banku Polskiego. 

cd.

7 lutego 2012 media podały, iż zatrzymanie Janusza Kaczmarka w 2007 r. było legalne. Prokuratura
Okręgowa w Rzeszowie z braku „ustawowych znamion czynu zabronionego” umorzyła JAK 
ZWYKLE śledztwo dotyczące  przekroczenia uprawnień przez prokuratorów oraz funkcjonariuszy 
CBA i ABW przy zatrzymaniu m.in. b. szefa MSWiA Janusza Kaczmarka. 
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13 listopada 2014 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia orzekł 2,5 roku więzienia dla Piotra
Ryby i 54 tys. zł  grzywny dla Andrzeja K. sąd uznał  za adekwatne do społecznej szkodliwości
czynu, jakim było powoływanie się na wpływy w tak wysokiej instytucji państwa, w uzasadnieniu
sąd uznał, że działania oskarżonych były podstawą do wszczęcia operacji specjalnej CBA. 

16 listopada 2015 prezydent Andrzej Duda ułaskawił 4 osoby związane z aferą gruntową: Mariusza
Kamińskiego,  Macieja  Wąsika,  Grzegorza  Postka  i  Krzysztofa  Brendela.  Sąd  Najwyższy  w
orzeczeniu z 31 maja 2017 uznał to ułaskawienie za bezprawne.

Natomiast 17 lipca 2018 Trybunał Konstytucyjny  ALE   CZYJ  ? KACZYŃSKIEGO - orzekł (przy
zdaniu odrębnym Leona Kieresa), że konstytucyjne prawo łaski jako pojęcie szersze od 
ułaskawienia obejmuje również akty abolicji indywidualnej. https://pl.wikipedia.org/wiki

                           JAWNE BEZPRAWIE  czyli SZAMBO  IV RZECZPOSPOLITEJ !
 Prawo łaski  to   jest  dokładnie   to samo co ułaskawienie a nie  akt abolicji  indywidualnej. 
                                   Prezydent nie ma uprawnień do stosowania  abolicji  ! 

Abolicja (z łac. abolitio – zniesienie, umorzenie) – decyzja z dziedziny polityki prawa karnego
polegająca  na  odstąpieniu  od  ścigania  określonej  kategorii  przestępstw.  Może  odnosić  się  do
przestępstw o charakterze politycznym. Obejmuje nakaz niewszczynania postępowania karnego lub
umorzenia postępowania już wszczętego. Jest to więc darowanie i puszczenie w niepamięć zarówno
tych przestępstw, których sprawcy zostali ujawnieni, lecz jeszcze nie osądzeni, jak i tych, których
sprawcy są nieznani (lub nie ujęci).  Abolicja uchwalana jest przez parlament w formie zwykłej
ustawy, zgodnie z procedurą obowiązującą w postępowaniu ustawodawczym. 

Abolicja nie zmienia kwalifikacji czynu jako czynu zabronionego, wykazuje ona tylko moc co do
skutków procesowych, wyłączając ściganie.  Wyróżnia się dwa rodzaje abolicji: bezwarunkową i
warunkową. Abolicja bezwarunkowa powoduje natychmiastowe uchylenie karalności od momentu
wejścia w życie aktu abolicyjnego. Abolicja warunkowa natomiast uzależnia uchylenie karalności
od spełnienia określonych przesłanek. Typowym obwarowaniem abolicji jest opatrzenie jej klauzulą
denuncjacyjną. Amnestia dotyczy kary orzeczonej, a abolicja stanowi przeszkodę do jej orzeczenia. 

Ułaskawienie –  indywidualny  akt  ingerencji  odpowiedniego  organu  władzy  wykonawczej  lub
ustawodawczej  w  kompetencje  władzy  sądowniczej  polegający  najczęściej  na  całkowitym
darowaniu kary lub też częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego. 
W Polsce obecnie prawem łaski dysponuje na podstawie art. 139 Konstytucji Prezydent RP, jest
jednak aktem bezskutecznym wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu, orzeczeń trybunałów
międzynarodowych, a także rozstrzygnięć w sprawach cywilnoprawnych. W 2017 Sąd Najwyższy
orzekł, że prawo łaski jako uprawnienie Prezydenta może być stosowane wyłącznie wobec osób,
których  winę  stwierdzono  prawomocnym  wyrokiem  sądu,  a  jego  zastosowanie  przed  datą
prawomocności wyroku nie wywołuje skutków procesowych. 

Warunkiem rozpatrzenia przez prezydenta prośby o ułaskawienie jest poparcie jej przez sąd lub
prokuratora  generalnego  (chyba  że  za  skazanym  specjalnie  wstawia  się  sam  prezydent).  O
ułaskawienie może wnioskować nie tylko skazany, ale także jego bliscy. Jeżeli w sprawie, w której
została wniesiona prośba o ułaskawienie, orzekał oprócz sądu I instancji również sąd odwoławczy,
wówczas warunkiem jej rozpatrzenia przez prezydenta jest pozytywne zaopiniowanie przez chociaż
jeden z dwóch sądów orzekających.                      56.

https://pl.wikipedia.org/wiki


Prawo łaski  zwykle dotyczyło jednak  kary śmierci a  nie wyroków  zwyczajnych.
Konstytucja 3 maja w art. 7 głosiła „Król, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być
powinna, mieć będzie ius agratiandi [prawo łaski] na śmierć wskazanych, prócz in criminibus status
[zbrodni stanu]”. 

Andrzej Duda często stosował łaskę, kierując się „względami humanitarnymi" (np. złym stanem
zdrowia) – jak wobec skazanego za oszustwo (decyzja z 19 maja) czy za m.in. fałsz materialny (z
23 marca). Z kolei 14 marca prezydent ułaskawił aż siedem osób – to rekord – w tym skazaną za
uszkodzenie ciała (łaska dotyczyła wpłaty na cel społeczny) i nietrzeźwego rowerzystę recydywistę.
A także – i to rzadkość – osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego. 

https://www.rp.pl/Polityka/306299918-Kancelaria-Prezydenta-odmawia-informacji-o-
ulaskawieniach.html

SĄD  SIĘ OKAZAŁ  UCZCIWY 

Kamiński skazany: Trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień dla byłego szefa CBA 

Data publikacji: 23.02.2018, Sąd uznał, że Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA,
zlecił wprowadzenie w błąd Andrzeja K. i podżeganie go do korupcji.  Zdaniem sądu brak było
podstaw do wszczęcia akcji CBA w resorcie rolnictwa.  Według sądu CBA podżegało do korupcji,
nie  było  podstaw  prawnych  i  faktycznych  do  wszczęcia  operacji  ws.  odrolnienia  gruntu  w
ministerstwie rolnictwa. - Czasami jest tak, że służby zwalczając przestępczość - niech to będzie
korupcja, narkotyki czy inne - mogą bardzo szeroko wnikać w prawa obywatelskie. Ale nie można
wylać dziecko z kąpielą. Gdy się tak wkracza, to się trzeba długo i powoli zastanowić. Nie chodzi o
to,  by  czekać,  ale  aby  poważnie  wszystko  rozważyć.  A tutaj  śledztwo  szło  natychmiast,  bez
należytej rozwagi - wyjaśnił sędzia Wojciech Łączewski uzasadniając wyrok. 

                                Ateista  w  ultra  katolickim  PIS ?? 

Mariusz Kamiński deklaruje się jako ateista. To wiele  wyjaśnia, zwłaszcza  jeśli  chodzi o  zasady i
normy moralne  .    https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Kamiński_(minister)

Jego nota  biograficzna bardzo  patriotyczna  jest  mało wiarygodna ze względu na  źródła:

Bibliografia

• Strona sejmowa posła VIII kadencji. [dostęp 2018-09-07]. 
• Nota biograficzna w Encyklopedii Solidarności. [dostęp 2011-07-03].

                                                                   Opracowanie  jakiś Włodzimierz Domagalski 
To jednak  nie ten: Włodzimierz Domagalski-Łabędzki – polski historyk, opozycjonista i działacz 
związkowy .Zbieżność  nazwisk  może  wynikać z powojennej ustawy o zmianie nazwisk.
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cd. 

Poza Mariuszem Kamińskim skazani zostali także były wiceszef CBA Maciej Wąsik (na karę 3 lat
więzienia) i byli dyrektorzy Zarządu Operacyjno-Śledczego CBA Grzegorza Postka i Krzysztofa
Brendela (na kary po 2,5 roku więzienia oraz 10-letnie zakazy zajmowania stanowisk publicznych).

Prokuratura wnosiła dla Kamińskiego o karę roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, 4 lata zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych i kilka tysięcy zł grzywny. O podobne kary prokurator wniósł dla
jego trzech podwładnych. Obrona i sami oskarżeni wnieśli o uniewinnienie. Kamiński mówił, że
zarzuty są "polityczne". Trzeba zwalczać korupcję, nie naruszając prawa samemu - a tak się stało
tutaj; naruszono prawo karne, ustawę o CBA i konstytucję - mówił sędzia Łączewski. - Ta operacja
to była amatorszczyzna - ocenił. Jak dodał, sąd wcześniej miał możliwość oceniać działania CBA w
różnych sprawach. - Tę, prowadzoną w czasach, gdy szefem CBA był oskarżony Kamiński, sąd
ocenił tak, jak ocenił - stąd taki wyrok - dodał. Uzasadniając wymiar kary, sędzia podkreślił, że sąd
nie  jest  związany  wnioskiem prokuratora,  który  chciał  kar  w zawieszeniu.  -  Oskarżeni  to  byli
funkcjonariusze służby specjalnej,  jaką była CBA. Jeden ze świadków zeznając  w tej  sprawie,
oskarżenie  nazwał  "ekscesem  politycznym".  Mnie  się  wydawało,  że  eksces  polityczny  można
popełnić  wobec  polityka.  A  ci  panowie  byli  przecież  bezstronnymi  i  apolitycznymi
funkcjonariuszami  -  mówił  sąd.  Podkreślał  "wysoki  stopień  społecznej  szkodliwości  działań
oskarżonych, wnikających głęboko w prawa obywatelskie określone w konstytucji, w tym w prawo
do prywatności - bez żadnych po temu powodów". 

- Oskarżeni naruszyli swe fundamentalne obowiązki. Ich działania były zaplanowane. Służba 
państwowa powinna zwalczać korupcję tak umiejętnie, by przeprowadzenie procesu i wyrok był 
formalnością - bez zastanawiania się, czy jakieś działania były w granicach prawa - mówił sędzia 
Łączewski, przypominając, że o ile w polskim prawie nie ma zakazu używania dowodów 
zdobytych nielegalną metodą (tzw. owoc zatrutego drzewa), to są już trzy wyroki Sądu 
Najwyższego przekreślające dowody zdobyte w bezpodstawnie wykreowanej operacji specjalnej, 
co nosi nazwę "kreacji przestępstwa".

   I DLATEGO  ZGINĄŁ LEPPER  CZYLI ZOSTAŁ  ZAMORDOWANY

Wyrok oburzył ( zakłamanych i wizerunkowych !) polityków ‘prawicy ‘ (??) . Prezes PiS Jarosław
Kaczyński nazwał go "kuriozalnym" i stwierdził, że jest on "aktem kampanii wyborczej". - Ten
wyrok pokazuje, że droga ku Białorusi, którą rozpoczęto przeszło siedem lat temu (kiedy władzę
objęła  koalicja  PO-PSL -  red.)  przebiega  w tej  chwili  coraz  szybciej,  w sposób coraz  bardziej
intensywny" - ocenił Kaczyński w poniedziałek na briefingu prasowym. (….)

W 2010 r. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie oskarżyła całą czwórkę o przekroczenie uprawnień,
nielegalne działania operacyjne CBA oraz podrabianie dokumentów i wyłudzenie poświadczenia
nieprawdy. Grozi za to do 8 lat więzienia. Według prokuratury Biuro stworzyło fikcyjną sprawę
odrolnienia ziemi za łapówkę, choć nie miało wcześniej wiarygodnej informacji o przestępstwie, a
tylko to pozwala służbom zacząć akcję "kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej" wobec
podejrzewanych.  Na potrzeby operacji  CBA sfabrykowało  -  zdaniem prokuratury  bezprawnie  -
dokumenty, które potem przedłożono do "przepchnięcia" przez resort rolnictwa. Miało też dojść do
nielegalnego podsłuchiwania osób m.in. z Samoobrony. 

Źródło: PAP                                              58.



https://www.newsweek.pl/polska/afera-gruntowa-kaminski-przekroczyl-uprawnienia-szefa-cba/
4j419rm

NIE  MOGLI  GO   INACZEJ ODSUNĄĆ  TO GO ZAMORDOWALI 

Okazało się, że zdymisjonowanie Leppera to efekt wielomiesięcznej operacji CBA w związku z
podejrzeniem korupcji przy odrolnianiu gruntów należących do Ministerstwa Rolnictwa. Trzy dni
wcześniej, 6 lipca, w jej ramach aresztowano dwóch mężczyzn: byłego dziennikarza  TVP Piotra
Rybę i prawnika  Andrzeja Kryszyńskiego, których prokuratura oskarżała o powoływanie się na
wpływy  w  resorcie  Leppera.  Funkcjonariusze  CBA mieli  wręczyć  im  3  mln  zł  kontrolowanej
łapówki za pomoc w przekwalifikowaniu ziemi w Mrągowie.  Kryszyński  nagle – po telefonie od
Ryby – wycofał się z przyjęcia pieniędzy. Ryba zaś w ogóle nie pojawił się na spotkaniu. CBA
uznało więc, że fiasko operacji to wynik przecieku.

Innych skazanych w aferze  gruntowej  nie  było,  bo  po  przegranej  PiS  w wyborach  szybciutko
umorzono  śledztwa  przeciwko  domniemanym  sprawcom  przecieku  o  akcji  CBA.  Prokuratura
Apelacyjna nakazała też sprawdzenie innych możliwych źródeł przecieku: że pochodził on jednak
od  Ziobry,  ale  przy  innej  okazji,  niż  wskazał  Lepper,  że  jego  mimowolnym  sprawcą  był
Przemysław  Gosiewski  lub  inny  jakiś  polityk  PiS,  że  Leppera  ostrzegli  BOR-owcy,  którzy
zorientowali się, że coś się wokół niego dzieje, i wreszcie – że przecieku w ogóle nie było. Jednak
ani prokuratura,  ani sejmowa komisja śledcza ds. nacisków, która zajmowała się tą sprawą, nie
znalazły odpowiedzi. 

Komentarz:   Gdyby   wszystko  było   w  porządku  i  rzeczywiście   było  to   samobójstwo,  to
opublikowano by wyniki sekcji   zwłok  oraz dane  o tym w jaki sposób  Andrzej Lepper  się
rzekomo powiesił,  bo raczej na pewno został  zamordowany czyli  na przykład  uduszony a  ciało
dowieziono do  biura i tam go  powieszono  aby upozorować  samobójstwo. 

Lepper zabity na zlecenie? Chodziło o afery z udziałem znanych polityków?

Mimo że od śmierci Andrzeja Leppera minęło już 9 lat, nie cichną rozmaite spekulacje na temat 
tego, co tak naprawdę wydarzyło się 5 sierpnia 2011 roku. 

Wciąż nie milkną echa wypowiedzi jego wieloletniego współpracownika Sławomira Izdebskiego, 
który trzy lata temu w wywiadzie dla Telewizji Republika powiedział, że śmierć Leppera była w 
rzeczywistości „zabójstwem na zlecenie”. - Możemy się domyślać, kto go zabił, ale nikt tego nie 
wie na pewno – dodaje.

– O to,  jak zginał  Andrzej  Lepper,  trzeba by zapytać osób, które to widziały.  Chyba mało kto
wierzy, że mógł sobie odebrać życie. Jego długi wykorzystano jako pretekst. To nie była śmierć
samobójcza. Trzeba było czasu na analizę wielu sytuacji. Jest wiele rzeczy, które prokuratura musi
wyjaśnić.  Wstrzymano  sekcję  zwłok,  nie  wykonano  jej  natychmiastowo.  Większość  tych
''samobójstw''  to  najprawdopodobniej  podanie  ofiarom  Pavulonu,  który  odbiera  wszelkie
możliwości  ruchu.  To  okropna  śmierć.  Wykrycie  tej  substancji  w  ciele  jest  możliwe  tylko
24 godziny  po  fakcie  -  mówił  w  Telewizji  Republika  Sławomir  Izdebski,  wieloletni
współpracownik Andrzeja Leppera. Jego zdaniem lider Samoobrony nie popełnił samobójstwa.
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Lepper miał wiele informacji  

Ciało Andrzeja Leppera znaleziono 9 lat temu w warszawskim biurze jego partii - Samoobrony.
Prokuratura  nie  ma  wątpliwości,  że  Lepper  popełnił  samobójstwo  przez  powieszenie.  Śledczy
umorzyli  śledztwo  w  sprawie  śmierci  szefa  Samoobrony,  bo  nie  stwierdzili,  aby  ktokolwiek
nakłaniał, bądź udzielał mu pomocy w targnięciu się na własne życie.Decyzję o umorzeniu śledztwa
przesądziły opinie biegłych m.in. z zakresu badań biologicznych, których wyniki nie wskazują, aby
do  zgonu  przyczyniły  się  działania,  bądź  zaniechania,  osób  trzecich.  Na  sznurze,  na  którym
powiesił się Andrzej Lepper, nie znaleziono śladów DNA innych osób.-Andrzej Lepper miał wiele
informacji,  które wstrząsnęłyby wymiarem sprawiedliwości,  miał  ujawnić szokujące dokumenty
Jarosławowi Kaczyńskiemu.( a może  je ujawnił  ?)  Te dokumenty zostały skradzione.  Kiedy?
Warto  by  się  dowiedzieć  . Następnie  jego  prawnik,  który  posiadał  kopie,  również  został
zamordowany  (...)Andrzej  Lepper  miał  materiały,  które  mogły  skompromitować  Waldemara
Pawlaka i Donalda Tuska. ( pamiętajmy, że  wtedy istniała  koalicja  PO/PIS.)

Dwa rządy PiS -  Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, popierane przez LPR i
Samoobronę  przetrwały  do  lipca  2007  roku,  gdy  wskutek  kryzysu  związanego  z  tzw.  aferą
gruntową w Ministerstwie Rolnictwa, koalicja rozpadła się, a jesienią odbyły się przedterminowe
wybory,  które  doprowadziły  do  wyłonienia  rządzącej  większości  w postaci  koalicji  PO i  PSL,
powtórzonej po wyborach z 2011 roku.
Do dnia dzisiejszego nie została ujawniona umowa z Gazpromem, którą podpisał Waldemar 
Pawlak. Kulisy spotkań, poza granicami naszego miasta ze stroną rosyjską również posiadał 
Andrzej - podkreśla Izdebski.

USTAWA O  CBA zatwierdzona przez  Lecha  Kaczyńskiego ( prezydent  2005- 2010) z  dnia 9
czerwca  2006 a niedługo potem  zaczęła się  afera  gruntowa . Nie  ruszono  przy  tym afer  innych
ale od razu wzięli  się za  Leppera zaledwie po  miesiącu istnienia  CBA. 
Art.1.1. Tworzy się Centralne Biuro Antykorupcyjne, zwane dalej „CBA”, jako służbę specjalną do
spraw zwalczania korupcji wżyciu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach
państwowych  i  samorządowych,  a  także  do  zwalczania  działalności  godzącej  w  interesy
ekonomiczne państwa. 
2.Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej nadzorowanym przez Prezesa Rady
Ministrów,działającym przy pomocy CBA, które jest urzędem administracji rządowej. 

Sprawa z  gruntami  została   natychmiast ujawniona w  dniu 9 lipca 2007. Jarosław  Kaczyński był
Prezesem  Rady Ministrów od dnia 10 lipca  2006  czyli  miesiąc po zatwierdzeniu  ustawy  do 18
listopada  2011. 
Po podaniu się do dymisji  przez Kazimierza Marcinkiewicza,  7 lipca 2006 Jarosław Kaczyński
uzyskał formalną rekomendację kierowanej przez siebie partii na objęcie stanowiska prezesa Rady
Ministrów.  10 lipca  Lech Kaczyński  desygnował go na  ten urząd.  Jako nowy premier  powołał
gabinet w ramach koalicji PiS-Samoobrona-LPR w składzie tożsamym z dotychczasowym rządem
(wyłączywszy  zmianę  na  stanowisku  ministra  finansów,  na  którym  Pawła  Wojciechowskiego
zastąpił Stanisław Kluza). 14 lipca prezydent dokonał zaprzysiężenia Rady Ministrów, a 19 lipca
Sejm udzielił nowemu rządowi wotum zaufania[potrzebny przypis]. 
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Na początku lipca 2007  odwołał ze składu rządu Andrzeja Leppera i Tomasza Lipca, a 8 sierpnia
odwołał  ministra  spraw wewnętrznych  i  administracji,  Janusza  Kaczmarka,  w związku  z  aferą
gruntową, desygnując na to stanowisko Władysława Stasiaka -  historyka  bez  innych kwalifikacji,
co  o czymś  świadczy! Współtworzył za  to  wrocławskie struktury Porozumienia Centrum, był
członkiem zarządu wojewódzkiego tej partii .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Władysław_Stasiak

22 września 2006 Lech Kaczyński na wniosek   brata  Jarosława  który nadzorował  CBA po raz
pierwszy odwołał wicepremiera i  ministra rolnictwa i  rozwoju wsi,  Andrzeja Leppera; Jarosław
Kaczyński został pełniącym obowiązki szefa tego resortu do 16 października, to znaczy do czasu
powrotu lidera Samoobrony do rządu.

22 września prezydent Lech Kaczyński odwołał Andrzeja Leppera ze stanowisk rządowych. Jednak
już 16 października 2006 ponownie mianował go na oba urzędy. 

9 lipca 2007 po raz kolejny Andrzej  Lepper  został  odwołany z tego stanowiska w związku ze
sfingowanym i upozorowanym  śledztwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i zatrzymaniem
m.in. Piotra Ryby w tzw. aferze gruntowej. 

cd. 
Andrzej nigdy nie otwierał okna

Współpracownik Leppera zwrócił uwagę na szereg wątpliwości, które jego zdaniem nie zostały
wzięte  pod  uwagę  podczas  śledztwa,  a  które  mogą  mieć  kluczowe  znaczenie  dla  wyjaśnienia
sprawy.- Andrzej nigdy nie otwierał okna, nie znosił bałaganu, był pedantem. Nagle w dniu jego
śmierci okna są otwarte, wszędzie jest syf i brud. To jest niemożliwe! Rusztowanie obecne w dniu
śmierci,  było  postawione  pod  oknem  Leppera.  Nie  miało  to  sensu,  ponieważ  remont  był
zakończony. W momencie jego śmierci wyłączony został monitoring, wydano komunikat, że nie
było prądu, ale prąd był! Działała lodówka, programy na komputerze. Dlaczego sejf został otwarty?
- pytał Izdebski.Jego zdaniem, śmierć Leppera była w rzeczywistości "zabójstwem na zlecenie".
- Możemy się domyślać, kto go zabił, ale nikt tego nie wie na pewno. To morderstwo było zlecone.
Czas pokaże,  wystarczy ustalić,  kto był w łazience z Andrzejem Lepperem. Chodziło o biznes.
Dokumenty, które on posiadał, wysadziłyby PO na wieki wieków. 

Ale  czy tylko PO , może  także i  PIS? A  może Kaczyńscy nie chcieli  tego wysadzenia  z powodu
koalicji ? A  jeśli  tak nie  było , to dlaczego  Jarosław  Kaczyński  nic  nie zrobił w  tej sprawie
jako  prawnik   tylko  przyklasnął na    sfingowaną  abolicję  ?

Posiadał wiedzę o największych aferach - dodaje.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/izdebski-o-smierci-leppera-to-morderstwo-bylo-zlecone/
m3r75q4
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Samoobrona  Andrzeja  Leppera  miała   dużo pozytywnych  celów i  założeń,  mogły być  one
niewygodne  także  dla  Kaczyńskich.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoobrona_Rzeczpospolitej_Polskiej

Samoobrona RP od początku była przeciwko obecności polskich wojsk zarówno w Afganistanie,
jak i  Iraku, a także nie chciała obecności w Polsce amerykańskiej  tarczy antyrakietowej.  Partia
proponowała  politykę  partnerskiej  współpracy  z  Rosją,  Ukrainą  i  Białorusią.  Była  za  ścisłą
współpracą  Polski  z  sąsiadami  w  ramach  Grupy  Wyszehradzkiej,  Trójkąta  Weimarskiego,
Inicjatywy  Środkowoeuropejskiej  i  Rady  Państw  Morza  Bałtyckiego.  Samoobrona  RP chciała
współpracy  gospodarczej  z  Chinami,  państwami  arabskimi  oraz  krajami  Azji  Południowo-
Wschodniej. 

W 2003 w okresie kampanii  referendalnej w sprawie przystąpienia Polski do Unii  Europejskiej
Samoobrona prowadziła kampanię pod hasłem wybór należy do Ciebie. Jednocześnie krytykowała
przystąpienie  do  Unii  Europejskiej  na  wynegocjowanych  warunkach.   Była  sceptyczna  wobec
wprowadzenia euro w Polsce oraz była przeciwko przyjęciu traktatu lizbońskiego – który  podpisał
Lech Kaczyński.

Według  „Rzeczpospolitej”  Valéry  Giscard  d’Estaing  powiedział  w  2007  roku,  że  wszystkie
wcześniejsze propozycje będą zawarte w nowym tekście, ale będą w jakiś sposób zamaskowane i
zatajone.  Gazeta  również  cytuje  Giuliano  Amato,  który  stwierdził,  że  zdecydowano,  że  ten
dokument ma być niezrozumiały. Bo jeśli będzie niezrozumiały, to ludzie pomyślą, że nie może być
konstytucyjny – takie mniej więcej było rozumowanie. Gdyby był od razu jasny, to pomyśleliby, że
może  powinno  być  referendum.  Natomiast  Karel  De  Gucht  powiedział,  że  traktat  celowo jest
nieczytelny. 

• Niektóre środowiska konserwatywne (w Polsce głównie LPR oraz politycy skupieni wokół 
Radia Maryja) krytykują traktat  za brak odwołania do Boga czy chrześcijaństwa w 
preambule. 

27  marca  2008  roku  sędzia  Trybunału  Stanu  Krystyna  Pawłowicz  skrytykowała  niektóre
postanowienia  traktatu,  takie  jak  pierwszeństwo  prawa  wspólnotowego  nad  Konstytucją  RP
( Kwaśniewskiego  i Millera  czyli PZPR/SLD) oraz rozstrzygający charakter wyroków ETS jako
instytucji  nieposiadającej  legitymacji  demokratycznej.  Na drugi  dzień opinia  Pawłowicz została
skrytykowana  przez  komunistycznego   urodzonego  w   roku  1949  kierownika  Katedry  Prawa
Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego   antypolskiego prof. Stanisława Biernata, który uznał
przewagę prawa unijnego nad polskim (deklaracja nr 17) za „nieulegającą wątpliwości”. 
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