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  Prezydent ułaskawił 219 złodziei, paserów i oszustów.
Piotr Ikonowicz został dziś rano doprowadzony do zakładu karnego. Były poseł, obecnie szef 
Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, został skazany na 90 dni aresztu. W 2000 roku 
Ikonowicz blokował eksmisję pary starszych ludzi. Właściciel mieszkania oskarżył go o 
naruszenie nietykalności cielesnej, a sąd orzekł ograniczenie wolności i prace społeczne. 
Ikonowicz karze się nie poddał, w wyniku czego została zamieniona na areszt.
- Piotr w więzieniu rozpocznie głodówkę przeciwko łamaniu przez polskie państwo praw 
człowieka i eksmitowaniu starców, chorych, kobiet i dzieci na bruk - zapowiedziała już 
Agata Nosal-Ikonowicz, żona aresztowanego działacza. Wielu polityków i działaczy lewicy 
solidaryzuje się z Ikonowiczem.  "Słowika" się ułaskawia, a Ikonowicz?
Wielki zawód, że prezydent nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do Ikonowicza. Brak 
racjonalnych argumentów za wsadzeniem Ikonowicza, gdy ułaskawia się prawdziwych 
przestępców, np. "Słowika". Komorowski ułaskawił 219 osób - skazanych za znęcanie, 
kradzieże, włamania, paserstwo i oszustwa, Ikonowicza nie uznał za godnego 
ułaskawienia!" - dodała posłanka  Wanda  Nowicka.                                                                

30.10.2013   tokfm.pl      

      RAZEM   marszem DO  KATYNIA

Władimir Putin i Donald Tusk składają hołd pomordowanym w Katyniu (Fot. Robert 
Kowalewski / Agencja Gazeta)

                                                            



Prezydent Bronisław Komorowski zaapelował o godne obchody 25-lecia niepodległości 
- czyli   utrwalanie  porządku  jałtańskiego .

  PREZYDENT   DLA  WSZYSTKICH   
 Jeden z powszednich dni prezydenta - wtorek 3 grudnia  2013. W ciągu dnia 
Bronisław Komorowski spotykał się z Komitetem Budowy Pomnika Wojciecha 
Korfantego - działacza narodowego ze Śląska, by wieczorem zapalić z Żydami świece 
chanukowe. Wilk syty i owca cała. Tylko Tusk na tym cierpi.We wtorek 3 grudnia w 
Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski spotkał się z członkami  Komitetu 
Honorowego Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. W czasie 
spotkania wręczono prezydentowi akt powołania Komitetu Honorowego, a sam 
prezydent doceniając Wojciecha Korfantego - członka endeckiej Ligi Narodowej i 
działacza narodowego na Śląsku  powiedział : - Tu się kryje wielkie źródło i 
patriotyzmu polskiego, i pracy polskiej. Myślę, że Wojciech Korfanty jest właśnie 
takim przypadkiem miłości nieodwzajemnionej. Jeszcze tego samego dnia wieczorem 
w Belwederze miała miejsce uroczystość zapalenia świec z okazji żydowskiego święta
Chanuka. Bronisław Komorowski zaznaczył, że zapalenie świec chanukowych to 
początek spotkań z mniejszości religijnymi i narodowymi, "by pokazać całej Polsce 
piękno różnorodności i to, co stanowi jednak wspólnotę myślenia o 
świecie".Obserwując z pozoru sprzeczne działania prezydenta i jego ostatnie 
posunięcia, także te typowo polityczne, można odnieść wrażenie, że do serca wziął 
sobie hasło "prezydenta wszystkich Polaków" i chce być takim dobrym carem – 
batiuszką.(...)                                               

04-12-13  Barbara Czapska www.prawy.pl
        
                                                                                                                                                       

                                                  RAZEM    HURTEM  
pod  pomniki Dmowskiego, Piłsudskiego, Witosa,  Narutowicza,  Lenina,  Geremka,  
getta  warszawskiego , powstańców, Hej strzelcy  wraz, Idą  kobiety,   maszerują  
konowały, przemarsz  euroidiotów i  pachołków  Europy,  idzie  Ku  Klux  Klan i 
Tango  Mrożka oraz  mafiozi   PRLowskiego  systemu  antyprawnego,  eurorolnicy na 
dożynkach, degeneraci sejmowi , reżimowi  liberałowie i inne łachudraki  i  kupą mości
panowie , święto  Jaruzela  i   gra  ta  sama  kapela !   
                                                                  



                                                                         

                    NIE  IDĘ  NA  PARADĘ RÓWNOŚCI  DEWIANTÓW !           
        
        Komorowski: Stanę na czele marszu 11 listopada 
(…)  Źle się stało, że 11 listopada stał się okazją do świętowania przeciwko sobie i budowania 
podziałów. Dlatego podejmę ryzyko, by tak jak prowadziłem 11 listopada w latach 70. i 80., tak i 
teraz poprowadzić marsz i zademonstrować, że przy istotnych różnicach szanujemy odmienne 
tradycje pracy dla Polski z naszej historii - powiedział Bronisław Komorowski w wywiadzie dla 
"Rzeczpospolitej".   Prezydent dodał, iż ma nadzieję, że na marsz zostaną zaproszone wszystkie 
kluby polityczne..(...) (…)   Radujmy się Polską tą współczesną, tą naszą, tą wspólną. Klejnot 
niepodległości, który odzyskaliśmy ponownie 21 lat temu, na pewno wymaga jeszcze 
oszlifowania, ale za nic, za żadną cenę nie można nam go zagubić w swarach - apelował 
wczoraj Bronisław Komorowski (58 l.).                                                                              

  http://www.se.pl                                                                                                              

  MĄTWA czyli  Hyrkania  - sztuka w  jednym  akcie.
 
HYRKAN  IV.  Władza -  upajamy się władzą  we wszystkich  formach  od  rana  do nocy.
A potem ucztujemy w sposób   zabójczo  piękny,  mówiąc  o wszystkim  i patrząc  na 
wszystko  z niedosiężnej wyżyny  naszego  panowania.
                                                     



BEZDEKA.  Panowanie  nad  kupą  idiotów  niezdolnych  się  zorganizować.  Zwyczajna  
wojskowa  dyktatura.  To samo  potrafi  najradykalniejsza  socjaldemokracja  przy  
sprzyjających  warunkach.
HYRKAN  IV. A  czymże  była  dawna  ludzkość, jak  nie  kupą  istot,  bezkształtną  
miazgą  bez  organizacji ? Pseudotytany  wyrosłe z  socjalizmu  muszą  kłamać,  aby  
utrzymać  się  przy  władzy.  My  nie.  Nasze  życie  jest  Prawdą.
BEZDEKA.  A  więc  to jest  problem. Prawdy.  Czy Prawda  jest  też  integralną  częścią   
hyrkanicznego światopoglądu ?
HYRKAN  IV.  Oczywiście.  Ale  gdy cała  ludzkość  włoży  maskę, problemat  Prawdy  
zniknie  sam przez  się: książę  de  Plignac  i  Rupprecht  von  Blasen, tworzymy właśnie  tę 
maskę. Zamaskowane  społeczeństwo  i  my jedni,  którzy  wiemy  wszystko.
BEZDEKA.  Ależ  to drobnostka.  Myślałem, że  jesteś  bardziej  wrażliwy  na  dekorację  i
dlatego  tak się  ubrałem.  Mogę zdjąć  te  fatałaszki .  ( Mówi  dalej  rozbierając  się.  Pod  
płaszczem  ukazuje  się  złocista  szata.  Zrzuca  ją  i zostaje z  bardzo dobrze  skrojonym, 
normalnym żakiecie.  Hełm zdejmuje  także. Szaty  składa  na środku sceny.  Miecz    trzyma 
w dalszym  ciągu w  ręku.)  
 A  wielkość  jest,  wiesz w  czym ? W  osiągnięciu  izolacji. Stworzyć  taką   wyspę  
zbydlęconych  , zwierzęcych duchów  wśród  morza  zalewającego  wszystko  organizacji,  
na to trzeba  trochę  więcej  siły  niże  jej  miał  pan Della  Rovere w  wieku  XVI. Nie 
mówiąc  o  Borgiach -  to  były zwykłe  błazny.(...) 

 Fragment   dramatu  genialnego pisarza Stanisława  Ignacego WITKIEWICZA  - 'Witkacego ' 
którego nieudolnie naśladował Żyd  Mrożek.

                                                             



Bronisław Komorowski nażarł  się na   uczcie w Hamburgu 

Bronisław Komorowski wraz z żoną Anną wzięli udział w uczcie świętego Macieja w Hamburgu.  
Podczas spotkania poruszane były najważniejsze międzynarodowe zagadnienia w iście luksusowej 
otoczce. W czasie uczty - oprócz będącego dekoracją dania pozłacanego łabędzia z rzeki Alster - 
podawano m.in. pieczeń z kapłona, comber sarni, cielęcinę oraz mleczko migdałowe.
Gospodarzem spotkania był burmistrz Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburg. Jak poinformo-
wali organizatorzy, motywem przewodnim spotkania było uczczenie 25. rocznicy zjednoczenia Nie-
miec. Zaproszenie dla prezydenta Polski miało podkreślić dobre relacje polsko-niemieckie i wpływ 
jaki Polska miała na proces zjednoczenia Niemiec i Europy.
Komorowski w swoim wystąpieniu przypomniał "proces pojednania polsko-niemieckiego i wagę 
stosunków polsko-niemieckich dla przyszłości procesu integracji europejskiej". Mówił też o zobo-
wiązaniach płynących z tej przeszłości, zwracając szczególnie uwagę na konieczność utrzymania 
jedności Zachodu i pogłębienia procesu integracji europejskiej.

– Obecnie widać niezbicie, że realną alternatywą dla wolnej i integrującej się Europy jest z 
jednej strony, chaos i terror, z powodu których cierpią obywatele Iraku, Syrii, Libii i innych 
krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, z drugiej zaś - imperialna przemoc, której ofiarami była
Czeczenia i Gruzja, a od roku Ukraina - ocenił Komorowski w wystąpieniu podczas uroczy-
stego obiadu w sali balowej hamburskiego ratusza.

Jak podkreślił, "Polska i Niemcy, wraz z innymi europejskimi partnerami, zrobiły wiele, by zaha-
mować eskalację rosyjsko-ukraińskiego konfliktu". - Lecz im dłużej on trwa, tym bardziej staje się 
oczywiste, że jego źródłem jest potrzeba legitymizacji rządzącej elity w Rosji poprzez podbój i do-
minację - ocenił prezydent Polski                                                                                                           
Dlatego - jak przekonywał - "mając nadzieję na trwałość rozejmu na Ukrainie, warto gruntownie 
przemyśleć całą europejską politykę wobec Rosji". - Musimy dać do zrozumienia, że nie chcemy 
konfliktu z Rosją, ale też, że potrafimy przeciwdziałać tworzonym przez nią zagrożeniom - powie-
dział Komorowski.
Skarby na stołach w Hamburgu 
Ucztę przygotowało 23 kucharzy. Blisko 400 gości obsługiwało 118 kelnerów. Jako przystawkę go-
ście zjedli makrelę z gruszką, boczkiem i fasolą. Kolejnym daniem była śląska zupa krem z pie-
truszką i grzankami. Danie główne to gotowana cielęcina z puree z marchewki, burakami i zapie-
kanką ziemniaczaną, a deser - krem akacjowy z winogronami, orzechami i estragonem. Serwowane 
były także czerwone i białe wina z Palatynatu.
W czasie obiadu użytych zostało m.in. 600 sztuk srebrnych sztućców, 2,5 tys. kieliszków oraz 3,2 
tys. sztuk porcelany. Prezentowane były utwory polskich i niemieckich kompozytorów, m.in. Lu-
dwiga van Beethovena, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Stanisława Moniuszki i Ignacego Feliksa 
Dobrzyńskiego.
Najstarsza regularnie wydawana uczta na świecie 
Tradycja uczt św. Macieja (niem. Matthiae-Mahl) sięga XIV wieku. W poprzednich latach gośćmi 
honorowymi Matthiae-Mahl byli m.in. niemieccy prezydenci i kanclerze, Donald Tusk, król Danii, 
królowa Szwecji czy były szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Nazwa spotkania wiąże 
się z dniem 24 lutego - imienin Macieja. Dzień ten był w średniowieczu uważany za początek wio-
sny i roku handlowego. W Hamburgu wybierano wówczas burmistrza.   Uczty św. Macieja są udo-
kumentowane historycznie od 1356 roku, co czyni go najstarszą regularnie wydawaną ucztą na 
świecie. Hamburski Senat (rząd kraju związkowego Hamburg) tradycyjnie zaprasza na uroczystość 
około 400 przedstawicieli polityki, gospodarki, nauki i kultury.   Zgodnie z tradycją na stoły wysta-
wiane są "srebrne skarby" hamburskiego ratusza: srebrna zastawa, puchary i misy podarowane 
przez senatorów i ich rodziny, sprzymierzeńców Hamburga oraz oficjalnych gości. Za najwspanial-
szy okaz kolekcji uważany jest puchar ofiarowany przez króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Edwarda 
VII. Jest on stawiany w czasie przyjęć pośrodku stołu dla gości honorowych. W czasie uczty - 
oprócz będącego dekoracją dania pozłacanego łabędzia z rzeki Alster - podawano również pstrągi, 
pieczeń z kapłona, comber sarni, cielęcinę oraz mleczko migdałowe, a do tego piwo i wino.              
  http://wiadomosci.onet.pl  21  stycznia  2015.                                                                            
Cytat: 



Głową Państwa Polskiego jest sowiecki agent, sowiecka ruska patrioszka pseud. ”Litwin” 
działający w polskich Wojskowych Służbach Informacyjnych, który pierwsze co zrobił w kilka 
godzin po zamachu w Smoleńsku jako p.o. Prezydenta to przejął tajny aneks do raportu WSI w 
którym na podstawie zebranych dokumentów obecna Głowa Państwa odegrała negatywną rolę dla 
bezpieczeństwa i suwerenności Państwa Polskiego.
Dziadek Prezydenta Komorowskiego Osip Szczynukowicz, jak i ojciec Zygmunt Komorowski 
działali zawsze na szkodę Państwa Polskiego, pierwszy walcząc w 1920 r przeciwko Polsce, drugi 
będąc oficerem LWP był także sowieckim agentem.
Dziadek „hrabiego" Bronisława Komorowskiego, niejaki Osip Szczynukowicz - to rezun 
oddelegowany przez Sowiecki Rewolucyjny Komintern do dywersji na terenach pozaborowych, 
odebranych Rosji Traktatem Wersalskim.                                            

                       ZATAJANE WSTYDLIWE FAKTY O KOMOROWSKIM

Kto z Polaków wie, że dziadkowi Bronisława Komorowskiego udało się zbiec z polskiej niewoli 
(do której trafił po bitwie pod Niemnem w 1920 r- zachowała się jego kartoteka jeńca wojennego) i 
schronił się na Litwie w Kowaliszkach u polskiej szlachty o nazwisku Komorowscy.Właściciele 
majątku wkrótce zginęli z rąk Rosjan do których doniósł mieszkający u nich Osip Szczynukowcz 
rezun, dziadek obecnego prezydenta skarżąc Komorowskich o sprzyjanie Polakom, a 
Szczynukowicz przywłaszczył sobie ich nazwisko w celach agenturalnych. Tam w roku 1925 
narodził się Zygmunt Leon Komorowski, ojciec Bronisława Marii, kto o tym wie?  
                                                      



                          DLA  ZAINTERESOWANYCH    CAŁOŚĆ  NA
http://niepoprawni.pl/blog/2218/stop-praniu-mozgow-zatajane-wstydliwe-fakty-o-
komorowskim-dziadek-komorowskiego-rezun
                                                                                                                                            
Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z 
wykształcenia magister historii. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie
PRL działacz opozycji demokratycznej. Poseł na Sejm I, II, III, IV, V i . Minister obrony narodowej
w rządzie Jerzego Buzka, na początku lat 90. wiceminister w tym resorcie. Wicemarszałek Sejmu V
kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej, w latach 2007–2010 marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. Od 10 kwietnia 2010 do 8 lipca 2010 wykonywał 
tymczasowo obowiązki 
prezydenta RP
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KOMOROWSKI  OFICJALNIE 
                              http://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5VI kadencji%82aw_Komorowski

 Jest synem Zygmunta Leona Komorowskiego (profesora i afrykanisty) oraz Jadwigi z 
Szalkowskich. Mieszkał w rodzinnych Obornikach Śląskich, w Poznaniu, następnie w Józefowie k. 
Otwocka (1956–1959), a od 1959 do 1966 w Pruszkowie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej.
W 1966 przeniósł się do Warszawy. Ukończył XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana 
Norwida. W 1968 jako licealista brał udział w wiecach organizowanych po wydarzeniach 
marcowych. Za prowadzoną działalność opozycyjną po raz pierwszy został zatrzymany w 
1971.Przez wiele lat związany z ruchem harcerskim. Należał do 75 Mazowieckiej Drużyny 
Harcerskiej w Pruszkowie. Podczas studiów był instruktorem harcerskim w Szczepie 208 WDHiZ 
im. Batalionu „Parasol” w hufcu Mokotów. W harcerstwie poznał przyszłą żonę.
W 1977 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie 
studiów należał do Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW, pełnił także funkcję jego 
prezesa.
Od 1977 do 1980 był stażystą w dzienniku „Słowo Powszechne”. Zaangażowany w działalność 
opozycyjną w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1979 znalazł się wśród 
założycieli wydawnictwa niezależnego Biblioteka Historyczna i Literacka, organizował biblioteki 
pism drugoobiegowych, a także manifestacje ''niepodległościowe''. W 1980 został skazany razem z 
działaczami Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na karę miesiąca aresztu za 
zorganizowanie w dniu 11 listopada 1979 manifestacji przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
(rozprawie odwoławczej przewodniczył sędzia Andrzej Kryże)                                                       
W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”, organizował struktury związku w Regionie Mazowsze, 
pracował w Ośrodku Badań Społecznych NSZZ „Solidarność”. W 1981 był jednym z sygnatariuszy
deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości. W czasie stanu wojennego był 
internowany od grudnia 1981 do czerwca 1982 w Jaworzu; po zwolnieniu pracował jako nauczyciel
w Niższym Seminarium Duchownym w Niepokalanowie, kontynuował działalność opozycyjną, 
m.in. był jednym z założycieli podziemnego pisma „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”.
                                                                      



Działalność publiczna w III RP do 2007

W latach 1989–1990 pełnił funkcję dyrektora gabinetu ministra Aleksandra Halla w Urzędzie Rady 
Ministrów, a w latach 1990–1993 (z przerwą w 1992) – cywilnego wiceministra obrony narodowej 
ds. wychowawczo-społecznych w rządach: Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego 
i Hanny Suchockiej.
W latach 90. związany był z Unią Demokratyczną, potem z Unią Wolności. Odpowiednio w latach 
1993–1994 oraz 1994–1995 pełnił w tych ugrupowaniach funkcję sekretarza generalnego. Jako 
kandydat Unii .
Demokratycznej uzyskał mandat poselski w wyborach w 1991 i 1993. W 1997, pod koniec trwania 
II kadencji Sejmu, wraz z grupą działaczy UW pod kierownictwem Jana Rokity utworzył Koło 
Konserwatywno-Ludowe. W tym samym roku wraz z KKL przystąpił do nowo utworzonego 
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, które jednocześnie przystąpiło do Akcji Wyborczej 
Solidarność. W SKL pełnił funkcje sekretarza generalnego i wiceprezesa.

W wyborach w 1997 zdobył mandat poselski jako kandydat AWS. W latach 1997–2000 
przewodniczył sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a w latach 2000–2001 był ministrem obrony 
narodowej w rządzie Jerzego Buzka. W 2001, jeszcze jako minister w mniejszościowym rządzie 
AWS, Komorowski wraz z częścią działaczy SKL związał się z Platformą Obywatelską. Z listy tego
ugrupowania kandydował w wyborach do Sejmu IV kadencji. Uzyskał mandat poselski w okręgu 
warszawskim. Wkrótce po inauguracji nowego parlamentu wystąpił z SKL i zaangażował się w 
działalność Platformy Obywatelskiej. Od 2001 był członkiem zarządu krajowego PO, a od 2006 
wiceprzewodniczącym. W Sejmie IV kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony 
Narodowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.
W wyborach do Sejmu V kadencji ponownie uzyskał mandat, tym razem w okręgu 
podwarszawskim. 26 października 2005 został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Za jego 
kandydaturą głosowało 398 posłów. W trakcie tej kadencji był jednym z najbardziej aktywnych 
kontestatorów działalności rządów PiS, w szczególności polityki zagranicznej i obronnej. 
Krytykował m.in. powierzenie sędziemu Andrzejowi Kryżemu funkcji wiceministra 
sprawiedliwości. W wyborach do Sejmu w 2007 z powodzeniem startował z pierwszego miejsca na 
liście PO w okręgu podwarszawskim, uzyskując 139 320 głosów.
Marszałek Sejmu (2007–2010)

Działalność
5 listopada 2007 na pierwszym posiedzeniu Sejmu RP VI kadencji Bronisław Komorowski został 
wybrany większością bezwzględną 292 głosów na Marszałka Sejmu. Jego konkurentem był 
Krzysztof Putra z PiS, który uzyskał 160 głosów. We wrześniu 2008 posłowie KP PiS złożyli 
wniosek o odwołanie go z tej funkcji który jednak wycofali. 8 lipca 2010, w związku z wyborem na
urząd prezydenta RP,                                                     
zrezygnował z tej funkcji i jednocześnie złożył mandat poselski.
Z racji pełnienia funkcji marszałka Sejmu podejmował licznych gości zagranicznych, w tym głowy 
państw, szefów rządów, przewodniczących parlamentów, ministrów. Spotkał się również z 
Tenzinem Gjaco (XIV Dalajlamą).
21 sierpnia 2008 odwołał Bożenę Borys-Szopę ze stanowiska głównego inspektora pracy i powołał 
na tę funkcję Tadeusza Zająca.

Tymczasowo wykonujący obowiązki prezydenta RP
Na skutek śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010, jako 
Marszałek Sejmu, w oparciu o art. 131 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997, przez trzy 
miesiące wykonywał obowiązki prezydenta RP. Funkcje te sprawował do 8 lipca 2010, kiedy to 
zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu.
akt. 2015.03.04,Magda Kazikiewicz
Dziennikarka Wirtualnej Polski

                                                            



Kontrowersyjna biografia prezydenta. Komorowski nasłał milicję na protestujących

Walczący w opozycji Bronisław Komorowski nasłał milicję na protestujących na dworcu w 
Katowicach KPN. Prezydent był wówczas dyrektorem gabinetu Aleksandra Halla. – Dzisiaj to 
budzi wesołość, ale wtedy nie było mi do śmiechu. Wręcz bolało… Ale państwo to państwo – 
wspomina Komorowski w książce „Zwykły polski los”. - Prezydent bronił układu 
komunistycznego. Nawet Kiszczak odmówił nasłania na nas ZOMO - odpowiada Adam Słomka, 
jeden z protestujących. 
Dziś premiera książki "Zwykły polski los". To wywiad-rzeka z Bronisławem Komorowskim. 
Przeprowadził go historyk i publicysta Jan Skórzyński.               
 Prezydent opowiada o losach swojej rodziny, działalności opozycyjnej oraz karierze politycznej. 
Uwagę przykuwa jedna z anegdot z czasów, gdy Komorowski pełnił funkcję szefa gabinetu ministra
Aleksandra Halla w Urzędzie Rady Ministrów. Szef URM polecił obecnemu prezydentowi, by 
rozwiązał sprawę okupacji dworca w Katowicach przez KPN. 

Chcąc załagodzić sytuację Komorowski spotkał się z szefem lokalnego KPN Adamem Słomką.   
„Patrzę, siedzi jakiś młokos, noga założona na nogę, wysokie buty z cholewami, bryczesy, koszula 
z podwiniętymi rękawami. Budziło to skojarzenia jak najgorsze. Nie wstaje, gdy wchodzę, choć 
wie, że reprezentuję premiera” - wspomina w książce prezydent i dodaje, że próbował tłumaczyć, 
że strajk w czasie, gdy dopiero co zawiązał się rząd Tadeusza Mazowieckiego to destabilizowanie 
kraju. 
Adam Słomka odpowiedział, że domaga się wycofania wojsk radzieckich z terytorium Polski. „Ja 
na to, ze swoim niepodległościowym życiorysem: >>Co Ty pier…? Myślisz, że na skutek Waszego 
protestu ruscy wyjdą z Polski?<<” – czytamy w wywiadzie. Słomka nie dał się przekonać, a 
Komorowski postawił mu ultimatum: albo okupacja dworca zostanie zakończona, albo protestujący 
zostaną wyprowadzeni siłą. 
Strajku jednak nie przerwano, więc Komorowski zadzwonił po Milicję Obywatelską. Komendant 
wojewódzki po tym, jak w kopalni Wujek zginęło 9 górników, bał się wysłać milicję na dworzec.    
Poskutkowało dopiero pismo z URM. „Zajeżdża jedna, druga buda milicyjna, wysiadają milicjanci 
bez broni, bez hełmów, bez pałek, nawet bez pasów. (…) 
Biorą po kolei tych demonstrantów z KPN-u. Dwóch milicjantów robi krzesełko, a trzeci trzyma za 
głowę, żeby KPN-owiec o coś się nie uderzył. (…) Na końcu wynoszą Słomkę, purpurowego na 
twarzy, który widząc mnie, krzyczy: 

>>Takich jak ten to będziemy rozstrzeliwać, jak dojdziemy do władzy<<.” – opowiada Bronisław 
Komorowski. I dodaje, że dzisiaj ta historia budzi wesołość. „Ale państwo to państwo – jest już 
nasze, my za nie odpowiadamy, więc trzeba było postępować twardo” – czytamy w książce 
„Zwykły polski los”. 
Adam Słomka pamięta opisywaną przez Bronisława Komorowskiego nieco inaczej. - 

Rzeczywiście prezydent był w Katowicach i dowodził akcją, ale nigdy z nim nie rozmawiałem. 
Negocjacje prowadził ktoś inny. Najwidoczniej źle coś zapamiętał - mówi WP działacz opozycji w 
PRL. I dodaje, że KPN nie okupował dworca, a budynek dyrekcji kolei, który mieścił się w 
zupełnie innej części miasta. – Nie spodziewałem się jednak, że moi koledzy z opozycji sięgną po 
milicję, by nas rozgonić. Zwłaszcza, że Kiszczak odmówił wysłania do nas ZOMO. Bronisław 
Komorowski jako przedstawiciel rządu Mazowieckiego bronił układu komunistycznego i jeszcze 
się tym chełpi – dodaje Słomka. 

Magda Kazikiewicz, Wirtualna Polska 

http://wiadomosci.wp.pl/kat

                                                    



TNS Polska: pogorszyły się oceny prezydenta, premier i rządu

TNS Polska: pogorszyły się oceny prezydenta, premier i rządu
59 proc. Polaków dobrze ocenia pracę prezydenta, a 31 proc. źle - wynika z sondażu TNS Polska. O
pracy premier złe zdanie ma 50 proc. badanych, a dobre - 31 proc. Rząd ma 64 proc. przeciwników 
i 24 proc. zwolenników. Od stycznia oceny wszystkich tych instytucji pogorszyły się. 

59 proc. respondentów uważa, że prezydent Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje 
obowiązki, przy czym zdecydowanie dobrze ocenia prezydenta 13 proc. badanych. Niezadowolone 
z pracy głowy państwa jest 31 proc. badanych; zdecydowanie źle ocenia jego pracę 8 proc. Co 
dziesiąty Polak (10 proc.) nie ma jednoznacznej opinii na temat pracy Bronisława Komorowskiego i
udziela odpowiedzi "trudno powiedzieć
W porównaniu z wynikami ze stycznia ocena pracy prezydenta pogorszyła się - odsetek ocen 
pozytywnych spadł o 6 punktów procentowych, a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 8 punktów. 
31 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pracę Ewy Kopacz, przy czym 3 proc. osób jest 
zdecydowane w swych pozytywnych opiniach. Połowa Polaków (50 proc.) jest niezadowolona z 
pracy Ewy Kopacz, przy czym 15 proc. stanowią zdecydowanie niezadowoleni. Jedna piąta 
uczestników badania (19 proc.) nie ma określonej opinii na ten temat.   
24  luty 2 015.  wp.p                            

Komorowscy – polska rodzina arystokratyczna herbu Korczak, której gniazdem rodowym był 
Komorów w Księstwie Bełskim.
Pierwsze wzmianki o rodzie Komorowskich pochodzą z XIV wieku. Jego protoplastą miał być 
rycerz Dymitr Komorowski z Komorowa. Od czasów panowania Władysława III Warneńczyka 
Komorowscy obecni byli w życiu politycznym Królestwa Węgier, Królestwa Polskiego, Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a w wiekach późniejszych Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1440 
roku władali Spiszem, Liptowem i Orawą. Posiadali też dobra ziemskie w Małopolsce i na Litwie.
W roku 1467 roku król polski Kazimierz IV Jagiellończyk nadał Piotrowi Komorowskiemu, od 
1469 roku hrabiemu Liptowa i Orawy  w dziedziczne władanie Państwo Żywieckie. Była to 
nagroda za ukrócenie rozbójniczej działalności rodziny Skrzyńskich oraz zadośćuczynienie za straty
materialne, jakich Piotr Komorowski doznał, występując przeciwko Maciejowi Korwinowi i  
wspierając wyprawę Kazimierza Jagiellończyka na Węgry.

W 1477 roku, w związku ze sprzyjaniem przez Komorowskich Maciejowi Korwinowi, który 
sprzymierzył się z zakonem krzyżackim przeciwko Polsce, Kazimierz Jagiellończyk nakazał 
podjęcie przeciwko nim akcji zbrojnej. Wojskami, które wykonały to zadanie, dowodził starosta 
krakowski i wojewoda sandomierski Jakub z Dębna; zniszczono wówczas zamek w Barwałdzie 
oraz średniowieczny zamek w Żywcu; wojska królewskie opanowały także zamek w Szaflarach, 
poprzednio dzierżawiony przez Piotra Komorowskiego. W późniejszym okresie Komorowscy 
uzyskali przebaczenie królewskie i odzyskali skonfiskowane dobra. Państwo Żywieckie pozostało 
w rękach rodziny Komorowskich do 1624 roku.

Komorowscy gałęzi litewscy stanowią rodzinę szlachecką bliżej nieznanego pochodzenia i herbu. 
Pierwszym ich historycznie pewnym przodkiem był Bartłomiej Komorowski (zm. ok. 1758), 
podczaszy wiłkomierski, rzekomy bratanek Jakuba, kasztelana santockiego. Prawnie 
wylegitymowani przed Deputacją szlachecką guberni wileńskiej w 1805 r. z herbem Korczak. 
Wspomniany Bartłomiej został błędnie zaliczony przez Bonieckiego i Uruskiego do rodziny 
Komorowskich herbu Dołęga, jako nieistniejący syn Samuela (zm. 1687), podkomorzego 
wileńskiego
Od XVIII wieku linia litewska rodu Komorowskich była w posiadaniu ordynacji rodowej na 
dobrach ziemskich wokół miejscowości Kurmen w Semigalii, które odziedziczyła po inflanckich 
baronach von Lüdingshausen. Latyfundium to dziedziczone na zasadzie majoratu należało do 
przedstawicieli rodu do 1922 roku. Inne majątki należące do członków rodziny Komorowskich linii 
litewskiej to Kowaliszki, Gikanie, Skrobiszki, Radkuny, Syrutyszki i Podbirże.
                                                       



Tytuły szlacheckie
Przedstawiciele Komorowskich tytułowali się w XV wieku hrabiami na Liptowie i Orawie. Tytuł 
ten został im nadany w 1469 roku przez króla węgierskiego, Macieja Korwina. Wygasł on po 
odebraniu Komorowskim ich dóbr na Słowacji, był jednak przez niektórych przedstawicieli rodziny
używany zwyczajowo dla podkreślenia pozycji rodu.
W 1780 roku Jakub Komorowski, kasztelan santocki, został zatytułowany przez Sejm 
Rzeczypospolitej "hrabią z Libtowa i Orawy" . Na podstawie tej wzmianki w konstytucji sejmowej 
jego synowie i córki otrzymali w 1793 roku od cesarza Franciszka II potwierdzenie tytułów 
hrabiowskich w Galicji.                                                                 
W 1803 roku nastąpiło potwierdzenie tytułów hrabiowskich dla dalszych Komorowskich w Galicji, 
bliskich krewnych Jakuba. Ci sami otrzymali również potwierdzenie tytułów hrabiowskich od 
Deputacji Senatu Królestwa Polskiego w 1820 roku, a jeden z nich od Rady Państwa w Rosji w 
1844 roku. W 1892 roku 14 przedstawicieli Komorowskich gałęzi litewskiej otrzymało od 
ministerstwa spraw wewnętrznych w Austro-Węgrzech potwierdzenie tytułów hrabiowskich (na 
podstawie rzekomego pochodzenia od jednego z synów Jakuba, kasztelana santockiego).

Siedziby rodu

Stary Zamek w Żywcu   

•  Zamek w Suchej Beskidzkiej   

• Pałac w Siedliskach

• Zespół dworsko-parkowy "Zabrzeźnia" w Głownie  

• Ruiny pałacu w Głębowicach  

•  Zamek w Świrzu

Inne siedziby Komorowskich:

• Zamek w Barwałdzie (nie istnieje)
• Zamek w Szaflarach (nie istnieje)
• dwór w Kowaliszkach (nie istnieje)
• dwór we wsi Poniemunek
• dwór we wsi Kurmen

Według Juliusza Ostrowskiego tytuł hrabiowski na Liptowie i Orawie otrzymał Piotr z Komorowa 
w 1469 od króla węgierskiego Macieja. Tytuł hrabiowski w Galicji został potwierdzony 13 kwietnia
1793 Antoninie Teresie z Pawłowskich hr. Szeptyckiej (zm. 1791) i jej dzieciom z pierwszego 
małżeństwa po kasztelanie santockim Jakubie Komorowskim (zm. 1781) – Franciszkowi (1766-?), 
Józefowi (1767-1847), Antoniemu (1769-1826) 

i Augustynowi (1771-1825) oraz Józefie - żonie Andrzeja Rostworowskiego, Korduli (1764-1836) -
żonie Teodora Potockiego i Antoninie Apolonii (1770-1838) - żonie Augusta Józefa Ilińskiego. 
Potwierdzenie tytułu hrabiowskiego uzyskali też 19 października 1803 reprezentanci drugiej linii 
Komorowskich, synowie Michała (zm. 1777), bratanka Jakuba, kasztelana santockiego: Ignacy 
(1774-1846) i Cyprian (1776-1858) z siostrą Anielą Horodyską. Herb hrabiego Ignacego 
Komorowskiego został wpisany do Herbarza Szlachty Królestwa Polskieg. Przedstawiciele gałęzi 
litewskiej Komorowskich, odrębnego pochodzenia, otrzymali 1 grudnia 1892 zatwierdzenie tytułu 
hrabiowskiego przez ministerstwo spraw wewnętrznych Austro-Węgier. 

Byli to potomkowie Franciszka Antoniego Komorowskiego (1723-1800): czterej bracia - Stanisław 
Franciszek Wincenty (1862-1920), Stefan Karol (1866-1894), Czesław August (1867-1913) i 
Wiktor Emil (1870-?), synowie Augusta Piotra (1817-1905); Leon Wilhelm (1849-1900), syn 
Wiktora Tomasza (1821-1887); trzej bracia - Piotr Anton (1862-1920), Jarosław Jan Narcyz (1865-
1919) i Szymon Stanisław Cyryl (1869-1907), synowie Antoniego Jerzego Augusta (1833-1881);

                                                              



 trzej bracia - Zygmunt Leopold Piotr (1865-1920), Witold Stanisław Adam (1875-?) i Antoni 
August Samuel (1873-1910), synowie Piotra (1838-1905); trzej bracia - Adam Stanisław Hieronim 
(1873-1923), Józef Wiktor Onufry (1876-1947) i Henryk Onufry Seweryn (1875-1922), synowie 
Jana Leopolda Antoniego (1833-1904?). 

Franciszek Antoni (1723-1800) był w linii prostej  rzekomym przodkiem Bronisława 
Komorowskiego.

W świetle najnowszych badań naukowych Adama Pszczółkowskiego przeprowadzonych m.in. w 
archiwach wileńskich ( rzekomo ) nie da się utrzymać teoria Adama Bonieckiego (z pierwszej 
redakcji jego herbarza), powielona w herbarzu Seweryna hr. Uruskiego i rozwinięta przez Marka 
Minakowskiego, że Franciszek Antoni Komorowski (1723-1800) był potomkiem rodu Dołęgów. 
Właściwy herb Komorowskich litewskich, jak i ich pochodzenie pozostaje dotąd nieznane.(?) 
Komorowscy gałęzi litewskiej już w XVIII w. przypisywali się do herbu Korczak i uzyskali 
formalne zatwierdzenie tego przed Deputacją Szlachecką Guberni Wileńskiej w 1805. Dalsza ich 
działalność celem uzyskania tytułu hrabiowskiego, po odrzuceniu ich pretensji do niego przez 
Heroldię rosyjską, była konsekwencją przekonania o wspólnym pochodzeniu z Komorowskimi z 
ówczesnej Galicji. Praktyka fałszowania rodowodów szlacheckich w XIX w. dla potrzeb prawnych 
przed Deputacjami i Heroldiami była dość powszechna, w tym również dla celów uzyskania 
tytułów szlacheckich. Urzędy natomiast kierowały się literą prawa, a nie krytycyzmem 
historycznym. Tytuł Komorowskich, jak i tytuły wielu innych rodzin polskich prawomocnie 
uznanych przez urzędy heroldyjne Austrii, Prus czy Rosji posiadały moc prawną do 1918 r. Są do 
dziś uznawane przez różne instytucje (np. wydawnictwa niemieckich almanachów gotajskich czy 
szlachty bałtyckiej o wysokim poziomie merytorycznym).     WIKIPEDIA

Przypisy

1. Juliusz Ostrowski red.: Księga herbowa rodów polskich. T. 2: Opisy herbów. Warszawa: 
Józef Sikorski, gł. skł. Księgarnia Antykwarska B. Bolcewicza, 1906, s. 145.

2. S Karl Friedrich von Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und
die Österreichischen Erblande ..., Bd. 3. Schloss Senftenegg 1972, s. 61

3. ↑ Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne. 
Warszawa 2009, s. 193

4. Pawliszczew Nikołaj, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego najwyżej 
zatwierdzony, cz. I. Warszawa 1854, s. 14

5. S. Górzyński, op. cit., s. 192
6. Inną cechą charakterystyczną austriackich nobilitacji i nadań tytułów było używanie – 

wbrew faktom – języka pochlebiającego zainteresowanym w rodzaju: „potwierdzenie”, 
„odnowienie”) czy „uznanie”, mimo, że chodziło o zwyczajne nobilitacje lub nadanie 
tytułów po raz pierwszy. Przy tym w wypadkach tytułów powoływano się na nadanie mające
miejsce w ubiegłych stuleciach. Odpowiednikiem tej praktyki w Rosji była natomiast 
formuła stwierdzająca potwierdzenie bez przedstawienia dowodów”, czasem z 
wymienieniem okoliczności w jakich dokumenty stwierdzające prawo do tytułu zaginęły 
(np. Branicki, Rzewuski) – Tomasz Lenczewski, Genealogie rodów utytułowanych w 
Polsce, tom I. Warszawa 1997, S. XV                                                                                        

7. Adam Pszczółkowski, O herbarzy pułapce i hrabiowskich fortelach albo migawki z 
genealogii Komorowskich — w: "Verbum Nobile", nr 18: 2013, s. 44-59; Boniecki, Herbarz
polski, t. X, s. 387; Uruski, Rodzina, t. VII, s. 138; Marek Minakowski, Jak Komorowscy 
„załatwili sobie” tytuł hrabiowski i herb Korczak [i Herb Komorowskich - wyjaśnienie 
zagadki 
 Adam Boniecki, Herbarz polski, t. 11. Warszawa 1907, s. 27a (poprawki do Komorowskich 
h. Dołęga i Komorowskich h. Korczak)

8. Włodzimierz Dworzaczek, Genealogia. Warszawa 1959, s. 8

9. Polecane  źródło  uzupełniające  : Szlachta  mojżeszowa,  dotyczy  także  niektórej 
magnaterii ,  nie tylko w  Polsce. 

                                                              



               Tadeusz Komorowski  BÓR  Generał  Wojska  Polskiego 

             znany kawalerzysta w II  RP zwycięzca  wielu  turniejów 

    Wódz  Naczelny w  Powstaniu Warszawskim  oraz  na uchodźstwie 

                                 http://genealogia.grocholski.pl

          W  genealogi tej brak jest  nazwiska Bronisław  Komorowski.

                                          Patrz  także  :

http://forum.echodnia.eu/prawdziwe-pochodzenie-komorowskiego-zyd-ukrainski-t243868/

Tajemnice rodziny Anny Komorowskiej w aktach IPN: 
Rodzice byli funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i działaczami PZPR 
Jak podaje Gazeta Polska, historią rodziny żony prezydenta Bronisława Komorowskiego 
zainteresował się IPN. Chociaż sama Anna Komorowska niechętnie opowiada o rodzicach to 
dokumenty instytutu odkrywają wiele tajemnic. Matka pierwszej damy Hana Rojer podczas 
okupacji zmieniła nazwisko na Józefa Deptuła. Z późniejszym mężem Janem Dziadzia pracowali w 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, a potem MBP. Byli też działaczami PZPR.                            

Anna Komorowska, aktywnie angażowała się w prace opozycji w okresie PRL, harcerka, a potem 
żona działacza opozycji Bronisława Komorowskiego przez całe dzieciństwo na własnej skórze 
doświadczała do czego są zdolni komuniści. 
O kolejach losu rodziny pierwszej damy rozpisuje się Gazeta Polska, który dowiedział się, że 
wzmianki o bliskich Anny Komorowskiej znalazły się w dokumentach IPN i Archiwum Akt 
Nowych. 
Rodzice prezydentowej Hana Rojer, która podczas okupacji zmieniła nazwisko na Józefa Deptuła 
oraz Jan Dziadzia byli funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a później 
MSW. W końcu lat 60-tych w czasie czystek antysemickich zwolnieni z komunistycznego 
ministerstwa odpowiedzialnego za masowe krwawe represje na Polakach, ale pozostali działaczami 
PZPR. 
Dziadkowie Anny Komorowskiej ze strony matki - Wolf i Estera Rojer przed wojną mieszkali w 
Warszawie, byli rzeźnikami. Babcia pierwszej damy została rozstrzelana w 1943 roku za nielegalny 
handel, dziadek zmarł rok wcześniej w szpitalu. Hana Rojer zmieniła nazwisko na Józefa Deptuła i 
została córką Jana i Stanisławy. Do momentu wywozu do Niemiec mieszkała ul. Radzymińskiej na 
Pradze w Warszawie.  Po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej 16-letnia Józefa wróciła do 
ojczyzny. Zamieszkała z kuzynką Anną Wojszelską w Białymstoku. Krewna, która była działaczką 
Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, PZPR, pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego załatwiła jej prac w UBP. Dziadkowie Anny Komorowskiej ze strony 
ojca Jana – Władysław i Zofia Dziadzia – pochodzili z Krakowa. 
Józefa i Jan Dziadzia w dwa lata po narodzinach córeczki Anny, w 1954 roku mieli się zwrócić z 
wnioskiem o zmianę nazwiska na Dembowscy. 
Prezydentowa nie wspomina publicznie historii rodziny. Jak przypomina niezależna.pl w wywiadzie
dla „Gazety Wyborczej” mówiła jednak, że jej rodzice bardzo polubili jej przyszłego męża Bronka. 
Ojciec pierwszej damy poznał wybranka córki na obozie harcerskim. Prezydent  z kolegą podczas 
przejażdżki po lesie popsuł mu wtedy motorower.

http://www.se.pl/wiadomosci/polska/tajemnice-rodziny-anny-komorowskiej-

Napisano 06 grudzień 2014 - 20:43:18 

Bardzo dużo słychać o żyjących jeszcze ludziach co przeżyli Holokaust. Wspaniale ,że tak dużo 
przeżyło do dzisiaj bo przecież ich liczba po wojnie musiała być wielokrotnie większa. Obecnie 
polski Sejm uchwalił ustawę ,że każdy obywatel Izraela naturalnie Żyd ,który przebywał jakiś czas 
na terenie Polski w czasie okupacji niemieckiej będzie otrzymywał co miesiąc pieniądze z ZUS-u.

http://forum.echodnia.eu/prawdziwe-pochodzenie-komorowskiego-czy-to-oszust-

http://forum.echodnia.eu/prawdziwe-pochodzenie-komorowskiego-czy-to-oszust-


 Wszyscy generałowie Komorowskiego. 
Ustępujący prezydent chce utrzymać wpływy w armii

Odchodzący prezydent RP nie tylko mianował w ostatnim czasie najważniejszych dowódców sił 
zbrojnych, lecz także przyśpieszył termin wręczania awansów generalskich - pisze w najnowszym 
numerze „Gazeta Polska”.
Bronisław Komorowski jeszcze przez miesiąc będzie sprawował urząd prezydenta RP. Zgodnie z 
tradycją podejmowane po przegranych wyborach decyzje powinien konsultować ze swoim następcą
Andrzejem Dudą, który zostanie zaprzysiężony 6 sierpnia br. Jednak z ustaleń „GP” wynika, że 
Komorowski decyduje o istotnych sprawach dla Sił Zbrojnych bez zasięgnięcia opinii prezydenta-
elekta. Nie tylko nominuje na najważniejsze w armii stanowiska swoich zaufanych ludzi, lecz także 
chce rzutem na taśmę wręczyć niektórym nich awanse generalskie.Więcej w najnowszym numerze 
tygodnika „Gazeta Polska”. 
                                                         
Komorowski idzie w ślady Wałęsy.
Odbiera doktoraty i zakłada swój instytut
Dodano: 02.07.2015 
Bronisław Komorowski chyba pogodził się już z polityczną emeryturą. Zresztą – jak wynika z 
ostatniego sondażu – taką przyszłość proponują mu również Polacy, którzy raczej nie życzą sobie 
jego pozostania w polityce. W czwartek ustępujący prezydent nieoczekiwanie zapowiedział, czym 
po 6 sierpnia zamierza się zajmować – jak inni byli prezydenci Wałęsa i Kwaśniewski powoła 
instytut swojego imienia.Według sondażu dla „Rzeczpospolitej” aż 40 procent Polaków uważa, że 
Bronisław Komorowski powinien odejść na emeryturę. Najwyraźniej i sam ustępujący prezydent 
też już nie widzi dla siebie miejsca w polskiej polityce. Czym ma zamiar się zajmować po 
zakończeniu kadencji, ujawnił w czasie wizyty we Lwowie. 
W polskiej praktyce politycznej jest zwyczaj, że byli prezydenci zakładają instytuty. Taki instytut 
założył i Lech Wałęsa, i Aleksander Kwaśniewski. Założy także prezydent Komorowski
– zapowiedział. Instytut miałby zajmować się m.in. relacjami polsko-ukraińskimi.
Jednak do 6 sierpnia Komorowski będzie jeszcze prezydentem. Na razie reprezentuje więc Polskę 
nadal i podróżuje po świecie. A tam lawinowo przyznają mu tytuły – tylko ostatnio dwa.
Na Litwie Komorowski odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytet Witolda Wielkiegow w 
Kownie. Z kolei w czwartek otrzymał taki sam tytuł od lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. 
Iwana Franki.
W końcu nie będzie problemu z jego doktoratem. Co prawda honoris causa, ale jednak. Jak 
informowaliśmy na początku roku, w pewnej księdze pojawiła się informacja, że Komorowski 
posiada doktorat. Okazało się, że nie posiada. Pomyłkę wziął wtedy na siebie jeden z twórców 
księgi „Dziesięciolecie Polski Niepodległej” i zajadły obrońca obecnej ekipy rządzącej Waldemar 
Kuczyński.               http://niezalezna.pl

                                                        UPADEK  czyli  dno

Duchowni przepraszają Komorowskiego. Ks. Sowa: nie można go porównywać do Hitlera 
Podczas mszy świętej w intencji Bronisława Komorowskiego z ust duchownych padły słowa 
przeprosin wobec odchodzącego prezydenta. Księża koncelebrujący mszę podziękowali mu za 
prezydenturę i przeprosili "za wiele niesprawiedliwości, także bardzo podłych", wypowiadanych 
"przez ludzi, których nazywamy ludźmi Kościoła". - Mieliśmy taką wewnętrzną potrzebę, by 
powiedzieć mu, że nie godzi się porównywać kogoś do Hitlera. Prezydent Komorowski jest osobą, 
której Kościół zarówno w latach osiemdziesiątych, jak i w latach wolności wiele zawdzięcza - 
tłumaczył na antenie TVP Info ks. Kazimierz Sowa.
Jak podkreślił ks. Sowa, niektóre słowa, jakie padały z ust duchownych, obrażały byłego już 
prezydenta i dezawuowały to, co w swoim życiu zrobił. - To nie był wyłącznie komentarz do 
jakichś ostatnich wydarzeń. Nie ma czegoś takiego jak opinia całego episkopatu w sprawie 
Bronisława Komorowskiego. Tak samo nasze przeprosiny są naszą prywatną inicjatywą - mówił 
dalej. Oprócz ustępującej pary prezydenckiej Bronisława i Anny Komorowskich, którą powitano 
brawami, w warszawskim kościele ss. Wizytek, pojawili się też przedstawiciele kancelarii 



Bronisława Komorowskiego: m.in. Jacek Michałowski, Maciej Klimczak, Irena Wóycicka i Henryk
Wujec. W nabożeństwie wzięła udział także m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Mszę koncelebrowali rektor kościoła ss. Wizytek ks. Aleksander Seniuk, ks. Kazimierz Sowa, ks. 
Stanisław Opiela i ks. Andrzej Luter. Jedno z czytań odczytała aktorka Maja Komorowska, a na 
skrzypcach zagrał Konstanty Andrzej Kulka. - Cieszę się, że mogłem się z państwem spotkać. 
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zechcieli tutaj razem być, razem myśleć, razem się smucić, 
razem cieszyć, razem modlić. Serdecznie dziękuję - powiedział do zgromadzonych wyraźnie 
wzruszony, podobnie jak jego małżonka, Komorowski.Wsiadającą do samochodu ustępującą parę 
prezydencką pożegnano chóralnym "Sto lat".
http://wiadomosci.onet.pl/kraj   7  sierpnia  2015.                                                                        

Współpracownicy ustępującego prezydenta nerwowo rozglądają się za czymś dla siebie. 
I tak szef jego kancelarii Jacek Michałowski może znaleźć pracę w fundacji prezydenta. Tomasz 
Nałęcz wróci do pracy w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 
na Wydziale Nauk Politycznych. Jaromir Sokołowski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP ds. polityki zagranicznej, ma zostać ambasadorem w Szwajcarii. Henryk Wujec, jak sam mówi, 
po pracy u prezydenta będzie „wolnym emerytem RP”. A Stanisław Koziej, szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, ma zostać rektorem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. 
– Byłbym zainteresowany taką pracą. Ale decyzja należy do ministra obrony, który rozpatruje różne
propozycje – mówi "Wprost” Stanisław Koziej. 
Z końcem kadencji obecnej głowy państwa wiąże się jednak skandal. Zdarzało się, że pracownicy 
jego kancelarii dzwonili do kilku fundacji i mówili: "Wolą prezydenta jest, byście zatrudnili...” 
– i tu padało nazwisko urzędnika. Odzew na tego rodzaju wezwania jest znikomy, bo wiatr zmian 
wieje w inną stronę. Współpracownicy Dudy zapowiadają, że wielkiej czystki – takiej, jaką 
przeprowadził Komorowski – nie będzie. Znacznie zmniejszy się jednak liczba etatów w kancelarii.
                                                          
Więcej ciekawych materiałów w najnowszym wydaniu tygodnika WPROST, które jest 
dostępne w formie e-wydania na www.e.wprost.pl od niedzieli od godz. 20.00 i w kioskach 
oraz salonach prasowych na terenie całego kraju od poniedziałku rano.

Związki Komorowskiego z WSI w mailach upublicznionych przez WikiLeaks

W mailach upublicznionych w kwietniu 2013 roku przez portal WikiLeaks znalazły się wątki 
dotyczące związków obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego z WSI.27 lutego 2012 roku 
WikiLeaks zaczęło publikować e-maile wychodzące z centrali prywatnej agencji wywiadu Stratfor. 
W sumie upubliczniono ponad 5 milionów maili nadanych między lipcem 2004 a grudniem 2011 
roku. Stratfor był źródłem wiedzy m.in. dla takich korporacji jak Bhopal's Dow Chemical Co., 
Lockheed Martin, Northrop Grumman czy Raytheon,oraz dla amerykańskich agencji rządowych, 
w tym Departamentu Bezpieczeństwa oraz wojska. 
WSI rządziły Polską
W mailach przesyłanych m.in. przez analityka Stratfor Marko Papica znalazły się wątki dotyczące 
prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego związków z Wojskowymi Służbami 
Informacyjnymi. Papic pisał m.in., że w latach 1991-2005 WSI de facto rządziły Polską. - Stali 
na czele wielu przedsiębiorstw. Wielu byłych oficerów WSI wciąż kieruje wielkimi firmami 
w Polsce - pisał. 
Związki Komorowskiego z WSI
Papic opisywał też, że Komorowski miał "żywotny interes w oczyszczaniu spraw WSI, gdyż miał 
z nimi związki". W jednym z maili dodał, że Wojskowe Służby Informacyjne miały udziały w wielu
prywatnych firmach nawet do lat 90-tych. - Podczas polskiej "terapii szokowej" miało miejsce 
wiele "ciemnych interesów". Maile dotyczące Wojskowych Służb Informacyjnych i powiązań 
Komorowskiego z WIS zostały opublikowane 25 kwietnia 2013. 
http://www.wprost.pl/ar/500833/Zwiazki-Komorowskiego-z-WSI-w-mailach-upublicznionych-
przez-WikiLeaks/



Bronisław Komorowski ogłosił, kiedy odbędą się wybory parlamentarne 2015 – jako dzień 
głosowania wskazał niedzielę 25 października. Ciekawostką jest, że do 2006 roku akurat tego dnia 
Wojskowe Służby Informacyjne obchodziły swoje święto.
To chyba nie jest zaskoczenie, bo do wyboru były trzy niedziele październikowe. Uzasadnienie jest 
proste. To jest data, która pozwala stosunkowo gładko przejść PKW od ostatecznego zliczania 
głosów oddanych w referendum do działalności związanych z wyborami parlamentarnymi 

– tłumaczył Komorowski, dlaczego akurat w ten dzień odbędą się wybory.
Okazuje się jednak, że w kontekście powiązań ustępującego prezydenta z ludźmi 
Wojskowych Służb Informacyjnych jest to data znamienna. Do 2006 roku – czyli do 
rozwiązania tej służby – 25 października WSI obchodziły swoje święto. Wypatrzył to i 
umieścił na swoim profilu tygodnik „Do Rzeczy”.                                                            

W marcu tego roku odbyło się posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. skutków działalności 
komisji weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego. 
Głównym tematem spotkania były „Powiązania Bronisława Komorowskiego ze SKOK Wołomin”. 
Przypomniano m.in., że Wojskowe Służby Informacyjne dokonywały oszustw na gigantyczną skalę,
a śledztwa przeciwko oficerom WSI były blokowane. Mówiono również o działalności fundacji Pro
Civili. 
                                                         
Od publikacji raportu WSI minęło siedem lat. Od tego czasu ludzie tam opisani brali udział w 
szeregu przestępstw. Bezkarni i nietykalni. Ludzie WSI prezentują obecnie stanowisko Polski w 
sprawie rosyjskiej agresji w mediach nie tylko prywatnych, ale również publicznych. Oni uczą 
Polaków jak mają patrzeć na Rosję. Ta sprawa ma związek z bezpieczeństwem kraju 
– podkreślał w czasie posiedzenia Antoni Macierewicz.Przez wiele lat toczył się proces o nielegalny
handel bronią, który był prowadzony z doniesienia komisji weryfikacyjnej. Zapadły wyroki 
skazujące w ostatniej instancji na bezwzględne kary więzienia. Osobą, która broniła do samego 
końca skazanych i procederu nielegalnego handlu bronią, był Bronisław Komorowski     – 
powiedział na koniec posiedzenia wiceprezes PiS. 

http://niezalezna.pl/69049-bronislaw-komorowski-oglosil-termin-wyborow-25-pazdziernika-data-
swieta-wsi    17  lipca  2015.

1 czerwca 2015. W studiu Radia Zet gościem Moniki Olejnik jest Tomasz Siemoniak, 
wicepremier i minister obrony narodowej. Pytany o aneks do raportu z weryfikacji WSI 
Siemoniak – który nie zna jego zawartości – odradza prezydentowi Andrzejowi Dudzie 
publikację dokumentu. Ta sytuacja pokazuje, jak rządzący boją się ujawnienia działalności 
WSI.
Tajny aneks dotyczący Wojskowych Służb Informacyjnych jest najbardziej pożądanym 
dokumentem ostatnich lat. Chcieli go zdobyć dziennikarze, chciał go w 2007 r. zdobyć poseł 
Bronisław Komorowski, nawet za cenę złamania prawa. Gdy już jako prezydent poznał zawartość 
aneksu, w ciągu całego okres prezydentury nie zdecydował się na jego publikację.
W czasie kampanii prezydenckiej sprawa zarówno aneksu, jak i związków Komorowskiego z 
Wojskowymi Służbami Informacyjnymi nie była poruszana ani przez prezydenta, ani jego sztab, ani
polityków PO czy sprzyjające rządzącym media. Komorowski nigdy nie odpowiedział na pytanie, 
dlaczego nie zdecydował się na ogłoszenie treści aneksu – niewykluczone, że odpowiedź poznamy, 
kiedy ten dokument zostanie odtajniony.
Raport i tajny aneks
Raport z weryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych został ujawniony przez prezydenta prof. 
Lecha Kaczyńskiego 21 lutego 2007 r. Dokument został opracowany przez komisję weryfikacyjną 
pracującą pod kierownictwem Antoniego Macierewicza, ówczesnego wiceministra obrony 
narodowej, i zawierał opis nieprawidłowości i patologii, do których doszło w czasie działalności 
WSI, czyli od 1991 r. do 2006 r., kiedy to nastąpiło ich rozwiązanie.



WSI powstały z połączenia wojskowych służb specjalnych komunistycznej bezpieki: Zarządu II 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (wywiad wojskowy PRL) oraz Wojskowej Służby 
Wewnętrznej (kontrwywiad wojskowy PRL). Żołnierze WSI nigdy nie przeszli weryfikacji, a 
„nową” służbę wojskową – jak zauważyła „Gazeta Wyborcza” – „tworzyła już solidarnościowa 
ekipa – minister Janusz Onyszkiewicz i wiceminister Bronisław Komorowski”. Szefami WSI 
zostali ludzie szkoleni przez KGB lub GRU – związki z Moskwą były zaletą, a nie wadą.
Opublikowanie raportu z weryfikacji WSI wywołało wściekłość w wielu środowiskach, które – 
jak wynikało z dokumentu – były pośrednio bądź bezpośrednio związane z WSI, a wcześniej z 
komunistyczną bezpieką wojskową. Największe fortuny wyrosły właśnie na bazie tych związków, a
wiele karier w mediach czy polityce nie mogłoby się rozwinąć, gdyby nie zaplecze wojskowej 
bezpieki.  Mimo nieustannych ataków medialnych komisja weryfikacyjna pracowała nadal, a 
zwieńczeniem jej prac był tajny aneks do raportu z weryfikacji WSI. Prezydent Kaczyński otrzymał
go na początku listopada 2007 r.,                        
 tuż po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych, a w czasie, gdy urzędującym premierem 
był Jarosław Kaczyński, który zapoznał się z tajnym dokumentem.                                         

Aneks można opublikować
– Jako przewodniczący komisji weryfikacyjnej doprowadziłem prace nad aneksem do końca. 
Oddałem gotowy dokument w takim kształcie, jak wymagało tego orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego – mówi „Gazecie Polskiej” Antoni Macierewicz, wiceprezes PiS.
Orzeczenie, o którym mowa, zapadło w czerwcu 2008 r. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 
orzekli, że prezydent miał prawo opublikować raport z weryfikacji WSI, jednak z publikacją aneksu
prezydent musi się wstrzymać do czasu nowelizacji ustawy, na mocy której rozwiązano WSI, a 
powołano nowe służby, czyli Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 
Chodziło o to, by ta ustawa była uzupełniona o „gwarancję praw człowieka”.
W rzeczywistości Trybunał Konstytucyjny skutecznie zablokował publikację tajnego aneksu na 
wiele miesięcy – w tym czasie członkowie komisji weryfikacyjnej musieli tak opracować 
dokument, by można go było opublikować.
– W związku z orzeczeniem TK przesuwał się termin publikacji, aż do czasu tragicznej śmierci śp. 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Warunkiem trybunału było zanonimizowanie części 
nazwisk pojawiających się w aneksie i ten warunek został spełniony. Nie widzę więc przeszkód, by 
ten dokument został opublikowany – mówi w rozmowie z nami Antoni Macierewicz.

Poseł podkreśla, że dokument znajdował się w prezydenckim sejfie 10 kwietnia 2010 r. – Gdyby 
okazało się, że tajny dokument zniknął, mielibyśmy do czynienia z przestępstwem – dodaje.

Blokowanie publikacji
Zanim doszło do sporządzenia ostatecznej wersji aneksu, zgodnej z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego, członkowie komisji weryfikacyjnej mieli problemy, które zaczęły się jeszcze 
przed decyzją Trybunału.
W listopadzie 2007 r. Bronisław Komorowski zaraz po tym, jak został nominowany na stanowisko 
marszałka sejmu, zmusił posła Antoniego Macierewicza do ustąpienia z funkcji przewodniczącego 
komisji weryfikacyjnej – został nim b. premier Jan Olszewski.
Kilka miesięcy później, w marcu 2008 r., kilku członkom komisji weryfikacyjnej odebrano dostęp 
do tajnych dokumentów – było to w czasie, gdy szefem ABW był już Krzysztof Bondaryk. 
Cofnięcie certyfikatów poprzedziły publikacje Agnieszki Kublik i Wojciecha Czuchnowskiego w 
„Gazecie Wyborczej” o rzekomym nielegalnym kopiowaniu dokumentów; wspomniany duet 
opublikował także nazwiska członków komisji weryfikacyjnej.

Kolejną próbą zablokowania publikacji aneksu były doniesienia prasowe o tym, że tajny dokument 
można rzekomo „kupić na bazarze”. Pisała o tym Anna Marszałek w „Dzienniku”.



W maju 2008 r. wybuchła afera marszałkowa – szybko okazało się, że jest to operacja byłych 
żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych, która miała na celu skompromitowanie 
członków komisji weryfikacyjnej WSI. 

Jak pisała „Gazeta Polska”, nowe światło na kulisy tej prowokacji rzuca proces dziennikarza 
Wojciecha Sumlińskiego oraz emerytowanego żołnierza WSW Aleksandra L. Jeszcze przed 
wyborami w 2007 r., w czasie gdy Paweł Graś był szefem komisji ds. służb specjalnych, 
skontaktował się z nim Bronisław Komorowski. Stwierdził on, że posiada jakieś ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa państwa. Doszło do spotkania, w którym wzięli udział Paweł Graś, 
Bronisław Komorowski oraz płk Leszek Tobiasz, który twierdził, że ma jakieś dowody i nagrania 
dotyczące korupcji w komisji weryfikacyjnej WSI. Bronisława Komorowskiego z płk. Tobiaszem 
skontaktowała Jadwiga Zakrzewska, posłanka Platformy Obywatelskiej, bardzo dobra znajoma 
zarówno Komorowskiego, jak i Tobiasza. Pułkownik b. WSI mówił o rzekomej korupcji w komisji 
weryfikacyjnej ‒ chodziło o pozytywną weryfikację żołnierzy WSI w zamian za łapówkę. 
 
Z Komorowskim w tym czasie skontaktował się także Aleksander L. Miał on zasugerować, że ma 
możliwość dotarcia do tajnego aneksu do raportu z weryfikacji WSI, w którym miały znajdować się
informacje dotyczące m.in. Komorowskiego. Ten otwarcie przyznał, że jest zainteresowany ofertą.
Kolejne spotkanie miało miejsce jesienią 2007 r., gdy Bronisław Komorowski był marszałkiem 
sejmu. W grudniu 2007 r. Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie… 
ujawnienia pracownikom spółki akcyjnej Agora w bliżej nieustalonym miejscu i czasie, nie później 
niż w dniu 20 listopada 2007 r., informacji stanowiących tajemnicę państwową w postaci treści 
aneksu do raportu komisji weryfikacyjnej WSI oraz w sprawie powoływania się na wpływy w 
komisji weryfikacyjnej ds. WSI w okresie od stycznia 2007 r. do 21 listopada 2007 r. i podjęcia się 
pośrednictwa w pozytywnej weryfikacji płk. Leszka Tobiasza w zamian za korzyść majątkową w 
wysokości 200 tys. zł. W związku z pierwszym wątkiem zawiadomienia prokuratura przeszukała w 
maju 2008 r. mieszkania Piotra Bączka i Leszka Pietrzaka, członków komisji weryfikacyjnej WSI.
W lutym 2012 r. Leszek Tobiasz zmarł nagle podczas zabawy tanecznej tydzień przed konfrontacją 
z Bronisławem Komorowskim. Afera marszałkowa zakończyła się oskarżeniem dziennikarza 
Wojciecha Sumlińskiego i Aleksandra L. – wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.

Bronisław Komorowski nigdy nie odpowiedział prawnie za próbę nielegalnego zdobycia 
aneksu do raportu z weryfikacji WSI. We wrześniu 2009 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
uznała: „Bronisław Komorowski swoim zachowaniem nie wyczerpał znamion czynu zabronionego,
bo uzyskane przez niego informacje miały charakter ogólny i nie były poparte dowodami”.
Cały tekst w najnowszym numerze tygodnika "Gazeta Polska" 

http://niezalezna.pl/67991-aneks-z-weryfikacji-wsi-prawda-o-iii-rp   13 czerwiec2015.

WSI
 To zbrodnicza, komunistyczna organizacja powstała po reorganizacji WSW -Wojskowej Służby 
Wewnętrznej i służby wywiadu wojskowego, które pierwotnie zostały nazwane Zarządem II 
Sztabu Generalnego WP.Z takiego właśnie komunistycznego tworu powstały później Wojskowe 
Służby Informacyjne. W skład nich wchodzili agenci sowieccy szkoleni w Moskwie, zbrodniarze, 
którzy nie zostali nigdy zdekomunizowani .WSI  to Służby specjalne za czasów PRL (  NKWD 
/UB/  SB) współpracujące z KGB ,  zajmowały się one zwalczaniem ruchów patriotycznych, 
dyskredytacją, aresztowaniami  i  likwidacjami. 

Masa: prawdziwa mafia to były WSI. My byliśmy mafią trzepakową 
To  było polskie eldorado - mówi w rozmowie z Sylwestrem Latkowskim i Cezarym Bielakowskim 
świadek koronny Jarosław S., ps. Masa. 



Czy w Polsce jest mafia? Czy umarła wraz z zamknięciem „Pruszkowa”? 
Mafia przybrała zupełnie inny charakter i wymiar. Ta mafia jest w głębokim podziemiu i zajmuje 
się szeroko pojętym biznesem.Masa: prawdziwa mafia to były WSI. My byliśmy mafią trzepakową
Prawdziwa mafia to były Wojskowe Służby Informacyjne, stare SB, ludzie, którzy zostali źle 
zweryfikowani, nie kontynuowali służby i musieli się gdzieś podziać. I to była ta prawdziwa mafia. 
Wspomniałeś, że wy byliście mafią… 

…trzepakową, bo prawdziwa mafia to były Wojskowe Służby Informacyjne, stare SB, ludzie, 
którzy zostali źle zweryfikowani, nie kontynuowali służby i musieli się gdzieś podziać. I to była ta 
prawdziwa mafia. Lata 90. to było polskie eldorado.                                                             

Jest taka teoria, że ta mafia trzepakowa była inspirowana przez służby specjalne PRL. Czy 
grupa „Pruszkowa” była samodzielna? 

Owszem, aczkolwiek nasze interesy się splatały. „Inspirowana” to zbyt wielkie słowo. Po prostu 
tym ludziom pasowało, żebyśmy robili dużo hałasu wkoło siebie, żebyśmy zwracali na siebie 
uwagę mediów i policji, a oni stali w cieniu i zarabiali grubą kasę.

O Pershingu się mówiło, że był agentem UOP. Ty go znałeś. 

Znałem, ale nie na tyle, żebym ja mu powiedział o swojej współpracy z Urzędem Ochrony Państwa,
a on mi o swojej. 

A związki Pershinga ze Służbą Bezpieczeństwa? Wiadomo, że początki Pershinga, jego 
interesy, kasyna, sięgają dużo dalej, czasów PRL. 

Każdy to wie, tylko że każdy w jakimś tam stopniu się tego wypierał. Cóż, temat nie był 
kontynuowany. Po prostu każdy wierzył w zapewnienia Pershinga. Był za duży, żeby mu zarzucać 
takie rzeczy. Za duży i za silny. To WSI były animatorem tych poczynań. Przyszli najpierw do nas, 
czyli do Kiełbachy i do mnie. Chcieli sprzedać helikoptery, wozy pancerne, różną broń. Mieli 
szeroki asortyment do zaoferowania. My nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić.

Który to był rok? 

1993 albo ’94,… chyba ’93. Wtedy poszliśmy do Pershinga z Kiełbasą i daliśmy mu ten kontakt. 
On od razu się zorientował, że można na tym zarobić i poprzez B. i G. poszedł duży transport 
helikopterów i czołgów do Syrii.(.....) 

CAŁOŚĆ  W:http://www.wprost.pl/ar/397766/Masa-prawdziwa-mafia-to-byly-WSI-My-bylismy-
mafia-trzepakowa/?pg=1

                                                            

Policzyliśmy pu (cu)chnące majątki  dinozaurów

Tak bogacili się Kwaśniewscy przez 25 lat. Analiza rok po 
roku...

Przeanalizowaliśmy ujawniane w poszczególnych latach dokumenty (w tym PIT-y, doniesienia pra-
sowe i materiał prokuratury) związane z majątkiem Kwaśniewskich. W podpisach pod zdjęciami z 
poszczególnych lat znajdziecie wyjaśnienie zagadki puchnącego konta prezydenckiej pary...
Aleksander Kwaśniewski i Jolanta Kwaśniewska nie biedowali w czasach PRL. On był ministrem 
sportu i piastował najważniejsze stanowiska w centralnych organizacjach młodzieżowych. Jolanta 
Kwaśniewska była zaś w latach 80. dyrektorem ds. handlowych w Przedsiębiorstwie Zagranicznym 
„PAAT” i handlowała biżuterią z ZSRR. Wiadomo, że inkasowała za to ok. 85 tys. zł miesięcznie.   
                                                                                                                                           
Gdy 'waliła się' komuna Aleksander Kwaśniewski był politykiem podpisującym okrągłostołowe 
porozumienie i stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za to też inkasował spore sumy... 
Na początku lat 90. Kwaśniewscy byli właścicielami 83-metrowego mieszkania w tzw. „zatoce 
czerwonych świń”. Ale ich majątek powiększał się, bo...



... bo zaczęli już kupować inne nieruchomości . Do tego bloku przeprowadziła się z czasem Ola 
Kwaśniewska. W 2007 roku mieszkanie wyceniano na 700 tys. zł. 

W 1991 roku Jolanta Kwaśniewska założyła agencję nieruchomości Royal Wilanów, którą 
kierowała do momentu objęcia przez męża urzędu prezydenta RP. Jolanta Kwaśniewska w okresie 
1994-1995 zakupiła akcje spółki Polisa inwestując ok. 490 mln starych złotych. Aleksander 
Kwaśniewski, będąc posłem nie zamieścił informacji o zakupie akcji przez jego żonę w swoim 
oświadczeniu majątkowym. Jak ustalono, instytucje publiczne nabywały akcje "Polisy" po cenach 
znacznie wyższych niż kupowały je osoby prywatne, m.in. Jolanta Kwaśniewska. Kwaśniewska 
ponoć sprzedała akcje i sporo na tym zarobiła... 
                                                               
                                                                                                                                                    

W dniu rozpoczynania prezydentury w 1995 roku Kwaśniewski był już także posiadaczem 129 
metrowego lokalu użytkowego oraz działki w Wilanowie, sześciu akcji Banku Śląskiego oraz pół 
miliona złotych na koncie. 
W 1997 roku Kwaśniewska założyła założyła fundację "Porozumienie bez barier". Wiadomo, że 
wśród donatorów był m. in. Andrzej Gołota (w tym samym czasie Aleksander Kwaśniewski 
rozpatrywał wydanie mu listu żelaznego), PKN Orlen, Kulczyk Holding czy należący do 
Aleksandra Gudzowatego Bartimpex. Do tej pory nie udowodniono jednak nieprawidłowości przy 
finansowaniu lub wydawaniu pieniędzy fundacji. 
W 1998 r. Aleksander Kwaśniewski wystąpił w reklamie mebli Forte. 2 lutego ukazuje się w prasie 
reklama z wizerunkiem prezydenta. Reklama przedstawia stojących azjatyckich biznesmenów, w 
lewym górnym roku jest zdjęcie uśmiechniętego prezydenta i napis „Prezydent powinien być 
zadowolony”... 
W drugiej kadencji urzędowania pensja Kwaśniewskiego wynosiła od 400 do 350 tys. zł rocznie (w 
zależności od tego czy należała mu się okresowa premia za wysługę lat itp.). A co wynikało z jego 
PIT-ów? Zobaczcie na następnym zdjęciu...                                
                                                                                                                                          
                                                                                                                                            .



                                                                  

 Z PITów Kwaśniewskiego wynikało, że w pierwszej kadencji zarobił netto 780 tys., a w drugiej 
nieco ponad 1,1 mln zł. Wiadomo też, że Aleksander Kwaśniewski kupił apartament w Wilanowie, 
jednej z lepszych dzielnic Warszawy. A konkretnie połowę lokalu, ponieważ mieszkanie nabywał 
wspólnie z żoną, z którą ma rozdzielność majątkową... 
2006 r. To wtedy wyszły na jaw tzw. taśmy Oleksego. W rozmowie z miliarderem Aleksandrem 
Gudzowatym, Oleksy sugerował, że jedno z mieszkań Kwaśniewskiego w Wilanowie mogło być 
warte nawet 4,5 mln zł. 
                                                                
2006 rok to również moment, w którym Kwaśniewski zaczyna odcinać kupony od tego, że był 
prezydentem. Pracował dla Goldman Sachs. I to tuż przed wybuchem wielkiego kryzysu 
finansowego, do którego bank się przyczynił. Okazuje się, że wysokie zarobki w 2006 r. prezydent 
zawdzięczał m.in. udziałom w licznych sympozjach w USA. Amerykańska agencja Harry Walker 
Agency przekazała polskiej prokuraturze szczegóły. 

Wiemy, że Kwaśniewski wykładał m.in. w Wiedniu, gdzie na konferencji 
dyrektora inwestycyjnego Goldman Sachs opowiadał o "szansach w Europie Wschodniej i 
Polsce"...  W 2007 roku – jak informowały media – Kwaśniewski miał milion złotych na koncie. To
co widać na tym zdjęciu to apartamentowiec w Davos. Chodziły słuchy, że i tam chciał 
zainwestować. A co z inwestycjami w Polsce? Zobaczcie podpis pod kolejnym zdjęciem... 

W 2007 roku były prezydent był już współwłaścicielem dwóch mieszkań w warszawskiej dzielnicy 
Wilanów oraz działki pod Górą Kalwarią. Cały czas był też właścicielem 83-metrowego mieszkania
w tzw. „zatoce czerwonych świń”. Prezydent miał również działkę rekreacyjną Sobikowie w 
okolicach Góry Kalwarii. Działka nie mała, bo aż 2,6 tys. metrów kwadratowych nie ma na niej 
żadnych budynków za to rośnie tam 400 letni dąb. Tak przynajmniej informował portal money.pl 
Kwaśniewski odniósł się do rewelacji Oleksego jakoby posiadał apartament warty 4,5 miliona. „Nie
byłbym w stanie tyle zebrać” – zaklinał się były prezydent. Jednak tego ile był w stanie zapłacić za 
swoje mieszkanie, nie chciał zdradzić. Według pogłosek zapłacił od 1,5 do 2 mln zł.  W 2009 roku 
pojawiają się informacje, że Kwaśniewscy mają posiadłość na Mazurach. Rezydencja 
Kwaśniewskich powstała nad jeziorem Samin. Posesja jest 20-hektarowa. Wybudowano na niej 
pałac i domek dla gości.  

                                                                                                                                                                



                                                                                                                                      
W 2011 roku rodzina Kwaśniewskich poluje na nową posiadłość. Ola Kwaśniewska i jej mąż 
chwilę później mają wprowadzić się do 156-metrowego apartamentu w Wilanowie... 
Wilanów to jedna z najbardziej eleganckich i najdroższych dzielnic Warszawy. 
Ale przecież młodzi Kwaśniewscy nie musieli żałować grosza na pierwszy wspólny dom. W 2012 
roku wybucha prawdziwa bomba, bo..2012 rok. Choć Aleksander Kwaśniewski ma sowitą 
"poprezydencką" emeryturę (między 4-5 tys. zł plus ochrona i krocie na prowadzenie biura), a jego 
żona też sporo zarabia, były prezydent nie próżnuje. I nieźle dorabia. Wychodzi na jaw, że 

Kwaśniewski doradza miliarderowi Janowi Kulczykowi i zgarnia za to 52 tys. zł miesięcznie... 
W 2013 roku wychodzi na jaw, że Kwaśniewski doradza kazachskiemu dyktatorowi Nursułtanowi 
Nazarbajewowi. Nie wiadomo, ile za to zgarniał, ale chodziły słuchy, że Tony Blair za podobne 
usługi wyciągał od kilku do kilkunastu milionów. Chodziło o Międzynarodową Niezależną Grupę 
Doradczą, której Kwaśniewski był członkiem... W 2013 r. Fakt informuje, że prokuratura badała nie
tylko sprawę rzekomego "lewego" nabycia willi w Kazimierzu, ale również chciała się dowiedzieć, 
czy Kwaśniewscy faktycznie mają dom w szwajcarskim Davos. Chwilę później dowiadujemy się, 
że...                                                                

W 2013 r. Newsweek doniósł, że Kwaśniewski lobbował na rzecz rosyjskiego producenta nawozów.
Zresztą Kwaśniewski sam przyznał, że zasiada w wielu gremiach biznesowych: Nie mogę ujawnić, 
ile zarabiam, chociażby z tego względu, że w radach, których jestem członkiem, nie zasiadam sam, 
a nie mam upoważnienia do ujawniania wysokości zarobków od innych osób - tłumaczył 



W 2014 roku wychodzi na jaw, że Aleksander Kwaśniewski zarabia w Burisma Holdings, firmie 
związanej z Mykołą Złoczewskim, b. ministrem środowiska w rządzie Wiktora Janukowycza. 
Burisma Holdings to prywatny producent gazu na Ukrainie, który sprzedaje ten surowiec tylko 
ukraińskim fabrykom. Nic dziwnego, że Jolanta i Kwaśniewscy prowadzą królewskie życie. Stać 
ich na to...          14.06.2014  www.fakt/pl  

                                                                                                                                                    
https://prawda2.info/viewtopic.php?t=14260

Aleksander Kwaśniewski honorowym obywatelem Warszawy. 

 2010-07-15  bibula 

Warszawa ma nowych honorowych obywateli. Jednym z nich jest były prezydent Polski, 
Aleksander Kwaśniewski. Radni PiS-u nie poparli tej kandydatury.Kandydatury byłego 
prezydenta Kwaśniewskiego budziła od początku liczne kontrowersje i propozycji tej nie poparli 
radni PiS-u. Przewodniczący Klubu, Marek Makuch kandydaturę byłego prezydenta Polski w 
rozmowie z nami określił jako „polityczną”.  

– Ubolewam, że nadanie najwyższej godności miasta stołecznego padło ofiarą politycznych 
rozgrywek – mówi portalowi Fronda.pl Marek Makuch. Podkreśla, że kandydatury zgłoszone przez
PiS były „niekontrowersyjne”.

Oprócz Kwaśniewskiego do honorowego obywatelstwa zgłoszono uczestniczkę zamachu na 
dowódcę SS i szefa policji na dystrykt warszawski Franza Kutscherę i uczestniczkę Powstania 
Warszawskiego Marię Stypułowską Chojecką, ps. Kama, uczestniczkę powstania w getcie 
warszawskim Ziutę Hartman oraz pioniera leczenia całkowitej głuchoty za pomocą implantów 
ślimakowych prof. Henryka Skarżyńskiego. Kandydatury te wszyscy Radni przyjęli bez 
zastrzeżeń.Głosowanie pierwotnie miało odbyć się 24 czerwca, ale z powodu trwającej kampanii 
wyborczej zostało przesunięte na późniejszy termin.       Kandydaturę Kwaśniewskiego zgłosili 
radni Lewicy. W uzasadnieniu podkreślili, że w trakcie swojej prezydentury patronował on 
“tworzeniu i umacnianiu instytucji demokratycznych oraz działał na rzecz budowy społeczeństwa 
obywatelskiego i pojednania narodowego wokół zadań przyszłości”. Podkreślili jego udział w 
licznych inicjatywach pojednawczych z Niemcami, Ukrainą oraz ludnością żydowską.Wszyscy, 
którzy otrzymali dziś obywatelstwa honorowe znaleźli się w gronie takich osób jak: Ignacy 
Paderewski, Józef Piłsudski, Jan Paweł II, Norman Davies czy Irena Sendlerowa.



–

 Kilka miesięcy temu honorowe obywatelstwo Warszawy otrzymał tragicznie zmarły prezydent 
Lech Kaczyński. 

–                                                                                                                                   

                                                                                                                                           
Kwaśniewski i Obama laureatami medalu “Zasłużony za Tolerancję”
2009-11-21  bibula 

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były premier Włodzimierz Cimoszewicz, prezydent
USA Barack Obama oraz królowa Jordanii Rania – to niektórzy z nagrodzonych w tym roku 
medalem “Zasłużony dla Tolerancji”. Ich wręczenie odbyło się w Teatrze Żydowskim w 
Warszawie. Nagrody przyznaje istniejąca od 1993 r. Fundacja Ekumeniczna “Tolerancja”. 

Włodzimierz Cimoszewicz otrzymał medal za łączenie wierności własnym przekonaniom z 
umiejętnością wzniesienia się ponad podziałami politycznymi. Przewodniczący Rady Społecznej 
Fundacji Jerzy Wiatr podkreślił, że Cimoszewicz był “pierwszym i ostatnim zarazem” premierem, 
w którego rządzie znajdowali się przedstawiciele wychodzący z innego obozu politycznego – 
Andrzej Bączkowski i Tadeusz Zieliński.Odbierając medal Cimoszewicz powiedział, że Polacy 
mogą być dumni z tego, co osiągnęły poprzednie pokolenia. – Ale musimy mieć także 
przekonanie, jak wiele jeszcze jest przykładów tego, co nie powinno mieć miejsca – zauważył.       

– Czy nie jest paradoksem, że prokuratura odmawia prowadzenia postępowania w sprawie 
antyżydowskich wyzwisk na stadionie mówiąc, że jest to część folkloru towarzyszącego takim 
imprezom? – pytał.                                   

Aleksandra Kwaśniewskiego nagrodzono m.in. za wkład w pojednanie polsko-ukraińskie oraz za 
to, że potrafił wyrazić skruchę za zbrodnię popełnioną na Żydach w Jedwabnem, co “wymagało 
moralnej, obywatelskiej i cywilnej odwagi”. Wiatr podkreślił także jego wkład w opracowanie i 
realizowanie zapisów preambuły polskiej konstytucji z 1997 r., w której znalazł się zapis “my, 
Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”. Specjalną nagrodę przyznano prezydentowi 
Barackowi Obamie. Jak powiedział Józef Pinior z Rady Społecznej Fundacji, stało się tak dlatego, 
gdyż Obama jest symbolem nadziei, jaką współczesny świat pokłada w sile demokracji oraz 
“widomym symbolem przełamywania wiekowych barier etnicznych i rasowych, co zwykłym 
ludziom na całym świecie daje poczucie, że można pokonać stereotypy i nietolerancję”.                  

Medal w imieniu Obamy odebrał radca ds. politycznych w ambasadzie amerykańskiej w 
Warszawie Daniel Sainz. W laudacji królowej Jordanii Ranii podkreślono, że dzięki niej powstała 
nowa generacja kobiet w całym świecie arabskim. Medal prawdopodobnie będzie przekazany za 
pośrednictwem przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej w Jordanii. 



Nagrodzony został także pracujący w muzeum Auschwitz-Birkenau ks. Manfred Deselaers z 
Niemiec, autor książki “Dialog u progu Auschwitz”. Polonijna nagroda przypadła w tym roku 
Sigmundowi Rolatowi z USA, przewodniczącemu Światowego Związku Żydów Częstochowian i 
Ich Potomków. Nagrody zespołowe przyznano Stowarzyszeniu “Kuźnica” oraz Diakonii Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w RP.Medale “Zasłużony dla Tolerancji” wręczono po raz 
jedenasty. Są wręczane osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania 
przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz dla budowania stosunków 
międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności.Wśród nagrodzonych w 
ubiegłych latach byli m.in. Jerzy Giedroyc, Jacek Kuroń, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 
Fundacja im. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Józef Oleksy, Krzysztof Teodor 
Toeplitz, Andrzej Zoll i Barbara Skarga.                                   (PAP)                                                  

Kard. Dziwisz pomógł Kwaśniewskiemu wygrać wybory 
2009-02-28 bibula 

Ówczesny sekretarz Jana Pawła II przyznaje, że to był jego pomysł i to on zaprosił 
prezydencką parę do papamobile. Do tej pory wiele osób dziwiło się, że Papież uczynił taki 
przywilej podczas kampanii prezydenckiej byłemu komuniście.

Kwaśniewski ma dług wdzięczności wobec kard. Dziwisza.

- Potwierdzam, to był mój pomysł, papież nic o tym nie wiedział – ujawnił „Dziennikowi” 
Kardynał Stanisław Dziwisz. Kwaśniewscy chcieli mieć prywatne nieplanowane spotkanie z 
Ojcem Świętym tuż przed jego odlotem z pielgrzymki w 1999 roku.17 czerwca 1999 roku na 
lotnisku w Krakowie dobiegała końca pielgrzymka papieska. Niespodziewanie, miliony Polaków 
przed telewizorami widzi, jak prezydencka para wchodzi do papieskiego papamobile i wspólnie z 
Janem Pawłem II podjeżdża do trybuny honorowej.To było wydarzenie bez precedensu. 
Kwaśniewski był jedynym prezydentem na świecie, którego spotkał taki zaszczyt. W Polsce trwała
wtedy kampania prezydencka. Kwaśniewski starał się o reelekcję, jego kontrkandydatem był 
Marian Krzaklewski.                                  

Katolicka Agencja   Informacyjna zrelacjonowała to wtedy tak: – Jan Paweł II niespodziewanie 
zaprosił do swego papamobila prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z małżonką. Po latach 
okazuje się, że było inaczej. Blisko związany z papieżem arcybiskup lwowski Mieczysław 
Mokrzycki ujawnił w rozmowie z dziennikarką TVN 24 Brygidą Grysiak, że zaproszenie wyszło 
od ks. Stanisława Dziwisza. Książka z wywiadem ukaże się w najbliższych dniach.  Ks. 
Mokrzycki był wtedy drugim sekretarzem papieża. 

–

  - Spotkanie z prezydentem miało być już przy scenie, ale Aleksander Kwaśniewski nagle znalazł 
się w innym miejscu, kilkaset metrów od sceny. Ojcu Świętemu trudno byłoby przejść ten odcinek,
a z drugiej strony niezręcznie byłoby jechać, kiedy tę samą trasę pieszo przemierzałaby pierwsza 
para.  Zadziałał ksiądz Stanisław. To on, a nie Ojciec Święty, zaprosił prezydenta i jego małżonkę 
do papamobile – wspomina abp Mokrzycki.

MaRo/Dz  Za: Fronda.pl                                                                                                                       



Kwaśniewski wykładowcą na Georgetown University! 

 2006-03-7 bibula 

 Jak podaje Biuro Prasowe Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, były Prezydent 
Aleksander Kwaśniewski dołączył dzisiaj do grona kadry wykładowczej Uniwersytetu. 
Aleksander Kwaśniewski rozpocznie od wiosny przyszłego roku wykłady w zakresie 
współczesnej polityki europejskiej, relacji transatlantyckich i demokratyzacji w Centralnej i 
Wschodniej Europie na wydziale Edmund A. Walsh School of Foreign Service, elitarnej szkoły 
kształcącej dyplomatów.

 “Obecność prezydenta Kwaśniewskiego w naszym mieście studenckim będzie nieocenionym 
wkładem danym naszym studentom i wykładowcom.” – powiedział Prezydent Uniwerstytetu dr 
John J. DeGioia. “Posiadanie tak wybitnego męża stanu w naszej społeczności uniwersyteckiej, 
pomoże nam w naszej misji intelektualnego zaangażowania w ważne problemy światowe.” – 
kontyuował dr DeGioia. Komunikat wspomina o roli A. Kwaśniewskiego w “ekonomicznej 
liberalizacji i bliskich kontaktach z Zachodem”. Ważne jest wspomnienie o przeprosinach w 
Jedwabnem, gdzie A. Kwaśniewski “w 2001 roku przeprosił w imieniu Polaków za zbrodnie 
[Polaków] popełnione podczas Holokaustu; przeprosiny te odegrały kluczową rolę w odbudowaniu
stosunków Polski ze światową społecznościa żydowską.”  Wspomina się też o tym, że “Aleksander
Kwaśniewskie był ostatnio wymieniany jako poważny kandydat na następnego Sekretarza 
Generalnego ONZ.”                                         Lech Maziakowski  Waszyngton    

   Zniszczone dokumenty o Kwaśniewskim 
 2009-12-2 bibula 
Gontarczyk: Ze względu na brak teczki personalnej i teczki pracy TW “Alek” niemożliwe jest 
odtworzenie pełnego zakresu kontaktów Aleksandra Kwaśniewskiego z SB                                     

Dokumentacja dotycząca związków Aleksandra Kwaśniewskiego ze Służbą Bezpieczeństwa 
została najprawdopodobniej zniszczona jesienią 1989 r., ale “nie można wykluczyć jej wyniesienia 
poza archiwum MSW” – uważa wiceszef pionu lustracyjnego IPN dr Piotr Gontarczyk. W latach 
1983-1989 Aleksander Kwaśniewski był zarejestrowany pod numerem 72 204 jako TW “Alek”.  Z 
analizy dokumentów SB, przede wszystkim tzw. dzienników koordynacyjnych, dokonanej przez dr.
Gontarczyka wynika, że “Aleksander Kwaśniewski został zarejestrowany 23 czerwca 1982 r. w 
kategorii zabezpieczenie przez wydział XIV Departamentu II MSW”, który zajmował się 
inwigilacją dziennikarzy. Jego werbunek był związany z aktywizacją działań operacyjnych SB 
wobec dziennikarzy. Bezpieka rozpoczęła sprawę o kryptonimie “Senior”, w ramach której 
roztoczono parasol operacyjny nad Młodzieżową Agencją Wydawniczą, wydającą m.in. tygodnik 
“ITD”, a także dziennik “Sztandar Młodych”, w którym pracował Kwaśniewski. 



 Wobec przyszłego prezydenta 29 czerwca 1983 r. kategorię “zabezpieczenie” zmieniono na “tajny 
współpracownik”. – “Taka zmiana kategorii była prostą konsekwencją pozyskania danej osoby do 
współpracy” – konstatuje Gontarczyk.

 Podkreśla, że rejestracja Kwaśniewskiego jako TW “Alek” była “czynna” przez kolejne sześć lat. 
Z ewidencji został on zdjęty 7 września 1989 r., “ale jego akta nigdy nie trafiły do archiwum”. “Nie 
ma też ‘protokołu brakowania’ tej dokumentacji, więc nie wiadomo, co się z nią stało” – podkreśla 
historyk.                                                                                     

Gontarczyk pisze dalej, że w tym czasie w Biurze “C” MSW usunięto także wszystkie “dotyczące 
Kwaśniewskiego ‘ślady ewidencyjne w kartotekach’” i rekordy w bazach komputerowych. 
Funkcjonariuszem SB, który najpierw zabezpieczał Kwaśniewskiego, a potem go przerejestrował, 
był kpt. Zygmunt Wytrwał. Historyk przytacza wewnętrzne ustalenia SB, które ze względu na 
kryzysową sytuację dopuszczały werbowanie na współpracowników także członków PZPR. Autor 
zwraca uwagę, że z uwagi na brak teczki personalnej i teczki pracy TW “Alka” niemożliwe jest 
odtworzenie pełnego zakresu kontaktów Kwaśniewskiego z SB. Zdaniem Gontarczyka, 
dokumentacja ta została najprawdopodobniej zniszczona jesienią 1989 r., ale “nie można wykluczyć
jej wyniesienia poza archiwum MSW”. Uważa on, że jest mało prawdopodobne, by kiedykolwiek 
odnalazły się “kolejne istotne dokumenty” na temat “Alka”. Jednocześnie zastrzega, iż “nie można 
wykluczyć, że w miejscach trudnych dziś do przewidzenia odnajdą się kolejne dokumenty SB 
dotyczące Aleksandra Kwaśniewskiego”.
 Gontarczyk zwraca uwagę, że na początku lat 90. nazwisko Kwaśniewskiego nie pojawiło się na 
listach Macierewicza i Milczanowskiego, z uwagi na to, iż “ślady jego rejestracji zostały dokładnie 
usunięte z pomocy ewidencyjnych Służby Bezpieczeństwa na przełomie 1989/90″. Dopiero 
sięgnięcie do innych dokumentów spowodowało ujawnienie tej sprawy. Podczas procesu 
lustracyjnego, przede wszystkim wskutek pośpiechu UOP, Sąd Lustracyjny dostał tylko część 
dokumentów. Gontarczyk podkreśla, że sędziowie sądu nie dysponowali “dostateczną wiedzą 
merytoryczną”, a wątpliwe interpretacje dokonane w orzeczeniu z 10 sierpnia 2000 r. “nasuwają 
więcej pytań niż wiarygodnych odpowiedzi”. Wskazuje, że ślepą uliczką były stwierdzenia, że był 
wówczas inny TW “Alek”, rzekomy dziennikarz “Życia Warszawy”, który w “rzeczywistości nigdy
nie istniał”. Było to efektem niewiarygodnych zeznań funkcjonariuszy SB i “specyficznych” metod 
działań Sądu Lustracyjnego. 
Liczący ponad 70 stron wraz z dokumentami artykuł Gontarczyka pt. “Aleksander Kwaśniewski w 
dokumentach SB. Fakty i interpretacje” opublikowany został w specjalistycznym periodyku IPN – 
“Aparat represji w Polsce Ludowej”.                                                                                                     

Wiceszef pionu lustracyjnego wraz z innym historykiem Sławomirem Cenckiewiczem był 
współautorem wydanej wcześniej przez IPN książki “SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”. 
Zenon Baranowski 



Agenci SB na igrzyskach olimpijskich. Prezydent Kwaśniewski osobiście 
dopilnowywał SB-ków                      2008-09-2 bibula 

Pracownicy i współpracownicy Służby Bezpieczeństwa stanowili 10 proc. polskiej delegacji na 
igrzyska olimpijskie w Seulu (1988). O efektach swych działań informowali bezpośrednio 
Aleksandra Kwaśniewskiego, wtedy szefa PKOl. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, w 
czasach gdy kierował Polskim Komitetem Olimpijskim z własnej woli spotykał się z oficerami 
Służby Bezpieczeństwa pilnującymi polskich sportowców podczas olimpiady w Seulu – ujawnia 
program "Misja Specjalna", który zostanie wyemitowany dziś w TVP1 o 21:10. Dziennikarze 
„Misji” dotarli do dokumentów sprawy o kryptonimie „Seul”. Wynika z nich, że aż dziesięć 
procent delegacji, która udała się do Seulu na igrzyska w 1988 roku, stanowili pracownicy i 
współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Spośród 229 członków polskiej ekipy 27 pracowało dla 
MSW. Agentami byli nie tylko sportowcy ale również lekarze, trenerzy i koordynatorzy dyscyplin. 
Aleksander Kwaśniewski podczas rozmowy jaką z własnej inicjatywy odbył wówczas z oficerem 
SB interesował się przede wszystkim niebezpieczeństwem związanym z tym, że niektórzy 
sportowcy wykorzystają pobyt za granicą i wybiorą wolność czyli odmówią powrotu do kraju .       

 SB informowała Kwaśniewskiego o swoich podejrzeniach co do poszczególnych sportowców. 
Relacjonowała Kwaśniewskiemu, że zdobywca olimpijskiego złota w Moskwie – Władysław 
Kozakiewicz, który przybył do Seulu z Niemiec, gdzie wówczas mieszkał, może namawiać 
polskich kolegów do pozostania za granicą. Dziennikarzom TVP nie udało się uzyskać komentarza 
Aleksandra Kwaśniewskiego do tej sprawy.

Za: Rzeczpospolitaostatnia aktualizacja 02-09-2008 "Agenci SB na igrzyskach olimpijskich" 

                          Ten  po  prawej to  Alek  Kwaśniewski,  znany  gwiazdor z wizerunkiem. 



     

                              

                                    NAJWIĘKSZY  ZBRODNIARZ W  PRL-u
                                  ojciec   Aleksandra Kwaśniewskiego.                              

                                                            
• Poczynania Izaaka Stoltzmana vel Kwaśniewskiego były częścią działań sowieckich grup 

operacyjnych w likwidacji członków polskiego ruchu oporu. Były to grupy kontrwywiadu 
sowieckiego, działające na terenie Polski zawsze i przede wszystkim przez przydzielonych 
specjalnie agentów. W czasie okupacji niemieckiej wywiad sowiecki rzucił na teren Polski 
tysiące swoich agentów, wśród których był Stolzman. Zadaniem ich było ustalenie osób oraz
danych o polskim ruchu podziemnym po to, aby mieć adresy i nazwiska osób do likwidacji 
po wkroczeniu wojsk sowieckich. Byli oni nazywani „łowcami AK-owskich głów”.
Izaak Stolzman vel Kwaśniewski podejmuje się zacierania swojej zbrodniczej działalności 
zamykając usta świadkom pod groźbą utraty życia.

•
W roli lekarza zamieszkał w Białogardzie przy ul. Bohaterów Stalingradu 10 (obecnie 
Dworcowej). Przepoczwarza się w katolika, co wynika z księgi zawartych małżeństw 
kościoła parafialnego w Białogardzie, w którym 6 lutego 1954 r. zawarł związek małżeński. 
Zdzisław Kwaśniewski, ur. w 1921 r. w ZSRR poślubił Aleksandrę Pałasz, ur. 28 grudnia 
1929 r. w Wilnie, z zawodu pielęgniarkę. Z małżeństwa tego w domu przy ówczesnej ul. 
Bohaterów Stalingradu 10, urodził się 15 listopada 1954 r. Aleksander – były prezydent i 
jego siostra Małgorzata Sylwia, o której wiadomo tylko tyle, że jest w Szwajcarii 
dyrektorem banku. A Kwaśniewski nie mówi o niej nic. W miejscowym kościele NMP nie 
ma ich metryki chrztu. Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że nie zostali 
oni ochrzczeni.Ojciec A. Kwaśniewskiego zmarł w 1990r i bez rozgłosu został pochowany 
na cmentarzu żydowskim w Warszawie.   
                                                                                                                                                    

• Matkę pochowano w 1995 przed wyborami prezydenckimi. Miała ona pogrzeb katolicki na 
cmentarzu warszawskim, dzięki uzyskaniu zaświadczenia od proboszcza kościoła 
parafialnego w Białogardzie. Fakt ten A. Kwaśniewski, bez zachowania prywatności, 
sprytnie wykorzystał w kampanii prezydenckiej, by zyskać na wiarygodności jako katolik. 



• Były kierownik UB w Drawsku Pomorskim, Wacław Nowak, wyjawił, że Zdzisław 
Kwaśniewski, ojciec byłego Prezydenta R.P., to sowiecki zbrodniarz wojenny winny zbrodni
przeciwko narodowi polskiemu. Nowak mieszkał jako emeryt w Koszalinie przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 22. Kilka miesięcy przed śmiercią w 1994 roku wyznał, że UB 
i NKWD zamordowało AK-owców, NSZ-owców i uczestników ruchu oporu na Pomorzu 
Zachodnim w 1945 roku, do czego on sam się przyczynił.

Nowak kierował operacjami UB w rejonie Drawsko, Czaplinek, Jastrowie, Połczyn, 
Białogard i Kołobrzeg. Otrzymywał rozkazy bezpośrednio od NKWD z placówek w Gross-
Born (Borne-Sulimowo), Białogardzie i Rawiczu. Występował on pod przybranym 
nazwiskiem „Wacław Nowak” nadanym mu przez NKWD w trakcie nominowania go na 
stanowisko kierownika UB w Drawsku w 1945 roku. Jego prawdziwe nazwisko zdradzało 
jego rodowód żydowski. Z nakazu NKWD Nowak wychwytał żołnierzy Armii Krajowej, 
Narodowych Sił Zbrojnych i organizacji antysowieckich, ukrywających się na podległym 
mu terenie. Uczestniczył on w obławach na grupy żołnierzy Wileńskiej 5-tej Brygady AK 
oddziału majora Zygmunta Siendzielerza ps. „Łupaszka” (wcześniej należącego do 4-tej 
Brygady), które przedostawały się do lasów Pomorza Zachodniego. Złapanych odstawiał do 
obozu koncentracyjnego NKWD w Barkenbryge (Barkniewo) koło Gross-Born Borne 
(Sulimowo). (Nowak znał tylko niemieckie nazwy mscowości.) Był to obóz przejściowy. 
Stamtąd były dla AK-owcóow tylko dwa wyjścia:    
                        
do Rosji albo na „rozwałkę”. NKWD-zistą, który nadzorował zbrodniczą działalność UB,     
w tym zbrodnie Nowaka, był Izaak Stolzman. AK-owców rozstrzelano we wsi Doberlage 
położonej około 5 km na północ od Nadarzyc. Wieś ta jest opuszczona od tamtego czasu, 
nawet jej nazwa wyszła z użycia.

•  Zostały po niej tylko resztki murów i fundamenty. Zwłoki zakopano w okolicznych lasach. 
Jedne przykryto niewypałami, inne także minami i zasypano ziemią. Nowak zapamiętał 
tylko trzy nazwiska spośród zamordowanych żołnierzy AK: Jerzy Łoziński, Stanisław 
Subotrowicz i Witold Milwid, (ich przesłuchiwano najdłużej). UB-owcy zastrzelili ich w 
Doberlage w obecności Nowaka i Stolzmana. Stolzman przygotowywał również procesy 
polityczne młodzieży szkolnej. W Wałczu doprowadził do skazania uczniów Bogdana 
Szczuckiego, Mariana Baśladyńskiego i Feliksa Stanisławskiego, a w Białogardzie 
Pszczółkowskiego i Tracza na więzienie i pracę w kopalniach węgla.                             
Wacław Nowak spotkał Stolzmana kilka lat później w Urzędzie Bezpieczeństwa w 
Białogardzie, ale on nazywał się już inaczej. Zmienił nazwisko na Zdzisław Kwaśniewski.
                                                                                                                             

   EKSTERMINACJA Narodowego   Podziemia  jako  skutek  Jałty

*Przed dwoma tygodniami postawiliśmy na łamach "Kuriera Codziennego" 
pytanie: Czy Aleksander Kwaśniewski, który obecnie rozpoczął swój come  back w polskiej 
polityce i przez media tzw. gównego nurtu (niektórzy mówią  głównego nurtu, chodzi o 
telewizje typu TVN, Polsat, Gazetę Wyborczą,  Wprost, Rzeczpospolitą i inne niemieckie, tj.
będące własnością niemieckich  firm, gazety w Polsce itp.), est kreowany na męża 
opatrznościowego lewicy,  demokracji and whatever - czy Aleksander Kwaśniewski to syn 
stalinowskiego  zbrodniarza i sadysty, pułkownika NKWDi UB Izaaka  Stolzmanna?
Sprawa  ta ma już swoją historię. Po raz pierwszy postawił to pytanie w roku bodajże 1994 
Leszek Bubel. W dodatku zgromadził on dość imponujący materiał dowodowy, 
publikowany w należących do niego tygodnikach i w istocie treści powtórzony w licznych 
publikacjach książkowych, m.in. Henryka Pająka "Dyktatura Nietykalnych". 

•
Te fakty warto przypomnieć, gdyż zgodnie z  polskim kodeksem karnym, prokuratura ma 
obowiązek interweniować i  prowadzić postępowanie wyjaśniające nie tylko wobec ścisłych 
doniesień o  popełnieniu przestępstwa, ale również wobec publikacji prasowych i  
medialnych, które wskazują na choćby samą możliwość popełnienia przestępstwa. 



Tymczasem wobec informacji o zbrodniach Izaaka Stolzmanna  nie tylko nigdy nie 
wszczęto żadnych kroków choćby sprawdzających, ale  represje spotkały osoby mające 
odwagę problem ten poruszać. Henryk Pająk  był molestowany przez prokuraturę w Lubli-
nie, Leszek Bubel "siedzi" na  obserwacji sądowo psychiatrycznej w szpitalu psy-
chiatrycznym w Łodzi  oficjalnie oskarżony o "antysemityzm". Sprawę przeciwko Leszkowi
Bublowi  po monitach podpisanych m.in. przez Tadeusza Mazowieckiego, Marka Edelmana 
i innych czołowych "obrońców demokracji i praw człowieka" prowadzi oczywiście 
prokuratura w Białymstoku. Ta ostatnia, wraz z prokuraturą w  Łodzi, w Krakowie i w 
Lublinie należy do tzw. "bandy czworga" -                                                                                
jak w  Polsce w świecie prawniczym określa się te najbardziej przestępcze  prokuratury III i 
IV RP.   Co więcej, materiały dowodowe na temat sprawy  Stolzmanna są już powszechnie 
dostępne na stronach internetowych    www.polonica.net. 

Dowody są wprost miażdżące. Zawierają nie tylko zeznania  świadków z bardzo wysokim 
stopniem uszczegółowienia i konkretyzacji, ale i  wiele ciekawych dokumentów, 
dotyczących syna zbrodniarza stalinowskiego,  który na co dzień używa nazwiska 
Aleksander Kwaśniewski i jest godnym  kontynuatorem dzieła swego tatusia - przynajmniej 
jako agent SB i KGB.  Przypomnienie tych faktów dopiero obrazuje jakim krajem jest III 
czy IV  RP. W sprawie Stolzmanna nic nie zmieniło bowiem objęcie władzy przez PiS   - co 
jest wielce zastanawiające. W każdym razie prawo i sprawiedliwość  zaproponowane przez 
PiS okazują się wielce "wybiórcze". Podkreślenia  wymaga, że zbrodnie Izaaka Stolzmanna 
jako zbrodnie komunistyczne,  zbrodnie ludobójstwa (nie mówiąc o ich szczególnej 
drastyczności i  sadyzmie) - nie podlegają zgodnie z prawem polskim przedawnieniu. Ale co
tam prawo…

•
Niech przekonają się Państwo sami, co zawiera wielokrotnie już publikowane dosier Izaaka 
Stolzmanna (później używane   nazwisko: Zdzisław Kwaśniewski).Oto przykładowe 
zeznania świadkó Zeznania składa pod przysięgą Dominik Demidowicz w 1994 roku. (Uwa-
ga: prawdopodobnie dla ochrony świadka jego nazwisko pojawia się w 
różnych publikacjach w nieco zmienionej formie np. Dzimirowicz, 
Dziemidowicz itp.).

•  To co mówi, jest tak szokujące, że wszelki komentarz  jest zbyteczny. Świadek na tle 
ogólnego opisu działalności Stolzmanna  seniora, opisuje zamordowanie grupy polskich 
uciekinierów do Szwecji  złapanych w 1947 r. oraz wszystkich aresztowanych szwedzkich
marynarzy  (ucieczka miała odbyć się na szwedzkim szkunerze rybackim). 

•
Oddajmy głos  świadkowi:
Gdzieś w połowie 1945 roku wraz z rodzicami przeniosłem  się do Gdańska. 
                                                    
W domu rodziców mieściła się komórka kontrwywiadu WiN w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, 
ul. Wallenroda 4. Do komórki przychodziły  informacje, że do Gdańska są przywożeni 
więźniowie, którzy są gdzieś "po  drodze" mordowani. Nie docierają bowiem do więzienia - 
punktu docelowego.  Aby rozpoznać sprawę, ojciec postanowił pójść do pracy w UBP w 
Gdańsku jako  kierownik warsztatu krawieckiego. Mnie zatrudnił jako ucznia. Podjęliśmy 
penetrację UBP w Gdańsku. Rzeczywistość okazała się koszmarem.Okazało  się, że do 
gdańskiego UB przywożono tygodniowo od jednej do dwóch grup  żołnierzy AK. Ich 
przesłuchiwania były prowadzone pod nadzorem pułkownika  NKWD Izaaka Stolzmanna. 
W 1947 roku był już pułkownikiem UB, ale  przesłuchiwania były nadal prowadzone przez 
funkcjonariuszy NKWD. Więźniom  łamano ręce i nogi, wyrywano paznokcie itp. Następnie
byli wywożeni do  obozu NKWD w Barkniewie, gdzie jeszcze żywych rozstrzeliwano. 
Ponieważ  obóz zaczęto stopniowo likwidować w 1947 roku, zwłoki oraz jeszcze  żywych 
więźniów po przesłuchaniach zaczęto przewozić transportem samochodowym do Słupska, 
do siedziby tamtejszego UB przy ulicy Jaracza.          



                                                                                                                                                    
• Tam wykazujących oznaki życia mordowano, zwłoki zasypywano wapnem - i ich 

prochy spoczywają tam po dziś dzień. Następnie, gdy zabrakło miejsca,  transporty 
kierowano do budynku poniemieckiego Arbaitsamtu, gdzie w  podziemiach było 
krematorium i tam je palono.Mój ojciec poznał  osobiście Stolzmanna. Ojciec podawał się 
za Ukraińca, co budziło sympatię  Stolzmanna. Poza tym lubił on elegancję. Uzgodnił z 
moim ojcem, że zawsze  będzie miał dla niego w pogotowiu czysty i wyprasowany mundur. 
Gdy był w  Gdańsku, dzwonił do ojca do Konsumu i wtedy ojciec posyłał mnie z mundurem
dla Stolzmanna. Gdy latem 1947 roku udałem się do siedziby gdańskiego UB 
niosąc mundur, nie przypuszczałem, że przez najbliższe 48 godzin znajdę  się w przedsionku
piekła.Skierowano mnie do piwnicy, gdzie spotkałem  Leebe Bratkowskiego, pomocnika 
Stolzmanna. Ten przygotowywał narzędzia do  tortur. Zacząłem się temu przyglądać. 
Bratkowski spostrzegł to, podszedł  do mnie i uderzył mnie w twarz. Natychmiast oddałem 
cios, miałem  instrukcję, by zachowywać się "po kozacku". Z opresji wybawił mnie  
Stolzmann, który nadszedł prowadząc dwie skute kajdankami kobiety.                                    
 Jedną  bardzo młodą, drugą starszą. Okazało się, że to żona i córka jednego z uciekinierów, 
który przyznał się do próby przemytu do Szwecji  poniemieckich narkotyków. Narkotyki i 
obie panie zabrano od niego z domu.  Stolzmann powiedział do mnie: Jak chcesz popatrzeć -
to zostań i popatrz!  Rozpoczęła się ustna część przesłuchania. Stolzmann chciał się 
dowiedzieć  skąd wzięła się taka duża ilość narkotyków, czy jest ich więcej, gdzie są 
składowane itp. Odpowiedzi więźnia nie zadowoliły go. Przesłuchiwano też  innego 
uciekiniera, ale on nic o narkotykach nie wiedział. Tego więźnia  pierwszego wzięto "na ta-
petę". Nosił on na piersi łańcuszek z krzyżykiem.  

Stolzmann kazał zdjąć krzyż. Więzień odmówił. Wtedy Stol-zmann kazał go  związać i 
powiesić na haku na tym łańcuszku. Człowieka ustawiono na  taborecie i zaczepiono 
łańcuszek na rzeźnickim haku pod sufitem. Stolzmann  kopnięciem wybił więźniowi taboret 
i ten opadł. Siła ciężaru ciała   rozerwała łańcuszek, ale ten musiał przeciąć jakąś tętnicę. 
Krew tryskała  z obu stron szyi jak z kranu i człowiek po kilku minutach zmarł. Kazano mi 
pomóc wynieść zwłoki i umyć podłogę. Stolzmann powiedział Bratkowskiemu,  że krzyżyk 
tego Polaka weźmie sobie do domu na pamiątkę.

•
Następnie  torturowano młodego Polaka uciekiniera.
 Związano go jak świniaka i  powieszono na haku. Następnie obnażono dolną część ciała. 
Bratkowski  zaczął szczypcami ściskać przyrodzenie tego człowieka. Nastąpił niesamowity 
krzyk bólu. Stolzmann kazał przerwać tortury i zapytał skąd na  statku były narkotyki. 
Młody człowiek wskazał głową na małżeństwo z córką. W pierwszej kolejności wzięto 
seniora rodu. Żonę i córkę ze  związanymi rękami posadzono naprzeciw ojca i męża. 
Zaczęto mu zrywać  paznokcie z rąk i nóg. Torturowany człowiek kilkakrotnie mdlał. Zeby 
nie  krzyczał, zakneblowano mu usta. Następnie połamano mu palce u rąk i nóg i  obie ręce. 
Potem Stolzmann kazał zdjąć mu knebel i zapytał, czy będzie  zeznawał. Odpowiedział, że 
tak. Stolzmann zagroził mu, że jeżeli nie  będzie mówił prawdy, to żona i córka zostaną 
zgwałcone i będą torturowane. Uciekinier zapewnił, że będzie mówił prawdę.    
                                                                                                             
 Powiedział, że  narkotyki zostały przywiezione do Ustki samochodami MO.                          
 Eskortę stanowili milicjanci, którzy na czas załadowania statku "zniknęli". 

• Narkotyk to  poniemieckie opium. Stolzmann był ciekaw, skąd przywieziono narkotyk. 
Uciekinier zeznał, że z Urzędu Bezpieczeństwa w Szczecinie. Te odpowiedzi  spowodowały,
że Stolzmann się wściekł. Prawdopodobnie ten przemyt był jakąś  akcją Informacji 
Wojskowej, o której nie wiedział. Zawołał dwóch  NKWD-zistów i kazał im zgwałcić żonę i
córkę uciekiniera. Ci dwaj  NKWD-ziści też byli Zydami. Mąż i ojciec musiał na to patrzeć, 
cały czas  szlochał i powtarzał, że powiedział prawdę. Następnie Stolzmann kazał 
przywiązać córkę do płaskiego długiego niskiego stolika, który postawiono  na środku sali. 



Wziął ze stołu aparat ginekologiczny, rozwarł nim  skrwawioną pochwę dziewczyny, a 
Bratkowski podszedł do niej z rozgrzanym  do czerwoności metalowym prętem, który cały 
czas grzał się na węglach w  kominku. Ten pręt wsadził głęboko w pochwę dziewczyny. 
Nastąpił  niesamowity krzyk bólu. Dziewczyna straciła przytomność. Następnie  postąpiono 
podobnie z jej matką. Nieprzytomne kobiety wyniesiono do  sąsiedniego pomieszczenia, 
gdzie strzałami w tył głowy obie zastrzelono.                                            

• Stolzmann powrócił do przesłuchania ledwie żywego ich ojca i męża. Gdy  ten resztkami sił 
powtarzał, że powiedział prawdę, narkotyki przywieziono z  UB w Szczecinie. Stlozmann 
znowu się zdenerwował i kazał Bratkowskiemu  wsadzić rozpalony pręt do odbytnicy 
człowieka. Ten wepchnął pręt bardzo  głęboko. Nastąpiło znów to samo: niesamowity krzyk 
bólu mordowanego  człowieka. 

• Wyniesiono go do pomieszczenia, gdzie leżały zwłoki żony i  córki i na wszelki wypadek 
zastrzelono w tył głowy. Wykonawcą był Leebe  Bratkowski.Izaak Stolzmann zarządził 
przerwę na obiad. Zapytałem  się, czy mogę pójść do domu. Odpowiedział mi, że jak chcia-
łem popatrzeć,  to popatrzę do końca. Poszli na obiad razem z Bratkowskim. Gdy Stolzmann
wrócił stanął przy mnie w rozkroku i powiedział do mnie: "Nu, ty goj, nie wiesz, że nasze są
kamienice, a wasze szubiennice, ha, ha, ha... 

•  Stolzmann  zarządził przesłuchanie pozostałych Polaków. Prowadził je Bratkowski. 
Natomiast Stolzmann wziął dwóch pomocników i rozpoczął przesłuchiwanie  marynarzy 
szwedzkich. Zaczęto od zrywania paznokci Szwedom, następnie  łamania palców rąk i nóg. 
Kolejną zarządzoną torturą dla Szwedów było  przeciąganie metalowym rozgrzanym do 
czerwoności prętem po brzuchu,  piersiach plecach, nogach. 

Towarzyszył temu swąd spalonego i oparzonego  ciała i straszne krzyki bólu i rozpaczy 
szwedzkich marynarzy. Gdy 
torturowano Szwedów i Polaków, Stolzmann stał i przyglądał się. Uśmiechał  się słysząc 
straszne krzyki bólu, wydawało się, jakby był pogrążony w  jakiejś ekstazie, która dawała 
mu niesamowitą przyjemność.

• W czasie  tortur Bratkowski i Stolzmann nie dowiedzieli się nic nowego. Wszystkich  
Polaków Stolzmann kazał wyprowadzić i rozstrzelać.

• Późnym wieczorem  tortury zakończono. Mnie dano siennik i kazano przespać się do rana. 
Rano Stolzmann kazał Bratkowskiemu załadować ciała pomordowanych Polaków  do 
samochodu ciężarowego, zawieść do Brzeźna i zakopać. Sam natomiast wznowił 
przesłuchania szwedzkich marynarzy. Bito ich prętami po całym ciele.

• Niewiele rozumiałem, gdyż Stolzmann prowadził przesłuchania po  niemiecku.
Następnie  wszystkich aresztowanych Szwedów wsadzono do samochodu uprzednio wiążąc 
im  ręce i nogi. Konwojenci wsiedli razem z nimi. Mnie kazano wsiadać do gazika, którym 
jechało naczalstwo - w tym Stolzmann. Szwedów okłamano, że zostaną zawiezieni na sta-
tek, który zabierze ich do Królewca-Kaliningradu. Ruszyliśmy w kierunku: Gdynia-Lę-
bork-Słupsk. W Słupsku  podjechaliśmy pod budynek. Na zewnątrz kształty pólo-krągłe, w 
środku od  podwórza wklęsłe. Był to budynek byłego Arbaitsamtu. Po chwili z budynku 
wyszło kilku ludzi. Bratkowski ze swoimi ludźmi zaczęli wyładowywać  Szwedów. Po 
wyładowaniu ustawiono ich gęsiego, rozwiązano nogi i  poprowadzono w głąb budynku. 
Wtedy Stolzmann kazał mi przenieść się na  siedzenie obok niego. Zwrócił się do mnie: 
"Przekroczyłeś próg swojego  bezpieczeństwa. Zobaczyłeś i usłyszałeś, czego nie 
powinieneś widzieć, ani  słyszeć. Powinienem ciebie zabić, ale nie zrobię tego.         
Zawdzięczasz życie  dyrektorowi Konsumu, panu Kamińskiemu, który wstawił się za tobą.  

• Ale  pamiętaj, jeżeli zaczniesz rozpowiadać, co widziałeś w podziemiach, w  tych samych 
podziemiach zginiesz ty i cała twoja rodzina. Teraz zobaczysz  jaki będzie koniec tych 
Szwedów, żebyś wiedział, że ja ciebie nie okłamuję." 



KURIER CODZIENNY*  REFLEKSJE I KOMENTARZE  O  KWAŚNIEWSKIM 

*Rozkazał mi iść za nim. W pierwszej kolejności poczułem niesamowity zapach 
rozkładających się ciał ludzkich. Następnie zobaczyłem leżących na  podłodze szwedzkich 
marynarzy. Zabijano ich strzałami w tył głowy.  Stolzmann złapał mnie za ramię i 
powiedział, że muszę jeszcze zobaczyć  krematorium i zasypywanie zwłok wapnem.

•  Podszedłem bliżej do zwłok  zasypanych wapnem. Widok był niesamowity, straszny. 
Powieki nie zamknięte,  usta otwarte, twarz wykrzywiona w przedśmiertnym grymasie bólu.
W tym  momencie do Stolzmanna podeszło dwóch cywilów. 

•
Okazało się, że są to prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Przyszli do 
Stolzmanna, aby  ustalić, ile zwłok mają przysłać do spalenia i do zasypania wapnem. Po 
uzgodnieniu i wydaniu im poleceń ilu ludzi-więźniów mają dostarczyć, Stolzmann 
pociągnął mnie za NKWD-zi-stami, którzy ciągnęli zwłoki  szwedzkiego marynarza. 
Raptownie trafiliśmy na kotłownię, piece krematoryjne. Widok wkładanego do pieca ciała 
oraz drugiego, już palącego się w piecu, był tak przerażający, że upadłem na ziemię. 
Straciłem  przytomność. Odzyskałem ją w drodze powrotnej do Gdańska.Dalej,  zeznanie 
pana Demidowicza zawiera jeszcze informację o ustaleniach  porucznika Kazimierza 
Walczaka. Ten ostatni w roku 1957, jako dowódca okrętu demagnetyzacyjnego Marynarki 
Wojennej, pozwolił zbadać wrak  szwedzkiego szkunera, zwanego przez polskich marynarzy
"Święty Jerzy". 

Wg  oficjalnej wersji, statek zatonął w czasie sztormu na Zatoce Gdańskiej  wraz z całą 
załogą. Właściciel statku, szwedzki armator, zrezygnował z  wydobycia wraku, ze względu 
na nieopłacalność. Wrak spoczywa na dnie, tylko  dziwnym zbiegiem okoliczności, kadłub 
nie jest nigdzie uszkodzony.         
                                      

• Wśród  marynarzy krążyła uparcie pogłoska, że okręt został w piracki sposób  obrabowany 
przez Sowietów, zaś jego załogę zamordowano w całości w  podziemiach UB w Słupsku.     

• Porucznik Kazimierz Walczak, którego tak  zaciekawił wrak szwedzkiego statku, został 
zamordowany w 1967 roku.A  oto inne zeznanie.Jest to przedśmiertne zeznanie Wacława 
Nowaka,  byłego kierownika UB w Drawsku Pomorskim. Złożone w 1994 roku.By nie  
męczyć Państwa szczegółami, Wacław Nowak relacjonuje zwój udział w  obławach UB na 
żołnierzy Armii Krajowej. Chodziło tu o 5-tą Wileńską  Brygadę AK, która przedostała się 
po ciężkich walkach w lasy Pomorza Zachodniego.

•  Jej legendarny dowódca, major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka"  próbował przebić się na 
zachód. Ponieważ okazało się to niewykonalne -  brygada zawróciła na Podlasie. Podaje 
gdzie odstawiano złapanych,  najczęściej rannych AK-owców, gdzie ich torturowano i roz-
strzeliwano.  Podaje, że nadzorcą działalności UB w tym rejonie był Izaak Stolzmann. 
Następnie podaje, że w latach 60-tych spotkał Stolzmanna w Białogardzie,                             
ale nazywał się on już Zdzisław Kwaśniewski. Był lekarzem, kierownikiem  przychodni 
kolejowej PKP. Mieszkał w Białogardzie, przy obecnej ulicy  Dworcowej 10. Miał córkę 
okulistkę, która mieszka wraz z mężem w USA i  syna Aleksandra Kwaśniewskiego, lidera 
"polskiej lewicy".To tyle  przykładowych głosów świadków. Zawsze pozostaje pytanie: 

Dlaczego IPN  milczy i nie wdroży choćby postępowania wyjaśniającego w sprawie Izaaka 
Stolzmanna? Co w sprawie zamordowania własnych obywateli zbrodni  komunistycznej - 
zrobił rząd Szwecji (oprócz tego, że nic?)? Dlaczego w  sprawie milczą wszystkie instytucje 
w rodzaju IPN, który przecież zbrodnie  przeciwko narodowi polskiemu i zbrodnie 
komunistyczne jest powołany badać  i ścigać z urzędu? A informacje o Stolzmanie, 
opublikowane w książkach,  prasie i internecie - wywołują jedynie posądzenia o 
antysemityzm? I  ściganie przez prokuraturę w Białymstoku? 



• Co z miejscowościami na Pomorzu  Zachodnim jak Barkniewo, Brzeźno, nie istniejąca dziś 
wieś poniemiecka      Doberlage, czy Borne-Sulinowo, które kryją w swojej ziemi zwłoki  
pomordowanych w liczbie wystarczającej na trzy Katynie? (Władzy ludowej  wygodniej 
było wywozić i mordować na słabo zaludnionym Pomorzu niż np. w Wielkopolsce. A 
mordować było kogo: partyzanci, ich rodziny, działacze  PSL-u, harcerze i wszelcy inni 
choćby podejrzewani o brak sympatii dla  komunistycznego reżimu... )

Jest jednak mocne pośrednie  potwierdzenie, że Aleksander Kwaśniewski jest rzeczywiście 
synem kogoś  dobrze znanego sowieckim władzom i cieszącego się ich pełnym zaufaniem. 
Tym potwierdzeniem jest jego zdumiewająca kariera. Urodzony w 1954 roku w latach 1973-
77 studiuje ekonomikę transportu morskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Wstępuje do 
Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i w  tempie błyskawicy zostaje sekretarzem 
tej organizacji na wydziale, na  którym studiuje. W roku 1977 zostaje członkiem PZPR... Ale
największa  sensacja następuje w roku 1979! Zostaje przyjęty do GIMO! Akademia 
Szpiegów  stoi przed nim otworem!Tu należy się krótkie wyjaśnienie. GIMO -  
Gasudarstwiennyj Instytut Mież-dunarodnych Otnoszenij.                                                       

•  Państwowa Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych. Jedyna szkoła wyższa w 
ZSRR, której  siedziba znajdowała się w Moskwie na terenie Kremla. Jej studenci   ko-
rzystali ze statusu... nomenklatury Komitetu Centralnego Komunistycznej  Partii Związku 
Sowieckiego!                                                                                                 
Znaczy to, że np. nie mogli być  aresztowani, milicja musiała im salutować, nie płacili 
mandatów, mogli za  darmo latać samolotami Aero-fłotu dokąd chcieli. Korzystali też z dar-
mowej  gościny we wszystkich sowieckich ambasadach zagranicą i w hotelach w ZSRR!  
Pełne przywileje członka KC! Nieliczni polscy studenci GIMO latali zresztą  korzystając 
nagminnie z darmowych biletów do Hong-Kongu po dżinsy i tanią  dobrą elektronikę. 
GIMO utworzono z rozkazu Stalina w celu kształcenia  sowieckich dyplomatów, 
dziennikarzy pracujących zagranicą i przedstawicieli  handlowych wyjeżdżających na 
zachód. Już w latach 50. GIMO nazywano na  zachodzie "Soviet's Spy Academy". Zostać 
studentem GIMO mogła tylko osoba,  do której władze sowieckie miały całkowite, 
nieograniczone zaufanie i z  rodziny całkowicie lojalnej wobec reżimu!
 I oto Aleksander Kwaśniewski  nagle zostaje studentem tej uczelni na wydziale dzienni-
karstwa!       
                                                                                                                                                    
Imienne  zaproszenie z Kremla?Warto zaznaczyć, że wykładowcami GIMO byli  ludzie typu
Efgenij Primakow, póżniejszy szef KGB i premier  Rosji!
Publikujemy,  wg mojej wiedzy nigdy jeszcze nie prezentowany w prasie, dyplom 
ukończenia  GIMO przez pana Stolzmanna juniora.Aleksander Kwaśniewski miał same 
oceny "otliczno" (czyli "celująco") z naukowego komunizmu, naukowego  ateizmu, czy 
ekonomii sowieckiej. Słabiej szła mu logika (czwórka) czy  dziennikarstwo - ledwie 
dostatecznie. Ale po powrocie z Moskwy nie  przeszkodziło mu to natychmiast zostać 
redaktorem naczelnym ITD. W trzy  lata później jest już członkiem Komitetu Centralnego 
PZPR. Jednocześnie  zostaje ministrem ds młodzieży i sportu. W 1990 roku jako minister 
jednym  podpisem umorzy wielosetmilionowe pożyczki dla komunistycznych  organizacji 
młodzieżowych, jak ZSMP czy ZSP. Po trzech latach  ministrowania w partii jest już 
członkiem Biura Politycznego. W 1989 roku  występuje po stronie rządowej jako główny 
negocjator przy okrągłym  stole. Resztę Państwo znacie...I jeszcze jedno. W ramach lustracji
otwarto szeroko archiwa PRL-owskich spec służb.

 Czyli komunistycznego  aparatu terroru. I tam Aleksander Kwaśniewski zrobił błyskotliwą 
karierę. Np. w SB Aleksander Kwaśniewski zostaje zarejestrowany w dniu 23  czerwca 1982
roku przez Wydział XIV Departamentu B pod nr 72204 w  kategorii "zabezpieczenie". 29 
czerwca 1983 roku zmieniono kategorię  rejestracji na TW (tajny współpracownik) "Alek". 
3 grudnia 1983 r.  przeniesiono rejestrację na stan Wydziału VII Departamentu III MSW. 7 
września 1989 roku dokonano wyrejestrowania! Czyli TW "Alek" współpracował 
aż do końca!



Wszystkie osoby obserwujące karierę Aleksandra  Kwaśniewskiego podkreślają jego 
zdolności kłamania. 

Sam twierdził, że nigdy  nie weryfikował dziennikarzy w stanie wojennym, a w okresie 
zawieszenia  ITD nie pobierał pensji redaktora naczelnego. Kłamstwo i kłamstwo.                 
 Oba  bezczelne i świadome. W 1995 r. i on i Jolanta Kwaśniewska uparcie  blagowali,          
że jest magistrem ekonomii. Taki tytuł wykształcenia wpisywał  też w swoje ankiety perso-
nalne w Sejmie w latach 1989-95. Dziwne - bo z  tytułu ukończenia GIMO faktycznie miał 
wyższe wykształcenie, tylko na  pewno nie magistra ekonomii... Itd. itp...                               

Uwaga szczególna! 
Od  początków 2007 r. znowu czynny politycznie. Obrońca demokracji,  tolerancji, "pro 
choice", zbawca Polski, a może i Europy przed polskim  ciemnogrodem - wraca na scenę...I 
wreszcie - last but not least -  każdy absolwent GIMO był sowieckim szpiegiem. Najczęściej
agentem KGB.  Warto podać informację ze źródeł dobrze poinformowanych, których 
ujawniać  nie mam jednak obowiązku. Kwaśniewski opuścił GIMO jako agent KGB o
Autor dziękuje autorom stron internetowych  www.polonica.net za wszystkie informacje z 
dosier Stolzmanna seniora i A.  Kwaśniewskiego, z których szeroko skorzystał.Rafał 
Klimuszko 

P.S. Nasza redakcja zawiadomi Rząd Królestwa Szwecji o podejrzeniu  bestialskiego 
zamordowania szwedzkich marynarzy w 1947 r. przez Izaaka  Stolzmanna. O reakcji z 
pewnością Państwa powiadomimy. Skierujemy też  odpowiednie informacje do IPN.   
Ciekawe, co nam odpowiedzą?                                                                    
http://swobodnadyskusja.myfreeforum.org/              
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Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Polska powinna zrezygnować ze swojej
suwerenności. Na antenie Radia dla Ciebie Aleksander Kwaśniewski mówił o konieczności 
przeprowadzenia zmian w strukturach Unii Europejskiej i powołania czegoś w rodzaju 
federacji, integrowałaby państwa europejskie o wspólnej polityce.



Odnosząc się do suwerenności były prezydent stwierdził, że należy z niej zrezygnować.- Problem 
suwerenności w takim wymiarze idealnym już dawno został rozstrzygnięty. My wszyscy żyjąc w 
świecie, który już dziś składa się z 7 miliardów ludzi, rezygnujemy powoli ze swojej suwerenności.
(…)  Jeżeli chcemy osiągnąć coś więcej, to trzeba w sposób świadomy zrezygnować ze swojej 
suwerenności, zachowując tożsamość. – oświadczył Kwaśniewski    .                                                 

Aleksander Kwaśniewski
Dyplom ukończenia sowieckiej szkoły szpiegów ... 
W roku 1978 A. Kwaśniewski był już kierownikiem Wydziału Kultury ZG SZSP. Żeni się z 
Jolantą Konty - pochodzenia żydowskiego, córką płk. Kontego - oficera Informacji 
Wojskowej, podejrzanego o zbrodniczą działalność w wojsku w okresie stalinowskim. 
Przenosi się do Warszawy, gdzie poza kolejnością otrzymuje mieszkanie. Już nie stara się 
skończyć studiów na Uniwersytecie Gdańskim. Rezygnuje z pisania i obrony pracy 
magisterskiej.Niewątpliwą przyczyną tej decyzji jest skierowanie go przez KC PZPR na 
roczne studia do Moskwy (1979/1980), na wydział międzynarodowego dziennikarstwa w 
Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ, który kończy z 
sukcesem uzyskując dyplom Nr 1792 z dnia 20 czerwca 1980 r. A. Kwaśniewski nie ujawnił
tego faktu wówczas, kiedy zarzucono mu nie posiadanie dyplomu ukończenia Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Na wspomnianym dyplomie  uzyskuje następujące oceny: * historia Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego - celująco; * komunizm naukowy - celująco; * ateizm naukowy - 
celująco; * ekonomia polityczna - celująco; * stosunki międzynarodowe - dobry;                   
                                                                                                              
* ekonomia radziecka - celująco; * prawo radzieckie - celująco; * logika - dobry; * 
podstawy dziennikarstwa - dostateczny;Uczelnię tę [ MGIMO] uważano za wylęgarnię 
światowej sowieckiej agentury. 

–
Otóż przez wszystkie lata komunistycznej dominacji w Europie Wschodniej, w tej 
specyficznej szkole kształcone były wyselekcjonowane (według ideologicznego i 
politycznego klucza) - nie tylko przyszłe kadry dyplomatyczne i dziennikarskie dla 
bieżących potrzeb partii komunistycznych i reżimów w tych państwach, ale także 
agenturalne ekspozytury za granicą, występujące pod szyldem "dyplomatów", bądź 
"korespondentów" zagranicznych agencji rządowych tych państw oraz ich partyjnych gazet i
czasopism.Nauka w tym na wpół tajnym instytucie, będącym w istocie prawdziwą 
socjalistyczną wylęgarnią szpiegów, trwała w zależności od specjalności od 5 do 6 lat. 
Krócej tylko studia podyplomowe. W uczelni tej wykładali m.in. wyżsi funkcjonariusze 
GRU i KGB, jak np. J. Primakow - były szef KGB, a później premier Rosji.        
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