
REFERAT
Jakuba Bermana, podsekretarza stanu Prezydium Rady Mini-

strów, sekretarza Biura Politycznego PPR, cz³onka Tymczasowego
Rz¹du Jednoœci Narodowej oraz sekretarza Poale Sion - wyg³oszo-
ny w kwietniu 1946 r. na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu ¯ydow-
skiego wg stenogramu (fragmenty)

¯ydzi maj¹ okazjê do ujêcia w swe rêce ca³oœci ¿ycia pañstwowego
w Polsce i do roztoczenia nad nim swojej kontroli. Nie pchaæ siê na sta-
nowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzêdach tworzyæ tzw.
„drugi garnitur”. Przyjmowaæ polskie nazwiska. Zatajaæ swoje ¿ydow-
skie pochodzenie. Wytwarzaæ i szerzyæ wœród spo³eczeñstwa polskiego
opinie i utwierdzaæ je w przekonaniu, ¿e rz¹dz¹ wysuniêci na czo³o Po-
lacy, a ¯ydzi nie odgrywaj¹ w pañstwie ¿adnej roli. Celem urobienia opi-
nii i œwiatopogl¹du narodu polskiego w po¿¹danym dla nas kierunku,
w rêkach naszych musi znaleŸæ siê w pierwszym rzêdzie propaganda
z jej najwa¿niejszymi dzia³ami: pras¹, filmem, radiem. W wojsku obsa-
dzaæ funkcje polityczne, gospodarcze i wywiad. Mocno utwierdzaæ siê
w gospodarce narodowej. W ministerstwach na plan pierwszy przy ob-
sadzaniu ich ¯ydami wysuwaæ nale¿y Ministerstwa: Spraw Zagranicz-
nych, Skarbu, Przemys³u, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwoœci. Z in-
stytucji centralnych: zjednoczenia, banki pañstwowe, centrale handlo-
we, spó³dzielczoœæ, w ramach inicjatywy prywatnej w okresie przejœcio-
wym utrzymaæ siln¹ pozycjê w dziedzinie handlu. W partii zastosowaæ
podobn¹ metodê, siedzieæ za plecami Polaków, lecz wszystkim kiero-
waæ. (...) Uznaæ antysemityzm za zdradê g³ówn¹ i têpiæ go na ka¿dym
kroku. Jeœli siê stwierdzi, ¿e jakiœ Polak jest antysemit¹, natychmiast go
likwidowaæ przy pomocy w³adz bezpieczeñstwa lub bojówek PPR jako
faszystê, nie wyjaœniaj¹c organom wykonawczym sedna sprawy. ¯ydzi
musz¹ pracowaæ nad zwyciêstwem i ugruntowaniem komunizmu
w œwiecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród ¿ydowski osi¹gnie
najwiêksz¹ pomyœlnoœæ i zabezpieczy sobie najsilniejsz¹ pozycjê. S¹
ma³e widoki, aby do wojny dosz³o, jeœli Ameryka nie zacznie szybko
specjalizowaæ - to drog¹ wiêkszych lub mniejszych wstrz¹sów wewnê-
trznych i tam musi zapanowaæ komunizm. Wtedy reakcja ¿ydowska,
która dziœ trzyma z reakcj¹ miêdzynarodow¹ zdradzi j¹ i uzna, ¿e racjê
mieli ¯ydzi stoj¹cy po drugiej stronie barykady. Podobny wypadek
wspó³dzia³ania ¯ydów ca³ego œwiata, wyznaj¹cych dwie ró¿ne koncep-
cje ustrojowe - komunizm i kapitalizm - zaistnia³ w ostatniej wojnie. Dwa
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„Czy Kwaœniewski to Stolzman?”
Ksi¹¿ka zawiera wybór najciekawszych artyku³ów z gazety "TYLKO POL-

SKA", dotycz¹cych ¿yciorysu s³ynnego Stozlmana, który w tajemniczych oko-
licznoœciach, zacieraj¹c œlady swoich zbrodni, przemieni³ siê w Zdzis³awa Kwa-
œniewskiego. Zawiera reporta¿e z wielu wizyt na srodkowym Pomorzu, gdzie
szuka³em miejsc, w których dzia³a³ i ludzi, którzy go znali. Spor¹ czêœc ksi¹¿ki
stanowi¹ pisma, wrêcz dokumenty kilku osób, które nadal usi³uj¹ zainteresowaæ
Stolzmanem prokuratury i Instytut Pamiêci Narodowej, bowiem to, ¿e Stolzman
nie jest postaci¹ fikcyjn¹, jest bezsporne. Podobnie jak jego zbrodnie, których
skalê mo¿e okreœliæ jedynie IPN, maj¹cy dostêp do archiwów.

Tu¿ przed wyborami prezydenckimi w 2000 r. S¹d Lustracyjny uzna³, ¿e Ale-
ksander Kwaœniewski zosta³ w aktach SB w sposób nie budzacy w¹tpliwoœci od-
notowany jako tajny wspó³pracownik. Jednoczeœnie jednak nie uznano go za
k³amcê lustracyjnego, poniewa¿ nie "znaleziono" ¿adnych materia³ów, które po-
zwoli³yby stwierdziæ, dlaczego zosta³ on zapisany jako agent. Wiadomo, ¿e
wiêkszoœæ akt zniszczono lub wyparowa³y w ró¿ny sposób. To znana wersja, ale
nie b¹dŸmy naiwni, bowiem te najwa¿niejsze s¹ w posiadaniu wiadomego wy-
wiadu, który zawsze dba³ o ich kompletowanie, maj¹c wszêdzie swoich ludzi.
Rzetelnej lustracji Kwaœniewskiego ukrêcono ³eb w zarodku, bo mog³oby siê
tak¿e okazaæ, ¿e natrafi siê wówczas na œlad jego pochodzenia. Taka sytuacja
wyjaœnia jego ca³kowite i bezkrytyczne oddanie syjonistycznym celom. Dlatego
ksi¹¿ka zawiera wiele tekstów i reporta¿y dokumentuj¹cych jego dzia³alnoœæ,
sprzeczn¹ z polskimi interesami narodowymi. To pierwsza tego typu ksi¹¿ka
i mam nadziejê, ¿e nie ostatnia, bowiem ci¹gle pojawiaj¹ siê nowe informacje
z ¿ycia Stolzmana i jego zwi¹zków z obecnym prezydentem RP - Aleksandrem
Kwaœniewskim.

Leszek Bubel



Towarzysz Stolzman?
Omal z krzes³a nie spad³em, kiedy przeczyta³em w „GwieŸdzie Po-

larnej” z 17 lutego artyku³ pod tytu³em „Dziecko Ziem Odzyskanych“.
Jeœli „dziecko”, to PRL lub PZPR, ale nie „Ziem Odzyskanych”!

Po pierwsze: Andrzej Krajewski pomija dzia³alnoœæ Aleksandra Kwa-
œniewskiego jako cz³onka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nie
podaje nawet najmniejszej wzmianki o jego przynale¿noœci do organiza-
cji, która s³u¿y³a interesom nie polskim, ale Zwi¹zku Radzieckiego.

Po drugie: Andrzej Krajewski daje jak najlepsz¹ opiniê ojcu Aleksan-
dra Kwaœniewskiego, Zdzis³awowi, natomiast nic nie wspomina o „pol-
skiej” atmosferze w ich domu rodzinnym i o dzia³alnoœci Zdzis³awa Kwa-
œniewskiego w Urzêdzie Bezpieczeñstwa PRL.

Nie nic wspomina równie¿ Andrzej Krajewski o wspó³pracy Zdzis³a-
wa Kwaœniewskiego z placówkami NKWD, które znajdowa³y siê
w Gross-Born (Borne Sulinowo), Bia³ogardzie i Ragiczu, jaka by³a jego
rola w wy³apywaniu ¿o³nierzy AK, NSZ i innych organizacji, ukrywaj¹-
cych siê na terenie Pomorza Zachodniego. 

Zanim przedar³em siê, z nara¿eniem ¿ycia, do Niemiec Zachodnich,
przez wiele lat ¿y³em w Bia³ogardzie. Pamiêtam dobrze, kto z ramienia
NKWD kierowa³ dzia³alnoœci¹ miejscowego Urzêdu Bezpieczeñstwa. By³
nim Zdzis³aw Kwaœniewski, ojciec Aleksandra Kwaœniewskiego, choæ
wtedy nazywano go towarzyszem Stolzmanem. 

Tyle ju¿ czasu minê³o od tych strasznych wydarzeñ. Pamiêtam tylko trzy na-
zwiska zamordowanych ¿o³nierzy AK. Najd³u¿ej ich przes³uchiwano i zrobiono
im proces pokazowy, w którym wszyscy „przyznali” siê do pope³nionych win.

Byli to: Jerzy £oziñski, Stanis³aw Subortowicz i Witold Milwid. Rozstrze-
lano ich w obecnoœci towarzysza Stolzmana - Zdzis³awa Kwaœniewskiego.

Towarzysz Stolzman z ramienia NKWD „opiekowa³” siê równie¿ pro-
cesami politycznymi m³odzie¿y szkolnej. W Wa³czu odby³ siê proces
uczniów: Bogdana Szczuckiego, Mariana Baœladyñskiego i Feliksa Sta-
nis³awskiego, w Bia³ogardzie zaœ proces Pszczó³kowskiego i Tracza.
Skazano ich na d³ugoletnie wiêzienie i pracê w kopalniach wêgla. 

Ob³awy na grupy ¿o³nierzy wileñskiego oddzia³u AK majora Zyg-
munta Szyndzielerza ps. „£upaszka”, które po ciê¿kich walkach i du-
¿ych stratach w ludziach przedosta³y siê w lasy Pomorza Zachodniego,
by³y równie¿ nadzorowane przez towarzysza Stolzmana.

Obóz koncentracyjny NKWD w Barkenbrucke (Barkniewo) ko³o Gross-
Born (Borne Sulinowo) by³ „obozem przejœciowym”. Z tego obozu albo wywo-
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najwiêksze mocarstwa œwiatowe, kontrolowane przez ¯ydów i bêd¹ce
pod ich wielkim wp³ywem poda³y sobie rêce. Doprowadzi³ do tego ród
¿ydowski pracuj¹cy wokó³ Roosevelta. USA wspólnie z ZSRR wyst¹pi³y
do walki przeciw Europie œrodkowej, gdzie by³a kolebka nowej idei,
opartej na nienawiœci do ¯ydów. Zrobili to ¯ydzi, gdy¿ wiedzieli, ¿e
w wypadku zwyciêstwa osi, a g³ównie Niemiec, którzy doskonale przej-
rzeli plany polityki ¿ydowskiej - niebezpieczeñstwo rasizmu stanie siê
w USA faktem i ¯ydzi sowieccy dla tego samego celu poœwiêcili krew
narodu rosyjskiego, a ¯ydzi amerykañscy zaanga¿owali swe kapita³y.

Nale¿y siê liczyæ z dalszym nap³ywem ¯ydów do Polski, poniewa¿
na terenie Rosji jest jeszcze du¿y procent ¯ydów. Przed wkroczeniem
Niemców w poszczególnych miastach ZSRR by³o kilka skupisk ¯ydów
polskich: Charków 36.200, Kijów - 17.500, Moskwa - 53.000. ¯ydzi sku-
pieni w tych oœrodkach to przewa¿nie inteligencja ¿ydowska i dawne ku-
piectwo ¿ydowskie. Element ten jest szkolony obecnie w ZSRR. S¹ to
kadry budownictwa nowej Polski demokratycznej. Zgodnie z za³o¿enia-
mi polityki sowieckiej wobec Polski, ich projektom Polit-Biura fachowcy
bêd¹ obsadzaæ ró¿ne najwa¿niejsze dziedziny ¿ycia polskiego, a ¯ydów
bêdzie rozlokowanych w g³ównych centralach kraju. Stara polityka ogó³
¿ydowski zawiod³a. Obecnie przyjêliœmy now¹, zespalaj¹c cele narodu
¿ydowskiego z polityk¹ ZSRR. Podstawow¹ zasad¹ tej nowej polityki
jest stworzenie aparatu rz¹dz¹cego, z³o¿onego z przedstawicieli ludno-
œci ¿ydowskiej w Polsce. Ka¿dy ¯yd musi mieæ œwiadomoœæ, ¿e ZSRR
jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu ¿ydowskiego, ¿e jakkol-
wiek liczba ¯ydów w stosunku do stanu przedwojennego uleg³a olbrzy-
miemu spadkowi - to jednak dzisiejsi ¯ydzi wykazuj¹ wiêksz¹ solidar-
noœæ. Ka¿dy ¯yd musi mieæ wpojone to przekonanie, ¿e obok niego
dzia³aj¹ inni owiani tym samym duchem prowadz¹cym do wspólnego
celu. Kwestia ¿ydowska jakiœ czas bêdzie jeszcze zajmowa³a umys³y
Polaków, lecz to ulegnie zmianie na nasz¹ korzyœæ, gdy zdo³amy wy-
chowaæ chocia¿ jedno polskie pokolenie.

4



LASY PE£NE ZBRODNI

Sk¹d maj¹ z³ote zêby ¿o³nierze Armii Czerwonej?
Ostatnie jednostki bojowe by³ej Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Ra-

dzieckiej opuœci³y Polskê w po³owie 1992 r. Ostatni sowiecki „so³dat”
wyjecha³ z naszego kraju w po³owie 1993 r. Wtedy naprawdê zakoñczy³
siê czterdziestooœmioletni okres okupacji ziem polskich przez radzieckie
wojska. Przera¿aj¹c¹ pami¹tk¹ po okupacjI s¹

KOŒCI OFIAR SOWIECKIEGO LUDOBÓJSTWA
Najwiêkszym cmentarzem jest województwo koszaliñskie. Na ma-

pach tysi¹ce anonimowych grobów pokrywa siê z by³ymi bazami wojsk
Armii Czerwonej: Bagicz, Bia³ogard, Szczecinek, Borne Sulinowo...

- Tak... W tym miejscu wykonywano egzekucje - mówi Józef B¹cz-
kowski wskazuj¹c zalesione miejsce. - Radzieccy mordercy na rozkaz
NKWD bestialsko zabijali ¿o³nierzy Armii Krajowej...

Wieœ Dudelany lub Doderlage w wersji niemieckiej, ju¿ nie istnieje.
Osada by³a po³o¿ona 5 km na pó³noc od Nadarzyc i jeszcze 
w latach piêædziesi¹tych zniknê³a z powierzchni ziemi. Wioskê podpalo-
no i zrównano z ziemi¹, ¿eby zatrzeæ stalinowskie zbrodnie. Dziœ pozo-
sta³y resztki murów, gnij¹ce fundamenty budynków i koœci. Ludzkie ko-
œci! Dawne miejsce kaŸni trudno znaleŸæ, bo zaros³o dzikim lasem.
W okresie PRL-u by³ to teren wojskowych baz radzieckich. Dzisiaj jest to
od piêciu lat nasz poligon, na którym szkol¹ siê polscy ¿o³nierze. Na le-
œnej œció³ce s¹ jeszcze wyraŸne œlady g¹sienic po czo³gach. Polskie
czo³gi rozjecha³y polskie groby, mogi³y nieznanych ¿o³nierzy. I rozje¿-
d¿aj¹ podczas ka¿dych æwiczeñ. Gdyby kopaæ w dowolnym miejscu,
zawsze siê znajdzie ludzkie koœci i polskie odznaczenia wojskowe.

Józef B¹czkowski, rocznik 1926, te¿ by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej
w zgrupowaniu „Czerwony bór”. Z rodzinnego Wyszkowa trafi³ do War-
szawy, a po upadku powstania szuka³ schronienia w spalskich lasach.

- Z³apali mnie w Szczecinku - wspomina Józef B¹czkowski - zatrzy-
muj¹c na ulicy. Podeszli do mnie „ubecy”, przystawili broñ do klatki pier-
siowej i aresztowali. W 1948 r. za dzia³alnoœæ w AK zosta³em skazany na 
7 lat wiêzienia. Cztery lata odsiedzia³em w karnym obozie pracy w Witko-
wie. Z okresu œledztwa pamiêtam ka¿de uderzenie, wybity z¹b, z³amane
¿ebro, wyrwany paznokieæ. Moim katem by³ szef Urzêdu Bezpieczeñstwa
w Koszalinie. Pu³kownik Izaak Stolzman...
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¿ono do Rosji, albo rozstrzeliwano. Andrzej Krajewski zdoby³ siê na okreœlenie
miasta Borne Sulinowo jako: „miasto ponad 20-tysiêczne, ca³kowicie tajne”.

Tylko tyle, nic wiêcej.
Egzekucji dokonywano oko³o 5 km na pó³noc od Nadarzyc, we wsi

Doderlage. Miejscowoœæ ta ju¿ nie istnieje. Istniej¹ tylko resztki murów
i fundamenty budynków. 

Cia³a zakopywano w okolicznych lasach, przykrywaj¹c je niewypa³a-
mi,a nawet minami, nastêpnie zasypano groby ziemi¹.

Towarzysza Stolzmana mia³em „przyjemnoœæ” spotkaæ w urzêdzie
bezpieczeñstwa w Bia³ogardzie, a po kilku latach powtórnie w tym sa-
mym urzêdzie, ale nazywa³ siê on ju¿ inaczej. Nowe nazwisko Stolzma-
na brzmia³o: Zdzis³aw Kwaœniewski. Jako lekarz mieszka³ w Bia³ogar-
dzie przy ul. Bohaterów Stalingradu nr 10 (obecnie ul. Dworcowa). 

To tylko parê zdañ dla uzupe³nienia historyjek pana Andrzeja Kra-
jewskiego o redaktorze Sa³apatku i targach, na które przyje¿d¿ali ludzie
nawet z Bornego Sulinowa.

Jan Krawiec
(autor nie jest by³ym redaktorem naczelnym „Dziennika Zwi¹zkowego”).

Przedruk za „Gwiazd¹ Polarn¹” z 9 marca 1996 r.

Niedorzecznik
Niedorzecznik praw diabelskich
antypolskich i antyobywatelskich:
Obroñca z³odziei, kryminalistów,
obroñca zbrodniczych komunistów,
Jadowity wróg Koœcio³a-polskoœci,
jak diabe³ rzuca siê i z³oœci,
i b³yska z³ymi œlepiami potwora,
i czerwieni siê jak korale indora.
I ta wredna antypolska mêta -
ubiega siê o urz¹d prezydenta.
Prawnicy wiernie s³u¿yli wrogowi -
sowieckiemu zaborczemu imperializmowi.
Wiêzili patriotów, na œmieræ skazywali,
i razem z ubowcami Polaków mordowali.
A dziœ ta paragrafowa poczwara nadêta,
wyci¹ga wroga ³apê po urz¹d prezydenta.
Bo¿e, broñ Polskê od politycznych baranów,
od ³otrów, antypolskich szatanów,
od tych, którzy walcz¹ z polskoœci¹,
z katolick¹ narodow¹ - to¿samoœci¹.

Patrioci
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po przysiêdze i mia³ dyplom pilota. - W 1953 roku zosta³em zdjêty z latania
- t³umaczy swoje samolotowe losy pilot - gdy¿ podejrzewano, ¿e ucieknê
na Zachód. To by³ okres zimnej wojny i czasy wzmo¿onych ucieczek pol-
skich pilotów. Dlatego zosta³em skierowany do Nadarzyc, gdzie mia³em
nadzorowaæ budowê lotniska.

By³y ¿o³nierz Armii Krajowej w mundurze majora Ludowego Wojska
Polskiego w latach piêædziesi¹tych trafi³ do województwa koszaliñskiego.
Z rozkazu zosta³ s¹siadem Bornego Sulimowa. Wtedy ju¿ nie by³o œladu
po „obozie przejœciowym
NKWD”. Zosta³y po nim tylko
studzienki, które wyry³y siê
w pamiêci pilota, któremu za-
broniono lataæ. Starsi koledzy
Edwarda z AK, którzy trafili do
tego obozu, mieli tylko dwa
wyjœcia: œmieræ przez rozstrze-
lanie lub zes³anie do Rosji.

Edward Kaczorowski przez
30 lat toczy³ prywatn¹ wojnê
z radzieckim okupantem. Pilot
21. Centralnego Poligonu Lot-
niczego w Nadarzycach

Z PRZYJEMNOŒCI¥
POLOWA£ NA CZER-

WONOARMISTÓW
W stanie wojennym z³apa³

trzech oficerów Armii Czerwo-
nej z jednostki w Bornym Su-
linowie, którzy k³usowali. Pod
broni¹ ich aresztowa³ i za-
mkn¹³ w polskim areszcie.
Prokurator, który prowadzi³
sprawê nie móg³ siê nadziwiæ:
„Jak pan major móg³ pod
broñ braæ oficerów radziec-
kich, jak hitlerowców?!”

Edward Kaczorowski do
jednostki w Nadarzycach przy-
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¯yd, stalinowski oprawca, maj¹cy na sumieniu setki ofiar. To nazwi-
sko bêdzie siê przewijaæ we wszystkich wspomnieniach jak œmiertelne
echo. Ten okrutny

STOLZMAN TO £OWCA AKOWSKICH G£ÓW,
które dziurawiono kulami. Jak w Katyniu czy Miednoje. Bohaterscy

¿o³nierze Armii Krajowej z ca³ej Polski schronienia szukali 
w lasach Pomorza Zachodniego. Lata 1945-1954 to okres polowania z na-

gonk¹ na akowców. W set-
kach egzekucji najwiêcej zgi-
nê³o m³odych Polaków. Ginêli
¿o³nierze oddzia³ów „£upa-
szki”, „Ponurego” i innych.

Edward Kaczorowski mia³
13 lat, kiedy zosta³ ¿o³nierzem
Armii Krajowej.

- Do AK zosta³em przyjêty
po znajomoœci, bo przed woj-
n¹ „Ponury” by³ moim s¹sia-
dem - wyjaœnia Edward Ka-
czorowski. - Dziêki Bogu prze-
¿y³em wojnê i nie mog³em siê
pogodziæ z radzieck¹ okupa-
cj¹. Czêsto siê modli³em: „Bo-
¿e, dlaczego nas pokara³eœ
Ruskami?!”

Ch³opak mundur akowca
zamieni³ na wojskowy uniform.
Z ukochanych Gór Œwiêtokrzy-
skich trafi³ do Dêblina. Spe³ni³y
siê jego dzieciêce marzenia
i zosta³ lotnikiem. Edziowi d³u-
go udawa³o siê ukryæ œwiêto-
krzyskie, wojenne korzenie.
Dopiero, kiedy na naramienni-
kach pojawi³a siê pierwsza
gwiazdka, ktoœ uprzejmie do-
niós³ o jego akowskiej prze-
sz³oœci. Na szczêœcie by³ ju¿
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P. Wincenty Szyd³owski z bratem:
- Nie wiadomo, który okupant by³
okrutniejszy: niemiecki czy radziecki?

P. Henryk Mordasewicz:
- Stolzman to by³ ¿ydowski diabe³ 
w ludzkiej skórze



Z Bornego Sulinowa w 1991 r. odjecha³ pierwszy oficjalny transport
¿o³nierzy z brygady rakietowej i siedem „Scudów 7B”. To w Bornym
spoczywa³y

£ADUNKI J¥DROWE, KTÓRE MIA£Y ROZPOCZ¥Æ 
III WOJNÊ ŒWIATOW¥

Radziecka broñ j¹drowa opuœci³a hermetyczne bunkry, które jak g³o-
si³a oficjalna propaganda, zosta³y „wybudowane na ¿yczenie rz¹du pol-
skiego i przez polsk¹ stronê”. Rakiety taktyczne uzbrojone w g³owice
konwencjonalne z Bornego Sulinowa odjecha³y w dwudziestu wago-
nach.

Nikt z Polaków nie ¿egna³ sowieckiego okupanta. Trudno te¿ zapo-
mnieæ postaæ genera³a-pu³kownika Wiktora Dubynina, który porówna³
nas Polaków do ma³p, które ¿y³y pod okupacj¹ radzieckiego lwa. So-
wiecki lew wyzion¹³ ducha i zdech³ na polskiej ziemi, podobnie jak ge-
nera³ Dubynin. Kiedy dowódca Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Radziec-
kiej opuszcza³ Polskê, grzmia³:
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szed³ jako major i po trzydziestu latach s³u¿by odszed³ na emeryturê jako...
major! Czy jest drugi oficer Ludowego Wojska Polskiego, który przez 30 lat
s³u¿by nie awansowa³ nawet o jeden stopieñ? Dziœ pan major w stanie spo-
czynku jest oddanym pszczelarzem. Najchêtniej wyprowadzi³by siê z tych
terenów, które nazywa „czerwonymi poligonami”. Dlaczego? - To jest jedna
wielka mogi³a - t³umaczy pan major. - Tutaj wokó³ wszystko roœnie na „ludz-

kim nawozie”. Nawet w mio-
dzie moich pszczó³ czujê za-
pach polskiego ¿o³nierza...

Borne Sulinowo lub po
niemiecku Gross-Born
w czasach PRL-u by³o taj-
nym miastem. To miasto
z rozkazu marsza³ka Kon-
stantego Rokossowskiego
sta³o siê, obok Legnicy,
g³ówn¹ baz¹ Pó³nocnej Gru-
py wojsk Armii Radzieckiej.
Przez 48 lat ogromny obszar
w okolicach Bornego Sulino-
wa, nazywany „sowieckim
imperium”, by³ niedostêpny
dla Polaków. Wszyscy miej-
scowi pamiêtaj¹, ¿e ostatni
napis w jêzyku polskim na
drodze do Bornego Sulino-
wa g³osi³: „Uwaga! Przeby-
wanie grozi œmierci¹!”. Dalej
zaczyna³a siê enklawa spod
znaku m³ota i sierpa - naj-
wiêksza baza wojsk radziec-
kich w Polsce. W Bornym
Sulinowie telewizory nie
odbiera³y polskich progra-
mów, w sklepach p³acono
rublami, a w szko³ach nie
uczono jêzyka polskiego.
Czy by³o takie drugie miej-
sce na ziemi?

P. Józef B¹czkowski:
- Tu wszêdzie s¹ groby anonimowych
¿o³nierzy

P. Edward Kaczorowski:
- Przez 30 lat toczy³em prywatn¹ wojnê z radzieckim okupantem



Jelcynem podpisali protokó³ zwi¹zany z wycofywaniem wojsk by³ego
ZSRR z Polski. Obaj prezydenci zgodzili siê, ¿e Rosjanie zostawi¹ Pol-
sce maj¹tek bezp³atnie, a Polska nie bêdzie siê domagaæ rekompensat
za ekologiczne szkody.

- W Bornym Sulinowie po Rosjanach - opowiada Adam S. - pozosta³
smród, g³ód i ubóstwo! Rozje¿d¿one czo³gami leœne trakty, ska¿ona che-
mi¹ ziemia, portrety „wojskowych internacjonalistów garnizonu” i has³a
przybite gwoŸdziami do drzew!

Za okupacji sowieckiej ca³a okolica Bornego jeŸdzi³a na radzieckiej
ropie. Ka³asznikowa mo¿na by³o kupiæ za pó³tora miliona starych z³o-
tych. A czo³g mo¿na by³o dostaæ za darmo. Do dziœ wiele zepsutego
sprzêtu wojskowego jako z³om zalega lasy.

- Nawet my pijacy nie têsknimy za „kacapami” - mówi anonimowy
miejscowy. - Mimo ¿e za jedn¹ polsk¹ szminkê mo¿na by³o dostaæ dwie
flaszki spirytusu!

Ten czterdziestoletni gospodarz prowadzi na miejsce by³ego obozu
koncentracyjnego III B Gross-Born. W czasie okupacji hitlerowskiej
Niemcy mordowali w nim jeñców wojennych z ca³ej Europy. Po wojnie
mordercy z NKWD zabijali Polaków. W latach piêædziesi¹tych „ubecy”
z MBP ¿ydowskimi rêkami wykonywali kary œmierci na polskich patrio-
tach.

- Pamiêtam nazwiska moich kolegów z konspiracji - wspomina Jan
M. - którzy zostali zamordowani: Jerzy £oziñski, Stanis³aw Subortowicz,
Witold Milwid. Rozstrzelano ich w obecnoœci pu³kownika Stolzmana!

¯o³nierze radzieccy przebywaj¹cy w Bornym Sulinowie czêsto odko-
pywali groby porozrzucane po lasach. Czerwonoarmiœci zachowywali
siê jak cmentarne hieny. Po co rozkopywali mogi³y?

- Jak to po co?! - denerwuje siê rolnik. - Sk....syny szukali z³ota, skar-
bów i piorun wie, czego jeszcze?! Pamiêtam, mogê powiedzieæ, jak za
ch³opaka krowy pas³em. Na w³asne oczy widzia³em, jak Ruscy rozkopali
grób i w szczêce trupa znaleŸli 2 z³ote zêby. Jeden z ¿o³nierzy przypaso-
wa³ sobie do ust z³oty z¹b i powiedzia³: „Wania! Pasmatrij, pasuje?!”

Najstarsi miejscowi gospodarze pamiêtaj¹, ¿e w borno-sulinowskich
lasach, w latach piêædziesi¹tych by³y groby z krzy¿ami. Setki du¿ych
i ma³ych krzy¿y. Potem do tych krzy¿y strzelali pijani ¿o³nierze lub stra-
towa³y je czo³gi.

- My ¿yjemy na cmentarzu - kontynuuje anonimowy rolnik, który boi
siê, ¿e Armia Czerwona jeszcze mo¿e wróciæ. - Tu w pobli¿u mam pole.
Jak orzê, to odkrywam ludzkie koœci zmieszane z bydlêcymi...
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- Polacy usi³uj¹ pokazaæ Armiê Czerwon¹ jako okupanta i miêdzyna-
rodowych przestêpców. Polacy chc¹ nas wyprowadziæ ze swojego tery-
torium niczym jeñców wojennych!

Wiktor Dubynin chocia¿ raz w swojej wojskowej karierze powiedzia³
prawdê. Przecie¿ Armia Czerwona by³a naszym ¿andarmem, naszym
katem i nigdy tego nie zapomnimy! Genera³ Wiktor Dubynin Ÿle czu³ siê
po opuszczeniu Polski i wkrótce zmar³ w Moskwie na raka.

- Genera³

WIKTOR DUBYNIN BY£ NAPROMIENIOWANY 
JAK STODO£A W CZARNOBYLU

Dlatego mia³ luzy w mózgu - powiedzia³ prywatnie jeden z lekarzy po
jego œmierci.

Œmieræ radzieckiego genera³a, który na si³ê chcia³ ³¹czyæ proletariu-
szy wszystkich krajów, to symbol tego, co pozostawi³a po sobie Armia
Czerwona w Bornym Sulinowie. Polscy naukowcy twierdz¹, ¿e okolice
tej miejscowoœci przypominaj¹ ma³y Czarnobyl. Skutki ekologiczne bê-
dziemy odczuwaæ przez wieki. Zniszczone, cudowne lasy nigdy nie za-
pomn¹ ¿o³nierzy spod znaku czerwonej gwiazdy. Dlatego trudno zrozu-
mieæ decyzjê podjêt¹ w czerwcu 1992 r. Rozmodlony Wa³êsa z pijanym

12

Poligon wojskowy w Bornym Sulinowie - Bartniewko



HITLER I STALIN TO NAJWIÊKSI MORDERCY XX WIEKU
którzy zabrali mu m³odoœæ.
- Z okresu 1939-1956 zapamiêta³em okrutne mordy na Polakach -

Wincenty Szyd³owski nie mo¿e ukryæ wzruszenia - w okolicznych lasach.
Najpierw mordowali ludzie komendanta Müllera, a potem pu³kownika
Stolzmana. W latach szeœædziesi¹tych pu³kownik Antonow z Armii Czer-
wonej ¿ali³ mi siê przy wódeczce, ¿e nie ma gdzie kopaæ dziur na stano-
wiska dla rakiet, bo wszêdzie s¹ ludzkie koœci!

Pan Wincenty dobrze zapamiêta³ teren obozu i miejsca egzekucji.
Dlatego czêsto pomaga ludziom, którzy przyje¿d¿aj¹ z ca³ej Polski
w poszukiwaniu miejsc wiecznego spoczynku swoich krewnych.

- Setki Polaków tu przyje¿d¿aj¹ - wyjaœnia sta³y przewodnik - grzebi¹
w ziemi, zbieraj¹ koœci w foliowe woreczki i wyje¿d¿aj¹.

Wincenty Szyd³owski pochodzi ze wschodnich terenów Polski. Po
wojnie szukali go w³asowcy i NKWD. W najlepszym przypadku grozi³ mu
pobyt na Syberii. M³ody ¿o³nierz AK schronienia szuka³ w spalskich la-
sach. Potem osiedli³ siê w Barkniewie. Za wiersz, który powiedzia³ w go-
spodzie, aresztowa³o go UB. Dodatkowo oskar¿ono go o pisanie lu-
dziom podañ i o niewywi¹zywanie siê z obowi¹zkowych dostaw zbo¿a.
S¹d w Wa³czu skaza³ go na 8 lat. „Bezpieka” setki godzin przes³uchiwa-
³a Szyd³owskiego. Jeszcze dziœ, gdy mówi o tym, podnosi g³os. Tak siê
nauczy³ wówczas ¿yciorysu w wersji przeznaczonej dla przes³uchuj¹-
cych „ubeków”, ¿e nadal po piêædziesiêciu latach potrafi go powtarzaæ
z przecinkami w tych samych miejscach. Czy pamiêta wierszyk?

- Ten wiersz w³asnego autorstwa bêdê pamiêta³ do œmierci - opowia-
da Wincenty Szyd³owski - a brzmia³ on: „Stalin zjad³ koguta i wysra³ Bie-
ruta, a Bierut z¿ar³ bu³kê i wysra³ Gomu³kê!”

Najbli¿ej radzieckiej bazy wojskowej w Bornym Sulinowie mieszka³
Henryk Mordasewicz. Dziœ ju¿ nie ma ¿o³nierzy radzieckich, ale nadal
jest pan Henryk, który ma 88 lat i ¿yciorys cz³owieka, o którym zapo-
mnia³ Pan Bóg. Kiedy

STALIN ZJAD£ KOGUTA I WYSRA£ BIERUTA
to Henryk Mordasiewicz walczy³ w Œwiêtokrzyskim Zgrupowaniu Par-

tyzanckim u „Ponurego”. Potem „Henryk” bra³ udzia³ w Powstaniu War-
szawskim, z którego kulê do dziœ nosi w stawie biodrowym. Kiedy wy-
szed³ z lasu, przyjecha³ do Ciosañca, granicz¹cego z Bornym Sulinowem.

- Ubecja szybko mnie znalaz³a - opowiada Henryk Mordasewicz. -
Moim domem sta³o siê wiêzienie.
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Miejscowi Polacy z okolic Bornego pamiêtaj¹, co powiedzia³ major
Prydzki, komendant garnizonu, gdy wyje¿d¿a³ do Zwi¹zku Radzieckie-
go w 1993 r.

- Ja tu jeszcze wrócê! Tu w ziemi le¿y ogromna góra pieniêdzy!
I rzeczywiœcie, obywatele ze Wschodu przyje¿d¿aj¹ do Bornego Su-

linowa jak pielgrzymki. Jedni szukaj¹ tego, co pozostawili jako ¿o³nie-
rze. Inni szukaj¹ tego, o czym s³yszeli od by³ych czerwonoarmistów.
Mo¿na chodziæ po lesie i szukaæ, nie mo¿na tylko wchodziæ w drogê ro-
syjskiej mafii, która szuka broni, z³ota i czerwonej rtêci. W polskiej ziemi
spoczywaj¹ radzieckie skarby. W Bornym Sulinowie

ROSYJSKA MAFIA ZOSTAWIA SWOJE TRUPY
na tym tajemniczym cmentarzu.
- Widzia³em... Na w³asne oczy - opowiada anonimowy rolnik. - Jeden

z rosyjskich poszukiwaczy skarbów znalaz³ dwie bañki czerwonej rtêci.
Nie zd¹¿y³ biedak nacieszyæ siê swoim skarbem. Mê¿czyzna by³ obser-
wowany. Podesz³o do niego kilku mafiosów i dosta³ kulkê w ³eb.

Czêœæ lasów po Armii Czerwonej podlega pod nadleœnictwo Oko-
nek. Wac³aw Bartkowiak, leœniczy z Ciosañca twierdzi, ¿e jeszcze nie wi-
dzia³ tak zniszczonego i zaniedbanego lasu. W okolicach Bornego Suli-
nowa od piêædziesiêciu lat nie zasadzono nawet jednego drzewa. W tym
dzikim lesie co roku jest wielki urodzaj grzybów. Jakby im s³u¿y³y ludz-
kie prochy. Nikt z miejscowych nie zbiera grzybów, które rosn¹ na ludz-
kich koœciach.

- Drzewostan jest zniszczony - ¿ali siê leœniczy Bartkowiak. - Rosjanie
przyje¿d¿aj¹ i kopi¹ do³y jak dziki. Je¿d¿¹ samochodami jak wariaci i szu-
kaj¹. Czêsto przez nasz¹ centralê telefoniczn¹ nie mo¿na siê porozu-
mieæ, bo Ruscy po swojemu gadaj¹ na naszych czêstotliwoœciach.

Obóz koncentracyjny NKWD w Barkniewie pamiêta Wincenty Szy-
d³owski. Obóz na niemieckich mapach zachowa³ siê pod nazw¹ Berken-
brucke. Dziœ ten teren zarasta las.

- Tu by³a wartownia, a obok brama wjazdowa - pokazuje i mówi Win-
centy Szyd³owski. - Obóz NKWD ci¹gn¹³ siê a¿ po tamte drzewa. W tym
obozie siedzia³ mój s¹siad Zadoro¿ny, który pisa³ pamiêtniki. Te pamiêt-
niki potem przechowywa³ ksi¹dz Wróbel, miejscowy proboszcz. Niestety,
po jego œmierci ktoœ przej¹³ wszystkie dokumenty. Kto?

Wincenty Szyd³owski w Barkniewie prze¿y³ lata okupacji hitlerow-
skiej i póŸniejsz¹ okupacjê radzieck¹. Uczciwie nie mo¿e stwierdziæ,
który okupant by³ okrutniejszy. Dla niego
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Niech bêdzie pochwalona...
aborcja

Kim by³ doktor Zdzis³aw Kwaœniewski? 
Nie wiadomo, kiedy dok³adnie pojawi³ siê w Bia³ogardzie ojciec przy-

sz³ego prezydenta RP. Bia³ogard le¿y na po³udnie od Koszalina. Miasto
ma oko³o 25 tysiêcy mieszkañców i uchodzi za jedno z najbiedniejszych
w Polsce. Najwiêksz¹ chorob¹ rodzinnego miasta prezydenta Aleksan-
dra Kwaœniewskiego jest bezrobocie.

Kilkaset metrów od dworca, przy ulicy Dworcowej 10, stoi ponie-
miecka kamienica, w której mieszkali pañstwo Kwaœniewscy. Mieszka-
nie numer 6 zajmuje Ryszard Sêk z rodzin¹. Ale

OCHOTÊ NA ROZMOWÊ MA TYLKO PIES
który stara siê byæ rzecznikiem pañstwa Sêków. Naprzeciw, w mie-

szkaniu numer 5 zajmowanym przez Helenê Chrenowsk¹ trwa alkoholo-
wa libacja. Kobieta, która ledwo stoi na nogach ma k³opoty z wymow¹:

- No i co?! Czego chcecie? Stary, goœci mamy! No i co?
Pijana gospodyni zaprasza do œrodka. Z ³ó¿ka wygrzebuje siê oko³o

piêædziesiêcioletni mê¿czyzna, który przerwa³ alkoholowy sen.
- Olek Kwaœniewski? - be³kocze pani Helena. - Znam od takiego! Ra-

zem ¿eœmy do szko³y chodzili. No i co?!
- Nas interesuje ojciec pana Olka, pan Zdzis³aw Kwaœniewski - próbu-

jê nawi¹zaæ rozmowê.
- Doktor Kwaœniewski? -

powtarza chwiej¹ca siê go-
spodyni. - No i co?! To ju¿
osoba œwiêtej pamiêci. Dla-
tego nie chcê nic z³ego i nic
dobrego powiedzieæ. IdŸcie
ju¿!

Bardziej rozmowny jest
jej towarzysz. Nie zwa¿aj¹c
na dyktafon mówi szybko
i dosadnie.

- Zdzis³aw Kwaœniewski
to by³ ¯yd! Jako s¹siadowi
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„Odwil¿” po œmierci Stalina przynios³a mu wolnoœæ. Ale ju¿ w 1959 r.
znów trafi³ za kraty, tym razem do zak³adu dla psychicznie chorych. Ten
„wróg ludu pracuj¹cego” ci¹gle by³ zagro¿eniem dla w³adz. Na jego pa-
pierach kieruj¹cych do szpitala psychiatrycznego, jakaœ tajemnicza rê-
ka „ubeka” napisa³a jedno s³owo - „wykoñczyæ!”

- Najpierw gnêbi³ mnie taki „ubek” - Henryk Mordasewicz szuka na-
zwiska w swojej pamiêci - o niemieckim nazwisku. Stol...Man...Stol-
zman? Tak, Stolzman! Tak przypominam sobie tego ¿ydowskiego diab³a
w ludzkiej skórze. Stolzman...

Pan Henryk zna³ jêzyk rosyjski, jego ¿ona by³a £otyszk¹, handlowa³
z ¿o³nierzami Armii Radzieckiej, dlatego prze¿y³ stalinizm. W latach sie-
demdziesi¹tych Henryk Mordasewicz rozpocz¹³ zbiórkê pieniêdzy na
obelisk poœwiêcony pamiêci pomordowanych przez NKWD i MBP. Po-
mnik ofiar Stolzmana stan¹³ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, ale
szybko zosta³ zniszczony przez Rosjan. Za postawienie pomnika ofiar
„bezpieki” spotka³a go surowa kara.

- „Ubecy” zabili w 1974 roku mojego syna - po policzkach starca p³y-
n¹ ³zy. - Syn mia³ 24 lata... To zrobili nastêpcy Stolzmana... 
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Tak wygl¹da³ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych dzisiejszy „prezydent
wszystkich ubeków”.Co wtedy robi³ jego ojciec? Przeczytasz w
artykule pt. „Niech bêdzie pochwalona... aborcja”. Rodzinne miasto prezydenta RP



- To wielki wstyd dla naszego kraju i dla Bia³ogardu - koñczy Anna
Stapa. - Ale podobno u koryta wszyscy g³upiej¹!

Inni s¹siedzi chc¹ pozostaæ anonimowi. W ogóle wszyscy maj¹ doœæ
dziennikarzy i nie maj¹ do nich zaufania. W Bia³ogardzie prasa nie ma
dobrej opinii, telewizja k³amie i dlatego ju¿ nikt nikomu nie wierzy. -
W kampanii prezydenckiej po Bia³ogardzie kr¹¿y³y ulotki - wspomina je-
den z mieszkañców domu przy ulicy Dworcowej 10. - Pisano, ¿e Zdzi-
s³aw Kwaœniewski to Stolzman! Wszyscy w nim widzieli ¯yda, ale ta spra-
wa nie zosta³a wyjaœniona. Dlaczego?

W Bia³ogardzie po okupantach w Armii Czerwonej pozosta³ szpital.
To budowla niemiecka jeszcze sprzed wojny, a sowieccy ¿o³nierze prze-
jêli poniemieckie mienie. Miejscowi lekarze ¿artuj¹, ¿e Bia³ogard odzy-
ska³ szpital, bo „krasnoarmiejcom” nie uda³o siê zdewastowaæ porz¹d-
nej niemieckiej roboty i dziœ jest to najlepszy szpital w województwie.
Przed wielu laty z tego szpitala wyrzucono doktora Zdzis³awa Kwa-
œniewskiego. Z jakiej przyczyny?

- Doktor Kwaœniewski by³ partaczem - szepcze anonimowy lekarz. -
Z niego by³ medyk, jak z koziej d... tr¹bka! Prawda jest taka, ¿e
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nic mu nie mo¿na zarzuciæ, ale to by³ dziwny cz³owiek. W domu zacho-
wywa³ siê jak despota, ca³¹ rodzinê trzyma³ krótko za mordê. Jego ¿ona,
pani Aleksandra by³a porz¹dn¹ kobiet¹, tylko za krótko ¿y³a.

Dalszy monolog zostaje przerwany przez jego partnerkê, która wci¹-
ga za rêkê mê¿czyznê do mieszkania. Zamiast „do widzenia”, s³yszê: -
Od... siê od Kwaœniewskiego!

S¹siadka Kwaœniewskich z parteru nie chce rozmawiaæ o œp. Zdzi-
s³awie Kwaœniewskim, bo

TRUP NIE MO¯E SIÊ BRONIÆ
Pani Anna Stapa w samych superlatywach wypowiada siê o œp. Ale-

ksandrze Kwaœniewskiej. Matka Aleksandra Kwaœniewskiego by³a uoso-
bieniem wszelkich cnót. S¹siadka pamiêta te¿ Olka i jego siostrê Ma³go-
siê. - Oni nie grali w pi³kê - mówi Anna Stapa - nie biegali po podwórkach.
Ca³ymi dniami siê uczyli. Olek zawsze by³ grzeczny, a¿ do przesady.

Dlatego pani Anna nie mo¿e zrozumieæ, ¿e prezydentura Kwaœniew-
skiego to plaga afer. Z pamiêci cytuje has³a: „Magister”, „A³ganow”,
„Whisky”, „Moskiewskie pieni¹dze”, „Mebelgate”. I przeprasza, ¿e nie
wymieni³a wszystkich grzechów swojego si¹siada, który teraz mieszka
w pa³acu prezydenckim.
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Rodzinny dom Aleksandra Kwaœniewskiego w Bia³ogardzie Dokument stwierdzaj¹cy zawarcie ma³¿eñstwa przez rodziców Aleksandra
Kwaœniewskiego



le jego pacjentek z powik³aniami trafia³o do mnie. Wiele kobiet trwale
uszkodzi³. Zreszt¹ on wcale nie ukrywa³, ¿e „skrobanki” to œwietny inte-
res.

Ludzie znaj¹cy doktora Kwaœniewskiego zgodnie twierdz¹, ¿e by³ to
cz³owiek interesu. Dla pieniêdzy potrafi³ zrobiæ wszystko, co by³o w za-
siêgu jego mo¿liwoœci. Chêtnie przyjmowa³ ³apówki, lekk¹ rêk¹ dawa³
zwolnienia lekarskie, czy wypisywa³ recepty na ¿¹dane lekarstwa.
W Bia³ogardzie zas³yn¹³ z interesów przeprowadzanych z Rosjanami.
Doktor Kwaœniewski chêtnie skupowa³ wszelkie dobra materialne, które
nastêpnie sprzedawa³ z nadw¿yk¹. Najchêtniej ten

CHIRURG HANDLOWA£ Z£OTEM
i dolarami.
W œrodowisku lekarskim uchodzi³ za dziwaka. Doktor Kwaœniewski

z nikim nie utrzymywa³ kontaktów towarzyskich. Nikt siê z nim nie kole-
gowa³. Nikt nie bywa³ w domu Kwaœniewskich. Rodzina Kwaœniewskich
¿y³a w pe³nej izolacji, jak radziecka jednostka wojskowa w Bia³ogar-
dzie...
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CHORZY ZE STRACHU  ZDROWIELI
na widok doktora Kwaœniewskiego!
Doktor Zdzis³aw Kwaœniewski na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych podob-

no ukoñczy³ poznañsk¹ Akademiê Medyczn¹. Czy to prawda? To oka¿e
siê, kiedy odwiedzimy poznañsk¹ akademiê, zapoznamy siê z dokumen-
tacj¹ i porozmawiamy z osobami, które studiowa³y ze Zdzis³awem Kwa-
œniewskim. Dziœ fachow¹ ocenê wystawiaj¹ mu koledzy po fachu.

- On nie powinien byæ nawet felczerem - ocenia lekarz, który prosi
o zachowanie anonimowoœci. - Gdybym dziœ spotka³ lekarza z tak¹ wie-
dz¹ i umiejêtnoœciami, to powiedzia³bym, ¿e ten delikwent kupi³ dyplom
lekarski na bazarze! Nie wiem, sk¹d mia³ dyplom Zdzis³aw Kwaœniew-
ski?!

Faktem jest, ¿e Zdzis³aw Kwaœniewski, urodzony 23 lutego 1921 r.
w Warszawie z nakazem pracy trafi³ do Bia³ogardu. Jako chirurg podj¹³
pracê w szpitalu, gdzie przepracowa³ kilka lat. Potem przeniós³ siê do
przychodni kolejowej i dodatkowo prowadzi³ domowe praktyki. W ca³ym
województwie koszaliñskim zas³yn¹³ jako specjalista od aborcji.

- Doktor Zdzis³aw Kwaœniewski przez wiele lat przeprowadza³ aborc-
je- mówi Wincenty Zaleski, lekarz-ginekolog. - Wiem, co mówiê, bo wie-
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Po okupantach z Armii Czerwonej pozosta³ szpital
Sêdzia Andrzej Jawacz zna
nazwisko pu³kownika Stozmana

Stefan Dudzik, jego ojciec zosta³ 
zamordowany w Miednoje



PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ JEST OSZUSTEM
to musi pope³niæ grzech, ¿eby pomóc „przeœwietliæ” Aleksandra

Kwaœniewskiego. Proboszcz kreœl¹c znak krzy¿a przyznaje, ¿e mia³ oso-
bisty kontakt z Aleksandrem Kwaœniewskim, ale mu rêki nie poda³! Przy-
sz³y prezydent w jego biurze parafialnym za³atwia³ sprawy pogrzebowe
swojej matki, która zmar³a w 1995 r. tu¿ przed wyborami prezydenckimi.

- Œwiêtej pamiêci Aleksandrze Kwaœniewskiej - podkreœla ksi¹dz Roj
- wyda³em jak najlepsz¹ opiniê. Parafianka chodzi³a do koœcio³a, przystê-
powa³a do sakramentów œwiêtych i po œmierci mê¿a przyjmowa³a ksiê-
dza chodz¹cego po kolêdzie. Dziêki mojemu pismu i opinii œp. Aleksan-
dra Kwaœniewska mia³a w Warszawie katolicki pogrzeb.

Ten fakt wykorzysta³ w swoich programach wyborczych Aleksander
Kwaœniewski. Ujêcia z pogrzebu matki, z podkreœleniem roli ksiêdza
mog³a zobaczyæ ca³a Polska! Kandydat na prezydenta nie pochwali³ siê
przed rodakami, ¿e jego ojciec, Zdzis³aw Kwaœniewski zmar³y w 1992 r.
zosta³ pochowany na cmentarzu ¿ydowskim w Warszawie.

W archiwach parafii NMP w Bia³ogardzie nie ma metryki chrztu Aleksan-
dra Kwaœniewskiego, ani jego siostry Ma³gorzaty Sylwii. Natomiast z ksiêgi
ma³¿eñstw wynika, ¿e Zdzis³aw Kwaœniewski i Aleksandra Pa³asz zawarli
œlub w parafii rzymsko-katolickiej w Bia³ogardzie w dniu 6 lutego 1954 r. Czy
Aleksander Kwaœniewski urodzony 15 listopada 1954 r. zosta³ ochrzczony?

- Nie wiem. Ale znam wersjê jego matki - mówi s¹siadka - pani Ale-
ksandry, która mi kiedyœ powiedzia³a, ¿e Olek urodzi³ siê bardzo s³aby.
Dlatego mia³ zostaæ ochrzczony w kaplicy szpitalnej „z wody”, jak mawia-
j¹ ksiê¿a. Podobno kap³an zapomnia³ ten chrzest wpisaæ w akta koœciel-
ne. Dlaczego jednak nie ma œladu o chrzcie Ma³gosi?

Pani Aleksandra Kwaœniewska urodzona 28 grudnia 1929 r. w Wilnie
by³a pielêgniark¹. Zmar³a w wieku 66 lat i ten fakt równie¿ wykorzysta³
Aleksander Kwaœniewski w swojej kampanii wyborczej. Wielokrotnie
twierdzi³, ¿e jego

MATKÊ ZABILI BEZWZGLÊDNI DZIENNIKARZE
którzy grzebali w ¿yciorysach. Faktem jest, ¿e pani Aleksandra Kwa-

œniewska bardzo prze¿ywa³a prasow¹ nagonkê na syna.
- Moim zdaniem œp. Aleksandra Kwaœniewska ba³a siê czegoœ - twier-

dzi proboszcz Roj. - Mo¿e siê ba³a, ¿e dziennikarze ujawni¹ jak¹œ rodzin-
n¹ tajemnicê? Czy zabi³y j¹ plotki o jej by³ym mê¿u? Ja te¿ z ulotek do-
wiedzia³em siê, ¿e prawdziwe nazwisko Zdzis³awa Kwaœniewskiego
brzmi Stolzman!
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- Zdzis³aw nawet swoj¹
¿onê trzyma³ w zamkniêciu -
zeznaje jeden z s¹siadów. -
Pani Aleksandrze nie wolno
by³o wychodziæ z domu. Do-
piero po jego œmierci, mo¿-
na j¹ by³o spotkaæ na ulicy.
To by³ prawdziwy domowy
tyran!

Osoby z otoczenia Zdzi-
s³awa Kwaœniewskiego uwa-
¿aj¹, ¿e prowadzi³ on
podwójne ¿ycie. Doktor za-
chowywa³ siê, jakby chcia³
ukryæ coœ ze swojego ¿ycio-
rysu. Nigdy nic nie mówi³
o sobie, zawsze by³ podejrz-
liwy i nieufny.

- To by³ cz³owiek nieprzy-
chylny ludziom - wspomina
pielêgniarka. - Przed laty po-
chwali³am siê doktorowi
Kwaœniewskiemu, ¿e za³o¿o-
no mi telefon. Pan doktor

spojrza³ na mnie groŸnie i po-
wiedzia³: „Po co tobie tele-

fon? Komu bêdziesz na mnie donosiæ?! By³am œwiadkiem wielu jego
dziwnych zachowañ, czy szokuj¹cych wypowiedzi.

Pielêgniarka jeszcze dziœ bardzo wspó³czuje pani Aleksandrze Kwa-
œniewskiej. Pamiêta pewne zdarzenie sprzed ponad trzydziestu lat.
Z okazji imienin, po godzinach pracy zorganizowa³a przyjêcie w szpita-
lu dla personelu. Po godzinie do pokoju pielêgniarek wpad³ wœciek³y
doktor Kwaœniewski, zrobi³ ¿onie karczemn¹ awanturê, z³apa³ za rêkê
i zabra³ j¹ do domu. Od tego czasu pani Aleksandra Kwaœniewska ani
minuty d³u¿ej nie przebywa³a poza miejscem pracy.

Doktor Zdzis³aw Kwaœniewski by³ niewierz¹cy, nie wychowywa³ dzie-
ci w tradycji katolickiej i nie chodzi³ do koœcio³a. Ksi¹dz Roj, proboszcz
parafii Najœwiêtszej Maryji Panny w Bia³ogardzie twierdzi, ¿e nie wolno
mu udzielaæ wywiadów bez zgody biskupa. Ale skoro nawet
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Adres: Bia³ogard, ul. Dworcowa 10,
mieszkanie nr 6



OPOWIADA£EM DOWCIPY O STALINIE
swoim uczniom. Po latach znowu pracowa³em jako nauczyciel i pa-

miêtam, ¿e Olek Kwaœniewski nie lubi³, kiedy ktoœ oœmiesza³ Zwi¹zek Ra-
dziecki i jego przywódców. Zaraz stawa³ siê adwokatem komunistów!

Stefan Dudzik mia³ czêste kontakty ze Zdzis³awem Kwaœniewskim.
Ich spotkania odbywa³y siê przemiennie: raz on przychodzi³ do jego ga-
binetu lekarskiego, nastêpnie doktor odwiedza³ jego salê lekcyjn¹. On
s³ucha³, co dolega jego dzieciom, a Zdzis³aw Kwaœniewski wys³uchiwa³,
jakie b³êdy jêzykowe pope³nia jego syn.

- Zdzis³aw Kwaœniewski by³ niskim, krêpym mê¿czyzn¹ - mówi Stefan
Dudzik. - Nigdy nie wzbudza³ sympatii, by³ ma³omówny, ale roztropny. Co
Olek odziedziczy³ po ojcu? Sk³onnoœæ do tycia!

Nauczyciel zainteresowa³ siê Zdzis³awem Kwaœniewskim w okresie
„Solidarnoœci”. Dziœ jest dumny, ¿e zak³ada³ „Solidarnoœæ” i by³ w zarz¹-
dzie regionu koszaliñskiego. W tym czasie zaczê³y siê pojawiaæ informa-
cje, ¿e wielu mieszkañców Bia³ogardu pochodzenia ¿ydowskiego zmie-
ni³o nazwiska. Jednym ze spolonizowanych ¯ydów mia³ byæ Zdzis³aw
Kwaœniewski.

- W stanie wojennym kolportowa³em - wspomina Stefan Dudzik -
podziemn¹ prasê, która pisa³a, ¿e prawdziwe nazwisko Kwaœniewskiego
brzmi Stolzman. Wtedy jeszcze nie wiedzia³em, kim by³ ten tajemniczy Iz-
zak Stolzman? Dziœ g³oœno wszêdzie powtarzam, ¿e Stolzman ma na rê-
kach polsk¹ krew.

Stefan Dudzik kilkakrotnie podkreœla, ¿e nie jest antysemit¹. Czêsto
nawet przypomina, ¿e gdy jego rodzinê wywo¿ono na Sybir, to ¿ywnoœæ
na ca³¹ drogê otrzymali od s¹siada narodowoœci ¿ydowskiej. Mo¿e w³a-
œnie dziêki temu prze¿y³ deportacjê?

- Sk¹d wiem, ¿e Stolzman to Kwaœniewski? - powtarza pytanie Stefan
Dudzik. - Nie mam dowodu, ale tu w Bia³ogardzie wszyscy o tym wiedz¹!

Syn Stefana Dudzika chodzi³ z Aleksandrem Kwaœniewskim do jed-
nej klasy w liceum ogólnokszta³c¹cym. Dziœ Zbigniew Dudzik jest bez-
robotny i ma trudn¹ sytuacjê rodzinn¹. ¯ona zginê³a w wypadku samo-
chodowym i musi sam wychowywaæ dzieci. Dziœ

BEZROBOTNY KOLEGA PREZYDENTA
prze¿ywa ciê¿ki okres. On nie ma z czego ¿yæ, a jego kolega ze

szkolnej ³awki jest prezydentem kraju. A przecie¿ w liceum wcale nie by³
gorszym uczniem od Olka. Nawet czêsto wykazywa³ siê wiêksz¹ wiedz¹
ni¿ obecna g³owa pañstwa. Jako dowód rzeczowy pokazuje zdjêcie. To
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Nikt nie podwa¿a zas³ug
Zdzis³awa Kwaœniewskiego
w wychowywaniu syna. Oj-
ciec interesowa³ siê jego na-
uk¹, czêsto chodzi³ do szko-
³y, a nawet sugerowa³ dyrek-
cji, który nauczyciel powi-
nien uczyæ jego syna. Gdy
Olek dosta³ s³absz¹ ocenê,
natychmiast pojawia³ siê
w szkole i rozpoczyna³ pry-
watne œledztwo. Zawsze wi-
ny szuka³ u nauczycieli,
a rozgrzesza³ syna. Zdzis³aw
Kwaœniewski marzy³, ¿eby
jego syn Aleksander by³
„kimœ” i wierzy³ w swojego
potomka.

- Pan doktor czêsto, gdy
wypisywa³ zwolnienia - przy-
pomina sobie pielêgniarka -
dzieciom lub m³odzie¿y lubi³
powtarzaæ: „niech choruj¹
i nie chodz¹ do szko³y, przy-
najmniej dla mojego synka
bêdzie mniejsza konkuren-

cja!”.
Stefan Dudzik, nauczy-

ciel mieszkaj¹cy w Bia³ogardzie zna³ ca³¹ rodzinê Kwaœniewskich.
Ten nauczyciel jêzyka rosyjskiego lubi mówiæ i ka¿demu chce opo-
wiedzieæ swój ¿yciorys. Jego ojciec zgin¹³ na Wschodzie i Dudzik ci¹-
gle marzy, ¿e jeszcze zobaczy to miejsce, gdzie spoczywaj¹ cz¹stki
ojca.

To Stefanowi Dudzikowi dzisiejszy prezydent Rzeczpospolitej za-
wdziêcza dobr¹ znajomoœæ jêzyka rosyjskiego. W liceum w Bia³ogardzie
uczy³ Olka jêzyka rosyjskiego, ale nie uda³o mu siê zaszczepiæ antyro-
syjskoœci.

- Mnie w 1952 r. usuniêto z pracy - wspomina Stefan Dudzik - za wro-
goœæ do ZSRR. Dlatego, ¿e
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Na bagnetach przyniesiono do Polski komu-
nizm



Swojej sprawy nie zd¹¿y³a z³o¿yæ w s¹dzie pani Ewa S. Oskar¿onym
mia³ byæ Zdzis³aw Kwaœniewski. Kobieta zamierza³a oskar¿yæ lekarza
o nieudany zabieg aborcyjny. Przez doktora Kwaœniewskiego Ewa S.
nigdy nie bêdzie zdrow¹ kobiet¹.

- Nigdy nie zapomnê tego dziada! - krzyczy kobieta. - Gdy pacjentka
pojawia³a siê w drzwiach gabinetu, ten „Stolzman” w lekarskim fartuchu
uwielbia³ ¿artobliwie powiedzieæ: „Niech bêdzie pochwalona... aborcja”...

£OWCA AKOWSKICH G£ÓW

Zbrodnicza morda Stolzmana œni siê mi do dzisiaj...
Ksi¹dz Marian Wojnicki dziêkuje Bogu, ¿e w swoim ¿yciu nie spotka³

Stolzmana. Proboszcz z Drawska Pomorskiego, kiedy podczas kazañ
mówi³ o diable, zawsze przed oczami mia³ tego potwora, o którym opo-
wiadali jego parafianie.

- Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych w czasie Zaduszek - wspomina
ksi¹dz Marian Wojnicki - odwa¿y³em siê pomodliæ za ofiary NKWD i zabi-
tych na Wschodzie. Po nabo¿eñstwie wierni prosili mnie: „Niech ksi¹dz
tego nie mówi, bo

STOLZMAN KSIÊDZA ZABIJE
jak zabija akowców!” Taki by³ wtedy zamordyzm, tak Polacy byli za-

straszeni!
W stanie wojennym w okolicach Drawska Pomorskiego by³ interno-

wany Tadeusz Mazowiecki. Ludzie „Solidarnoœci” dzia³aj¹cy w podzie-
miu zg³osili siê do ksiêdza Wojnickiego. Wiedzieli, ¿e jest on wrogiem
komunizmu i nie ba³ siê swoich pogl¹dów g³osiæ z ambony. Wtedy je-
d e n
z dzia³aczy „Solidarnoœci” powiedzia³ na plebanii:

- Ksi¹dz proboszcz nie ba³ siê Stolzmana, to tym bardziej nie boi siê
Jaruzelskiego...

W 1982 r. ksi¹dz Marian Wojnicki zorganizowa³ w swoim koœciele ze-
branie najwa¿niejszych ludzi „Solidarnoœci”. Pretekstem by³ œlub jedne-
go z synów Tadeusza Mazowieckiego. Ojciec pana m³odego przepust-
kê z internowania na 48 godzin otrzyma³ od samego Czes³awa Kiszcza-
ka, szefa MSW. Œlubu ksi¹dz Wojnicki udziela³ osobiœcie, a potem na
plebani odby³o siê przyjêcie weselne, na którym dyskutowano: „Jak
w przysz³oœci rz¹dziæ Polsk¹?”.
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Zbigniew Dudzik wygra³ szkolny konkurs wiedzy obywatelskiej,
a jednym z pokonanych by³ szesnastoletni Aleksander Kwaœniewski!

- Pewnie Olek ju¿ o tym zapomnia³ - mówi Zbigniew Dudzik. - Mo¿e
to zdjêcie coœ mu przypomni?

Kolega szkolny nie chce wiêcej mówiæ o prezydencie z Bia³ogardu.
Chocia¿ przyznaje, ¿e czasami siê œmieje jak czyta wywiady, których
udziela Kwaœniewski. Przyk³ady?

- Kiedyœ w czasie kampanii wyborczej - wspomina Zbigniew Dudzik -
przeczyta³em w „Gazecie Wyborczej”, ¿e win¹ za swoj¹ pezetpeerowsk¹
przesz³oœæ obarcza ojca. Olek opowiada³, ¿e jego ojciec codziennie s³u-
cha³ „Radia Wolna Europa” i to go tak denerwowa³o, ¿e zarazi³ siê lewi-
cowymi pogl¹dami. K³amstwo! Wiem, czego s³ucha³ i jak pilnie czyta³
„Trybunê Ludu”!

Doktor Wincenty Zaleski widzia³, co czytywa³ Zdzis³aw Kwaœniewski.
Zawsze go dziwi³o, dlaczego tak lubi³ czytaæ po rosyjsku. OdpowiedŸ
znalaz³ w czasie wyborów prezydenckich, kiedy dotar³a do niego prze-
sz³oœæ Zdzis³awa Kwaœniewskiego.

- Wtedy siê dowiedzia³em, ¿e Kwaœniewski to dawny Stolzman - dzie-
li siê swoimi w¹tpliwoœciami doktor Wincenty Zaleski. - Czy on móg³ byæ
ewentualnie pu³kownikiem NKWD? Nie wiem. Chocia¿ bardzo chcia³bym
poznaæ prawdê.

Kiedy siê wje¿d¿a do Bia³ogardu, trzeba przejechaæ obok cmentarza
¿o³nierzy Armii Radzieckiej. To oni na swoich bagnetach przynieœli do
Polski komunizm. Chyba nie ma drugiego miasta w naszym kraju, ¿eby
tak eksponowano sierp i m³ot!

- To teren pu³kownika Stolzmana - denerwuje siê przypadkowy prze-
chodzieñ. - Nie rozumiem, bo

KOMUNA ZDECH£A JAK PIES
a morderców z NKWD i UB siê nie karze. Dlaczego?
Sêdzia Andrzej Jaracz w koszaliñskim s¹dzie zajmuje siê zbrodniami

pope³nionymi na polskim narodzie. Opiesza³oœæ wymiaru sprawiedliwoœci
t³umaczy, ¿e od tych zdarzeñ minê³o pó³ wieku, ¿e coraz mniej ¿yje win-
nych, ¿e œwiadkowie siê nie zg³aszaj¹ na apele prokuratury, ¿e zniszczone
s¹ dokumenty. Sêdzia Andrzej Jaracz zna wersjê ³¹cz¹c¹ Stolzmana ze
Zdzis³awem Kwaœniewskim, ale nie chce siê w tej sprawie wypowiadaæ.

- Mogê tylko oficjalnie powiedzieæ, - oœwiadcza sêdzia Andrzej Ja-
racz - ¿e nazwisko pu³kownika Stolzmana przewija siê w kilku sprawach,
które ju¿ trafi³y, b¹dŸ w najbli¿szym czasie trafi¹ do s¹du.
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trafi³ do obozu w Barkniewie w 1941 r. W obozie niemieckim siedzia³ do
roku 1945, pracuj¹c ciê¿ko fizycznie na poligonie. Gdy w styczniu 1945
r. zbli¿a³a siê ofensywa radziecka, obóz zosta³ zbombardowany przez
sowieckie lotnictwo.

- W czasie tego nalotu, wykorzystuj¹c zamieszanie - opowiada Fran-
ciszek B¹k - uciekliœmy do lasu. Tam ukrywaliœmy siê do czasu przyjœcia
czerwonoarmistów. Gdy ujawniliœmy siê, Rosjanie zamknêli nas w tym
samym obozie.

Franciszek B¹k by³ dumny ze swojego polskiego munduru, rogatyw-
ki i guzików z or³em w koronie. W obozie Rosjanie zabrali mu buty, mun-
dur i rogatywkê. W ostatniej chwili uda³o mu siê ukryæ jeden guzik, który
traktowa³ jak talizman.

- Sowieci rzucili nam niemieckie czapki - wspomina Franciszek B¹k
- kufajki i „walonki”. Wygl¹da³em jak hitlerowiec...

W obozie polscy ¿o³nierze siedzieli wspólnie z Anglikami, Francuza-
mi, Jugos³owianami i „w³asowcami”. PóŸniej do tego miêdzynarodowe-
go towarzystwa zaczêli trafiaæ ¿o³nierze z Armii Krajowej i wojskowi z ar-
mii genera³a Andersa. Wkrótce Polacy stanowili wiêkszoœæ w obozie
w Barkniewie i nasi rodacy byli najgorzej traktowani przez sowieckiego
okupanta.

ROSJANIE PLULI POLAKOM W TWARZ
i straszyli ich Stalinem.
- Wtedy znienawidziliœmy tego Stalina, ale przeklinaæ mogliœmy go tyl-

ko w myœlach. Za kpinê ze Stalina grozi³a kara œmierci.
Obóz w Barkniewie podlega³ i by³ nadzorowany przez podpu³kowni-

ka NKWD. W obozie rz¹dzi³ kapitan NKWD Zakalapin, który by³ Ukraiñ-
cem. W latach 1945-1948 przez obóz przewinê³o siê ponad 800 osób
i tylko nieliczni prze¿yli.

- To by³ drugi czy trzeci dzieñ pobytu w obozie - kontynuuje Franci-
szek B¹k - kiedy us³ysza³em, jak NKWD-iœci mówili miêdzy sob¹: „nada
zdzie³aæ paradok, zawtra pryje¿d¿a pa³kownik Stolzman!”. I rzeczywiœcie
na drugi dzieñ zaje¿d¿a gazik, a z niego wychodzi ten tajemniczy podpu³-
kownik.

- Jak wygl¹da³ podpu³kownik Izaak Stolzman? - pytam, nie mog¹c
opanowaæ ciekawoœci.

- By³ to mê¿czyzna oko³o czterdziestki - odpowiada Franciszek B¹k -
œredniego wzrostu, krêpy, przypominaj¹cy trochê Mongo³a.

- Co to znaczy?
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Dziœ ksi¹dz Wojnicki jest rozczaro-
wany tym, co dzieje siê w naszym
kraju. Nie o tak¹ Polskê walczy³ s³o-
wem. Nie o takiej ojczyŸnie marzy³
przez pó³ wieku swojego kap³añstwa.
Ksi¹dz Wojnicki wy³¹cza telewizor,
kiedy na ekranie pojawia siê Aleksan-
der Kwaœniewski.

- Moi parafianie Kwaœniewskiego
nazywaj¹ Stolzmanem - denerwuje siê
ksi¹dz proboszcz. - Mówi¹, ¿e ojciec
prezydenta to stalinowski zbrodniarz,
który ma na rêkach krew ¿o³nierzy Ar-
mii Krajowej...

Od ksiêdza Wojnickiego otrzymu-
jemy poufny adres. Z plebanii
w Drawsku Pomorskim trafiamy do
chaty pod lasem w miejscowoœci Bro-

kêcino. W tej wiosce ¿yje jeszcze kilku
œwiadków okrutnych zbrodni dokonywanych na Polakach, g³ównie na
AK-owcach. Nie wszyscy chc¹ mówiæ, gdy s³ysz¹ nazwisko Stolzman...

- To jest

CZERWONY ZBRODNIARZ NKWD
- mówi¹ anonimowo zastraszeni mieszkañcy. - Ich nastêpcy s¹ dziœ

szefami firm ochroniarskich, maj¹ broñ, rozleg³e stosunki. Nie chcemy
zostaæ zabici przez anonimowych sprawców.

Czes³aw Superson ma 78 lat i od 1946 r. mieszka na tym terenie.
Przez wiele lat pracowa³ w lesie jako robotnik. Zna dok³adnie ca³y poli-
gon w Bornym Sulinowie, zdepta³ ca³e Barkniewo i dawny obóz. - W tym
obozie po wojnie sowieci przetrzymywali Polaków - wspomina Czes³aw
Superson - g³ównie AK-owców i Andersowców. Mordowali ich, zabijali,
a cia³a zakopywali w do³ach rozsianych po tych rozleg³ych terenach.
Obóz w Barkniewie zniszczyli Rosjanie w latach 1947-48. Czêœæ wiêzio-
nych w roku 1948 by³a ewakuowana, ale gdzie, tego nie wiem. Niedale-
ko mnie mieszka cz³owiek, który w tym obozie siedzia³ za hitlerowców
i za stalinowców. IdŸcie do niego, on na pewno powie wam wiêcej.

Idziemy... I w domu zastajemy 84-letniego staruszka, który nie narze-
ka na swoj¹ pamiêæ. Franciszek B¹k, jako ¿o³nierz Wojska Polskiego,
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zman przyje¿dza³ do obozu w Barkenbrucke, czyli naszego Barkniewa,
dwa razy w tygodnu. Najpierw schwytanym robi³ apel, przes³uchiwa³,
a potem kaza³ wrzucaæ do samochodów i wywoziæ. Polaków roztrzeliwa-
no bez wyroków. Gdy NKWD-ziœci po egzekucji wracali do obozu, pili do
póŸnych godzin nocnych.

SOWIECI OPIJALI POLSKIE TRUPY
ryczeli, œpiewali piosenki jak „Czornyje g³aza”, „Katiusza”, czy pieœni

o wielkim Stalinie. Czasem s³ysza³em jak pijani enkawudziœci mówili
o komendancie Stolzmanie, nazywaj¹c go „wrednyj iwrej - kat”.

Dalsze œlady podpu³kownika Stolzmana znów prowadz¹ do Draw-
ska Pomorskiego. Walerian Pytel, pseudonim „Walentino” by³ podcho-
r¹¿ym w Armii Krajowej. Z Dêbicy przez Warszawê trafi³ do Drawska Po-
morskiego. Tu zacz¹³ organizowaæ ¿ycie sportowe i na stadionie sku-
tecznie ukry³ swoje akowskie korzenie. 

- Nie spotka³em Stolzmana - odpowiada Walerian Pytel - bo jego
sport nie interesowa³ i dlatego nie przychodzi³ na stadion. Ale s³ysza³em
o tym zbrodniarzu. Ostatnio czyta³em o nim w ulotkach, które rozpo-
wszechniano w czasie wyborów prezydenckich. Z nich siê dowiedzia-
³em, ¿e ojcem Aleksandra Kwaœniewskiego jest Izaak Stolzman...

Jerzy Stankowski opuœci³ Warszawê po upadku powstania. D³ugo le-
czy³ powstañcze rany i szuka³ swojego miejsca w ¿yciu. W 1947 r. przy-
jecha³ do Drawska i nikomu siê nie przyzna³, ¿e jest ¿o³nierzem AK. Kil-
ka razy na ulicy otar³ siê o Stolzmana...

- On po Drawsku Pomorskim chodzi³ po cywilnemu - wspomina Je-
rzy Stankowski. - Stolzman mia³ siatkê agentów wœród Polaków. Pamiê-
tam pewne zdarzenie z 1948 r., którego by³em œwiadkiem. Pod Urz¹d
Bezpieczeñstwa w Drawsku przyjecha³y dwie czarne limuzyny, z których
wysiedli wysocy oficerowie radzieccy. W ich towarzystwie Stolzman wy-
szed³ z urzêdu i nie by³o go oko³o dwóch tygodni. Potem znów wróci³
i mo¿na go by³o spotkaæ na ulicy.

Pan Stankowski zapamiêta³ Stolzmana jako mê¿czyznê oko³o czter-
dziestki, œredniego wzrostu, dobrze zbudowanego. Jego cech¹ charak-
terystyczn¹ by³a s³aba znajomoœæ jêzyka polskiego. W kontaktach z Po-
lakami by³ arogancki, butny i pewny siebie. Jerzy Stankowski jest prze-
konany, ¿e i dziœ pozna³by na ulicy Stolzmana.

- Znam plotki mówi¹ce, ¿e Stolzman jest ojcem Aleksandra Kwa-
œniewskiego - mówi Jerzy Stankowski. - Zreszt¹ ca³e Drawsko Pomor-
skie uwa¿a, ¿e naszym
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- Wtedy mi siê wydawa³o, ¿e
ma azjatyckie rysy twarzy. Oczy
mia³ g³êboko osadzone, ciemne
w³osy, twarz oty³¹. Najbardziej
zapamiêta³em jego przenikliwy
wzrok, lodowaty, nieufny, bez-
wzglêdny...

- Jakie mia³ oczy?
- Niebieskie. Te jego dwa

niebieskie „guziki” by³y osadzo-
ne blisko nosa.

- Dlaczego tak dobrze zapa-
miêta³ pan tê twarz, chocia¿ mi-
nê³o ju¿ ponad 40 lat?

- Ta mordercza morda Stol-
zmana œni mi siê do dzisiaj. Te-
go ³ba nie zapomnê do koñca
swoich dni. Stolzman to by³a

wyj¹tkowo okrutna bestia. Ta

BESTIA W LUDZKIEJ SKÓRZE
przynosi³a ze sob¹ œmieræ. Gdy do obozu zostali przywiezieni schwy-

tani przez NKWD i UB „polskie bandyty”, zawsze na drugi dzieñ pojawia³
siê podpu³kownik Stolzman.

- Lubi³ zabijaæ?
- Nie! On nie mordowa³, ale uwielbia³ ogl¹daæ jak zabijano bezbron-

nych ludzi. Najpierw z jego udzia³em odbywa³o siê œledztwo, w trakcie
którego schwytanych Polaków bito, ³amano koœci nóg, r¹k, palców, wyry-
wano paznokcie. Po kilku dniach tak¹ grupê, która prze¿y³a tortury wywo-
¿ono do lasu i rozstrzeliwano. Czêsto s³ysza³em strza³y w lesie. Przed tymi
egzekucjami ¿o³nierze sowieccy wk³adali do gazików szpadle i saperki.

Jesieni¹ 1948 r. Franciszek B¹k podczas przewo¿enia do innego
obozu, uciek³ z transportu. Wraz z koleg¹ ukrywali siê w lasach i bun-
krach. Po roku wyszli z lasu i osiedlili siê w Brokêcinie, gdzie zajêli siê
rolnictwem. Towarzyszem niedoli Franciszka B¹ka by³ osiemdziesiêcio-
letni mê¿czyzna, który boi siê ujawniæ swoje personalia. Anonimowo
mo¿e powiedzieæ:

- Nigdy nie zapomnê ob³êdnego wzroku Stolzmana - mówi starzec -
wyszukuj¹cego wœród z³apanych Polaków ¿o³nierzy Armii Krajowej. Stol-
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- Potem z ulotek dowiedzia³em siê - przyznaje Jan Fiedorowicz - ¿e
Stolzman zmieni³ nazwisko na Kwaœniewski, ¿e adoptowa³ ch³opca
o imieniu Aleksander, ¿e zosta³ lekarzem w Bia³ogardzie. Koniec œwiata!

Myœliwym zakochanym w lasach koszaliñskich jest te¿ T.S., on ma
odwagê przyznaæ siê, ¿e polowa³ z pu³kownikiem Izaakiem Stolzmanem.

- Polowanie odbywa³o siê w sierpniu lub wrzeœniu 1954 r. - mówi T.S.
- Wtedy po raz pierwszy zobaczy³em tego zbrodniarza. Zapamiêta³em to
spotkanie, bowiem dosz³o wtedy do pewnego incydentu. Jeden z ofice-
rów strzeli³ do miotu. Leœniczy zwrócili uwagê ich prze³o¿onemu, gene-
ra³owi, którego nazwiska nie pamiêtam. Genera³ zaj¹³ siê spraw¹. Okaza-
³o siê, ¿e strzelaj¹cym by³ podpu³kownik Stolzman. Tê scenê mam przed
oczami do dziœ. Genera³ zdecydowanym g³osem przywo³a³ Stolzmana,
rykn¹³: „ruki po szwam!”. I ostrzeg³ go, ¿e je¿eli bêdzie strzela³ do miotu,
to ju¿ nigdy nie zobaczy polowania.

T.S. przez ponad 20 lat by³ cz³owiekiem zwi¹zanym z koszaliñskimi
lasami, pe³ni¹c ró¿ne funkcje w miejscowym leœnictwie. Pan T.S. jest
cz³owiekiem wykszta³conym, ma dwa fakultety: magister in¿ynier leœnic-
twa i magister prawa i administracji. Ale jego najwiêksz¹ pasj¹ ¿yciow¹
jest myœlistwo...

- Chocia¿ teraz moim marzeniem jest - wtr¹ca T.S. - upolowanie Stol-
zmana! W przesz³oœci mia³em z nim kilka razy kontakt. W latach piêædzie-
si¹tych mia³ on ok. 40 lat, ok. 170 cm wzrostu, du¿y nos, owaln¹ twarz.
Jeszcze dziœ móg³by stworzyæ jego portret pamiêciowy.

Ten

PORTRET PAMIÊCIOWY UBEKA
w sowieckim mundurze mo¿na zobaczyæ na zdjêciach z lat piêædzie-

si¹tych. Jednak ubecy nie chc¹ wydawaæ kolegów po fachu. Ostatnio
zreszt¹ czuj¹ siê coraz silniejsi. Przecie¿ prezydentem wszystkich ube-
ków jest Aleksander Kwaœniewski!

- Czy Izaak Stolzman w mundurze i Zdzis³aw Kwaœniewski w fartuchu
lekarskim to ta sama osoba? - powtarza pytanie T.S. - Faktem jest, ¿e wi-
dzia³em obu mê¿czyzn. Oni byli do siebie bardzo podobni, niemal iden-
tyczni! To mog³a byæ ta sama osoba...

Od dawna T.S. z uwag¹ przypatruje siê prezydentowi Aleksandrowi
Kwaœniewskiemu, który z up³ywem lat i przybieraniem na wadze staje
siê coraz bardziej kopi¹ pu³kownika.

- Pamiêtam dok³adnie mój ostatni kontakt ze Stolzmanem - mówi T.S.
- To by³o w po³owie lat piêædziesi¹tych. ¯o³nierze radzieccy k³usowali
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PREZYDENTEM JEST SOBOWTÓR STOLZMANA.
Nie s¹dzê, ¿eby by³a to prawda. Nie wierzê, ¿eby Izaak Stolzman

przemieni³ siê w Zdzis³awa Kwaœniewskiego. Chocia¿ muszê dodaæ, ¿e
nigdy nie widzia³em doktora Kwaœniewskiego. Wiem jednak, ¿e ojciec
Aleksandra Kwaœniewskiego siedzia³ w Bia³ogardzie i robi³ pieni¹dze.
Dla Zdzis³awa Kwaœniewskiego „bogiem” by³a forsa! W³adys³awa Zarê-
ba ca³e ¿ycie przepracowa³a jako bibliotekarka w Drawsku Pomorskim.
Pracê rozpoczê³a w lipcu 1946 r. i wielokrotnie mia³a osobisty kontakt
z oficerami NKWD. Nie wie, czy wœród nich by³ Izaak Stolzman, ale to
nazwisko nie jest jej obce.

- Moim s¹siadem by³ Jan Preisner, który pracowa³ w UB jako kierow-
ca - mówi W³adys³awa Zarêba. - Czasami, gdy by³ pijany, opowiada³ mi,
¿e wozi generalicjê na egzekucje Polaków. Wiem, ¿e mój s¹siad czêsto
wyje¿d¿a³ w nocy. Jego organizm nie wytrzyma³ tego napiêcia nerwowe-
go. Jan Preisner prze¿y³ wstrz¹s i zwariowa³. D³ugo leczy³ siê w zak³a-
dach psychiatrycznych. Ale jego choroba pog³êbia³a siê. Pan Janek cho-
dzi³ po Drawsku i opowiada³, ¿e jest Bogiem. Ten cz³owiek, którego te¿
trzeba nazwaæ ofiar¹ NKWD, ju¿ nie ¿yje.

Pani W³adys³awa ma 75 lat, prze¿y³a pobyt na Syberii i wiele w swo-
im ¿yciu widzia³a, ale prawdziwy szok prze¿y³a na fotelu dentystycznym.
Po wyborach prezydenckich wybra³a siê do miejscowej dentystki. Pani
doktor Osiecka w czasie borowania zêba zagadnê³a pani¹ W³adys³awê:

„I co pani powie o tym Stolzmanie, który zosta³ prezydentem Polski?”
Jan Fiedorowicz nie ma ju¿ z czym chodziæ do dentysty, ale jako sta-

ry myœliwy ju¿ dawno trafi³ na trop Stolzmana. Pierwszy raz o nim us³y-
sza³, kiedy na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych Rosjanie zastrzelili w Draw-
sku Pomorskim polskiego ubowca o nazwisku Owczarek.

„Ubek podpad³ Stolzmanowi - us³ysza³ od przyjaciela.”
Potem o tajemniczym pu³kowniku Stolzmanie czêsto rozmawiali my-

œliwi w czasie polowañ. Im wiêcej przy tych pogaduchach by³o wódki,
tym opowieœci by³y barwniejsze. Jedni pili ze Stolzmanem, inni

PILI BRUDERSZAFT ZE STALINEM
a najbardziej odwa¿ni przyznawali, ¿e w koszaliñskich lasach jest

wiêcej ludzkich koœci ni¿ dzików. Jednak dopiero w 1990 r. na ³amach
„G³osu Koszaliñskiego” ukaza³a siê SpowiedŸ ubowca. Ten tajemniczy,
anonimowy ubek opowiedzia³ swój ¿yciorys. Jan Fiedorowicz rozpozna³
w nim jednego z myœliwych. W tej ubeckiej spowiedzi te¿ pad³o nazwi-
sko Stolzmana...
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KTO ZDRADZI£ TEN ZGINIE
W Wa³czu po tych samych ulicach chodz¹ kaci i ofiary. Ludzie

Stolzmana dziœ mog¹ liczyæ na wszystkich: od prezydenta Kwa-
œniewskiego po lekarzy, którzy wydaj¹ zaœwiadczenia o niemo¿liwo-
œci staniêcia przed s¹dem ze wzglêdu na stan zdrowia.

- To ci¹gle bolesny i dra¿liwy dla nas temat - mówi Józef Ho³owski. -
Dziœ ogólnie szanowani ludzie przed laty byli szmatami...

Ten

UBECKI SMRÓD W WA£CZU
siêga roku 1947. Wtedy m³odzie¿ na terenie Gimnazjum Ogólno-

kszta³c¹cego za³o¿y³a nielegaln¹ organizacjê. Przywódc¹ konspiracyj-
nej grupy zosta³ Bogdan Szczucki.

- Nie mieliœmy ¿adnej nazwy - wspomina Józef Ho³owski. - Naszym ce-
lem by³o zbieranie broni, amunicji i dokonywanie oficjalnych form protestu.

Gimnazjalna m³odzie¿ dorysowywa³a uszy i brody na portretach do-
stojników pañstwowych wisz¹cych w szkole. Zdejmowa³a flagi wisz¹ce 
z okazji komunistycznych rocznic. Najodwa¿niejsi ch³opcy rozrzucali
ulotki i g³oœno skandowali: „Precz z komun¹!” lub „Pacho³ki Rosji!”.

- Ju¿ wtedy wiedzieliœmy, co robi³o NKWD w Polsce - wspomina Ma-
rian Baœladyñski. - Chcieliœmy zwróciæ uwagê na stalinowskie zbrodnie.
W tym czasie po raz pierwszy us³yszeliœmy o podpu³kowniku Izaaku Stol-
zmanie...

Dziœ ju¿ mo¿na przytoczyæ tê wypowiedŸ. Marian Baœladyñski od kil-
ku miesiêcy nie ¿yje. On i jego koledzy bali siê i boj¹ wymieniæ to stra-
szne nazwisko.

- Stolzman? Nie chcê mówiæ na ten temat - mówi Józef Ho³owski. -
Marian mia³ odwagê mówiæ o nim i ju¿ nie ma go wœród ¿ywych!

Wiosn¹ 1947 r. funkcjonariusze Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñ-
stwa w Wa³czu aresztowali kilku gimnazjalistów. Tam ich bito 
i kopano. Jeden z oficerów œledczych zaatakowa³ szesnastoletniego
Bogdana Szczuckiego. W czasie szamotaniny

UBEK ODGRYZ£ CH£OPCU UCHO
Ucho¿erc¹ okaza³ siê W³adys³aw ¯urek.
- Bicie trwa³o oko³o 30 minut - zezna³ w œledztwie Waldemar R. - Mia-

³em po³amane ¿ebra, pêkniêty nos i wybite 2 zêby. Nie by³em w stanie
o w³asnych si³ach opuœciæ pokoju przes³uchañ.
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i niszczyli lasy. Interweniowa³em w Bornym Sulinowie u pu³kownika Wa-
silija Klimienki, który skierowa³ mnie do podpu³kownika Stolzmana. Zo-
sta³em przyjêty przez Stolzmana, który zapewni³ mnie, ¿e ukróci k³usow-
nictwo. Oczywiœcie nie za³atwi³ sprawy.

Jeszcze gorzej wspomina kontakt ze Stolzmanem Mieczys³aw Bor-
kowski, by³y leœniczy z Wilczych Lasek.

- Nie mog³em siê pogodziæ z k³usownictwem - wspomina Mieczys³aw
Borkowski - dlatego pojecha³em na skargê do Bornego Sulinowa. Roz-
mawia³ ze mn¹ podpu³kownik Stolzman. Kilka dni póŸniej sowieccy „so³-
daty” ostrzelali mi leœniczówkê z broni maszynowej. Stolzman chcia³
mnie zastraszyæ. Chyba razi³o go god³o polskie, jakie nosi³em na czap-
ce, przypominaj¹ce or³a bia³ego z czasów miêdzywojennych. Do dziœ œni
mi siê zbrodnicza twarz Stolzmana...

Ksi¹dz Marian Wojnicki koniecznie prosi³, ¿eby w Wa³czu odwiedziæ
proboszcza Kunickiego. Ksiêdza z Wa³cza wszyscy znaj¹, bo jest bra-
tem znanej piosenkarki Haliny Kunickiej.

- Co was do mnie sprowadza? - zapyta³ w drzwiach ksi¹dz Kunicki.
- Stolzman? Ten ³owca akowskich g³ów?               
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ustroju Polski Ludowej i podwa¿anie sojuszu ze Zwi¹zkiem Radzieckim.
Pierwszego marca 1949 r. Bogdan Szczucki zosta³ zatrzymany przez
funkcjonariuszy PUBP.

- Bogdan by³ strasznie torturowany - wspomina Krystyna L., siostra. -
Brat mia³ zerwane paznokcie, opuchniêt¹ twarz. W czasie przes³uchañ
by³ bity gumowym kablem, zgniatano mu palce drzwiami, sadzano na no-
dze taboretu. Bogdan by³ przetrzymywany w tzw. „œledziu”, d³ugiej, ni-
skiej celi, gdzie z sufitu lecia³a woda.

W czasie d³ugich zeznañ Bogdan Szczucki przyzna³, ¿e kupi³ pistolet
od Leona Gajewskiego i wkrótce jego kolega zosta³ aresztowany. Potem
przyzna³ siê, ¿e pistolet przechowywa³ u Mariana Baœladyñskiego i nie-
bawem w celi siedzia³ kolejny kolega. Z czasem w areszcie przybywa³o
uczniów: Józef Ho³owski, Tadeusz Zubowicz, Feliks Stanis³awski i inni...

- Po przyjœciu do szko³y sprawdza³o siê kto jest, a kogo nie ma. Jeœli
kogoœ nie by³o, to by³o wiadomo, ¿e na pewno zosta³ wezwany przez
PUBP - mówi Jerzy N.

Wszyscy aresztowani gimnazjaliœci przechodzili przez gabinet W³a-
dys³awa ¯urka. Ten

UBOWIEC O ZWIERZÊCYCH INSTYNKTACH
na ca³e ¿ycie zapisa³ siê w pamiêci przes³uchiwanych.
- Podczas pierwszego przes³uchania ¯urek grozi³ mi, - zezna³ Jerzy

B. - ¿e zginê w wiêzieniu, jeœli nie przyznam siê do przynale¿noœci do nie-
legalnej organizacji i posiadania broni. Oficer œledczy k³ad³ pistolet na
biurku i prze³adowywa³. Mówi³, ¿e mnie zabije i bardzo ba³em siê tych
gróŸb.

- Do dziœ mam œlady po metodach ¯urka - wspomina Józef Ho³owski.
- On uderza³ rêk¹ w ty³ g³owy tak, ¿e g³owa odskakiwa³a mi jak pi³ka i wa-
li³a w œcianê. Jego koledzy bili pejczem po piêtach, kazali robiæ ¿abki,
czy wybijali zêby. Najgorsze by³o siadanie na nodze od sto³ka. To by³
straszny ból, gdy pêk³a mi kiszka stolcowa.

- W czasie przes³uchania, nawet nie wiem kiedy - opowiada³ Tadeusz
Zubowicz - ¯urek ciê¿kim bibularzem uderzy³ mnie z ca³ej si³y 
w rêkê i po³ama³ mi dwa palce. Innym razem kopa³ mnie w podbrzusze.

27 lipca 1949 r. zakoñczono œledztwo, a 19 wrzeœnia gimnazjaliœci
stanêli przed s¹dem. Rozprawa by³a jawna i odbywa³a siê w Wa³czu
przed Rejonowym S¹dem Wojskowym ze Szczecina. Na rozprawê œci¹-
gniêto m³odzie¿ z gimnazjum. Sêdziowie, prokurator i obroñca wystêpo-
wali w mundurach.
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Pobitych ch³opców zawieziono do szpitala na opatrunek. Ubecy t³u-
maczyli lekarzom, ¿e to s¹ chuligani, którzy brali udzia³ w bójce. Prze-
s³uchania trwa³y szeœæ dni.

- Ostatniego dnia przyszed³ oficer œledczy ¯urek - zeznawa³ Wal-
demar R. - Kaza³ mi usi¹œæ na nodze odwróconego taboretu i uderzy³ kil-
ka razy rêk¹ w twarz. Potem kaza³ mi podpisaæ oœwiadczenie, ¿e nie by-
³em bity i ¿e jak bêdê coœ wiedzia³ o organizacji, to mu powiem. Wtedy
te¿ s³ysza³em jak W³adys³aw ¯urek przez telefon rozmawia³ z jakimœ Stol-
zmanem.

Jesieni¹ 1947 r. do gimnazjum w Wa³czu przyjecha³ z referatem pe-
wien dzia³acz Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Kiedy mówca zacz¹³ opowia-
daæ, ¿e papie¿ popiera³ hitlerowskie zbrodnie, wtedy jako pierwszy salê
opuœci³ ksi¹dz Hieronim. Za duchownym posz³a wiêkszoœæ uczniów.
Krótko po tym incydencie ksi¹dz musia³ opuœciæ Wa³cz, a jego miejsce
zaj¹³ ksi¹dz Eustachy Rzepka. Nowy kap³an oficjalnie za³o¿y³ Ko³o Mini-
strantów, a nieoficjalnie by³ opiekunem m³odych i gniewnych gimnazja-
listów. Na plebanii uczniowie s³uchali w radio G³osu Ameryki i Wolnej Eu-
ropy, poznawali tajn¹ historiê Polski i przygotowywali siê do III wojny
œwiatowej.

W marcu 1949 r. mia³y miejsce kolejne aresztowania. Oficjalnie Po-
wiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w Wa³czu rozpocz¹³ œledz-
two 12 lutego 1949 r. Z zachowanych dokumentów wynika, ¿e podsta-
wê stanowi³ donos Czes³awa Krumplewicza, ucznia gimnazjum. W ak-
tach zachowa³y siê dwie kartki zapisane odrêcznie.

Z pierwszego donosu: „...2.02.1949 r. W mieszkaniu byli: Leon Ga-
jewski, Bogdan Szczucki, Mieczys³aw Róg i ja. Bogdan Szczucki zacz¹³
siê ohydnie wyra¿aæ, zwracaj¹c siê do Mietka: „Ty skur... komunisto,
s³u¿ysz Sowietom i Bierutowi! Skur...,

BIERUT SPRZEDA£ POLSKÊ STALINOWI.
Tych skurwysynów, którzy im s³u¿¹ zapier... na œmieræ! Œmieræ ko-

munistom!” Po tych wypowiedziach Szczucki wzi¹³ le¿¹ce na stole no-
¿yce i rzuci³ siê z nimi na kolegê Roga ze s³owami: „Ty komunisto so-
wiecki, ja ciebie zap... . Gdy Sowieci bêd¹ uciekaæ z Polski, my ich bê-
dziemy zap... . Przyjdzie czas, ¿e wszyscy, którzy s³u¿¹ Sowietom, pój-
d¹ na szubienicê!”.

Z drugiego donosu: „...16.02.1949 r. Bogdan Szczucki powiedzia³,
¿a ma mauzera, którym zap... jednego NKWD-zistê!”.

Na tych dwóch donosach oparto akt oskar¿enia przeciwko Bogda-
nowi. Ucznia gimnazjum oskar¿ono o przygotowanie do zmiany si³¹
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sk³onnoœæ do posiadania broni. By³ prowodyrem, z którego brali przy-
k³ad inni uczniowie”.

Ten

MINISTRANT, KTÓRY CHCIA£ OBALIÆ STALINA
nikogo nie prosi³ o ³askê. Bogdan Szczucki wierzy³, ¿e mo¿na w Pol-

sce obaliæ komunistyczne rz¹dy PZPR.
- Kiedy w 1949 r. zabierali go z domu ubecy - wspomina Krystyna L.,

siostra - matka p³aka³a, a Bogdan siê œmia³. Brat powtarza³: „Kochani nie
p³aczcie, ja wrócê!”. Wtedy jeden z ubeków krzykn¹³: „Œmiej siê, œmiej,
u nas bêdziesz p³aka³ krwawymi ³zami”. Brat mia³ nawet pretensje do oj-
ca, ¿e stawia³ W³adys³awowi ¯urkowi wódkê i jedzenie w swojej restau-
racji, ¿eby go uwolniæ. Matka krzy¿em le¿a³a przed cudownym obrazem
Matki Boskiej w Czêstochowie w intencji uwolnienia syna.

Bogdan Szczucki najpierw siedzia³ w Szczecinie, potem w Golenio-
wie. Od wrzeœnia 1950 r. przebywa³ w Oœrodku Pracy przy kopalni „Ar-
tur” w województwie krakowskim. Wszystkie wnioski o warunkowe za-
wieszenie sprawy Najwy¿szy S¹d Wojskowy za³atwia³ odmownie ze
wzglêdu „...na charakter pope³nionych przestêpstw”. O desperacji Jana
Szczuckiego, ojca Bogdana, œwiadczy list do prezydenta Boles³awa Bie-
ruta, w którym pisa³: „Zwracam siê do Prezydenta, a¿eby sw¹ ³ask¹
zwróci³ mi syna, którego bêdê siê stara³ dalej wychowywaæ dla dobra
naszej Polski Ludowej. Za brak opieki nad synem gotów jestem ponieœæ
konsekwencje osobiœcie, byle mój syn móg³ kszta³ciæ siê wzglêdnie pra-
cowaæ przy odbudowie Polski Ludowej, kieruj¹c siê wytycznymi geniu-
szów ludzkoœci, jakimi dla niej s¹ Marks - Lenin - Stalin. Proszê
o uwzglêdnienie proœby inwalidy, ¿o³nierza i ojca”.

Boles³aw Bierut pozosta³ niewzruszony, mo¿e dlatego, ¿e pan

PREZYDENT NIE ZOSTA£ ZALICZONY DO GENIU-
SZÓW LUDZKOŒCI

Bierut pod listem napisa³ adnotacjê: „Nie zas³uguje na u³askawie-
nie!”. Amnestia objê³a Bogdana Szczuckiego 26 lutego 1953 r.

- Bogdan zgin¹³ tragicznie na budowie - mówi Krysytna L. - Sekcja
wykaza³a, ¿e brat mia³ dwukrotnie z³aman¹ podstawê czaszki. Prokurator
ustali³, ¿e sam upad³. Wed³ug mnie i lekarza, brat upadaj¹c nie mog³ do-
znaæ tak ciê¿kich obra¿eñ.

Józef Ho³owski nadal mieszka w Wa³czu. Mê¿czyzna nie chce roz-
mawiaæ o sprawie z 1949 r., a gdy s³yszy nazwisko Stolzman mówi:

39

- Na rozprawie by³ obecny pu³kownik Izaak Stolzman - wspomina
anonimowy informator. - Podobno to on nadzorowa³ œledztwo i przebieg
procesu.

Proces trwa³ kilka godzin i jeszcze tego samego dnia og³oszono wy-
rok. Siedmiu gimnazjalistów zosta³o skazanych na mocy dekretu z 13
czerwca 1946 r. o przestêpstwach szczególnie niebezpiecznych w okre-
sie odbudowy pañstwa polskiego. Bogdana Szczuckiego s¹d skaza³ na
karê piêciu lat pozbawienia wolnoœci za przygotowania do zmiany prze-
moc¹ ustroju pañstwa i za przechowywanie bez zezwolenia broni pal-
nej. Mariana Baœladyñskiego skazano na 2 lata i 6 miesiêcy wiêzenia za
przechowywanie broni. Reszta: Józef Ho³owski, Feliks Stanis³awski, Zbi-
gniew Malinowski, Tadeusz ¯ubowicz i Jerzy B. dostali wyroki w zawie-
szeniu. Wszyscy

SZKOLNI DYSYDENCI, WROGOWIE KOMUNIZMU
przyznali siê do winy. O ich winie œwiadczyli te¿ Czes³aw Krumple-

wicz, Leon Gajewski i Waldemar R. W koñcowym przemówieniu proku-
rator, podw³adny Stolzmana podkreœli³:

- Rodzicie i nauczycielstwo winni zwiêkszyæ sw¹ troskê o m³odzie¿,
otoczyæ opiek¹ i zapewniæ nale¿yte wychowanie.

W „G³osie Szczeciñskim” z 24 wrzeœnia 1949 r. na pierwszej stronie
ukaza³a siê relacja z procesu. Ju¿ sam tytu³ mówi³ wszystko: „Jeszcze
jedno ostrze¿enie dla uczniów i nauczycieli. Otoczyæ m³odzie¿ szczegól-
n¹ opiek¹, odci¹æ j¹ od wrogów Polski Ludowej. Proces 7 uczniów
z Wa³cza”.

Bogdan Szczucki nie ¿yje od 16 lat. Piêædziesiêciojednoletni mê¿-
czyzna zgin¹³ na budowie. Rodzina nie wierzy, ¿e by³ to wypadek przy
pracy.

- To dalszy ci¹g wydarzeñ z 1949 r. Stolzman ma d³ugie ³apy. Nawet
po kilkudziesiêciu latach spe³nia swoj¹ przestrogê, która brzmia³a: „Kto
zdradzi, ten zginie!” - Bogdan ju¿ za „Solidarnoœci” za du¿o mówi³ - pod-
powiada anonimowy cz³onek rodziny.

W aktach bezpieki zachowa³a siê charakterystyka Bogdana Szczuc-
kiego z po³owy lat czterdziestych: „... Urodzony w 1931 r. w Grodnie.
Pochodzenie mieszczañskie. Rodzice posiadaj¹ restauracjê Zacisze.
Ojciec figurant nale¿a³ do PPS-u, lecz za obcoklasowoœæ i wrogi stosu-
nek zosta³ usuniêty. Ojciec w czasach okupacji nale¿a³ do AK na terenie
Grodna i zosta³ skierowany na tutejszy teren. Bogdan ministrant. Jako
uczeñ leniwy i zdemoralizowany przez u¿ywanie alkoholu. Posiada³
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Œledztwo przeciwko funkcjonariuszom Urzêdu Bezpieczeñstwa wszczê-
³a i prowadzi³a Okrêgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Koszalinie. Na trop sprawy z Wa³cza naprowadzi³ przypadek.
12 stycznia 1997 r. czterotomowe akta dotar³y do Wa³cza z wnioskiem o po-
stawienie w stan oskar¿enia W³adys³awa ¯urka, jednego z funkcjonariuszy
Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Wa³czu.

- Zgromadzone materia³y daj¹ dostateczne podstawy do postawienia
zarzutu W³adys³awowi ¯urkowi, ¿e wiosn¹ 1947 r. i w okresie do wrzeœnia
1949 r. pe³ni¹c obowi¹zki oficera œledczego dopuœci³ siê pope³nienia
zbrodni przeciwko ludzkoœci - powiedzia³ Tadeusz Mikucki, prokurator
rejonowy w Wa³czu.

13 stycznia 1997 r. W³adys³aw ¯urek, emerytowany oficer milicji
w stopniu majora zapozna³ siê z aktami sprawy. Dziœ by³y ubek ma 
74 lata i mieszka w S³upsku. Ten

STALINOWSKI KAT JEST ZADOWOLONY Z ¯YCIA
i nie ma zamiaru czekaæ na œmieræ w wiêzieniu.
Z jego ubeckiej teczki osobowej mo¿na poznaæ ¿yciorys: „...rocznik

1926, pochodzenie robotnicze. Zawód: instalator i blacharz. Wykszta³-
cenie: 7 klas szko³y podstawowej i kurs polityczny. Po wyzwoleniu cz³o-
nek PPR, a potem PZPR. Do organów S³u¿by Bezpeczeñstwa wst¹pi³
w lutym 1945 r. z w³asnych chêci i zapatrywañ”.

Z innych dokumentów mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e W³adys³aw ¯urek
ma zalety i wady. Czytamy: „...Znajduje siê na przeciêtnym poziomie in-
telektualnym, ale wykazuje doœæ ideowoœci. W ¿yciu prywatnym posia-
da sk³onnoœci do alkoholu i kobiet”. Jednak te sk³onnoœci ubeka nie by-
³y przeszkod¹, bo by³ on politycznie wyrobiony i przychylnie ustosunko-
wany do demokracji ludowej.

W³adys³aw ¯urek 4 miesi¹ce po rozprawie w 1949 r. zosta³ przenie-
siony do PUBP w Lipianach. Trzy lata póŸniej awansowa³ na kierownika
POBP w S³upsku. A od 1964 r. by³ majorem Milicji Obywatelskiej w S³up-
sku. W 1968 r. ze wzglêdu na stan zdrowia odszed³ na emeryturê odzna-
czony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski!

- Nie przyznajê siê do winy - powiedzia³ W³adys³aw ¯urek prokurato-
rowi. - By³em referentem, a nie oficerem œledczym. Oskar¿onych tylko
doprowadza³em na przes³uchania. Nazwisk nie pamiêtam. Nie znêca³em
siê nad nimi. S¹dzê, ¿e mnie z kimœ pomylili. To wszystko!

Po opuszczeniu prokuratury w Wa³czu W³adys³aw ¯urek zapowie-
dzia³, ¿e jego noga nie stanie w s¹dzie. Przyzna³, ¿e udaje siê na d³ugo-
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- Czy wy wiecie, co dziœ znaczy Stolzman w Polsce?! - i odk³ada slu-
chawkê telefonu.

Z kartoteki bezpieki mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e Józef Ho³owski uro-
dzi³ siê w 1931 r. i wczeœnie straci³ rodziców. Z tego te¿ powodu s¹d
uzna³ ten fakt za okolicznoœæ ³agodz¹c¹ w procesie w 1949 r. S¹d
stwierdzi³, ¿e ch³opiec pozostawa³ pod zgubnym wp³ywem ksiêdza!

Józef Ho³owski kupi³ broñ, ¿eby na wypadek III wojny œwiatowej
móg³ strzelaæ do ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Po pierwszych aresztowa-
niach wrzuci³ broñ do jeziora, ¿eby nie spotka³ go los kolegów. Proku-
rator omawiaj¹c sprawê Józefa Ho³owskiego pyta³:

- Dlaczego ten ministrant chcia³ wywo³aæ III wojnê œwiatow¹?
Marian Baœladyñski zmar³ z nieznanych powodów na pocz¹tku 1998

r. Dziœ za niego mówi¹ dokumenty: „...urodzony w 1931 r. Z powodu
niemoralnego prowadzenia usuniêty z ZMP. Jako uczeñ by³ leniwy,
dumny, zarozumia³y. Wrogo ustosunkowany do ustroju!”.

Marian Baœladyñski siedzia³ kolejno w zak³adach karnych w Szcze-
cinie i w Warszawie. W wiêzieniach warunki by³y makabryczne.

- W pojedynczej celi o szerokoœci 1,8 m by³o nas 15-17 osób - zezna³
przed s¹dem. - Spaliœmy na cementowej posadzce na jednym boku i na
komendê zmienialiœmy po³o¿enie cia³a.

Ch³opak opuœci³ wiêzienie 11 listopada 1951 r. i zosta³ wcielony do
wojska. Pobyt w wiêzieniu bardzo odbi³ siê na jego zdrowiu.

- W Szczecinie w s¹siedniej celi, w czasie mojego pobytu, wykony-
wano wyroki œmierci... - opowiada Marian Baœladyñski.

Feliks Stanis³awski zosta³ w 1949 r. aresztowany jako ostatni. Gdy
by³ bity, wtedy W³adys³aw ¯urek w³¹cza³ radio, ¿eby zag³uszyæ krzyk.

- Ubecy ³amali mi rêce, palce - wspomina Feliks Stanis³awski. - Nade
mn¹ siê najbardziej znêcali, bo nikogo nie wyda³em. Grozili mi wiêzie-
niem i zsy³k¹ na Sybir na bia³e niedŸwiedzie, jeœli pisnê s³ówko.

Dlatego te¿ on przez pó³ wieku ¿y³ w strachu. Feliks Stanis³awski

MILCZA£ PRZEZ 48 LAT O SWOIM ¯YCIOWYM DRAMACIE
i nawet ¿onie i dzieciom nie opowiedzia³, co prze¿y³ w areszcie. 
- Dzisiaj pierwszy raz zeznajê przed prokuratorem - powiedzia³

w paŸdzierniku 1997 r. - Podpisa³em druk zobowi¹zuj¹cy do milczenia 
i nic nie powiedzia³em przez pó³ wieku.

Feliks Stanis³awski przez 50 lat nie zapomnia³ o Izaaku Stolzmanie
i W³adys³awie ¯urku. Ale o swoich katach nie chce rozmawiaæ z dzien-
nikarzami do czasu zakoñczenia procesu s¹dowego.
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ŒMIERDZ¥CY CIEÑ 
KWAŒNIEWSKIEGO

Tajemnice umieraj¹ wraz z ludŸmi. Po przybyciu do Miñska, szukali-
œmy dwóch genera³ów Armii Czerwonej. W latach piêædziesi¹tych byli
oni dowódcami Pó³nocnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Ich dywizje
stacjonowa³y w województwie koszaliñskim. Dwaj

GENERA£OWIE ZE Z£OTYMI ZÊBAMI
mieli znaæ Izaaka Stolzmana.
Genera³ Aleksiej £ukaszyn ju¿ nic nie powie. Od kilku lat nie ¿yje. Ar-

chiwum ojca przej¹³ syn Aleksander, który mieszka gdzieœ w Moskwie. -
Genera³ £ukaszyn nawet gdyby jeszcze ¿y³ - mówi¹ mieszkañcy - to ju¿
by nic nie pamiêta³. Skleroza z¿ar³a wszystkie jego wojskowe tajemnice.

Genera³ Wasyl Klimienko mieszka w Miñsku przy ulicy Rokossow-
skiego. Kiedyœ s³ucha³ rozkazów marsza³ka Rokossowskiego, a dziœ
chodzi ulic¹ jego imienia. Wasyl Klimienko jest powa¿nie chory i od kil-
ku tygodni przebywa w szpitalu. Dziêki ³apówkom mo¿emy stan¹æ przy
jego ³ó¿ku i zadaæ kilka pytañ.

- Czy zna³ pan pu³kownika Izaaka Stolzmana? - pytamy.
- Tak - odpowiada genera³ Wasyl Klimienko.
- Kiedy go pan pozna³?
- Gdzieœ pod koniec II wojny œwiatowej. On by³ wtedy w NKWD. Czê-

sto spotykaliœmy siê w Koszalinie. Potem, gdzieœ oko³o roku 1950 zosta³
przeniesiony do polskiego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Stol-
zman zmieni³ tylko mundur, ale zajmowa³ siê tym samym.

- Czym?!
- On ubija³ swo³ocz z Armii Krajowej!
- Kiedy widzia³ go pan po raz ostatni?
- Chyba w 1954 lub 1955 roku.
- Co mo¿e pan o nim powiedzieæ?
- Z pochodzenia by³ ¿ydowskim Ukraiñcem. Dobrze zna³ jêzyk polski

i dlatego oddelegowano go do Polski. Wiem, ¿e

STOLZMAN CHCIA£ ZOSTAÆ POLAKIEM
i swoj¹ przysz³oœæ wi¹za³ z waszym krajem. Kiedy jednak upad³ stali-

nizm, zdawa³ sobie sprawê, ¿e prêdzej czy póŸniej, zostanie oskar¿ony
o zbrodnie. Dlatego znikn¹³...
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trwa³e zwolnienie lekarskie. I s³owa ubek dotrzyma³. W³adys³aw ¯urek
nie stawi³ siê na ¿adn¹ rozprawê! 5 czerwca 1998 r. do s¹du przys³a³
orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW w Koszalinie. Z pisma
wynika, ¿e

PODW£ADNY STOLZMANA CIERPI NA MIA¯D¯YCÊ
uogólnion¹ mózgu, uszkodzenia miêœnia sercowego i zwyrodnienia

krêgos³upa. Z tego powodu proces odroczono na pó³ roku.
- Jak ¿ycie uczy to ¯urek nie stanie przed s¹dem - ocenia prokurator

Tadeusz Mikucki. - Autorytet lekarzy przes¹dzi³ o wszystkim!
W Wa³czu wszyscy milcz¹ wokó³ sprawy sprzed piêædziesiêciu lat.
Gdy po pó³ wieku ukaza³ siê cieñ Stolzmana wszyscy zachorowali na

amnezjê.
- Stolzman? Ten ubecki morderca?! - powtarza anonimowy ¿o³nierz

Armii Krajowej, mieszkaniec Wa³cza. - Nic nie powiem! Jeszcze w uszach
brzmi¹ mi s³owa, które wypowiedzia³ na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych. Co
powiedzia³? ¯e ten, kto zdradzi, ten zginie...
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DZWONY BIJ¥ NA RAKOWIECKIEJ W GMACHU MSW
ale „ubeckie metody zacierania œladów nadal obowi¹zuj¹.
Potem

W POGONI ZA STOLZMANEM
udaliœmy siê do Izraela. W samym Tel Awiwie ¿yje kilkudziesiêciu

Stolzmanów.
- Nie liczcie, ¿e ktoœ z nich przyzna siê do dzia³alnoœci w NKWD -

przestrzegali nas informatorzy.
Dzwoniliœmy do kilkunastu Stolzmanów. Jednak ¿aden z nich nie

zna³ polskiego jêzyka i nie przyzna³ siê do ukraiñskich korzeni. Na
cmentarzu równie¿ nie znaleŸliœmy grobu Izaaka Stolzmana.

- Spróbujcie skorzystaæ z wywiadu palestyñskiego - podpowiedzia³
nam jeden z polskich ¯ydów.

W Warszawie z³o¿yliœmy wizytê w ambasadzie Palestyny. Osobiœcie
przyj¹³ nas Hafez al Nimer, charge d’affaires. Przy herbatce sondowali-
œmy, czy wywiad palestyñski interesuj¹ ¿ydowscy zbrodniarze?

- Stolzman? Kwaœniewski? Izaak czy Zdzis³aw? - g³oœno myœla³ Hafez
al Nimer. - Czy 

PALESTYNA MA OBALIÆ KWAŒNIEWSKIEGO
na zamówienie polskiej prawicy?
Dyplomata Hafez al Nimer dobrze zna jêzyk polski. Nie by³o wiêc

trudnoœci w wyt³umaczeniu mu, ¿e sprawa Stolzmana powinna byæ wy-
jaœniona w imiê prawdy! Charge d’affaires Palestyny w Polsce nie chci-
a³ rozmawiaæ na temat Aleksandra Kwaœniewskiego. Faktem jest, ¿e pa-
lestyñczycy zainteresowali siê bli¿ej Kwaœniewskim w czasie kampanii
prezydenckiej. I co?!

- Nieoficjalnie mogê powiedzieæ... Proszê tego nie nagrywaæ! - odpo-
wiedzia³ Hafez al Nimer. - Z naszych informacji wynika, ¿e w latach sie-
demdziesi¹tych po raz pierwszy Zdzis³aw Kwaœniewski przebywa³ ze
swoj¹ rodzin¹ w Izraelu!

Zdzis³aw Kwaœniewski by³ studentem Akademii Medycznej im. K. Mar-
cinkowskiego w Poznaniu. Jakim by³ studentem? Odpowiedzi na to pyta-
nie szukaliœmy w dziekanacie Wydzia³u Lekarskiego poznañskiej Akade-
mii Medycznej w Poznaniu, przy ulicy Fredry 10. Chcieliœmy zapoznaæ siê
z dokumentami dotycz¹cymi studenta Zdzis³awa Kwaœniewskiego.

- Proszê wyst¹piæ z oficjalnym pismem do pana dziekana - us³yszeli-
œmy w sekretariacie.
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- Gdzie?!
- Wyjecha³ do Izraela...
Œladów po Stolzmanie szukamy w G³ównej Komisji Badania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu i Instytucie Pamiêci Narodowej. W od-
powiedzi otrzymujemy pismo, podpisane przez prokurator Wandê Ga-
³¹zkê, w którym czytamy:

„... W G³ównej Komisji jak i Okrêgowych Komisjach w Koszalinie
i w Szczecinie nie by³o i nie jest prowadzone postêpowanie wyjaœniaj¹-
ce lub œledztwo w sprawie zbrodniczej dzia³alnoœci pu³kownika NKWD
Izaaka Stolzmana, rzekomo dzia³aj¹cego na terenie Pomorza Zacho-
dniego. Komisji nie s¹ znane losy p³k. Izaaka Stolzmana.

Okrêgowa Komisja w Koszalinie bada³a

DZIA£ALNOŒÆ NKWD NA TERENIE POMORZA
Œrodkowego w ramach œledztwa S. 1/91NK i S. 5/91/NK dotycz¹cych

represjonowania na tym terenie polskiej ludnoœci autochtonicznej w 1945
r. Zebrany materia³ œledczy zosta³ oparty g³ównie na zeznaniach œwiadków
i wynikach kwerend archiwalnych w s¹dowych aktach. Prowadzonych by-
³o tak¿e kilka pojedynczych œledztw w sprawach zabójstw dokonanych
przez ¿o³nierzy radzieckich na polskich obywatelach. Brak dokumentacji
archiwalnej uniemo¿liwia zbadanie dzia³alnoœci NKWD na tamtym terenie”.

Pu³kownik Leon Andrzejewski vel Ajzef Leon by³ funkcjonariuszem
UB. W latach piêædziesi¹tych pe³ni³ funkcjê dyrektora departamentu III
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego. Pu³kownika przekonujemy
do rozmowy na temat tajemnic V Komendy WiN-u. Czy powo³anie przez
„bezpiekê” Wolnoœci i Niezawis³oœci by³o prowokacj¹ stulecia?

- To by³ pomys³ Moskwy - mówi pu³kownik Andrzejewski i nastêpnie
d³ugo uzasadnia swoj¹ tezê.

Potem delikatnie wypytujemy o Humera, Rokossowskiego i na koñ-
cu wymieniamy nazwisko Izaaka Stolzmana...

- Izaak Stolzman? Pu³kownik Stolzman?! - d³ugo zastanawia siê p³k
Leon Andrzejewski. - To nazwisko nie jest mi obce. Wiem, ¿e dzwoni¹,
ale nie wiem, w którym koœciele!

Pu³kownik Andrzejewski z udawan¹ grzecznoœci¹ twierdzi, ¿e nic
wiêcej nie mo¿e powiedzieæ na ten temat. Nawet po kilku tygodniach nie
ma dodatkowych informacji o pu³kowniku Izaaku Stolzmanie.

- Ten wasz Stolzman to jakaœ tajemnicza osoba - mówi przez telefon.
- Nikt o nim nie s³ysza³. Mo¿e to jest fikcyjna postaæ?

Stary „ubek” na pewno ju¿ wie, ¿e
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W Tel Awiwie spotkaliœmy cz³owieka, który z Polski wyjecha³ w 1968
r. Ten mê¿czyzna, rocznik 1918, od urodzenia do wyjazdu z Polski, mie-
szka³ w Szczecinie. Polski ¯yd chcia³by pozostaæ anonimowy. Oto, co
od niego us³yszeliœmy:

- O Izaaku Stolzmanie us³ysza³em od ojca pod koniec lat czterdzie-
stych. Ojciec opowiada³, ¿e to jest ¿ydowski Ukrainiec, który mœci siê na
polskich patriotach. Zapamiêta³em to nazwisko...

Nasz rozmówca pokaza³ nam po¿ó³k³y maszynopis. Tytu³: „Likwida-
cja cz³onków Armii krajowej przez PPR i wywiad sowiecki”. Oto treœæ:

„... G³ówn¹ rolê w likwidacji cz³onków polskiego ruchu podziemnego
odgrywa³y tzw. sowieckie grupy operacyjne wkraczaj¹ce na ziemie pol-
skie wraz z Armi¹ Sowieck¹. By³y to grupy kontrwywiadu sowieckiego,
dzia³aj¹ce na terenie Polski zawsze i przede wszystkim przez przydzielo-
nych specjalnie agentów bezpieczeñstwa polskiego. Grupy te rozpoczê-
³y masowe aresztowania i masow¹ likwidacjê Armii Krajowej tym ³atwiej,
¿e zasta³y ju¿ teren czêœciowo rozpracowany i przygotowany. W czasie
okupacji bowiem wywiad sowiecki rzuci³ na teren Polski powa¿n¹ iloœæ
swoich agentów. Zadaniem ich by³o tylko i wy³¹cznie ustaliæ sk³ad i dane
polskiego ruchu podziemnego po to, aby mieæ gotowe nazwiska i adre-
sy do likwidacji w chwili, kiedy wkroczy Armia Czerwona.

Wiem o tym doskonale, bo sam by³em przydzielony do takiej so-
wieckiej grupy operacyjnej, która dzia³a³a na Pomorzu Zachodnim. Pa-
miêtam, ¿e natychmiast po wkroczeniu wojsk sowieckich

MOIM PRZE£O¯ONYM ZOSTA£ 
PODPU£KOWNIK IZAAK STOLZMAN

To on by³ tym sowieckim agentem rzuconym do Polski przez NKWD. So-
wiecka grupa operacyjna przyst¹pi³a natychmiast do masowych areszto-
wañ. Wiem tak¿e, ¿e konfiskowane przy tej okazji fundusze operacyjne AK
w z³ocie i walucie - w³adze sowieckie wywozi³y natychmiast do Rosji. Areszto-
wanych ¿o³nierzy AK kierowano naprzód od obozu przejœciowego w Rem-
bertowie pod Warszaw¹, a potem do obozu w Dodelanach w koszaliñskim”.

- Kto jest autorem tego zeznania? - zapytaliœmy.
- Nie wiem - odpowiedzia³ polski ¯yd.
- Jak pan wszed³ w posiadanie tego dokumentu?
- Ten maszynopis znalaz³em w papierach ojca, który zmar³ w 1974 roku. 
- Ojciec nic panu o tym nie mówi³?
- Nie.
- Nie rozmawialiœcie o Stolzmanie?
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Dwa tygodnie po wys³aniu pism, otrzymaliœmy pisemn¹ odpowiedŸ.
Profesor, doktor habilitowany Andrzej Obrêbowski, dziekan Wydzia³u
Lekarskiego I napisa³:

„... W nawi¹zaniu do pisma (...) w sprawie udostêpnienia dziennika-
rzom akt osobowych absolwenta wydzia³u lekarskiego Akademii Medycz-
nej w Poznaniu Zdzis³awa Kwaœniewskiego z roku 1952 - wyjaœniam ¿e

W£ADZE UCZELNI NIE UDOSTÊPNIAJ¥ 
AKT STUDENTÓW

osobom postronnym”.
Dlatego te¿ my, osoby postronne nie dowiemy siê, jakim studentem by³

Zdzis³aw Kwaœniewski. Czy jednak z dobrego studenta mo¿e byæ z³y lekarz?!
- To by³ okres powojenny, czas odbudowy - mówi Teofil R., absol-

went poznañskiej Akademii Medycznej z 1953 r. - Wówczas wszystko
odbywa³o siê w przyspieszonym tempie. Zdarza³o siê, ¿e szeœcioletnie
studia lekarskie trwa³y 3 lata. Wtedy chodzi³o o iloœæ absolwentów, a nie
o jakoœæ i fachowoœæ lekarzy.

Zdzis³aw Kwaœniewski, koñcz¹c w 1952 r. poznañsk¹ Akademiê Me-
dyczn¹, mia³ 31 lat. Z nakazem pracy wyjecha³ z Poznania do Bia³ogar-
du. Tam jako kawaler zamieszka³ w kawalerce przy ulicy Lwowskiej 3.

Jako sta¿ysta rozpocz¹³ pracê w szpitalu miejskim w Bia³ogardzie.
Zdzis³aw Kwaœniewski oficjalnie zosta³ zatrudniony 1 stycznia 1953 r.
Czy trzydziestodwuletni lekarz móg³ byæ pu³kownikiem NKWD?

- Po II wojnie œwiatowej w Armii Czerwonej - odpowiada Stanis³aw Krzy-
¿anowski, mieszkaniec Szczecinka - by³o bardzo wielu m³odych pu³kowni-
ków. Osobiœcie spotka³em pu³kowników, którzy mieli niewiele ponad 20 lat!

Stanis³aw Krzy¿anowski, rocznik 1928, w 1946 r. wróci³ z Syberii.
W poszukiwaniu ojca trafi³ do Koszalina. Wtedy zosta³ aresztowany
przez UB i by³ przes³uchiwany przez oficerów NKWD.

- Pu³kownik Stolzman? Izaak Stolzman? - powtarza Stanis³aw Krzy¿anow-
ski. - Znane mi jest to nazwisko. W domu nawet mam ulotki kolportowane
w czasie wyborów prezydenckich przez Konfederacjê Polski niepodleg³ej. Te
ulotki g³osi³y, ¿e Izaak Stolzman to Zdzis³aw Kwaœniewski. Uwierzy³em...

Pan Stanis³aw przez rok wierzy³. Zna³ kilkudziesiêciu ¯ydów, którzy
w latach piêædziesi¹tych zmienili nazwiska. W³aœnie

JEDEN ZE SPOLONIZOWANYCH ¯YDÓW
powiedzia³ mu, ¿e Izaak Stolzman w 1954 r. uciek³ do Izraela. Kto?
- On ju¿ nie ¿yje... - odpowiada Stanis³aw Krzy¿anowski.
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rodzina Kwaœniewskich ma nieczyste sumienie. I Zdzis³aw Kwaœniewski
coœ ukrywa³ i Aleksander

KWAŒNIEWSKI MA CIEMN¥ KARTÊ W SWOIM ¯YCIORYSIE
Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci. Po co obaj przyje¿d¿ali do Izraela?

Z kim siê spotka³ Aleksander Kwaœniewski w Calgary w 1988 r.?!
- Z kim?!
- Z bardzo wa¿nym ¯ydem! Nic wiêcej nie mogê powiedzieæ...
Koniec rozmowy. W tym momencie pojawi³ siê kolejny œlad. Wiado-

mo, ¿e w lutym 1988 r. Aleksander Kwaœniewski zosta³ przewodnicz¹-
cym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL). Jako szef PKOL-u poje-
cha³ na zimowe igrzyska olimpijskie do Calgary. W Kanadzie przebywa³
przez 3 tygodnie. Jako szef olimpijskiej reprezentacji Polski spotyka³ siê
z wieloma osobami. Kim by³ ten bardzo wa¿ny ¯yd?

- Mo¿e Izaak Stolzman? - podpowiedzia³ pewien anonimowy pu³kow-
nik MSW.

I tak ko³o siê zamyka. Prezydent

KWAŒNIEWSKI ZAPL¥TA£ SIÊ W OSZUSTWACH 
JAK W PAJÊCZYNIE

Czy takiemu cz³owiekowi mo¿na wierzyæ?
- Ciekawe, co dziœ o swoim synu powiedzia³by Zdzis³aw Kwaœniew-

ski? - zastanawia siê mieszkaniec Bia³ogardu. - Chocia¿ wiadomo, ¿e
niedaleko pada jab³ko od jab³oni!

Ludzie lewicy z Bia³ogardu chcieli ufundowaæ tablicê pami¹tkow¹,
poœwiêcon¹ Zdzis³awowi Kwaœniewskiemu. Tablica mia³a byæ umie-
szczona na domu rodzinnym Kwaœniewskich w Bia³ogardzie, przy ulicy
Dworcowej 10. Na tablicy mia³ byæ napis: „W tym domu mieszka³ i pra-
cowa³ doktor Zdzis³aw Kwaœniewski (1921-1992), ojciec prezydenta III
RP Aleksandra Kwaœniewskiego”.

- W tej sprawie pojechaliœmy do Warszawy - mówi jeden z inicjatorów
tego przedsiêwziêcia. - Osobiœcie przyj¹³ nas Aleksander Kwaœniewski,
który pozytywnie odniós³ siê do naszego pomys³u.

Jednak pomys³ nie zosta³ zrealizowany. Przeciwko pami¹tkowej ta-
blicy zaprotestowali mieszkañcy domu, którym mieszkali Kwaœniewscy
oraz prawicowcy z Bia³ogardu.

- Tablica pami¹tkowa poœwiêcona Stolzmanowi?! - protestowali. -
Czy mo¿na sobie wyobraziæ wiêksze upokorzenie dla Bia³ogardu?! Czy
chcemy upamiêtniaæ œmierdz¹cy cieñ Aleksandra Kwaœniewskiego?
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- Tak, ale jeszcze w Polsce w latach piêædziesi¹tych. Pamiêtam, ¿e
w roku 1954 lub 1955 s³uchaliœmy „Wolnej Europy”. Wtedy Józef Œwiat³o
wspomina³ Izaaka Stolzmana...

Kim by³ Józef Œwiat³o? To podpu³kownik „bezpieki”, zastêpca dyrek-
tora X Departamentu w ministerstwie Bezpieczeñstwa Publicznego. S³yn-
na „dziesi¹tka” MBP by³a kontrwywiadem partii i dba³a o czystoœæ szere-
gów PZPR. Zwalcza³a równie¿ wrogów komunizmu. Na czele X Departa-
mentu sta³ pu³kownik Anatol Fejgin. W grudniu 1953 r. Józef Œwiat³o

PODPU£KOWNIK „BEZPIEKI” UCIEK£ NA ZACHÓD
Odnalaz³ siê w Nowym Jorku i zaoferowa³ swoje us³ugi radiu „Wolna

Europa”. Od wrzeœnia 1954 r., na falach radiowych opowiada³ o swoich
doœwiadczeniach z pracy w „bezpiece”. Dziœ wiemy, ¿e Józef Œwiat³o
by³ agentem NKWD i by³ wykorzystywany przez wywiad radziecki w grze
z wywiadem amerykañskim.

- Co mówi³ Józef Œwiat³o o Stolzmanie? - kontynuowaliœmy rozmowê.
- To by³o tak dawno, prawie pó³ wieku - odpowiedzia³ polski ¯yd. -

Ju¿ nie pamiêtam dok³adnie. Na pewno nazwisko Stolzmana pad³o kilka
razy w tych pogadankach Œwiat³y.

- W jakim kontekœcie?
- Chyba... Chodzi³o o to, ¿e krwawym katem ¿o³nierzy Armii Krajowej

by³ zbrodniarz w mundurze NKWD, pochodzenia ukraiñskiego.
- Co siê sta³o z Izaakiem Stolzmanem?
- Podobno gdzieœ w po³owie lat piêædziesi¹tych uciek³ do Izraela.

Pewnie zmieni³ nazwisko. Nigdy ju¿ wiêcej o nim nie s³ysza³em.
- Kto w Polsce móg³by najwiêcej powiedzieæ o Stolzmanie?
- Nie wiem, czy ten cz³owiek jeszcze ¿yje.
- Kto?!
- Pu³kownik Leon Andrzejewski, dyrektor Departamentu III MBP. Na-

zwisko Andrzejewski przybra³ on dopiero, gdy zosta³ szefem departa-
mentu. Wczeœniej nazywa³ siê Leon Ajzef...

- ¯yje!
- Ten ¯yd wie wszystko o ¯ydach dzia³aj¹cych w „bezpiece”.
- Rozmawialiœmy o nim. Pu³kownik Andrzejewski twierdzi, ¿e Stol-

zman to jakaœ tajemnicza postaæ, a mo¿e nawet fikcyjna...
- K³amie!
- Czy wie pan, ¿e w Polsce wielu ludzi twierdzi, ¿e Izaak Stolzman to

póŸniejszy Zdzis³aw Kwaœniewski?
- S³ysza³em te plotki. To prowokacja! Chocia¿ jestem przekonany, ¿e
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po polsku: “ch³opcze, daj mi wody”, ale niestety, nie móg³ utrzymaæ w rêku
kubka z wod¹, tak by³ skatowany. Poprosi³em stra¿nika p. £aniewskiego,
który pomóg³ zanieœæ Forstera na ³ó¿ko. O dziwo Albert Forster Gauleiter
N.S.D.A.P. podziêkowa³ po polsku. Nazajutrz przynios³em octu i zrobi³em
Niemcowi ok³ady na rêce i nogi, bo mia³ bardzo spuchniête od bicia. Co kil-
ka dni przychodzi³em do Forstera, prowadziliœmy luŸne rozmowy. W pew-
nym momencie Albert Forster zapyta³ mnie co mnie sk³oni³o, ¿e ja przycho-
dzê do niego, opatrujê go, karmiê itd. Moja odpowiedŸ by³a krótka: zoba-
czyæ jak wygl¹da morderca Polaków. Odpowiedzia³ mi, ¿e i tak w tej chwili
tego nie zrozumiem i bezstronnego os¹du nie wydam. Po pewnym okresie
czasu zawo³a³ ojca i mnie dyrektor Konsumu Urzêdu Bezpieczeñstwa
w Gdañsku. Pan Kamiñski Icek ostrzeg³ ojca i mnie abym nie odwiedza³
Forstera, bo to mo¿e Ÿle siê dla nas skoñczyæ. Po kilku dniach bêd¹c w ma-
gazynie z dodatkami krawieckimi, który znajdowa³ siê na terenie wiêzienia,
poszed³em do Alberta Forstera i powiedzia³em, ¿e ostatni raz przychodzê
do niego, bo zosta³em ostrze¿ony, ¿e mogê mieæ k³opoty, gdy bêdê dalej
siê z nim kontaktowa³. Forster poprosi³ mnie, aby dostarczy³ list do jego zna-
jomego, który mieszka³ w Wrzeszczu przy Morskiej. Ju¿ w tym momencie
Forster nie ukrywa³, ¿e chodzi o pieni¹dze, du¿e pieni¹dze. Po otrzymaniu
listu od Forstera natychmiast zanios³em go do szefa placówki W³adys³awa
Dzimitrowicz, aby odczyta³ pismo. Okaza³o siê, ¿e w tym liœcie Forster na-
kazywa³ przygotowanie dwóch milionów dolarów oraz przekazanie agen-
tom NKWD tych pieniêdzy, wymieniaj¹c ich nazwiska: 1) Izaak Stolzman; 2)
Leeibo Bartkowski, oraz sposób i miejsce ich przekazania. Po oddaniu listu
spotka³em siê znowu z Forsterem. Powiedzia³em mu, ¿e list odda³em i za-
pyta³em go wprost, czy on nie boi siê, ¿e go zdradzê. Krótka by³a odpo-
wiedŸ Alberta Forstera: nienawidzisz Niemców, tak samo nienawidzisz ko-
munistów, dlatego mnie nie zdradzisz. Nastêpnie zapyta³ mnie, dlaczego
tak panicznie bojê siê spotkana z Izaakiem Stolzmanem. Przecie¿ to soju-
sznik, stwierdzi³ ironicznym g³osem. Riposta moja by³a natychmiastowa -
natychmiast waœæ trafi³ w rêce arcyzbrodniarza i mordercy. Forster poprosi³,
abym opowiedzia³ historiê poznania Izaaka Stolzmana, który w okresie miê-
dzywojennym zosta³ przerzucony z terenów Rosji Sowieckiej na tereny wo-
jewództwa lwowskiego, gdzie prowadzi³ dzia³alnoœæ szpiegowsk¹ na ko-
rzyœæ Rosji Sowieckiej. Gdy polski kontrwywiad zacz¹³ deptaæ mu po piê-
tach, zmuszony by³ uciekaæ do Sowietów, gdzie zosta³ skierowany na prze-
szkolenie do NKWD. Po ukoñczeniu szko³y NKWD staje siê zawodowym za-
bójc¹ i bierze czynny udzia³ w grupie Katów, którzy wymordowali polskich
oficerów w Katyniu. Po dok³adnym wykonaniu dzie³a zniszczenia polskiej in-
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CZY IZAAK STOLZMAN 
TO PÓ�NIEJSZY 

ZDZIS£AW KWAŒNIEWSKI, OJCIEC
OBECNEGO PREZYDENTA RP?

Gdzieœ w po³owie 1945 r. wraz z rodzicami przyjecha³em do Gdañska,
w domu rodziców mieœci³a siê komórka kontrwywiadu AK w dzielnicy
Gdañska Wrzeszcz ul. K. Wallenroda 4, której zadaniem miêdzy innymi
by³o zbieranie wiadomoœci o aresztowanych ¿o³nierzach AK, NSZ itd. Do
komórki przychodzi³y wiadomoœci, ¿e w stronê Gdañska s¹ kierowani wiê-
Ÿniowie, którzy nie docieraj¹ do miejsca przeznaczenia tzn. do wiêzienia
celem odbycia dalszej kary, a praktycznie nie byli skazani prawomocnym
wyrokiem S¹du. Ojciec mój postanowi³ pójœæ do pracy w Urzêdzie Bez-
pieczeñstwa Publicznego Gdañsk jako kierownik warsztatu krawieckiego,
a mnie wzi¹³ jako ucznia. Podjêto szczegó³ow¹ penetracje UBP w Gdañ-
sku. Rzeczywistoœæ okaza³a siê koszmarem. Do gdañskiego Urzêdu Bez-
pieczeñstwa Publicznego przywo¿ono tygodniowo od jednej do dwóch
grup ¿o³nierzy AK. Przes³uchania prowadzili NKWD-ziœci - w formie ³ama-
nia r¹k, nóg, wyrywania paznokci itd. Przes³uchania by³y nadzorowane
przez oficerów NKWD, których nie znano, ale podlegali Stolzmanowi. Na-
stêpnie przes³uchanych AK wys³ano transportem samochodowym do
Barkenbrucke - Barkuniewo, gdzie byli rozstrzeliwani od rêki.

Moje spotkanie z Albertem Forsterem by³o zaplanowane. Chcia³em
zobaczyæ wielokrotnego mordercê Polaków z bliska. Po przyjœciu do wiê-
zienia znajomy stra¿nik p. £aniewski zamieszka³y Wrzeszcz ul. Wajdelo-
ty ostrzeg³ mnie ¿eby zachowaæ ciszê, poniewa¿ w celi Forstera znajdu-
je siê Komisja, która prowadzi przes³uchanie. Stan¹³em pod drzwiami,
¿eby pods³uchaæ czego dotyczy przes³uchanie Forstera. Us³ysza³em - ty
durak, mów gdzie z³oto, jak nie powiesz to zabijemy, gdzie dolary itd.
S³ychaæ by³o krzyk ratunku, ratunku i znowu pytania jak poprzednio. Gdy
oprawcy wyszli z celi Forstera, ma³o nie zemdla³em z przera¿enia - byli to
Izaak Stolzman, Bartkowski oraz nieznany mi osobnik.

Gdy Forster pozosta³ sam w celi, nie wiem co we mnie wlaz³o, do tej po-
ry nie mogê zrozumieæ. B³yskawicznie podszed³em do drzwi celi, otworzy-
³em je, Forster le¿a³ skatowany na pod³odze, zamkn¹³em za sob¹ drzwi
i odezwa³em siê do Forstera tymi s³owami: “Niech bêdzie pochwalony Je-
zus Chrystus”. Forster spojrza³ na mnie i zdziwionym g³osem odpowiedzia³
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œniewski jest Polakiem, równie¿ w AK w³aœnie za zdradê ojczyzny zosta³
skazany na karê œmierci. W³aœciwie Zdzis³aw Kwaœniewski by³ ruskim,
a dok³adnie sowieckim ¯ydem. Ojczyzn¹ jego by³ Zwi¹zek Radziecki, po-
niewa¿ by³ urodzony w Rosji, a dziadków mia³ we Lwowie i by³ obywatelem
ZSRR. Zapytujê, kim jest Aleksander Kwaœniewski, nasz prezydent.

Niemcy do ochrony Z. Kwaœniewskiego przeznaczyli 2 agentów nie-
mieckich, widaæ ich na zdjêciu nr 4.

Pytanie do Lucjana Marczyka: Panie Lucjanie, Rosjanie zbli¿ali siê
do Wilna i pana okolicy, co pan wtedy robi³?

Odpowiada Lucjan Marczyk: W 1944 r. na wiosnê uda³em siê do par-
tyzantki (AK) uprzednio namawiaj¹c Zdzis³awa Kwaœniewskiego, aby ra-
zem ze mn¹ uda³ siê do AK. Natomiast razem ze mn¹ po wejœciu wojsk
sowieckich ukrywa³ siê przed Sowietami. Praktycznie to by³o pozorowa-
ne ukrywanie siê Kwaœniewskiego przed Sowietami. W nocy przyby³ do
naszego domu d-ca dru¿yny o ps. WIATR. Zawiadomi³ mnie, ¿e w domu
ukrywamy zdrajcê NKWD, który wydaje dla NKWD AK-owców, ¿e na nie-
go zosta³ wydany wyrok œmierci, ¿e tego gnoja mam zlikwidowaæ. Gdy
d-ca dr WIATR odszed³, zawo³a³em Zdzis³awa Kwaœniewskiego, który
ukrywa³ siê w stodole. Powiedzia³em mu, ¿e dosta³em rozkaz zabiæ go,
bo jest zdrajc¹ i NKWD-zist¹. Powiedzia³em mu, ¿e ¿adnej krzywdy mi
nie zrobi³ i ¿e go nie zabijê. Za dwa dni przyjechali do mnie do domu
NKWD-ziœci Gusiew Paszkow oraz Anasimow. Zosta³em aresztowany,
podczas przes³uchania NKWD-zista Gusiew powiedzia³ mi, ¿e wyda³
mnie najlepszy przyjaciel Izaak Stolzman - Zdzis³aw Kwaœniewski. Dosta-
³em wyrok zaoczny 10 lat ³agrów. Wróci³em do Polski dopiero w 1956 r.
Izaak Stolzman - Zdzis³aw Kwaœniewski wyda³ dla NKWD swoich najlep-
szych przyjació³, którzy z nim pracowali w gminie Lepniszki - p. Boryse-
wicza oraz Dulko Albina, którzy dostali wyroki po 10 lat wiezienia. Izaak
Stolzman za³atwi³ sobie w centrali NKWD pobyt w Polsce oraz nadzór:

1) Nad obozem w Borne Sulinowo, gdzie jednorazowo mog³o mie-
œciæ siê 800-1.000 wiêŸniów.

2) Organizacja Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa w mieœcie
Drawsko Pomorskie.

3) Organizacja Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa w Bia³ogardzie.
W zwi¹zku z powy¿szym Z. Kwaœniewski postanowi³ wraz z rodzin¹

Marczyków udaæ siê do Polski. Po przyjeŸdzie do Polski do miasta Su-
lecino Kwaœniewski oœwiadczy³ p. Krystynie Marczyk, ¿e jedzie studio-
waæ na wydzia³ lekarski do Poznania. Wynaj¹³ prywatne mieszkanie i za-
cz¹³ studiowaæ.
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teligencji, oprawca zosta³ skierowany na Wileñszczyznê. Sowieci zaczêli
wprowadzaæ nowe porz¹dki: zak³adano Ko³chozy, Sowchozy, spó³dzielnie
rzemieœlnicze. Artel, do którego ojciec musia³ siê zapisaæ. Gdy ojciec przy-
szed³ do pracy, w kancelarii Dyrektora Spó³dzielni siedzia³ cywil, który
przedstawi³ siê jako Izaak Stolzman, i ¿e ojciec bêdzie mu szy³ mundur
i ubranie cywilne. Wybuch³a wojna sowiecko-niemiecka. Ubranie i mundur
nie zosta³y uszyte. Izaak Stolzman znikn¹³, ale pozosta³ na WileñszczyŸnie.

Wywiad i kontrwywiad sowiecki posiada³ szereg punktów kontakto-
wych na WileñszczyŸnie przed zajêciem polskich terenów, jak i po zajê-
ciu. Jednym z takich punktów kontaktowych by³a stacja kolejowa Gawia
na trasie Lida-Baranowicze. W³aœnie na tej stacji pojawi³ siê Stolzman,
tam znalaz³ go p. Borysewicz. Stolzman wygl¹da³ na biednego, nie-
szczêœliwego. Po krótkiej rozmowie z nim p. Borysewicz postanowi³ go
zabraæ uznaj¹c, ¿e to jest bardzo porz¹dny i uczciwy cz³owiek. By³ tylko
jeden bardzo powa¿ny k³opot. Izaak Stolzman nie mia³ przy sobie ¿ad-
nych dokumentów mog¹cych stwierdziæ jego to¿samoœæ. Przywióz³ Iza-
aka Stolzmana do Gminy Lepniszki, które znajdowa³y siê w powiecie Li-
da. P. Borysewicz zaproponowa³ mu mieszkanie u p. Marczyk. By³ jeden
pokój wolny, tam te¿ zamieszka³ za niedu¿¹ odp³atnoœci¹, natomiast do-
stawa³ wikt, opierunek itd. za darmo z dobrego serca gospodyni - w³a-
œcicielki. P. Borysewicz, przy pomocy Dulko Albina, za³atwili Stolzmano-
wi dokument to¿samoœci. Auswajs na nazwisko Zdzis³aw Kwaœniewski.

Wszystkie dane w dokumencie by³y fa³szywe za wyj¹tkiem blankietu
oraz piecz¹tek i podpisów stwierdzaj¹cych to¿samoœæ. Ju¿ teraz Izaak
Stolzman z now¹ twarz¹ i danymi zostaje zatrudniony jako t³umacz z po-
moc¹ p. Borysewicza w komendanturze u Niemców w Lepniszkach, al-
bowiem Zdzis³aw Kwaœniewski w³ada³ perfekt jêzykiem niemieckim. Wy-
kona³ dwa zdjêcia: do akt personalnych, które prowadzili Niemcy oraz
do Auswajsu - zdjêcie nr 1 na pierwszej stronie.

Izaak Stolzman vel Z. Kwaœniewski natychmiast za³o¿y³ w domu Marcz-
ków punkt kontaktowy dla agentów sowieckich i wchodzi³ w uk³ady
z Niemcami. Trzeba przyznaæ, ¿e Stolzman-Kwaœniewski zorganizowa³ od-
powiedni¹ siatkê agentów na terenie Wileñszczyzny. Zacz¹³ wspó³pracê
z Niemcami, wykonywa³ specjalne listy nazwisk adresów tych ludzi, którzy
udali siê do partyzantki. W zale¿noœci od sytuacji przekazywa³ je Niemcom
lub partyzantce sowieckiej. Zbiera³ dok³adne wiadomoœci o stanie oddzia-
³ów AK, iloœci ludzi, uzbrojenia itd. Zwerbowa³ dwóch Niemców, z którymi
rabowa³ ¯ydów w Wilnie, równie¿ rabowa³ okoliczne rodziny ¿ydowskie do
1944 r. Sta³ siê bardzo bogatym cz³owiekiem. Wszyscy uwa¿ali, ¿e Z. Kwa-
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przecie¿ to by³ najlepszy przyjaciel. Gdy podeszli pod drzwi i zapukali,
Stolzman otworzy³ i gdy ich zobaczy³, zblad³, rêce zaczê³y mu dr¿eæ, za-
cz¹³ siê j¹kaæ, nie móg³ wypowiedzieæ s³owa. Po kilku minutach zapro-
si³ ich do pokoju, poprosi³ ich, aby zrobili sobie herbaty, wypili po kieli-
chu, a on zaraz przyjdzie. Uciek³ przez okno i tyle go widzieli.

Jak wynika z opowiadañ autentycznych œwiadków, Izaak Stolzman
pochodzi rodem z ZSRR i jest rosyjskim ¯ydem. Zapytujê: a kim jest
nasz Prezydent?

Jak wynika z opowiadania autentycznych œwiadków, prezydent nie
ma ¿adnej rodziny na WileñszczyŸnie, natomiast Aleksander Kwaœniew-
ski chwali siê publicznie, ¿e ma tam jak¹œ rodzinê lub miejscowoœci,
gdzie tu rodzina mieszka³a. Przecie¿ nosi fa³szywe nazwisko, które zo-
sta³o zmyœlone przez p. Borysewicza oraz Dulko Albina.

Proces Karny w S.W. w S³upsku
II Wydzia³ Karny
O odszkodowanie za 10 lat zes³ania
do którego przyczyni³ siê Zdzis³aw Kwaœniewski
ojciec obecnego Prezydenta

Lucjan Marczyk poda³ do S¹du Wojewódzkiego, ¿e na jego osobie
dokonano przestêpstwa oskar¿aj¹c go, ¿e jest zdrajc¹ ojczyzny. Zosta³
skazany na 10 lat ³agrów. S¹d uzna³ ¿¹dania i racjê p. Marczyka i przy-
zna³ mu odszkodowanie 50 tys. z³otych. W moim przekonaniu i odczu-
ciu przyznanie odszkodowania w wysokoœci 50 tys. z³ jest zamkniêciem
ust p. Marczyka, aby dalej nie rozrabia³, bo ojcem prezydenta jest arcy-
zbrodniarz i morderca.

Podajê sygn. Akt II KO. 111/98

Mord nad jeziorem Narocz

Izaak Stolzman-Kwaœniewski dysponowa³ wœród miejscowej lud-
noœci bia³oruskiej i rosyjskiej dobr¹ agenturaln¹ siatk¹. Napaœæ so-
wieckiej brygady im. Woroszy³owa w dn. 26 VIII 1943 r. na Polski Od-
dzia³ Partyzancki Armii Krajowej i zamordowanie ppor. ps. Kmicic i je-
go 80 ¿o³nierzy by³o z inicjatywy Izaaka Stolzmana. Na miejsce Kmici-
ca przyszed³ rtm. Szendzielarz ps. £upaszko, z grup¹ rozbitków pod-
j¹³ dzia³alnoœæ partyzanck¹ jako 5 Brygada Œmierci. £upaszko przeor-
ganizowa³  brygadê. 

***
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1) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, w jaki sposób odby³o
siê rozstanie-zerwanie znajomoœci z Kwaœniewskim?

OdpowiedŸ: W pewnym momencie Kwaœniewski powiedzia³ mi, ¿e
nie jest godzien patrzeæ mi w oczy i rozmawiaæ ze mn¹, poniewa¿ on
jest NKWD-zist¹, a Lucjan mój brat AK-owcem. On jego wys³a³ na Sybir.

2) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, czy Zdzis³aw Kwa-
œniewski posiada³ jakieœ wykszta³cenie?

OdpowiedŸ: Tak, wiem na pewno, ¿e mia³ ukoñczon¹ maturê i wy-
¿sze studia.

3) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, czy Izaak Stolzman -
Z. Kwaœniewski ukoñczy³ studia medyczne w Poznaniu?

OdpowiedŸ: Jednoznacznie NIE.
4) Pytanie do Krystyny Marczyk: Czy pani wie, ¿e Izaak Stolzman -

Z. Kwaœniewski ma lub mia³ rodzinê w Wilnie lub w okolicach Wilna?
OdpowiedŸ: W Wilnie ani pod Wilnem, ani w okolicach Wilna nie mia³
Z. Kwaœniewski ¿adnej rodziny.

5) Pytanie do Lucjana Marczyka: Czy pan wie, ¿e Izaak Stolzman -
Z. Kwaœniewski ma lub mia³ rodzinê w Wilnie lub okolicach Wilna?

OdpowiedŸ: W Wilnie ani pod Wilnem, ani w okolicach Wilna nie mia³
Z. Kwaœniewski ¿adnej rodziny. Natomiast o ile mi wiadomo, to mia³
dziadka lekarza we Lwowie, o tym wiem od lekarza p. Hirsza, który mie-
szka w S³upsku.

6) Pytanie do Krystyny Marczyk: Czy pani Krystynie wiadomo, ¿e Z.
Kwaœniewski mia³ rodzinê we Lwowie?

OdpowiedŸ: Izaak Stolzman mia³ dziadka, który by³ lekarzem. Wiem
od lekarza p. Hirsza, który dziadka zna³ osobiœcie.

7) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krystyno, czy pani wie, ¿e Iza-
ak Stolzman ma jak¹œ rodzinê na zachodzie?

OdpowiedŸ: Tak, ma starsz¹ córkê od syna. Mieszka w Szwajcarii
w Mieœcie Davos. Jest bardzo bogat¹ osob¹. Posiada 2 banki i nie kry-
je siê, ¿e jest rodowit¹ ¯ydówk¹. Na pogrzebie ojca nie by³a, nie wiado-
mo z jakich powodów.

8) Pytanie do Krystyny Marczyk: Pani Krysiu, czy Stolzman utrzymy-
wa³ stosunki kole¿eñskie z osobami z Lepniszek?

OdpowiedŸ: NIE.

Gdy powrócili z zes³ania Dulko Albin oraz Borysewicz nie wiedzieli
o tym, ¿e za przyczyn¹ Stolzmana zostali zes³ani na Sybir. W tym cza-
sie Stolzman mieszka³ w Bia³ogardzie, wiêc postanowili go odwiedziæ,
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Gdzieœ w po³owie 1945 r. wraz z rodzicami przyjecha³em do Gdañ-
ska. W domu rodziców mieœci³a siê Komórka Kontrwywiadu w dzielnicy
Gdañsk-Wrzeszcz ul. K. Wallenroda 4. Do Komórki przychodzi³y wiado-
moœci, ¿e w stronê Gdañska s¹ kierowani wiêŸniowie, którzy nie docie-
raj¹ do miejsca przeznaczenia, tzn. do wiêzienia. Aby rozpoznaæ “spra-
wê” ojciec mój postanowi³ pójœæ do pracy UBP Gdañsk jako kierownik
warsztatu krawieckiego, a mnie wzi¹³ jako ucznia. Podjêto szczegó³ow¹
penetracjê UBP w Gdañsku. Rzeczywistoœæ okaza³a siê koszmarem. Do
gdañskiego UB przywo¿ono tygodniowo od jednej do dwóch grup ¿o³-
nierzy AK. Przes³uchiwania prowadzili NKWD-ziœci w formie ³amania r¹k,
nóg, wyrywania paznokci itd. Ww. przes³uchania by³y nadzorowane
przez Stolzmana. Nastêpnie przes³uchanych “wiêŸniów” wysy³ano
transportem samochodowym w kierunku S³upska. Od 1947 r. zaczêto
stopniowo likwidowaæ obóz Barkniewo, gdzie byli rozstrzeliwani ¿o³nie-
rze Armii Krajowej. W zwi¹zku z tym czêœæ wiêŸniów by³a kierowana do
podziemi przy ulicy Jaracza w S³upsku, gdzie by³a mordowana, nastêp-
nie zasypywana wapnem, gdzie do tej pory le¿¹ ich prochy.

***

Przedsionek Piek³a
W zwi¹zku z tym, ¿e Stolzman zna³ mego ojca, z którym uzgodni³, ¿e

w rezerwie zawsze bêdzie wyprasowany mundur. Gdy by³ w Gdañsku,
dzwoni³ do Konsumu ¿eby przys³aæ mundur, wtedy ojciec posy³a³ mnie
z mundurem do Stolzmana. Wzi¹³em mundur i poszed³em do Urzêdu
Bezpieczeñstwa w Gdañsku. Nios¹c mundur dla Stolzmana nie spodzie-
wa³em siê, ¿e w przeci¹gu 48 godzin znajdê siê w Przedsionku piek³a.

Gdy wszed³em do pomieszczenia, gdzie znajdowa³ siê Leebe Bartkow-
ski, który przygotowywa³ narzêdzia do torturowania ludzi, zamiast zameldo-
waæ swoje przybycie, stan¹³em i przygl¹da³em siê, co Bartkowski robi. Ten-
¿e nie zastanawiaj¹c siê uderzy³ mnie w twarz. Natychmiast odwzajemni³em
Bartkowskiemu. Z opresji wybawi³ mnie Stolzman, który wszed³ prowadz¹c
dwie kobiety, jedn¹ m³odsz¹, drug¹ starsz¹. Okaza³o siê, ¿e  by³y to ¿ona
i córka jednego z uciekinierów, który przyzna³ siê, ¿e u niego w domu prze-
chowywana jest czêœæ narkotyków - zabrano narkotyki i obie panie. Przez
pó³ dnia Szwedzi i Polacy byli przes³uchiwani przez Stolzmana i Bartkowskie-
go. Interesowa³o ich kto i sk¹d dostarczy³ opium na statki, gdzie znajduje siê
miejsce sk³adowania na terenie Trójmiasta, Ustki, S³upska. Gdy skoñczono
ustne przes³uchiwanie i Stolzman nie dowiedzia³ siê sk¹d brano tak du¿e ilo-
œci narkotyków, wtedy przyst¹piono do fizycznego przes³uchiwania.
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21.02.2001 r.
Dominik Dzimitrowicz
ul. XX-lecia 1/50
76-270 Ustka

Sygn. akt 2DS. - 1705/96
2DS. - 2606/99

Pan Prokurator Generalny
Warszawa

ZA¯ALENIE
W zwi¹zku z postanowieniem o umorzeniu dochodzenia 2DS. -

1705/96 oraz 2DS. - 2606/99 p/w Komornikowi Rew. I S³awomir Bart-
kowski oskar¿am prokurator Jagie³³o o brak profesjonalizmu i celowe
zaniechanie, jest prokuratorem dyspozycyjnym! Wnoszê o uchylenie
postanowienia wydanego przez prokurator Jagie³³o i zatwierdzonego
przez prokuratora okrêgowego i oddanie celem przeprowadzenia roz-
prawy. Swoje za¿alenie motywujê w nastêpuj¹cy sposób. Pani prokura-
tor postanowi³a umorzyæ dochodzenie. Jak równie¿ w tym kierunku po-
sz³y Prokuratura Rejonowa i Okrêgowa.Cytujê: “W sprawie niedope³nie-
nia przez komornika Rew. I przy S¹dzie Rejonowym w S³upsku obowi¹z-
ków w zakresie sposobu zbycia zajêtego mienia dokonanego w trakcie
egzekucji prowadzone p/w Dominikowi Dzimitrowicz w 1992 r. Zbycia
go celem osi¹gniêcia korzyœci materialnych tj. o czyn z art. 231 paragraf
2 kk. Wobec braku danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie
jego pope³nienia art. 17 paragraf 1 kk.

Powy¿sze twierdzenie pani prokurator Jagie³³o oraz Prokuratury Re-
jonowej i Okrêgowej jest k³amstwem, matactwem i krêtactwem. Stosuj¹
totaln¹ obronê Komornika Rew. I S. Bartkowskiego, który jest synem
okrutnego i ohydnego zbrodniarza. Przed ujawnieniem, ¿e Prokuratura
S³upska w latach 1947-52 bra³a udzia³ w okrutnych i ohydnych zbro-
dniach, jakie dokonywali NKWD-ziœci, Izaak Stolzman oraz jego pomoc-
nik Bartkowski, przysz³y sêdzia PRL.

Co najmniej je¿eli prokuratura s³upska nie bra³a udzia³u podkreœlam
w okrutnych i ohydnych zbrodniach w podziemiach przy ul. Jaracza to
tolerowa³a i aprobowa³a zamordowanie oko³o 50 mar. obywateli
szwedzkich, zbrodnie na ¿o³nierzach AK, powstañcach Warszawy 1944
r., na ofiarach Wehrmachtu, którzy nie chcieli s³u¿yæ w NRD itd.
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³¹ wepchn¹³ w obytnicê, powtórzy³ siê ten sam scenariusz - ryk cz³owieka
mordowanego. Po zakoñczeniu “eksperymentu” zosta³ zastrzelony strza³em
w ty³ g³owy. Wykonawc¹ by³ Leebe Bartkowski. Izaak Stolzman zarz¹dzi³
przerwê na obiad. Gdy chcia³em opuœciæ przybytek zbrodni zapyta³em czy
mogê pójœæ do domu. Stolzman powiedzia³, ¿e zostanê i pójdê, gdy przyjdzie
czas.

Po jakimœ czasie powróci³ z obiadu Leebe Bartkowski, stan¹³ w roz-
kroku i powiedzia³ do mnie: “Nu ty Goj, czy wiesz, ¿e nasze kamienice
a wasze szubienice, za chwilê zawiœniesz na tym haku!!!”. Po chwili
przyszed³ Izaak Stolzman i zarz¹dzi³ przes³uchanie pozosta³ych Pola-
ków przez Bartkowskiego, a mnie kaza³ pozostawiæ w pokoju.

Natomiast Stolzman wzi¹³ dwóch pomocników i rozpocz¹³ przes³u-
chania marynarzy szwedzkich, zastosowa³ stopniow¹ metodê torturo-
wania, zaczêto od zdzierania paznokci z r¹k i nóg oraz ³amania palców.
Nastêpnie rozgrzanym prêtem-prêtami ci¹gniêto po ca³ym ciele, ple-
cach, nogach, brzuchu, piersiach itd. Krzyk bólu, rozpaczy mêczonych
marynarzy szwedzkich. Gdy torturowano Szwedów i Polaków, Izaak
Stolzman sta³ i przygl¹da³ siê, jak torturowani ludzie krzycz¹. On
uœmiechn¹³ siê, wydawa³o siê, ¿e Stolzman znajduje siê w jakiejœ “eks-
tazie”, która dawa³a mu niesamowit¹ przyjemnoœæ.

Leebe Bartkowski podczas przes³uchania uciekinierów polskich nie
uzyska³ ¿adnych dodatkowych wiadomoœci. Stolzman kaza³ odprowa-
dziæ i rozstrzelaæ.

Dla mnie dano siennik i koc do spania i tak przesiedzia³em ca³¹ noc do
nastêpnego ranka. Rano nastêpnego dnia Stolzman kaza³ Bartkowskiemu
za³adowaæ do samochodu rozstrzelanych Polaków, zawieŸæ do Brze¿na
i zakopaæ. Sam natomiast przy pomocy dwóch NKWD-zistów rozpocz¹³
kontynuacjê wczorajszych przes³uchañ marynarzy szwedzkich, dochodze-
nie prowadzone by³o w jêzyku niemieckim tak, ¿e nic nie rozumia³em. Tyle
mog³em zrozumieæ, ¿e gdy nie by³o po myœli Stolzmana, to wzmaga³o siê
znêcanie. £amanie r¹k, palców, bicie prêtem po ca³ym ciele itd. Gdy przy-
jecha³ Bartkowski, poleci³, aby przygotowaæ do drogi samochód, je¿eli bê-
d¹ pytaæ dok¹d zabiera - powiedzieæ, ¿e Szwedzi s¹ wiezieni na statek,
który ich zawiezie do Królewca - Kalingradu. By³o to k³amstwem i wyprowa-
dzeniem wszystkich “zainteresowanych” w pole. Nastêpnie wszystkich po-
rwanych Szwedów wsadzono do samochodu uprzednio wi¹¿¹c rêce i no-
gi. Konwojenci siedli razem z wiêŸniami. Natomiast Naczelstwo w Gaziku,
a ja z nimi. Ruszyliœmy w stronê Gdynia - Lêbork - S³upsk. W S³upsku po kil-
ku minutach podjechaliœmy pod budynek. Na zewn¹trz budynku by³y
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„Na tapetê” wziêto wiêŸnia, który na piersi mia³ zawieszony Krzy¿. Bart-
kowski kaza³ zdj¹æ krzy¿, lecz przes³uchiwany odmówi³. Stolzman kaza³
Bartkowskiemu powiesiæ go na haku na ³añcuszku od krzy¿a. Postawiono
delikwenta na taborecie i rêce i nogi mia³ zwi¹zane, g³owê prze³o¿ono za
³añcuszek powieszony na haku. Nastêpnie Bartkowski raptownie wyrwa³
³awkê spod nóg. £añcuszek pêk³ pod naprê¿eniem, i jednoczeœnie prze-
ci¹³ prawdopodobnie têtnicê. Krew zaczê³a laæ siê jak z “kranu”. Po kilku
minutach cz³owiek nie ¿y³. Kazano mi pomóc wynieœæ zw³oki oraz zmyæ
pod³ogê. Krew z krzy¿a zmywa³ NKWD-zista. Osobiœcie s³ysza³em jak Stol-
zman mówi³ do Bartkowskiego, ¿e krzy¿ ten weŸmie na pami¹tkê do do-
mu. Nastêpnym do przes³uchania by³ m³ody Polak. Zwi¹zano mu rêce i no-
gi oraz powieszono jak œwiniaka na haku. Obna¿ono doln¹ czêœæ cia³a
i Bartkowski szczypcami zacz¹³ œciskaæ przyrodzenie. Nast¹pi³ niesamowi-
ty krzyk bólu torturowanego cz³owieka. Stolzman kaza³ przerwaæ tortury
i zapyta³ czy ju¿ sobie przypomnia³ sk¹d mieli na statku narkotyki. M³ody
cz³owiek wskaza³ na ma³¿eñstwo z córk¹, które prawdopodobnie mia³o siê
zajmowaæ transportem narkotyków na statki. W pierwszej kolejnoœci wziê-
to seniora rodu, ¿onê i córkê ze zwi¹zanymi rêkoma i posadzono w bliskiej
odleg³oœci od ojca i mê¿a. Zaczêto mu zrywaæ paznokcie z r¹k i nóg, ¿eby
nie krzycza³ - zaplombowano usta. Torturowany cz³owiek kilkakrotnie
mdla³. £amano mu palce u r¹k i nóg, i rêce. Gdy zdjêto opaskê z ust, Bart-
kowski zapyta³ go, czy bêdzie zeznawa³, odpowiedzia³ ¿e tak. Narkotyk -
opium zosta³ przywieziony do miasta Ustka samochodem MO, a eskortê
stanowili milicjanci. Gdy samochód pojecha³ pod statki, ¿o³nierze którzy
plonowali statki szwedzkie zniknêli na czas roz³adunku towaru.

Izaak Stolzman zagrozi³, ¿e je¿eli nie bêdzie mówi³ prawdy, to ¿ona
i córka zostan¹ zgwa³cone a póŸniej zastrzelone. Torturowany mê¿czy-
zna przypomnia³ sobie, ¿e narkotyk by³ przywieziony z Urzêdu Bezpie-
czeñstwa Publicznego w Szczecinie. Stolzman jak to us³ysza³ to siê
wœciek³, zawo³a³ dwóch NKWD-zistów, te¿ ¯ydów, którzy zgwa³cili 15-
letni¹ córkê oraz ¿onê. Po zgwa³ceniu kobiet Stolzman wzi¹³ ze sto³u
aparat, rozwar³ pochwê a Bartkowski wepchn¹³ nagrzany prêt do czer-
wonoœci w skrwawion¹ pochwê dziewczyny. Nast¹pi³ niesamowity krzyk
bólu. Tak samo post¹piono z matk¹ dziewczyny. Nieprzytomne kobiety
wyniesiono do nastêpnego pomieszczenia, gdzie zosta³y zastrzelone.

Stolzman Izaak w dalszym ci¹gu prowadzi³ œledztwo w stosunku do tor-
turowanego mê¿czyzny, nie wierzy³ jego zeznaniom, a ten z uporem mania-
ka powtarza³, ¿e narkotyki zosta³y przywiezione z Urzêdu Bezpieczeñstwa w
Szczecinie. W pewnym momencie kaza³ nagrzaæ prêt, a Bartkowski z ca³¹ si-
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ska i tam zamordowana oraz w podziemiach by³ego Arbeitsamtu w Krema-
torium spalona. Natomiast oficjalna wersja brzmia³a, ¿e jednostka utonê³a
na terenie wód wewnêtrznych lub przyleg³ych do obszaru polskiego, ¿e ar-
mator szwedzki zrezygnowa³ z wydobycia nieop³acalnej sprawy!

Na szkunerze by³em kilkanaœcie dni. Z powodu, ¿e przyjaŸni³em siê
z dowódc¹, por. Walczak Kazimierz “przymkn¹³ oko” na moj¹ penetra-
cjê kad³ubu okrêtu. Chcia³em znaleŸæ miejsce w poszyciu kad³uba,
które by³oby kiedyœ uszkodzone. Takiego miejsca nie znalaz³em.

Kazimierz Walczak nie doczeka³ siê lepszych czasów, odmówi³
wspó³pracy z KGB, zosta³ zamordowany latem 1967 r. 

Prolog
Rok 1968, wiosna. Apel szko³y jak w ka¿dy poniedzia³ek. Z-ca komendan-

ta SSMWOP Kmdr por. Nowosielecki zawiadamia kadrê oraz mar., ¿e nie-
dawno zosta³ odkryty grób zbiorowy ¿o³nierzy z czasów II wojny œwiatowej,
który zosta³ przez odpowiednie s³u¿by przeniesiony na cmentarz wojskowy.

Rok 1966
Wielka Sobota. Koñczy siê mój urlop, idê do pracy. Na kilkanaœcie me-

trów przed bram¹ wejœciow¹ do koszar spotykam mego przyjaciela z pracy.
By³ bardzo przygnêbiony, po prostu w pierwszym momencie nie pozna³em
Pêtlickiego. Na zawo³anie „co siê z Tob¹ dzieje?“, Pêtlicki odpowiedzia³ mi,
¿e rozwi¹zuj¹ jednostkê. Poszliœmy na œniadanie do kasyna. Pêtlicki wzi¹³
dwie setki wódki, wypiliœmy te “setki”, które Pêtlickiemu nie pomog³y, rêce
trzês³y siê jak w jakiejœ chorobie, tego u niego nigdy nie widzia³em. Da³em
mu na pó³ litra wódki oraz zak¹skê. Nastêpnie poszliœmy do pomieszczenia
szefa Kompanii, gdzie mieliœmy zamiar wypiæ i porozmawiaæ. Pêtlicki rozpo-
cz¹³ opowiadanie: “W zesz³ym roku, tj. w 1965 w plutonie mar., poszed³em
na zajêcia z taktyki oraz saperskiego i strzelectwa. Taktykê przeprowadzi³em
w trakcie domarszu, nastêpnie po przejœciach w teren naszych æwiczeñ tu¿
ko³o cmentarzyska nie by³o sensu kopaæ okopów, tak by³ tam zryty teren.
Postanowi³em przesun¹æ pluton o kilkanaœcie metrów w stronê rowu
p/w czo³gowego. Rozstawi³em marynarzy na kopanie okopu do pozycji
strzeleckiej stoj¹c. W pewnym momencie mar, który kopa³ okop do pozycji
strzeleckiej stoj¹c, przerwa³ kopanie. Podszed³ do mnie i zameldowa³ mi, ¿e
dokopa³ siê do zw³ok, a by³o ich kilka a mo¿e kilkanaœcie. Przerwa³em zajê-
cia, pos³a³em pluton, aby æwiczy³ musztrê. Mar, który dokopa³ siê do zw³ok,
jakimœ sposobem wyci¹gn¹³ z kieszeni dokument, który by³ napisany w jê-
zyku nie polskim. Kaza³em przysypaæ zw³oki a pluton zabra³em do koszar.

Po przyjœciu do koszar zameldowa³em z-cy ds. szkolenia Kmdr. No-
wosielskiemu o zakopanych zw³okach, o których zakaza³ rozg³aszania
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kszta³ty pó³ okr¹g³e, od podwórka wklês³e. Po chwili stania na zewn¹trz wysz³o
kilku ludzi. Bartkowski na czele ze swoimi ludŸmi zacz¹³ wy³adowywaæ Szwe-
dów. Po wy³adowaniu ustawiono ich “gêsiego” i poprowadzono do budynku.
Gdy ostatni znikn¹³ w drzwiach, Stolzman kaza³ mi przejœæ na siedzenie obok
niego. Dominik zwróci³ siê do mnie: “przekroczy³eœ próg swego bezpieczeñ-
stwa. Zobaczy³eœ i us³ysza³eœ to, czego nie powinieneœ… widzieæ i us³yszeæ.
W zwi¹zku z tym musia³bym ciebie zabiæ, ale tego nie zrobiê. Zawdziêczasz
swoje ¿ycie Dyrektorowi Konsumu, panu Kamiñskiemu, który wstawi³ siê za to-
b¹. Je¿eli zaczniesz rozpowiadaæ co s³ysza³eœ i widzia³eœ, to zginie ca³a twoja
rodzina i ty w tych podziemiach. Teraz zejdziemy na dó³ do podziemi to zoba-
czysz, ¿e ja ciebie nie ok³amujê.” Rozkaza³ abym szed³ za nim, tak mnie spro-
wadzi³ do podziemia. W pierwszej kolejnoœci poczu³em niesamowity zapach
rozk³adaj¹cych  siê ludzkich cia³ oraz zobaczy³em le¿¹cych pokotem maryna-
rzy szwedzkich, którzy przed kilkoma minutami zeszli do podziemi. Dobijano
z pistoletów tych, którzy dawali oznaki ¿ycia.Gdy chcia³em opuœciæ przedsio-
nek piek³a, Stolzman z³apa³ mnie za ramiê, mówi¹c mi, ¿e muszê jeszcze zo-
baczyæ krematorium i zw³oki, które s¹ zasypywane wapnem: “Jak ty nie bê-
dziesz pos³uszny to spotka ciebie to samo co tamtych”. Podszed³em bli¿ej
zw³ok zasypanych wapnem. Widok by³ straszny, usta otwarte, powieki nie za-
mkniête, wyraz twarzy wykazywa³ grymas - obraz twarzy by³ niesamowity. Do
tej pory mam obraz tego nieboszczyka. Gdy tak przygl¹da³em siê twarzy nie-
boszczyka która mnie zafascynowa³a, do Stolzmana podesz³o dwóch ludzi,
którzy okazali siê prokuratorami prokuratury powiatowej w S³upsku. Przyszli do
Stolzmana uzgodniæ, ilu maj¹ przys³aæ wiêŸniów do zamordowania, spalenia
lub zasypania wapnem. Po uzgodnieniu z nimi, ilu ludzi-wiêŸniów maj¹ dostar-
czyæ, poci¹gn¹³ mnie za NKWD-zistami, którzy ci¹gnêli zw³oki szwedzkiego
marynarza. Raptownie trafiliœmy na kot³ownie, piece krematoryjne. Widok
wk³adanego do pieca cia³a oraz drugiego, pal¹cego siê cia³a marynarza
szwedzkiego. W pewnym momencie straci³em przytomnoœæ, dopiero odzy-
ska³em j¹ w samochodzie, w drodze powrotnej do Gdañska.

Zbrodnie Izaaka Stolzmana wracaj¹ jak bumerang
Rok 1957 - mój przyjaciel Kazimierz Walczak otrzyma³ stanowisko do-

wódcy okrêtu demagnetyzacyjnego, w zwi¹zku z tym z³o¿y³em wizytê na
okrêcie. By³ to szkuner. Kad³ub o budowie drewnianej. Przed dostaniem
siê w polskie w³adanie w³aœcicielem by³ armator szwedzki. Polscy maryna-
rze nazwali go “Œwiêty Jerzy”. Wœród marynarzy - za³ogi, sz³a szeptana
z ucha do ucha wieœæ, ¿e Œwiêty Jerzy zosta³ w piracki sposób obrabowa-
ny przez Sowietów, natomiast za³oga statku zosta³a uprowadzona do S³up-
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NU Dominik, ty pilnuj swojej d… bo Urz¹d Bezpieczeñstwa zaczyna
tob¹ siê interesowaæ. W miesi¹cu czerwcu 1966 w tajemniczych okolicz-
noœciach umiera p.o. komendant szko³y Specjalistów Morskich WOP.
Kmdr por. Nowosielski w trakcie zdawania egzaminów w WSMW.

Rok 1967
Nadszed³ okres, kiedy ja zosta³em przydzielony do CSSMW do Ustki.

Z tym przyniesieniem nie mog³em pogodziæ siê i zacz¹³em staraæ siê o prze-
niesienie do Gdyni. Miêdzy innymi w za³atwianiu przeniesienia do Trójmiasta
bardzo mi pomog³a poprzez swych znajomych pani Leokadia Kordel, zam.
w mieœcie Oliwa - Przymorze. Gdy ju¿ omówi³em z przysz³ym prze³o¿onym
warunki pracy itd., zjawili siê w Ustce admira³ Rudomino oraz Stolzman, który
zaprosi³ mnie do kasyna, oczywiœcie osobne pomieszczenie itd. Po grzecz-
noœciowych wymianach zdañ Stolzman przyst¹pi³ do meritum sprawy.

Kpt. Dzimitrowicz, wyœcie napisali raport o przeniesienie do Gdyni. Ra-
port wasz bêdzie za³atwiony pozytywnie pod warunkiem, ¿e rozpocznie-
cie wspó³pracê z nami. Zostaniecie wys³ani na przeszkolenie do Moskwy,
zostaniecie awansowani itd. Nigdy przedtem ani potem nie by³em tak wy-
prowadzony z równowagi i zdenerwowany, ¿e by³o mi obojêtne jak Izaak
Stolzman odbierze moj¹ odmowê pójœcia na wspó³pracê z GRU. Zapyta-
³em wprost, czy ja te¿ po tym szkoleniu zostan¹ zabójc¹ i morderc¹ i bê-
dê mordowa³ tak jak Izaak Stolzman oficerów polskich w Katyniu, czy bê-
dê musia³ zabijaæ ¿o³nierzy AK tak jak Izaak Stolzman. W Borne Sulinowo
torturowanie w UB Gdañsk ob. szwedzkich celem zdobycia korzyœci ma-
terialnych. Nastêpnie zamordowanie ich w podziemiach Arbeisamtu
w S³upsku. Aby nigdy na œwiat nie wysz³o co siê sta³o z ob. szwedzkimi.

Po pewnym okresie czasu zosta³em wezwany do raportu karnego
do komendanta CSSMW Kmdr Tadeusza Makarewicza i w obecnoœci z-
cy kmdt. ds. szkolenia Kmdr por. Stefana Œwierczewskiego oraz kadro-
wego Kmdr ppor. Borowski oœwiadczy³ mi, ¿e za du¿o gadam - mówiê,
ale co nie powiedzia³, nie wiedzia³. Sam chcia³ abym mu powiedzia³ co
jest grane. W zwi¹zku z powy¿szym komendant oœwiadczy³, ¿e jest
przygotowany wniosek na lekarsk¹ komisjê oraz koperta, któr¹ chcia³ mi
wrêczyæ, ale jej nie przyj¹³em. Oœwiadczy³em komendantowi, ¿e na ko-
misjê nie pojadê bo jestem zdrowy i to jest oszustwo. Wtedy komendant
przedstawi³ nastêpn¹ alternatywê, zostanê aresztowany, osadzony
w wiêzieniu i zdegradowany. Zapyta³em komendanta jaka jest nastêpna
alternatywa; odpowiedŸ krótka: bêdziesz w¹cha³ kwiatki od korzeni.

Do wiadomoœci:
1. Ambasada Królestwa Szwecji, ul. Bagatela 3, 00-585 Warszawa.
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i opowiadania. Powiedzia³ mi, ¿e zg³osi to do odpowiednich w³adz. W mie-
si¹cu lipcu lub sierpniu 1965 r. zgin¹³ mar., który odkopa³ zw³oki, zostaje
powieszony w zagajniku, niedaleko miejsca znalezienia zw³ok. Urz¹d Bez-
pieczeñstwa zaczyna przes³uchiwanie mojej osoby na temat znaleziska
zakopanych zw³ok i kto zezwoli³ w tym miejscu æwiczyæ wojsko. Czy ja
wiedzia³em, ¿e tam s¹ zw³oki i szereg dziwnych pytañ, np. czy ja zgodzê
siê na wspó³pracê ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa itd. Odmówi³em.

Wzywano mnie kilkakrotnie na przes³uchanie, nie wiem co myœleæ
na temat tych przes³uchañ. Mia³em byæ w wielki czwartek na przes³ucha-
niu, jednak nie poszed³em, mam po dziurki w nosie tych przes³uchañ.

Gdy skoñczyliœmy picie zaproponowa³em Pêtlickiemu, ¿e mam pieni¹-
dze, pójdziemy do kasyna, wypijemy po kielichu. Pêtlicki odmówi³, powiedzia³
mi, ¿e on nie ma pieniêdzy i ¿e jest wielka sobota, musi pójœæ do mar oraz po-
móc w domu ¿onie, a by³o ju¿ po godzinie 15.00. Po¿egnaliœmy siê, a ja po-
szed³em na peron kolejki elektrycznej, gdzie czeka³em na poci¹g elektryczny.
Z peronu by³o dok³adnie widaæ czêœæ ulicy, po której sz³o siê w kierunku Brze-
Ÿna. Oko³o 15-20 minut po moim przyjœciu na peron zobaczy³em por. Pêtlic-
kiego jak szed³ w kierunku ulicy skrêcaj¹cej do BrzeŸna, gdzie mieszka³ wraz
z rodzin¹. W pewnym momencie z kierunku nabrze¿a portowego podjecha-
³a Warszawa “Garbus”, z niej wyskoczy³o dwóch ludzi, z³apali por. Pêtlickie-
go za rêce, wykrêcili do ty³u, za³o¿yli kajdanki i wrzucili go do samochodu jak
worek zbo¿a, nastêpnie pojechali w stronê BrzeŸna. Za chwilê przyjecha³ po-
ci¹g elektryczny, pojecha³em do domu. Poniedzia³ek. Drugi dzieñ Wielkano-
cy, mam kontrolnego w jednostce. Przychodzê do pracy i dowiadujê siê, ¿e
por. Pêtlicki nie ¿yje, rozjecha³ go poci¹g w Nowym Porcie podczas przeta-
czania sk³adu przez miasto. Bardzo dziwna sprawa, nie by³o œwiadków picia
wódki w knajpie, bufetowy nie widzia³ w restauracji por. Pêtlickiego, z kim
przyszed³, z kim wyszed³ z restauracji, nikt nic nie wiedzia³.

Przes³uchiwano mnie kilkakrotnie, s³u¿ba bezpieczeñstwa oraz rezy-
dent z KGB. Koniecznie chcia³ siê dowiedzieæ, co por. Pêtlicki mi powie-
dzia³ w toku rozmowy ze mn¹ itd. Kilka dni po pogrzebie por. Pêtlickie-
go mia³em s³u¿bê oficera dy¿urnego jednostki, która by³a w stanie likwi-
dacji. Pe³ni¹cy obowi¹zki komendanta SSMWOP Kmdr por. Nowosie-
lecki wezwa³ mnie do siebie i zacz¹³ dyktowaæ zadania, które mia³em
wykonaæ podczas pe³nienia s³u¿by. Po zakoñczeniu pisania zleceñ
z “g³upia frant” zapyta³em znienacka tak, ¿e nie mia³ czasu na zastano-
wienie siê z odpowiedzi¹. Panie komandorze mar, który znalaz³ doku-
ment przy zw³okach, w jakim by³ pisany jêzyku. Nast¹pi³a konsternacja
ze strony Nowosieleckiego. Nastêpuje odpowiedŸ po szwedzku.
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Zdjêcia nr 1 i 5
Orygina³ zdjêæ 1 i 5 znajduje siê w IPN Komisja Badania Zbrodni Sowieckich,
Gdañsk ul. Nowe Ogrody 30, poniewa¿ na odwrocie tych zdjêæ znajduje siê de-
dykacja z oryginalnym, autentycznym pismem i podpisem Zdzis³awa Kwaœniew-
skiego.
Zdjêcie nr 1 wykonane zosta³o w 1945 r. w Poznaniu. Zosta³o ono wykorzysta-
ne do akt personalnych na Uniwersytecie Poznañskim, celem otrzymania dyplo-
mu lekarskiego. Po przedstawieniu fa³szywych dowodów ukoñczenia studiów le-
karskich, odbycia praktyk i zdania egzaminów. Wszystkie dowody ukoñczenia
studiów by³y i s¹ fa³szywe, wydane przez NKWD.
Zdjêcie nr 5 
Zosta³o wykonane w Polsce w 1947 r. Zdjêcia te zosta³y wykorzystane do wszy-
stkich dokumentów UB, do wniosku o przyznanie ob. polskiego, do legitymacji
UB, ¿e Stolzman jest szefem UD w Bia³ogardzie, Drawsku Pomorskim oraz do
specjalnej przepustki, pozwalaj¹cej na wstêp do Urzêdów BP na ca³ym Pomo-
rzu. 
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Zdjêcia nr 2, 3 i 4
Zosta³y wykonane w jednym czasie. Gdy Izaak Stolzman otrzyma³ pracê u Niem-
ców, wykona³ zdjêcie nr 2 do akt personalnych, do listy narodowoœciowej, po-
niewa¿ zg³osi³ akces, ¿e jest z pochodzenia Niemcem. Zg³osi³ chêæ wst¹pienia do
NSDAP.

2
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Pytania o Stolzmana?
Gdzie Pan zamieszkiwa³? 
- Okolice Okonka w pobli¿u Poligonu Sowieckiego ci¹gn¹cego siê

od torów kolejowych Pi³a Szczecinek a¿ do Gross-Born (Borne Sulino-
wo).

Czym Pan siê zajmowa³? 
- Jestem osadnikiem z okolic Tomaszowa. Przyjecha³em jako m³ody

cz³owiek. Ukoñczy³em najpierw kursy dla leœników, a nastêpnie Technikum
Leœne. Przez wiele lat by³em leœnikiem.

Czy s¹ Panu znane takie miejscowoœci jak np. Barkniewko (Bar-
kienbryge), po³o¿one na terenie tego poligonu? 

- Tak, znam te tereny, gdy¿ moje tereny leœne to poligony dawnej Ar-
mii Czerwonej. Barkniewko to miejscowoœæ po³o¿ona na prawo od dro-
gi brukowej z Marianowa do du¿ych kompleksów leœnych.

Marianowo to du¿y poniemiecki maj¹tek z wieloma budynkami
i przepiêknym jak pamiêtam pa³acem junkierskim. W latach 1947-48
mieszka³o tam bardzo wiele rodzin z Polski Centralnej. Jeszcze do roku
1957-59 by³a to du¿a osada robotników leœnych, wœród których ukrywa-
li siê ¿o³nierze Polski Podziemnej i oficerowie WP. W tych latach wszy-
scy zostali wysiedleni, a ich domy i budynki gospodarcze ca³kowicie zni-
szczone. Œciany pa³acy sta³y siê œcianami ognia artylerii sowieckiej. Do-
t¹d strzelali, dok¹d nie pozosta³a z pa³acu kupa gruzu. Wstêp na te te-
reny by³ zakazany i grozi³o du¿e niebezpieczeñstwo, do zabicia lub za-
giniêcia w³¹cznie. Ruscy so³daci stali przy szlabanach czarno-bia³ych
w odró¿nieniu od polskich czerwono-bia³ych i mówili: „nie lizia, budu
strela³”. Barkniewko (Barkienbryge) to dawne koszary niemieckie, ci¹-
gn¹ce siê w kierunku Bornego Sulinowa. Sta³y do roku 1953-57. Tam
byli przetrzymywani ¿o³nierze i oficerowie Polski Podziemnej wy³apywa-
ni na olbrzymich terenach leœnych tych okolic. ¯o³nierze ci ukrywali siê
wszêdzie. Pochodzili z kresów wschodnich, okolic Warszawy, Kielec-
czyzny, Bia³ostocczyzny i Wileñszczyzny. Œcigali ich i wy³apywali ¿o³nie-
rze ubrani w mundury LWP, jak i Armii Czerwonej (NKWD). Osobiœcie
widzia³em te obozy, gdy¿ zna³em dobrze zastêpcê Dowódcy NKWD pu³-
kownika Izaaka Stolzmana - kapitana Zakalapina. Zakalapin (z pocho-
dzenia Ukrainiec) dwa lub trzy razy obwozi³ mnie swoim gazikiem po
tych terenach. Widzia³em du¿o wynêdznia³ych twarzy wiêŸniów tych ba-
raków. Baraków strzegli wy³¹cznie Rosjanie uzbrojeni w KBK i pepesze.
Zakalapin przedstawi³ mi pewnego razu pu³kownika Stolzmana i mówi³:
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NA zdjêciu nr 4 w 1942 r. na jesieni zosta³a Izaakowi Stolzmanowi - Zdzis³awowi
Kwaœniewskiemu wrêczona legitymacja partyjna NSDAP. W g³êbi zdjêcia stoj¹ dwaj
gestapowcy, którzy brali udzia³ wraz ze Zdzis³awem Kwaœniewskim w rabunku ¯y-
dów. Podczas okupacji przez Sowietów Wilna w 1941 r. ojciec mój pracowa³ w spó³-
dzielni krawieckiej przy ulicy Koñskiej. Gdy ojciec przyszed³ do pracy, zosta³ wezwa-
ny do Kancelarii Dyrektora Spó³dzielni, gdzie siedzia³ cywil, który przedstawi³ siê
jako Izaak Stolzman i powiedzia³, ¿e mój ojciec bêdzie mu szy³ mundur i ubranie cy-
wilne. Wybuch³a wojna sowiecko-niemiecka. Ubranie oraz mundur nie zosta³y uszy-
te. Stolzman nie znikn¹³, ale pozosta³ na WileñszczyŸnie i okaza³o siê, ¿e jest t³u-
maczem w Komendanturze Niemieckiej. Œwietnie zna³ jêzyk niemiecki. W czasie swej
dzia³alnoœci w Komendanturze Niemieckiej Izaak Stolzman - Zdzis³aw Kwaœniewski
wspólnie w dwoma Niemcami na zdjêciu nr 4 (w g³êbi zdjêcia) tworz¹ grupê rabu-
j¹c¹ ¯ydów w Getcie Wileñskim. Rabowali z³oto, bi¿uteriê, dolary itd. … Cytujê
oœwiadczenie naocznego œwiadka zamieszka³ego w chwili wypêdzenia do Getta
w Wilnie ul. Trocka 17. Zamieszkiwa³ na parterze z matk¹, zamê¿n¹ siostr¹ i szwa-
grem. Mia³ 14 lat, nazywa³ siê Boruch, by³ moim przyjacielem. Cytujê: Starszy wie-
kiem ¯yd zwróci³ siê do Izaaka Stolzmana mówi¹c mu: Ty jesteœ ¯ydem i nazywasz
siê Izaak Stolzman, ¿e zabija³eœ polskich oficerów w Katyniu. ¯e podpisa³eœ listê na-
rodowoœciow¹ i jesteœ teraz Niemcem oraz nale¿ysz do partii hitlerowskiej NSDAP
to nas nic nie obchodzi, ale dlaczego nas - ¯ydów mordujesz i zabijasz?
W odpowiedzi Izaak Stolzman - Zdzis³aw Kwaœniewski wyj¹³ z kabury pistolet, za-
strzeli³ ¯yda, moj¹ matkê, ciê¿arn¹ siostrê i szwagra. W jakim jêzyku rozmawia³ Stol-
zman z tym ¯ydem? OdpowiedŸ Borucha: „po ¿ydowsku!”. A gdzie ty by³eœ, ¿e wszy-
stko s³ysza³eœ, a ciebie nie zastrzeli³? OdpowiedŸ ch³opca: „w tym momencie znajdo-
wa³em siê w piwnicy i wszystko widzia³em i s³ysza³em przez bardzo ma³e okienko”.
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Towarzysz Stolzman - ci¹g dalszy
Jest niezaprzeczalnym faktem, ¿e Aleksander Kwaœniewski uro-

dzi³ siê w Bia³ogardzie a wiêc na Ziemiach Odzyskanych, ale jest
równie¿ niezaprzeczalnym faktem, ¿e Stolzman, ojciec Aleksandra
Kwaœniewskiego, by³ zbrodniarzem jako pu³kownik NKWD na terenie
Polski pó³nocno-zachodniej. Œciga³, mordowa³ i nadzorowa³ mordo-
wanie Polaków ze szczególn¹ okrutnoœci¹. Nadzorowa³ procesy m³o-
dzie¿y szkolnej (gimnazjalnej i licealnej) w Wa³czu, Z³otowie i Cz³u-
chowie. Œciga³ i przeœladowa³ autochtoniczn¹ ludnoœæ polsk¹. W Za-
krzewie k/Z³otowa - kolebka polskoœci utrzymuj¹ca swoje wiêzi na-
wet w okresie hitleryzmu. Jest to faktem bezspornym jak równie¿ jest
bezspornym faktem, ¿e na polecenie sowieckich w³adz okupacyj-
nych zosta³ wysadzony obelisk na poligonie w okolicach Barkniewka
(Barkenbryge) wzniesiony rêkoma Polaków w latach piêædziesi¹tych
dla uczczenia pomordowanych. Jest to faktem bezspornym przynaj-
mniej dla tych, którzy w tych latach tam ¿yli, cierpieli i byli przeœlado-
wani. 

Fakty te zna bardzo niewielu Polaków, a bêdzie ich coraz mniej,
o ile nie zostan¹ one ujawnione i przedstawione w sposób obiektyw-
ny, jak to rozpoczêli ludzie z gazety „Tylko Polska”. Chwa³a im za to.
Niektóre z tych faktów znam osobiœcie, a niektóre z opowiadañ ludzi
zajmuj¹cych powa¿ne stanowiska w aparacie przemocy, który by³
nadzorowany przez Towarzysza Stolzmana. Po okrucieñstwach woj-
ny i zniszczeniach w czasie Powstania Warszawskiego w Warszawie
doczeka³em siê tzw. wyzwolenia kraju w dniu 17 stycznia 1945 r.
W poszukiwaniu znoœnych warunków ¿ycia (bytowania) w grudniu
1946 r. wyjecha³em z Dworca Wschodniego w Warszawie na Ziemie
Zachodnie. Do Cz³uchowa. Zaprosi³ mnie tam mój kuzyn, który by³
¿o³nierzem AK i na tamtych terenach ukrywa³ siê przed przeœladowa-
niami ze strony UBP. By³ przeœladowany wy³¹cznie za to, ¿e w sze-
regach AK walczy³ o wolnoœæ Polski i Narodu Polskiego. Tam te¿ po
raz pierwszy mia³em do czynienia z oprawcami z UBP, których pra-
cê nadzorowa³ tow. Stolzman. By³em jednak w tym czasie 15-letnim
dzieckiem, ale ju¿ na w³asnym ciele i w psychice dozna³em czym by-
li i jakie metody stosowali funkcjonariusze UBP w Cz³uchowie. Meto-
dy jakie stosowa³ szef tego urzêdu tow. Strza³ka niczym nie ró¿ni³y
siê od metod stosowanych przez gestapo w Alei Szucha. Po raz dru-
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„eto mój szef, bardzo groŸnyj”. Stolzmana widzia³em wiele razy zarów-
no w okolicach tego obozu, jak i w UBP w Szczecinku - w budynku Ko-
mendy Powiatowej MO. Tereny te ju¿ nie istniej¹. Fragmentami mo¿na
ujrzeæ w trawie i drzewach tylko fundamenty z betonu.

Ilu, zdaniem Pana, mog³o tam przebywaæ wiêŸniów? 
- Myœlê, ¿e jednorazowo od 600 do 1.000. Liczby te zmienia³y siê, bo

jednych wywo¿ono na Syberiê, a innych rozstrzeliwano na miejscu i za-
kopywano w zbiorowych mogi³ach. Mogi³ tych by³o kilkanaœcie i w ka¿-
dej le¿a³o od 3 do kilkunastu Polaków. Byli tam te¿ rozstrzeliwani niewol-
nicy niemieccy przetrzymywani w jednym lub dwu barakach, tego
dok³adnie nie wiem. A tak¿e dezerterzy z Armii Czerwonej. Trzeba pamiê-
taæ, a ja to wiem, ¿e du¿o ¿o³nierzy i oficerów Armii Czerwonej dezerte-
rowa³o i ukrywa³o siê na tych terenach. Oni po dostaniu siê w rêce NKWD
lub Powiatowych UBP byli katowani, a nastêpnie wysy³ani do Zw. Ra-
dzieckiego lub rozstrzeliwani w Barkniewku.

Po roku 1956 ku czci pomordowanych by³ postawiony obelisk, ale
w nied³ugim czasie zosta³ wysadzony w powietrze i ca³kowicie zniszczo-
ny. S³ysza³em od kolegów leœników na ró¿nych naradach, ¿e podobne
³apanki NKWD i UBP robi³y w lasach pomiêdzy Szczecinkiem, Cz³ucho-
wem i Miastkiem. Na tych terenach ukrywali siê ¿o³nierze AK z Wileñ-
szczyzny i Bia³ostocczyzny z oddzia³ów AK „£upaszki”. Ale szczegó³ów
nie znam.

Stolzmana nie widzia³em po roku 1956 lub 1955. Zakalapin wyjecha³
gdzieœ na Ukrainê lub na Bia³oruœ. Opowiada³ mi o tym dowódca Wojsk
Sowieckich z Bornego Sulinowa o nazwisku Bohatyrów - bardzo przy-
stojny Gruzin.

Oficerowie Armii Czerwonej, z którymi siê od czasu do czasu spoty-
ka³em na poligonie lub w lesie, mówili mi, ¿e Izaak Stolzman jest ¯ydem
- wrednym jewrejem, bym nic do niego nie mówi³, bo zginê.
Antoni Janiak, Henryk KuŸba, Józef Jaworski, Józef W³odarczyk -
nazwiska leœników, którzy mieli wstêp na poligon i znali te tereny,
obozy Zakalapina i Stolzmana.
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tow. Stolzman jako przebieg³y ¯yd zosta³ lekarzem w Bia³ogardzie.
W bazie wojsk radzieckich leczy³ oficerów tej jednostki i cz³onków
ich rodzin. Zamieszkiwa³ w ich dzielnicy przy ul. Bohaterów Stalin-
gradu 10. Tam te¿ urodzi³ siê Aleksander Kwaœniewski.

Wystêpowa³ ju¿ pod nazwiskiem Zdzis³awa Kwaœniewskiego.
W tych latach Bia³ogard by³ ma³¹ mieœcin¹, zamieszkan¹ w wiêkszo-
œci przez ¿o³nierzy i oficerów AR i ich rodziny. Wszyscy siê znali
i spotykali. Znali drogi, chodniki i œcie¿ki, którymi siê poruszali.

Towarzysz Stolzman (ju¿ jako Zdzis³aw Kwaœniewski) poza tzw.
Izb¹ Chorych najwiêcej czasu spêdza³ w Powiatowym Urzêdzie BP.
Wtajemniczeni twierdzili i nie bez podstaw, ¿e w dalszym ci¹gu
sprawuje nadzór nad miejscowym UBP i za jego poœrednictwem
kontroluje Wojewódzki UBP w Koszalinie. Tak przynajmniej twierdzi³
pu³kownik Andrzej Soko³owski, z-ca Wojewódzkiego Szefa UBP
w Koszalinie. Ju¿ nie jako Stolzmann lecz jako Zdzis³aw Kwaœniew-
ski (lekarz) zaprzyjaŸni³ siê z miejscowymi leœnikami. (Stolzman na-
miêtnie polowa³, raczej k³usowa³). ZaprzyjaŸni³ siê z in¿. D¹bkow-
skim z nadleœnictwa Bia³ogard. Towarzysz Stolzman by³ przyzwy-
czajony do zabijania i zabijania tego pragn¹³. Okazji do tego dostar-
czy³y mu rozleg³e i bogate w zwierzynê tereny leœne. Nadleœniczy
D¹bkowski zna³ wiele szczegó³ów z ¿ycia Towarzysza Stolzmana,
gdy¿ ten lubi¹cy nadu¿ywaæ alkoholu po ka¿dym polowaniu, w cza-
sie tzw. ostatniego miotu wiele opowiada³ o sobie i swoich bohater-
stwach, gdy pracowa³ w Bornem Sulinowie. Zdzis³aw Kwaœniewski
pi³ tylko szklankami. Kieliszków nie uznawa³ twierdz¹c, ¿e „Bolszyje
sztakany s³u¿¹ do picia wódki, a ma³e sztakañczyki do picia piwa”.
Opowiada³, ¿e by³ lekarzem w Bornem Sulinowie, nigdy nie przyzna-
j¹c siê do tego, ¿e by³ pu³kownikiem NKWD. Nadleœniczy D¹bkow-
ski wiele razy opowiada³ jak to zamroczony alkoholem Zdzis³aw
Kwaœniewski mamrota³ coœ o zbrodniach dokonywanych na Pola-
kach. Mordowanych i rozstrzeliwanych w lasach na poligonie Armii
Radzieckiej.

Gdy dla wyci¹gniêcia wiadomoœci biesiadnicy „ostatniego mio-
tu” po polowaniu (Polacy) usi³uj¹c wyci¹gn¹æ wiêcej wiadomoœci od
Z. Kwaœniewskiego pozorowali przywi¹zanie do socjalizmu i komu-
nizmu oraz w³adzy ludowej, ganili ¿o³nierzy AK, ten w zadumie
wspomina³ „znajecie towaryszczy, my was wyzwolili i my mnogo
tych swo³oczy, bandytów AK ubili”.

***
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gi spotka³em siê z tymi oprawcami w 1955 roku, kiedy z nakazu pra-
cy by³em zmuszony podj¹æ pracê na tym terenie.

Jak ju¿ wspomnia³em, w tym czasie szefem powiatowym UBP
by³ Strza³ka lub Strza³kowski. Nazwiska dok³adnie nie pamiêtam.
Pamiêtam jednak, ¿e mieszka³ niedaleko Cz³uchowa, na skraju wsi
Ka³dowo, w okaza³ym domu jednorodzinnym. W Z³otowie zaœ jego
odpowiednikiem by³ tow. Mazurkiewicz, póŸniejszy szef Pow. UBP
w Cz³uchowie, a ostatnio dla zatarcia œladów swojej bandyckiej
przesz³oœci by³ komendantem Powiatowym MO w Szczecinku. Pra-
cê tych zbirów nadzorowa³ tow. Stolzman lub jego zastêpca, wów-
czas jeszcze kapitan NKWD Zakalapin. Stolzman by³ ¯ydem a Zaka-
lapin Ukraiñcem.

A oto szczegó³y i fakty:
Ojciec Aleksandra Kwaœniewskiego do 1956 roku nie pracowa³

z UBP, lecz jako szef NKWD w Bornem Sulinowie (Gross Born),
nadzorowa³ pracê tego aparatu na terenie Polski pó³nocno-zacho-
dniej.

Informacjami tymi podzielili siê ze mn¹:
1. Gen. £ukszym z Bornego Sulinowa, szef kontrwywiadu na tere-

nie Pó³nocnej Grupy Wojsk Radzieckich w Polsce.
2. Pu³kownik Armii Radzieckiej, szef sztabu w Bornem Sulinowie

Klimienko Wasyl Porfirowicz.
3. Pu³kownik UBP w Koszalinie Andrzej Soko³owski.
Przy czym miejsca dokonanych zbrodni na ¿o³nierzach i ofice-

rach AK, zw³aszcza ze zgrupowania Wileñskiego Oddzia³u AK majo-
ra Zygmunta Szendzielerza ps. „£upaszka”, wskaza³ mi osobiœcie
pu³kownik Armii Radzieckiej Klimienko Basyl Porfirowicz i gen. £uk-
szym. Porfirowicz by³ równie¿ pochodzenia ukraiñskiego, ostatnio
zamieszka³y w Miñsku przy Prospekcie Rokosowskiego 103. Fakty te
oraz ¿yczliwoœæ i bezinteresownoœæ przekona³y mnie, ¿e wielu, bar-
dzo wielu ludzi pe³ni¹cych ró¿ne funkcje w Armii i aparacie bezpie-
czeñstwa Rosji (ZSRR) nie zgadza³o siê z tym, co wyprawiali ich
przeœladowcy z NKWD na czele z tow. Stolzmanem. Oficerowie ci
w licznych rozmowach ze mn¹ nie wyra¿ali siê inaczej o tow. Stol-
zmanie jak „wrednyj iwrej”.

W po³owie lat 50-tych, w czasie tzw. odwil¿y gomu³kowskiej, SB
czêœciowo rozwi¹zano, ograniczaj¹c ich bezprawie. Pozbawiono
równie¿ NKWD sprawowania w³adzy nad tym aparatem przemocy.
Kapitana Zakalapina odes³ano do Zw. Radzieckiego (na Ukrainê) zaœ
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Powiedzia³: „Towarzysze, przed nami idzie 100-tysiêczna armia
Polaków, oczyszczaj¹c nam teren (nie u¿y³ okreœlenia Armia Polska).
Za nami idzie 170-tysiêczna armia ocala³ych cudem na wschodzie
¯ydów, aby obj¹æ w³adzê i zbudowaæ w Polsce socjalizm.”

Teren oczyszcza³a nie tylko armia polska. By³a tak¿e armia ra-
dziecka, której ¿o³nierze przelewali krew. ¯ydzi cudem ocaleni na
Wschodzie nie szli niezorganizowani. To oni powo³ali rz¹d dla Polski
w dawnym Zwi¹zku Radzieckim. Ich ramieniem zbrojnym, podtrzy-
muj¹cym ich w³adzê w Polsce, nie by³a Armia Polska, ale Armia Ra-
dziecka, formacje NKWD i utworzone przez nich takie formacje jak
Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego, Milicja Obywatelska, Korpus
Bezpieczeñstwa Publicznego i Informacja Wojskowa. Organizacjami
politycznymi by³y zaœ PPR i PPS, a od 1948 roku PZPR, której kie-
rownictwo znajdowa³o siê niezmiennie w rêkach ¯ydów. ¯ydzi,maj¹c
takie oparcie i w³adzê, opanowali administracjê we w³adzach i urzê-
dach pañstwowych, w instytucjach gospodarczych, w przedsiêbior-
stwach, w instytucjach informacji i propagandy, w organizacjach
spo³ecznych i stowarzyszeniach, w szko³ach i na uczelniach, w Pol-
skiej Akademii Nauk i instytutach naukowych, a nale¿y przyznaæ, ¿e
by³a to wyj¹tkowa miernota. Tak te¿ pozostaje do dnia dzisiejszego.
Dlatego nie mo¿na ruszyæ ze sto³ków tzw. starej nomenklatury, bo to
oni g³ównie j¹ tworz¹, a samych siebie s¹dziæ i zwalniaæ nie bêd¹, bo
to nie le¿y w ich narodowo-¿ydowskim interesie. Aby ich ruszyæ, mu-
si szybko rosn¹æ œwiadomoœæ Polaków, zw³aszcza w dziedzinie za-
gro¿enia dla Polski i Polaków ze strony miêdzynarodowego syjoni-
zmu. Z ich agreywn¹ kampani¹ k³amstw i oszczerstw zderzyliœmy siê
niedawno podczas wydarzeñ na ¯wirowisku i w Jedwabnem. Aktual-
nie chc¹ ograniczyæ do minimum i tak u³omn¹ ustawê lustracyjn¹.

Wœród 170-tysiêcznej rzeszy ocala³ych na wschodzie ¯ydów
znajdowa³ siê wówczas kapitan tow. STOLZMAN. Towarzysz Stol-
zman pod koniec lat 40-tych i na pocz¹tku lat 50-tych by³ ju¿ pu³kow-
nikiem NKWD. To w³aœnie on nadzorowa³ i koordynowa³ z ramienia
NKWD pracê Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego terenów Pomorza
Zachodniego, œciœle dawne powiaty: Drawsko, Bia³ogard, Szczeci-
nek, Ko³obrzeg oraz miejscowoœci: Po³czyn, Jastrowie, Okonek. Pla-
cówka NKWD, któr¹ kierowa³ pu³kownik STOLZMAN znajdowa³a siê
w GROSS-BORN, obecnie Borne Sulinowo. Zadaniem s³u¿by bezpie-
czeñstwa, któr¹ kierowa³ z ramienia NKWD tow. STOLZMAN, by³o
wy³apywanie ¿o³nierzy AK, NSZ i innych organizacji walcz¹cych
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£atwiej zidentyfikowaæ wroga narodu, gdy w czasie pokoju
znienacka napada na cudzy kraj z zewn¹trz i gdy po zwyciêstwie
ustanawia w tym kraju swoje prawa, czêsto krwawe, wymierzone
przeciwko podbitemu narodowi. 

Znacznie trudniej dostrzec agresora, gdy przyodziany odpowie-
dni¹ ideologi¹ w imiê wolnoœci wypiera pierwszego i zajmuje jego
miejsce w sposób „braterski”, ale podstêpny. Gdy obwieszcza siê
wybawc¹ tego narodu. Tak by³o z agresj¹ ¿ydostwa w latach 1944-
45 na nasz kraj, gdy wyzwoliciele, przyodziani w radzieckie a czêsto
i polskie mundury, wyposa¿eni w odpowiednie dokumenty, legityma-
cje partyjne oraz ideologiê marksistowsko-leninowsk¹, pozornie wy-
zwalali nasz kraj spod okupacji hitlerowskiej. Pozory by³y tym wiêk-
sze, bo przywrócono w Polsce polskie nazwy, a rz¹dy i urzêdy prze-
sz³y w rêce ludzi mówi¹cych po polsku, nosz¹cych polskie nazwiska,
posiadaj¹cych polskie obywatelstwa (które sami sobie nadawali).

Rzeczywistoœæ by³a jednak inna. Trafnie okreœli³ je ¯yd Jakub
Berman w przemówieniu do ¿ydowskiego aktywu PPR w 1946 roku.
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Kiedy syn Izaaka Stolzmana
przeprosi za dokonanie 

ludobójstwa na narodzie polskim?
Po dok³adnym wykonaniu dzie³a zniszczenia polskiej inteligencji

w Katyniu, oprawcy ¿ydowscy zostali skierowani do Wilna, gdzie
otrzymali zadanie przes³uchiwania zatrzymanych Polaków w wiêzie-
niu na £ukiszkach. Stosowali mordercze sposoby tortur, zmuszali
aresztowanych g³odem, biciem, ³amaniem r¹k, nóg, zrywaniem pa-
znokci itd. Nastêpnie strza³em w ty³ g³owy w piwnicach wiêzienia
koñczyli przes³uchanie.

Natomiast Izaak Stolzman za dokonanie „czynów” otrzyma³ pe³nomoc-
nictwo nadzoru nad garnizonami NKWD oraz nad wiêzieniami. Mia³ nieo-
graniczon¹ w³adzê nad: Wilnem, Oszmian¹, Wilejk¹, Lid¹, Berezweczem.
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o wolnoœæ Polski, a ukrywaj¹cych siê na terenie Pomorza Zachodnie-
go. Wy³apanych odstawiano do obozu koncentracyjnego NKWD
w Barkenbryge (Barkniewko) po³o¿onego w lasach k/Bornego Suli-
nowa. Obóz ten by³ przejœciowy i w 1956 roku, tj. po tzw. odwil¿y go-
mu³kowskiej zrównano go z ziemi¹. Schwytanych ¿o³nierzy AK, NSZ
i innych rozstrzeliwano lub wywo¿ono w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego.
Egzekucji dokonywano w odleg³ym o kilkanaœcie kilometrów od Bar-
kenbryge obozie Doderlage. Miejscowoœæ ta równie¿ ju¿ nie istnieje.
Istniej¹ tylko resztki fundamentów. Cia³a rozstrzeliwanych zakopywa-
no w okolicznych lasach - na poligonie Armii Radzieckiej. Miêdzy in-
nymi zostali tam schwytani i zamordowani oficerowie AK: Jerzy £o-
ziñski, Witold Milwid, Wawrzyniec Olczak, Stanis³aw Subortowicz
i wielu, wielu innych, których nazwisk nikt ju¿ nie jest w stanie usta-
liæ. Groby tych ludzi, ich cia³a, zosta³y przykryte warstw¹ niewypa³ów
i minami, a nastêpnie zasypane grub¹ warstw¹ ziemi. Na tych tere-
nach posadzono drzewa, jak w Kozielsku i Katyniu.

Towarzysz pu³kownik STOLZMAN, jako szef NKWD w Bornem
Sulinowie mia³ œcis³e kontakty z Wojewódzkim Urzêdem Bezpieczeñ-
stwa Publicznego w Szczecinie i Koszalinie, a szczególnie bliskie
z pu³kownikiem Bronis³awem Szymañskim, jego zastêpc¹ podpu³-
kownikiem Andrzejem Soko³owskim i Bronis³awem Gelentem (kie-
rowca wymienionych).

Towarzysz STOLZMAN - jako szef NKWD na terenie Pomorza Za-
chodniego - nadzorowa³ osobiœcie procesy polityczne m³odzie¿y szkol-
nej sympatyzuj¹cej z d¹¿eniami wolnoœciowymi Polaków. Nadzorowa³
procesy m³odzie¿y: w Wa³czu - m.in. Bogdana Szczuckiego, Mariana
Baœladyñskiego i Feliksa Stanis³awskiego; w Bia³ogardzie - proces
Pszczó³kowskiego, Tracza, Czopka i innych. Skazywano ich na pobyt
w wiêzieniach i pracê w kopalniach wêgla kamiennego.

Po 1956 roku, tj. po tzw. odwil¿y gomu³kowskiej, tow. Stolzman zagin¹³
wraz ze swoim zastêpc¹, kapitanem NKWD Zakalapinem. Ale obaj zostali
odnalezieni, kapitan Zakalapin we Lwowie, a pu³kownik Stolzman w pobli-
skim Bia³ogardzie, ale ju¿ jako lekarz lub felczer w jednostce radzieckiej
stacjonuj¹cej w tej miejscowoœci. Zakalapin pod przybranym nazwiskiem
Aleksander Bohatyrow, a pu³kownik STOLZMAN pod przybranym nazwi-
skiem ZDZIS£AW KWAŒNIEWSKI. Jako lekarz mieszka³ w Bia³ogardzie
przy ul. Bohaterów Stalingradu 10. Utrzymywa³ bliskie kontakty z nadleœni-
czym z Bia³ogardu, D¹bkiem. U niego polowa³. Jemu te¿ zwierzy³ siê z wie-
lu swoich tajemnic i zbrodni dokonanych na polskich patriotach. 
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Potwierdzenie nadania - dokument pocztowy wys³ania do Prokuratury
Generalnej (wczeœniej do Instytutu Pamiêci Narodowej) czyli w³aœciwych
organów wymiaru sprawiedliwoœci III RP, które jednak milcz¹ lub odmawiaj¹
zajêcia siê zbrodniarzem Stolzmanem podobnie jak pó³tora roku temu S¹d
Lustracyjny w wyborach prezydenckich, który nie dopuœci³ do grzebania w
¿yciorysie Kwaœniewskiego-Stolzmana.



Gdy podpalono nast¹pi³ niesamowity krzyk pal¹cych siê ludzi. Nie-
którzy wiêŸniowie uwolnili siê z wiêzów oraz starali siê uciekaæ. Nic to
nie pomog³o. Izaak Stolzman rozstawi³ z wszystkich stron stodo³y poste-
runki NKWD, ¿o³nierze strzelali do uciekaj¹cych, a nastêpnie bagnetami
dobijali tych, którzy nie zginêli od kul.

Nastêpnie Izaak Stolzman po dokonaniu straszliwego mordu naka-
zuje swoim podw³adnym NKWD-zistom jechaæ do domów po przebra-
nie siê w cywilne ubrania. Sam natomiast ucieka na melinê wskazan¹
przez jego prze³o¿onych. Reszta w iloœci kilkunastu NKWD-dzistów po-
chodzenia ¿ydowskiego, do³¹czy³a do konwojentów, którzy konwojowa-
li aresztowanych Polaków z Berezwecza w g³¹b Rosji.

Gdy obudzi³em siê z zemdlenia, byliœmy ju¿ w drodze do Gdañska.
Stolzman nie interesowa³ siê mn¹ i nie przejmowa³. Us³ysza³em rozmowê
miêdzy Stolzmanem-Kwaœniewskim a Bartkowskim, ¿e w Lêborku znaj-
duje siê 90 niemieckich ¿o³nierzy i oficerów przeznaczonych na rozstrze-
lanie,  poniewa¿ ci oficerowie Wehrmachtu odmówili wspó³pracy z przy-
sz³ym rz¹dem Niemiec Wschodnich. Zawiadomiono ich, ¿e s¹ przewo¿e-
ni do innego obozu, ¿e obóz, w którym siê znajduj¹, zostanie zlikwido-
wany. W sumie nie zgodzi³o siê na wspó³pracê oko³o 1.000 oficerów
i podoficerów, których w³adze sowieckie postanowi³y zlikwidowaæ, jako
¿e byli wrogami socjalizmu, komunizmu oraz zwi¹zku sowieckiego. Gdy
zajechaliœmy do Lêborka, by³o jeszcze ciemno, noc by³a w pe³ni.

Samochód, który wióz³ Szwedów, sta³ ju¿ w gotowoœci wraz z ¿o³nierza-
mi NKWD. Ze zmêczenia usypia³em myœl¹c, dlaczego tym mordercom nie
chce siê iœæ spaæ. Po chwili zaczêto wyprowadzaæ ¿o³nierzy niemieckich,
ustawiono ich w jednym szeregu, nastêpnie zaczêto im wi¹zaæ rêce. Po
zwi¹zaniu r¹k za³adowano do samochodu, na koñcu wsiedli konwojenci.
Ruszyliœmy z powrotem do S³upska. Po przyjeŸdzie na miejsce wysadzono
niemieckich  ¿o³nierzy z samochodu, ustawiono w szyku  i poprowadzono
do budynku. Pomyœla³em, ¿e zrobi¹ z tymi Niemcami to samo, co zrobili ze
Szwedami. Po chwili przyszed³ Bartkowski i Stolzman. Kaza³ mu mnie za-
braæ i zaprowadziæ do sto³ówki na œniadanie. Po œniadaniu NKWD-zista za-
prowadzi³ mnie do Stolzmana. Gdy weszliœmy do pomieszczenia, o ma³y
w³os nie zawo³a³em, dlaczego pu³kownik za³o¿y³ kitel lekarski. W bia³y far-
tuch by³ ubrany równie¿ Bartkowski, natomiast stó³ by³ nakryty bia³ym ma-
teria³em. Na nim le¿a³y s³uchawki, strzykawka, lekarstwa w butelkach itd.
Stolzman zwróci³ siê do mnie: „Dominik, jesteœ sprytnym ch³opcem, bê-
dziesz zasypywaæ wapnem nieboszczyków”. Dy¿urny NKWD-zista zapro-
wadzi³ mnie do magazynu mundurowego, gdzie wyfasowa³em kombinezon
i rêkawiczki gumowe oraz os³onê na twarz przed py³em.
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Na pocz¹tku miesi¹ca czerwca mój tatuœ otrzymuje wiadomoœæ, ¿e
mój starszy brat Zenon ur. w 1924 r. zosta³ aresztowany w miejscowo-
œci Berezwecz przez NKWD.

Ojciec mój podj¹³ decyzjê jechaæ i szukaæ syna, ale najpierw poszed³
do dyr. artelu, gdzie pracowa³, wzi¹³ kilkudniowy urlop oraz poprosi³ dy-
rektora, aby on siê dowiedzia³, gdzie znajduje siê Izaak Stolzman. Jed-
nak¿e jego w Wilnie nie by³o. Jak siê dowiedzia³, dyrektor Izaak Stol-
zman wyjecha³ do jednostek NKWD, które mu podlega³y. W zwi¹zku
z tym, ¿e szwagier mego ojca Piskunowicz Henryk mia³ rodzinê w miej-
scowoœci G³êbokie, poprosi³ aby on razem jecha³ na poszukiwanie sy-
na. Na wypadek zatrzymania przez NKWD itp., ¿e jad¹ do rodziny, a ¿e
miejscowoœæ G³êbokie by³a bardzo blisko Berezwecza, mo¿na by³o
usprawiedliwiæ swoj¹ obecnoœæ w miejscowoœci Berezwecz. Przez zna-
jomych szwagra Henryka dotarliœmy do NKWD-zisty, który zna³ Stol-
zmana i bra³ udzia³ w przygotowaniu do wymarszu grupy 600 ludzi. Wy-
marsz nast¹pi³ w dniu 23 czerwca o godz. 4.00 rano w kierunku G³êbo-
kiego. Nie mieliœmy ¿adnego œrodka lokomocji, poszliœmy w kierunku
G³êbokiego na piechotê. Po przejœciu kilku kilometrów napotkaliœmy
grupê miejscowej ludnoœci - Bia³orusinów, która sta³a nad dymi¹cymi
zgliszczami stodo³y. Podeszliœmy bli¿ej, „zajecha³” straszny smród -
sw¹d spalonych cia³.

Gdy podeszliœmy jeszcze bli¿ej, zobaczyliœmy okropny widok. Na
klepisku by³ej stodo³y znajdowa³ siê prostok¹t sk³adaj¹cy siê ze szcz¹-
tek ludzkich cia³. Cia³a ludzkie by³y u³o¿one na przemian, tzn. wzd³u¿
i w poprzek. Wszystkie rêce i nogi zw³ok by³y zwi¹zane drutem kolcza-
stym i zwyk³ym. Wszystkie zw³oki by³y pouk³adane twarzami do ziemi.
Pierwsza warstwa zw³ok by³a ca³kowicie zwêglona.

Zaczêliœmy siê pytaæ, co tu siê sta³o, miejscowi nie chcieli w ogóle
na ten temat rozmawiaæ, ale znalaz³o siê miêdzy nimi kilku miejscowych
Polaków, którzy zaczêli opowiadaæ, ¿e to jest robota NKWD pod nadzo-
rem mjr. NKWD Izaaka Stolzmana, którego miejscowi Polacy znali, po-
niewa¿ bardzo czêsto przyje¿d¿a³ na przes³uchania aresztowanych Po-
laków w Berezweczu. Stwierdzili jednoznacznie, ¿e to co my widzimy, to
jest robota Stolzmana, ¿e oni zostali ¿ywcem spaleni na jego rozkaz.

Wyci¹gnêliœmy kilka butelek samogonu i wtedy im jêzyki rozwi¹za³y siê
na ca³ego. Zaczêli opowiadaæ, ¿e to byli oficerowie KOP, lekarze, adwokaci,
policjanci, inaczej mówi¹c, ca³a inteligencja. Opowiadali, ¿e po u³o¿eniu cia³
i zwi¹zaniu r¹k i nóg drutami, na rozkaz Izaaka Stolzmana oblano rop¹ ludzi,
którzy le¿eli na ziemi, nastêpnie Izaak Stolzman osobiœcie ich podpali³.
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Gdy przyjecha³em do domu, radoœæ by³a niesamowita. Zgas³a, gdy
opowiedzia³em swoje przygody ze Stolzmanem i powiedzia³em, ¿e za
24 godziny przyjedzie po mnie samochód, który mnie zabierze z powro-
tem do S³upska. Opowiedzia³em o sposobie zamordowania Szwedów
i miejscu, gdzie to siê sta³o, o ich mêczarniach podczas przes³uchañ.
Jak siê dowiedzia³em od dowódcy placówki, W³adys³awa Dzimitrowicza,
za poœrednictwem p. Ireny Stêpieñ zosta³ nawi¹zany kontakt z przedsta-
wicielem szwedzkim. Powiadomiono go, ¿e NKWD-zista Izaak Stolzman
trzyma za³ogê szwedzk¹ w Gdañsku. Drugi meldunek ojciec wys³a³ przy
mnie i informowa³, ¿e Izaak Stolzman wywióz³ w kierunku S³upska i wy-
mordowa³ wszystkich Szwedów. Na pierwszy ani drugi meldunek Szwe-
dzi nie odpowiedzieli. Bez komentarzy.

Skoñczy³ siê mój pobyt w domu, musia³em wracaæ do S³upska.
Podjecha³ samochód, którym musia³em jechaæ. Uprzednio ojciec
obieca³, ¿e zrobi wszystko, aby Stolzman mnie wypuœci³. Zamiast pol-
skich bandytów, do S³upska zostali przywiezieni oficerowie niemieccy
i podoficerowie z Wehrmachtu w iloœci 60 ¿o³nierzy niemieckich oraz
40 ¿o³nierzy Armii Krajowej. Czêœæ ¿o³nierzy zaprowadzono do górne-
go lochu, oko³o 30 ¿o³nierzy zaprowadzono do pomieszczeñ obok la-
boratorium Stolzmana. Jego decyzj¹ 30 ¿o³nierzy zosta³o za³adowa-
nych do samochodu, ich rêce zosta³y uprzednio powi¹zane drutem
kolczastym. Przed wyjazdem Stolzman zawo³a³ mnie i powiedzia³ mi,
¿e mam za nim chodziæ wszêdzie jak „sabaka”. Wsiad³em do gazika
i razem z nim pojecha³em do miejscowoœci Borne Sulinowo. Gdy przy-
jechaliœmy na poligon, ju¿ czekali na nas ¿o³nierze NKWD, którzy ra-
zem z nami pojechali do wsi Doderlage, gdzie ¿o³nierze NKWD doko-
nali strza³ami w ty³ g³owy mordu na ¿o³nierzach niemieckich we wnê-
trzu jednego z budynków.

Nastêpnie zawieŸli cia³a wszystkich zamordowanych jeñców do lasu,
gdzie zosta³y zakopane. Po wielu latach orientacyjnie stwierdzi³em, ¿e
egzekucji dokonano 5-8 km na pó³noc od Nadarzyc. Wioska Doderlage
przesta³a istnieæ, by³y tam tylko  jakieœ zgliszcza.

Po powrocie z Bornego Sulinowa Izaak Stolzman rozkaza³ zabraæ
¿o³nierzy znajduj¹cych siê w pomieszczeniu obok laboratorium i zaga-
zowaæ razem z tymi, którzy znajdowali siê w górnym lochu. Wyprowa-
dzanym z lochu do komory gazowej wi¹zano rêce i nogi. NKWD-ziœci,
którzy obs³ugiwali komorê gazow¹, wcale nie kryli, ¿e bêd¹ tych ¿o³nie-
rzy gazowali - jeœli któryœ siê opiera³, otrzymywa³ porz¹dne uderzenie
kolb¹, jeœli to nie pomog³o - zostawa³ pchniêty kilka razy bagnetem.
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Zaprowadzono mnie do lochów, gdzie mia³em zasypywaæ nieboszczy-
ków. Okaza³o siê, ¿e mia³em byæ pomocnikiem NKWD-zisty, który jest Bia³o-
rusinem z mieszanej rodziny. Matka jego by³a Polk¹, doœæ nawet poprawnie
mówi³ po polsku, ale o tym dowiedzia³em siê po pewnym czasie. Je¿eli siê
nie mylê, to nazwisko jego by³o Krawczenka Igor, a panicznie ba³ siê Izaaka
Stolzmana oraz Leebe Bartkowskiego.

Na korytarzu, gdzie mia³y byæ sk³adane zw³oki, sta³y beczki oraz worki.
Nie interesowa³o mnie to, wiedzia³em tylko tyle, ¿e znajduje siê tam niegaszo-
ne wapno. Zawiadomiono nas, ¿e mamy siê przygotowaæ do przyjmowania
zamordowanych ludzi. NKWD-zista Igor wyci¹gn¹³ ze swojej torby butelkê,
jak siê okaza³o, by³a to gorza³ka. Igor zaproponowa³, abym napi³ siê dla „ku-
ra¿u”. Gdy napi³ siê wódki, sta³ siê rozmowny, zacz¹³ opowiadaæ o sobie
i swojej rodzinie. W pewnym momencie zapyta³em go od niechcenia:
„A gdzie ten loch prowadzi?”. OdpowiedŸ by³a zdumiewaj¹ca - do Ratusza.
Nasz¹ rozmowê przerwali ¿o³nierze, którzy zaczêli znosiæ do lochu martwych
Niemców. Cia³a by³y jeszcze miêkkie, nie zd¹¿y³y zesztywnieæ. Zaczêliœmy sy-
paæ wapno niegaszone na pod³o¿e, nastêpnie u³o¿yliœmy cia³a i zasypaliœmy
wapnem tak, aby nie by³o widaæ, ¿e tam le¿¹. Gdy zakoñczyliœmy zasypywa-
nie cia³ ¿o³nierzy niemieckich, zapyta³em Igora, sk¹d siê wziê³o jeszcze 10 lu-
dzi, Niemców. By³o 30 - sam ich policzy³em - a raptem jest 40 cia³. OdpowiedŸ
Igora by³a taka: „S³uchaj, Dominik. Ciszej budziesz, dalsza jedziesz - panie-
majesz”. Gdy zakoñczyliœmy zasypywanie cia³ ludzi - którzy zostali zamordo-
wani osobiœcie przez Izaaka Stolzmana przy pomocy Leebe Bartkowskiego,
który nabiera³ truciznê z butelki do strzykawek - na dó³ do lochu górnego
zszed³ Izaak Stolzman na kontrolê. Myœmy z Igorem zasypywali zw³oki w dol-
nym lochu, który by³ bardzo dobrze oœwietlony. Natomiast Stolzman by³
w górnym lochu, który mia³ okna w bocznej œcianie w kszta³cie U - z tych
okien doskonale by³o widaæ ca³¹ nasz¹ robotê. Bardzo mu siê podoba³a. Ka-
za³ nam iœæ na górê umyæ siê, zjeœæ obiad i nastêpnie przyjœæ do niego na roz-
mowê. Nie mog³em pozbyæ siê trupiego zapachu. Gdy wszed³em do gabine-
tu Stolzmana, ten¿e morderca a¿ siê cofn¹³, gdy podszed³ bli¿ej mnie. „Pos³u-
chaj, Dominik. Jesteœ sprytny, pos³uszny, prawie ¿e jesteœ krawcem, w zwi¹z-
ku z tym zostaniesz u mnie i bêdziesz moim ordynansem, a oprócz tego - jak
trzeba bêdzie - bêdziesz wykonywa³ inne rzeczy, obowi¹zki - paniemajesz?”.
Moja odpowiedŸ nie mog³a byæ inna: „TAK JEST”.W ten sposób zosta³em
ordynansem Izaaka Stolzmana. Zapyta³ mnie, czy ja mam jakieœ ubrania, bie-
liznê na zymianê, powiedzia³em, ¿e tak. W zwi¹zku z tym zapowiedzia³, ¿e nie-
d³ugo pojedziemy do Gdañska po bandytów polskich. Tak nazywa³ polskich
¿o³nierzy AK. Kaza³ mi pójœæ do domu i zabraæ zapasowe ubranie i bieliznê.
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niegaszonym. Stolzman otacza³ œcis³¹ tajemnic¹ informacje, sk¹d ci ludzie
byli i za co zostali skazani. Wiêkszoœæ wiêŸniów, których przepuœci³ przez
swoje rêce, by³a bez wyroku s¹dowego.

Wspomnia³em na pocz¹tku, ¿e Stolzman bêd¹c w Lepniszkach zor-
ganizowa³ siatkê wywiadowcz¹, która dzia³a³a bardzo sprawnie. Bêd¹c
na Pomorzu, w bardzo szybkim tempie zorganizowa³ wywiad, który mia³
rozpracowaæ organizacjê niepodleg³oœciow¹. Pomaga³y mu Urzêdy
Bezpieczeñstwa, Milicja oraz KBW.

Stolzman by³ skazany wyrokiem S¹du Wojennego za zdradê ojczy-
zny na karê œmierci, lecz w jego pojêciu najlepsz¹ obron¹ by³ atak. Are-
sztowa³ ¿o³nierzy AK i rozstrzeliwa³ ich nie tylko w jednym miejscu - ta-
kich miejsc mia³ kilka.

1) Borne Sulinowo  - tam ju¿ by³o niebezpiecznie zakopywaæ w jednym
miejscu wiêksz¹ iloœæ zw³ok, nale¿a³o zakopywaæ bardzo g³êboko, poniewa¿
w tych okolicach by³o bardzo du¿o dzików, które ¿eruj¹c wykopywa³y zw³oki.

2) Drugim miejscem likwidowania ¿o³nierzy AK by³y podziemia po-
niemieckiego Arbeitsamtu (Urzêdu Pracy) przy ulicy Jaracza, gdzie Stol-
zman stopniowo przenosi³ mordowanie AK, poniewa¿ likwidowano obóz
w Bornym - Sulinowie.

W budynku Stolzman urz¹dzi³ gabinet lekarski na pokaz, w którym
mordowa³ jeñców niemieckich oraz AK-owców, wstrzykuj¹c im truci-
znê. Natomiast w podziemiach pod du¿ym ciœnieniem gazu wytwarza³
siê p³omieñ, który zwêgla³ zw³oki. W gazowni Izaak Stolzman mia³ swo-
jego cz³owieka, któr nadzorowa³, aby NKWD-ziœci z ul. Jaracza mieli
sta³e ciœnienie gazu. Natomiast kilku ¿o³nierzy i ja byliœmy wyznaczeni
do mieszania spalonych zw³ok - prochów z wapnem niegaszonym.
Oprócz tego mia³em wyznaczone obowi¹zki, jak czyszczenie butów,
prasowanie munduru oraz inne drobne sprawy.

Gdy przysy³ano nadmiar jeñców niemieckich oraz Polaków do zamor-
dowania, nie zawsze Izaak Stolzman vel Z. Kwaœniewski mia³ wystarcza-
j¹c¹ iloœæ trucizny do wstrzykiwania jeñcom. Wtedy dzieli³ ich na grupy:
jedn¹ grupê kierowa³ do podziemi, daj¹c im najpierw po³owê œmiertelne-
go zastrzyku. Ci ludzie nie padali, sprowadzano ich do podziemi gdzie
wi¹zano im drutem rêce i nogi, i dopiero w strasznych mêkach umierali.

Kolejn¹ grupê wys³ano do Urzêdu Bezpieczeñstwa nad rzekê S³u-
piê, gdzie w piwnicy strza³em w ty³ g³owy pozbawiano ich ¿ycia. Skazañ-
ców wys³ano w iloœci nie wiêkszej ni¿ 10-20 ludzi, a jednak w sumie za-
mordowano oko³o 300 ludzi - zasypano wapnem lub spalono w podzie-
miach na ul.Jaracza.
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Po kilku dniach spokoju, grabiami i wid³ami zbieraliœmy ludzkie ko-
œci, które zalega³y w podziemiach by³ego Urzêdu Pracy przy ulicy Jara-
cza. Dwóch NKWD-zistów sta³o przy piecach (obs³ugiwali piece krema-
toryjne), spalali koœci, popió³ zabieraliœmy taczkami, zwalaliœmy na kupê
i zasypywaliœmy niegaszonym wapnem, nastêpnie mieszaj¹c tak, jak siê
miesza zaprawê. Gdy ju¿ mieliœmy robotê na ukoñczeniu, Stolzman
przerwa³ wszystkie prace i szkolenia ¿o³nierzy NKWD i zarz¹dzi³ wyjazd
do Bornego Sulinowa. Na bocznicy sta³y dwa wagony towarowe. Po
otwarciu drzwi zobaczyliœmy makabryczny widok. W obydwu wagonach
by³o po kilkadziesi¹t osób w mundurach niemieckich. Sta³y, le¿a³y, klê-
cza³y, obejmowa³y siê. By³o to k³êbowisko zmarzniêtych cia³. W ¿adnym
z wagonów nie by³o ogrzewania, WC ani miejsc do spania - go³a pod³o-
ga nawet bez ¿adnej s³omy. Niektóre cia³a by³y zwi¹zane w uœcisku tak,
¿e nie mo¿na by³o ich rozdzieliæ. Zosta³y zakopane razem…

Izaak Stolzman vel Zdzis³aw Kwaœniewski by³ bardzo efektywnym i wy-
dajnym morderc¹ - sam osobiœcie nie strzela³ do wiêŸniów ani nie wiesza³
ich, ale mordowa³ wstrzykuj¹c truciznê - do tego stopnia, ¿e ¿o³nierze
NKWD nazywali go w przet³umaczeniu na jêzyk polski „wredny ¯yd Kat -
Mengele”. A ¿e Stolzman by³ bardzo wydajnym morderc¹, jego prze³o¿eni
w Centrali NKWD przesy³ali mu przeciwników politycznych do zlikwidowa-
nia. Dowiedzia³em siê tego od NKWD-zistów, miêdzy którymi byli i uczciwi
ludzie i z którymi przy wódce mo¿na by³o o wszystkim porozmawiaæ.
W podziemiach mordowano i likwidowano cia³a tych ludzi, którzy nie mieli
„prawa”, aby ludnoœæ polska coœ o tym wiedzia³a. Najpierw u¿ywano broni
palnej do zabijania, nastêpnie Izaak Stolzman korzysta³ z szubienicy, która
znajdowa³a siê na strychu budynku wiêziennego. Szubienica by³a zrobiona
profesjonalnie, mia³a zapadniê. Ale wydajnoœæ szubienicy by³a bardzo ma-
³a. By³ to chyba koniec paŸdziernika lub pocz¹tek listopada, gdy przys³ano
50 ludzi skazanych wyrokiem S¹du Wojskowego na karê œmierci. W zwi¹z-
ku z tym, ¿e Izaakowi Stolzmanowi zabrak³o trucizny na wszystkich 50 AK-
owców, tylko dziesiêciu ludzi zamordowa³ wstrzykuj¹c truciznê. Nastêpnie,
gdy ci  umierali w strasznych mêkach, Izaak Stolzman-Kwaœniewski sta³
i przygl¹da³ siê im. Widaæ by³o na jego twarzy niesamowit¹ przyjemnoœæ
i satysfakcjê - widaæ by³o, ¿e jest sadyst¹. Gdy w komorze gazowej byli ga-
zowani ¿o³nierze, Stolzman doœæ czêsto przygl¹da³ siê poprzez wizjery.
Dziesiêciu ludzi Stolzman zamordowa³ wstrzykuj¹c im truciznê, natomiast
dziesiêciu ludzi zawieziono do wiêzienia. Gdy wiêŸniowie ju¿ spali, zamor-
dowano ich - po czym okaza³o siê, ¿e byli to AK-owcy. Ich cia³a przetrans-
portowano do podziemi, gdzie je spalono, a prochy zmieszano z wapnem
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Izaak Stolzman vel Kwaœniewski nie tylko mordowa³ ludzi w S³upsku,
ale równie¿ w Gdañsku, gdzie te¿ byli zakopywani. Pewnego zimowego
poranka, bodaj¿e by³ to grudzieñ 1949 r. dok³adnie nie pamiêtam,
wszak¿e minê³o 52 lata, Stolzman zarz¹dzi³ zbiórkê swoich zbirów
z NKWD i natychmiastowy wyjazd do Gdañska. Okaza³o siê, ¿e nale¿y
jechaæ do wiêzienia do Sztumu, je¿eli siê nie mylê czêœæ grupy pojecha-
³a i przywieŸli oko³o 20 ludzi, w tym równie¿ dziewczêta. NKWD-ziœci
mieli „radochê”, ¿e siê z nimi zabawi¹ i tak siê sta³o. Izaak wybra³ sobie
naj³adniejsz¹ i najzgrabniejsz¹, a resztê - kilka dziewcz¹t - rzuci³ „na po-
¿arcie” swoim zbójcom. Ja natomiast poprosi³em Izaaka Stolzmana,
aby on mnie zwolni³ do domu, ¿e chcê wymieniæ ubranie i ¿e wyprasu-
jê jemu mundur itd. Mia³em szczêœcie, bo na 24 godziny zosta³em zwol-
niony, powiedzia³, ¿e mam siê stawiæ jutro o godz. 22.00. Gdy zjawi³em
siê, pod UB od strony zaplecza-podwórka, które by³o ogrodzone p³otem
z cegie³, stawiano samochód, na który ³adowano zw³oki itd. Gdy pod-
szed³em do samochodu widok by³ straszny w œwietle reflektora, który
oœwietla³ wnêtrze samochodu. Sk³adano zmasakrowane i zakrwawione
zw³oki, niektóre twarze by³y tak zmasakrowane od uderzeñ, ¿e by³a to
nie twarz, a miazga rozbitej twarzy. Po za³adowaniu kolumna ruszy³a
w stronê Wrzeszcza. Gdy minêliœmy most przy Bramie Oliwskiej, kolum-
na skrêci³a w lewo. Okaza³o siê, ¿e mieliœmy zamordowanych ¿o³nierzy
AK pochowaæ przy cmentarzu wojskowym, do³y œmierci by³y ju¿ wyko-
pane. Po wrzuceniu cia³ do do³u zosta³y one zakopane, zrównane itd.
Stró¿a ani opiekuna na tym cmentarzu nie by³o.

O ironio losu, po 17 latach w 1964 roku, gdy s³u¿y³em jako oficer
w Szkole Specjalistów Morskich Wojsk Ochrony Pogranicza, w przede-
dniu œwiêta Wszystkich Œwiêtych szko³a nasza otrzyma³a opiekê nad
tym cmentarzem. Opieka polega³a na tym, aby doprowadziæ do porz¹d-
ku cmentarz…

Po powrocie z Gdañska w S³upsku nic siê nie zmieni³o. Co jakiœ czas
Izaak Stolzman wyje¿d¿a³, wtedy wszyscy mieli spokój. NKWD-ziœci jak
sobie popili, to opowiadali jak to by³o w Bornym Sulinowie, w jaki spo-
sób mordowali AK, ¿o³nierzy Armii Andersa, ¿o³nierzy ró¿nej narodowo-
œci. Ju¿ wspomnia³em, ¿e Izaak mordowa³ wstrzykuj¹c truciznê, ale tyl-
ko tym ofiarom, które mia³y byæ spalone w podziemiach na Jaracza al-
bo te¿ zasypane wapnem niegaszonym…

W szponach Stolzmana by³em do 1949 r., do koñca stycznia. Zosta³a
nasilona akcja mordowania ¿o³nierzy niemieckich, którzy odmówili wspó³-
pracy - o tym ju¿ mówi³em. W samym miesi¹cu styczniu zamordowano
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Mord Powstañców Warszawy w S³upskiej Szkole M.O.
Dok³adnej daty przys³ania transportu do Gdañska i dalej do S³upska

nie pamiêtam, na pewno by³y dwa samochody ciê¿arowe. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e to byli powstañcy warszawscy od stopnia szeregowca
do stopnia oficerskiego. Któryœ z konwojentów powiedzia³ im, ¿e s¹
przeznaczeni na rozstrzelanie. Adolf £aniecki potwierdzi³, ¿e to jest
prawda.

Niedaleko S³upska ¿o³nierze zorganizowali ucieczkê, która nie po-
wiod³a siê, zostali wy³apani przy pomocy kursantów ze szko³y M.O.
w S³upsku. Czêœæ ¿o³nierzy AK skierowano do UB nad rzekê S³upiê,
gdzie zostali rozstrzelani na polecenie NKWD-zisty Leebe Bartkowskie-
go, który odpowiada³ za ten transport AK-owców. Drugi samochód zo-
sta³ skierowany do szko³y M.O., gdzie na strzelnicy Bartkowski chcia³,
aby kursanci M.O. rozstrzelali ¿o³nierzy Powstania Warszawskiego.
Jednak kursanci szko³y M.O. odmówili strzelania do ¿o³nierzy Powsta-
nia Warszawskiego. Wtedy NKWD-zista Leebe Bartkowski wraz z po-
mocnikiem rozstrzela³ ¿o³nierzy Powstania Warszawskiego. Gdy Bart-
kowski zapyta³ komendanta szko³y M.O., dlaczego on nie wyrazi³ zgo-
dy, aby jego ludzie rozstrzelali AK-owców ten¿e odpowiedzia³, aby on
zapyta³ siê Izaaka Stolzmana vel Kwaœniewskiego, to on mu wszystko
wyt³umaczy. Jak siê okaza³o, Stolzman co jakiœ czas podsy³a³ wiêŸniów
AK-owców i Niemców w iloœci 2-3 osób tygodniowo, aby wyznaczeni
kursanci mogli trenowaæ „celnoœæ” strza³ów oraz przyzwyczajali siê do
zabijania ludzi, inaczej mówi¹c byli przygotowywani na zabójców.

Przyk³ad:
W 1970 r., miesi¹c grudzieñ, pracownicy Stoczni Gdañskiej zastrajko-

wali oraz wyszli na ulicê Gdañska w zwi¹zku z podwy¿k¹ ¿ywnoœci i in-
nych artyku³ów. Strajk robotników Stoczni Gdañskiej poparli robotnicy
Stoczni Gdañskiej. W³adze komunistyczne postanowi³y, ¿e u¿yj¹ broni ce-
lem st³umienia strajku. O tym, ¿e ma byæ u¿yta broñ, doskonale widzia³
I Sekretarz PZPR w Gdañsku Stanis³aw Kocio³ek, który zacz¹³ wzywaæ ro-
botników przez radio i telewizjê, aby pracownicy powrócili do pracy. Do-
k³adnie pamiêtam. Gdy robotnicy rano wysiedli z poci¹gu elektrycznego
na przystanku Gdynia-Stocznia, komuniœci otworzyli ogieñ z broni maszy-
nowej. Na przyjazd poci¹gu czeka³ w powietrzu helikopter Wojsk Ochro-
ny Pogranicza, helikopter pilotowa³ por. Bagniewski Stanis³aw. W œrodku
znajdowali siê kursanci ze szko³y M.O. w S³upsku z broni¹ maszynow¹,
którzy na rozkaz swego prze³o¿onego otworzyli ogieñ do robotników. By-
li zabici i ranni.
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zwolnieniu lekarskim. Spowodowa³am, ¿e dosz³o do powa¿nej przerób-
ki kanalizacyjnej. Minê³o trochê czasu i nadal stwierdzi³am, ¿e gaz jest.

Pewnego dnia przyjecha³ na wizytê inspektor pracy o nazwisku
Goronka oraz inspektor Kaczor. Wtedy podlegaliœmy pod kuratorium
w Koszalinie. Obejrzeli oni budynek szkolny od góry do do³u, przeszli do
kot³owni i us³ysza³am rozmowê. - Jaki ciekawy piec - mówi. - Wiesz, ta-
kiego pieca jeszcze nie widzia³am, co za dziwne dysze!!!

Ja siê nie znam na tych piecach, szko³a jest po kapitalnym remon-
cie i œladów pieców nie ma. Ja penetrowa³am dalej przy tym w piwnicy
du¿ej. Zainteresowa³o mnie pomieszczenie, które mia³o metalowe drzwi.
By³ kwadratowy otwór, z zewn¹trz budynku by³y du¿e, kwadratowe, her-
metycznie zamykane drzwi od strony gazowni i w tym pomieszczeniu
drugie, takie same drzwi od wewn¹trz. Za tymi drzwiami by³a zdemon-
towana wê¿ownica. Wê¿ownica by³a pod metalowymi p³ytami w po-
sadzce w pomieszczeniu betonowym. W³az zamurowany, pod w³azem
rura gruboœci muru, natomiast du¿e, hermetyczne do tej pory by³y dwa
wzierniki, jeden w rogu. Jak by³a telewizja z Gdañska, kamera ujê³a ten
wziernik. Penetrowa³am nadal, dziwi³am siê po co s¹ te 4 studzienki. Pa-
ni Sobe mówi³a, ¿e by³a tylko jedna ubikacja turecka, w ogóle nie by³o
sanitariatu.

Wracaj¹c jeszcze do tych studzienek, zauwa¿y³am, ¿e jak deszcze
padaj¹, to nasila siê natê¿enie gazu. Przez te studzienki. Obok na œcia-
nie 30x30 cm by³a drobna siatka ponad moj¹ g³ow¹, na œcianie w piw-
nicy pomieszczenia obok tej komory. Z tej siatki wydobywa³ siê gaz. Ka-
za³am palaczowi rozwaliæ tê siatkê. Ten otwór wysoko do do³u zosta³
rozwalony. Po rozwaleniu tej œciany moim oczom ukaza³ siê d³ugo kory-
tarz - górny. Gdy wesz³am do lochu, patrzy³am na dolny loch. Proszê
pana, zanim weszliœmy powiadomi³am mê¿a, by³ oficerem informacji
w JW. W stopniu mjr., Berety W³adys³aw. Wtedy m¹¿ da³ mi sapera. Za-
nim wesz³am jeszcze do korytarza, pozwoli³am sobie zmierzyæ loch.
Zdziwiona by³am tak¹ rzecz¹, na zewn¹trz by³y du¿e wycieraczki, by³y
widoczne wykopy. Przed ka¿d¹ wycieraczk¹ by³a para drzwi. W sumie
by³y trzy wejœcia do piwnicy. Wymierzy³am obwód zewnêtrznej œciany
po owalu i œciany wewnêtrznej. W nastêpnym dniu przyjecha³ saper oraz
syn pana Sus³o. Wtedy by³ on w szkole pdf. w Przasznyszu. I co siê uka-
za³o moim oczom: troszeczkê gruzu, bardzo du¿o kartek A4 i tu i ówdzie
bielej¹ca koœæ ludzka. Jak szliœmy korytarzem, po prawej stronie by³y
hylogryfy - znaki pisane ludzk¹ rêk¹, których teraz nie by³o. Natomiast
miêdzy górnym korytarzem a dolnym s¹ 4 okna w kszta³cie litery U. ¯ad-
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i spalono oko³o 450 ¿o³nierzy niemieckich i innych narodowoœci. Nadmiar
obowi¹zków i spanie po 4-5 godzin na dobê da³y znaæ o sobie. Zachoro-
wa³em na ¿ó³taczkê. Stolzman da³ samochód i zawieziono mnie do Polikli-
niki MSW na ulicê Kartusk¹, obecnie Nowe Ogrody. Po przeprowadzeniu
badañ okaza³o siê, ¿e jestem chory na ¿ó³taczkê mechaniczn¹ tak, ¿e nie
musia³em iœæ do szpitala. Ojciec mój by³ w dobrej komitywie z lekarzem,
w zwi¹zku z tym wydano zaœwiadczenie i zawiadomiono Izaaka Stolzma-
na, ¿e jestem chory na zaraŸliw¹ ¿ó³taczkê. W ten sposób pozby³em siê su-
permordercy, który chcia³ mnie wykierowaæ na mordercê i NKWD-zistê.

Po wykurowaniu siê zastanawia³em siê, co z sob¹ zrobiæ. Stara³em
siê dostaæ do Oficerskiej Szko³y Mar. Wojennej, ale siê nie uda³o.

Pocz¹tek roku 1949, marzec, dostajê wiadomoœæ od p. £aniewskie-
go, ¿e Forster prosi mnie o kontakt.

Zeznanie - oœwiadczenie
Wie pan, jestem zadowolona, ponownie te prochy zmar³ych upomi-

naj¹ siê o ujawnienie kto ich zamordowa³, zobaczy³am w telewizji, ¿e do-
sz³o do rozebrania œciany i znowu dyrektor biblioteki pedagogicznej od-
kry³a lochy.

Ja tu by³am 26 lat wstecz w 1973-74 r. i odkry³am te lochy.
Przyjê³am obowi¹zki dyrektora szko³y w sierpniu 1973 r. Przede mn¹

by³ dyrektor p. Sobe. Szko³a liczebnie by³a ma³a, oœmioklasowa, tote¿
nie mia³am zastêpcy ani kierownika administracyjnego. Wszystkie spra-
wy pedagogiczne, administracyjne by³y na mojej g³owie, z oœwiaty nie
mia³am ¿adnej pomocy. W szkole ca³y czas by³ wyczuwalny gaz. Na do-
le, w podziemiach - piwnicy mieli swoje pomieszczenia: by³a kot³ownia
oddzielona œcian¹ od „g³ównej piwnicy” (komory gazowej), której
NKWD nie u¿ywa³o. W magazynie mieœci³a siê te¿ szatnia, sprz¹taczki
mia³y tam swoje pomieszczenia gospodarcze. Intensywny gaz wydoby-
wa³ siê z podziemia, trudno by³o ustaliæ sk¹d idzie. Nie¿yj¹cy ju¿ pan Sy-
s³o Józef na polecenie pana dyrektora zalepia³ glin¹ studzienki, które
by³y usytuowane na dole. Najpierw wiêc skoncentrowa³am uwagê na
tych studzienkach. Zaczê³am dzia³aæ - ¿adnego zalepienia nie bêdzie,
powiadomi³am w³adze oœwiatowe, urz¹d miejski, interweniowa³am do
dyrekcji gazowni. Pisa³am wszêdzie. By³a komisja, badali, udawali, ¿e to
nie jest gaz!!! Ale w sumie stwierdzili, ¿e to gaz, pochodzi z s¹siedztwa,
oczywiœcie na te studzienki na³o¿ono hermetyczne uszczelki.

Dzieci podtruwa³y siê, pracuj¹ca szatniarka p. Krystyna Chojnacka
wielokrotnie spuchniêta by³a od gazu, z tego powodu przebywa³a na
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Œlady zbrodni pope³nionych w podziemiach okr¹glaka na ulicy Jara-
cza zaciera grupa ludzi oraz dobrani fachowcy. Jeszcze w zesz³ym roku
s³ychaæ by³o odg³osy dochodz¹ce z podziemi okr¹glaka - stwierdzi³a
jedna z pracownic biblioteki pedagogicznej.

Danuta
S³upsk

89

nych krat i by³o bardzo du¿o wapna, ca³y korytarz by³ zasypany wap-
nem. Mówi³am panu, ¿e odmierzy³am odcinki d³ugoœci muru na ze-
wn¹trz i wewn¹trz. Idziemy we troje, nagle stwierdzam, ¿e powinien byæ
korytarz, mamy nadmiar sznurka, a korytarza nie ma, na dole jest mur.
Pos³a³am po pana Sys³o, zosta³ przyniesiony m³ot, kilof i rozbiliœmy, ale
proszê pana, by³am ostro¿na i kaza³am wybiæ od góry 4-5 cegie³ i nagle
zobaczyliœmy, ¿e jest komora wype³niona grafitowym dziwnym proszkiem.
Komora 2x2 m, by³ szalunek, zmierzy³am g³¹b: 1,2 m.

Od mê¿a W³adys³awa otrzyma³am telefonicznie wiadomoœæ do pro-
kuratora Wolskiego. Mia³ on prowadziæ dochodzenie w sprawie mor-
derstw. Moja sekretarka zadzwoni³a do prokuratora pana Wolskiego,
który przyszed³ do szko³y, obejrza³ przyniesione przeze mnie koœci, pro-
chy, kartki napisane w jêzyku niemieckim. Nawet nie zszed³ na dó³ do
lochu, nie by³ w ogóle zainteresowany spraw¹. Powiedzia³, ¿e sprawa
jest oczywista, takich miejsc w S³upsku jest wiêcej!!! I ¿e to mo¿na po-
wiedzieæ dzieciom i pracownikom szko³y!!!, ¿e byli tu przewo¿eni jeñcy
oraz przymusowi robotnicy.

26 lat póŸniej w styczniu 2001 r.

Gdy do S³upska przyjecha³  prokurator z IPN Koszalin poprosi³am,
abyœmy przeszli ca³y loch, chcia³am przemierzyæ w jego obecnoœci
w dobrym oœwietleniu. By³ tylko on i ja, tam ¿adnego oœwietlenia nie ma
i kiedy przysz³am do koñca lochu i przede mn¹ znowu by³a œciana, by-
³am ogromnie zdumiona. Ju¿ wczeœniej moje zdumienie by³o ogromne,
poniewa¿ od wewn¹trz te cztery w³azy (oœwietlenia) zosta³y precyzyjnie
zamurowane. Do tego zamurowania musia³ byæ zajêty (zatrudniony)
mistrz sztukatorski o najwy¿szej umiejêtnoœci. Wewn¹trz dolnego lochu
4 w³azy na p/w drzwi wejœciowych do okr¹glaka doprowadzaj¹ce œwia-
t³o do dolnego lochu.

Zauwa¿y³am, ¿e w lochu by³o naniesione du¿o gruzu i œmieci. Œcia-
na noœna, na której 26 lat temu widzia³am ró¿nego rodzaju napisy wiê-
Ÿniów, którzy zostali zamordowani w podziemiach, wygl¹da³a jak gdyby
dopiero by³a wybudowana, czyœciutka, lepikiem piêknie odœwie¿ona. Te
zdumiewaj¹ce lochy by³y zamurowane. W jaki sposób nast¹pi³y zmia-
ny??? Dolny loch jest nieczytelny. Te cztery w³azy, które oœwietla³y dol-
ny loch, zosta³y precyzyjnie od wewn¹trz zamurowane. Kto nie wie i nie
by³, nie rozpozna³, poniewa¿ precyzyjnie dobrana kolorystyka ceg³y
i z³¹cza cementowe to jest mistrzowska robota. Gdy dosz³am do koñca
górnego lochu nie znalaz³am komory. Te otwory, które wybi³am, by³y
precyzyjnie zamurowane.
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Od tygodni polskojêzyczne media promuj¹ Borowskiego-Bermana, który jako marsza³ek
Kne-Sejmu ma komfortow¹ pozycjê do walki o prezydencki sto³ek po Kwaœniewskim-Stol-
zmanie, choæ ten maj¹c 600-osobow¹ ekipê w kancelarii i praktycznie nieograniczone
fundusze oraz dostêp do ¿ydomediów, ju¿ niemal otwarcie forsuje kontrkandydaturê swo-
jej lalki Jolki Kwaœniewskiej z ¿ydowskiego domu Kontów.
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KWAŒNIEWSKI SKOÑCZY£ 
STUDIA!

Oszczerców w Polsce nie brakuje.
Twierdz¹ tacy np. ¿e Pan Prezydent
nie ma wy¿szego wykszta³cenia.
I my zadajemy k³am tym wszystkim,
którzy opluwaj¹ pierwsz¹ osobê
w pañstwie. Bo Pan Prezydent zdo-
by³ porz¹dny dyplom i to nie byle
gdzie. Co tam jakiœ Uniwersytet
Gdañski, Jagielloñski czy inny -ski.
Prezentowana poni¿ej cenzurka-
laurka zawiera oceny pana K., które
uzyska³ robi¹c „faku³tieta” w Mo-
skwie, na wydziale miêdzynarodo-
wego dziennikarstwa w Pañstwo-
wym Instytucie Stosunków Miêdzy-
narodowych przy MSZ sowietskowo
sojuza. Oceny na œwiadectwie
kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: Historia
Komunistycznej Partii Zwi¹zku Ra-
dzieckiego - celuj¹co; Komunizm na-
ukowy (co za diabe³?) - celuj¹co;
Ateizm naukowy - celuj¹co; Ekono-
mia polityczna - celuj¹co; Stosunki
miêdzynarodowe - dobry; Ekonomi-
ka radziecka (co to?) - celuj¹co; Pra-
wo radzieckie (???) - celuj¹co; Logi-
ka - dobry (ocena chyba zawy¿ona);
Podstawy dziennikarstwa: dosta-
tecznie... . Gratulujemy serdecznie.
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Piêæ lat dla tych komunistycznych janczarów, którzy w ramach „nauki”
uczyli siê jêzyków zachodnich, a o rok d³u¿ej dla takich, którzy podejmo-
wali siê trudu nauki jêzyków bardzo egzotycznych. Na przyk³ad hindi, ura-
du, suahili, farsi lub japoñskiego albo chiñskiego. Ta specyficzna uczelnia
posiada³a 4 wydzia³y - stosunków miêdzynarodowych, prawa miêdzynaro-
dowego, miêdzynarodowego dziennikarstwa oraz miêdzynarodowych sto-
sunków ekonomicznych. W ci¹gu blisko 50-letniego istnienia i dzia³alnoœci
przez mury MGIMO przewinê³o siê kilkanaœcie tysiêcy abiturientów preten-
duj¹cych do roli dyplomatów, nastêpnie wysy³anych do pracy w placów-
kach zagranicznych „bratnich” pañstw i ZSRR, w agentach miêdzynarodo-
wych tych pañstw oraz na placówki korespondentów zagranicznych. W ra-
mach tej bliŸniaczej do „woroszy³ówki” czy Frunzego sowieckiej szko³y
dzia³a³a te¿ 3-letnia Akademia Dyplomatyczna, gdzie z regu³y trafiali naj-
bardziej ambitni wyznawcy marksizmu-leninizmu, wykazuj¹cy siê „osi¹ga-
mi” za granic¹. Mogli oni tam zdobyæ tzw. dysertacjê, czyli coœ zbli¿onego
do naszego doktoratu.

Tajemnic¹ poliszynela jest fakt, i¿ w ramach zajêæ i programu dydak-
tycznego tej „dyplomatycznej” uczelni sowieccy wyk³adowcy (a by³o
wœród nich wielu wy¿szych funkcjonariuszy GRU i KGB, jak chocia¿by
by³y oficer KGB i by³y premier J. Primakow) szkolili przysz³ych dyploma-
tów i korespondentów ró¿norodnych technik i operacji szpiegowskich -
na mniejsz¹ lub wiêksz¹ skalê.

Inn¹ form¹ doskonalenia i dokszta³cania w MGIMO niezbêdnych ko-
munistom, oddanych kadr w dyplomacji i miêdzynarodowej ¿urnalisty-
ce by³y tzw. jednoroczne kursy „dopo³nitielnyje”, na które kierowano
z regu³y (nie tak zwanych miernych, biernych, ale wiernych) m³odych,
zdolnych, wyró¿niaj¹cych siê w pracy ideologicznej „towarzyszy”,
którym coœ tam ze studiami w rodzimych krajach nie wysz³o. Coœ zawa-
lili na krajowych uczelniach, wykazywali siê jednak ambicjami i rokowa-
li du¿e nadzieje w pracy „dla partii”. Brakowa³o im tylko upragnionego
dyplomu i absolutorium.

Jest tajemnic¹ poliszynela, skrzêtnie ukrywan¹ przez Pa³ac Namiest-
nikowski oraz dwór tego pa³acu, i¿ jednym z takich „dopo³nitielnych”
kursantów sowieckiego MGIMO i jego absolwentów by³ na prze³omie lat
1979/80 m³ody 25-letni, ambitny dzia³acz Socjalistycznego Zwi¹zku Stu-
dentów Polskich z Gdañska, który potem zosta³ ministrem w rz¹dzie jun-
ty Jaruzelskiego i czo³owym dzia³aczem Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej (bêd¹cej, jak wiadomo ju¿, w przedœmiertnych konwulsjach),
który po jej niechlubnym zgonie reanimowa³ w roku 1990 nieboszczkê
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MGIMO - wylêgarnia œwiatowej agentury 

PUSZYSTY „OLO” TE¯ TAM BY£
Jest rzecz¹ powszechnie znan¹ czym by³y i jak¹ rolê spe³nia³y

w tzw. „estbloku” (w by³ym bloku sowieckim) uczelnie typu wojsko-
wych akademii Woroszy³owa czy Frunzego w Moskwie. Obie wspo-
mniane sowieckie uczelnie wojskowe kszta³ci³y - co powszechnie wia-
domo - dla potrzeb tzw. bratnich pañstw socjalistycznych - wy¿szych
oficerów i sztabowców - tak politycznych jak i liniowych, którzy mieli
dowodziæ wojskami „bratnich” pañstw „obronnego” Uk³adu Warszaw-
skiego w razie konfrontacji z Zachodem i koniecznoœci „obrony” zdo-
byczy socjalizmu.

Wojskowe „nauki” pobiera³y tam takie „autorytety” jak: Jaruzelski,
Siwicki, Kiszczak, Wilecki, Szumski.

Niewiele jednak osób, poza w¹skim krêgiem dobrze zorientowanych
specjalistów, politologów oraz dziennikarzy wie, czym by³a w ówczesnym
bloku sowieckim i jak¹ spe³nia³a w nim rolê szko³a, znana w ZSRR pod na-
zw¹ MGIMO - Moskowskij Gosudarswiennyj Institut Mie¿dunarodnych Otno-
szennij, co po polsku oznacza - Moskiewski Pañstwowy Instytut Stosunków
Miêdzynarodowych.

Otó¿ przez ca³e lata komunistycznej dominacji w Europie wscho-
dniej w tej specyficznej szkole kszta³cone by³y mocno wyselekcjonowa-
ne (wed³ug ideologicznego i politycznego klucza) - nie tylko przysz³e ka-
dry dyplomatyczne i dziennikarskie dla bie¿¹cych potrzeb komunistycz-
nych partii i re¿imów w tych pañstwach - ale tak¿e agenturalne ekspo-
zytury za granic¹, wystêpuj¹ce pod szyldem „dyplomatów” b¹dŸ „kore-
spondentów” zagranicznych agencji rz¹dowych tych pañstw i ich partyj-
nych gazet oraz czasopism.

MGIMO by³o elitarn¹ wy¿sz¹ szko³¹ w Moskwie, do której mogli tra-
fiæ absolwenci szkó³ œrednich z komunistycznej Polski, NRD, Czechos³o-
wacji, Wêgier, Rumunii i Bu³garii. Najbardziej sprawdzeni i oddani ideo-
logii komunistycznej, dyspozycyjni i us³u¿ni wobec re¿imów komuni-
stycznych sprawuj¹cych w³adzê w tych pañstwach. Z regu³y ci m³odzi
ludzie musieli wywodziæ siê z tzw. komunistycznych „m³odzie¿ówek”
partii typu PZPR albo z organizacji i stronnictw satelickich (w symbolicz-
nym stopniu), takich na przyk³ad jak polskie ZSL i SD.
Nauka w tym na wpó³ tajnym instytucie, bêd¹cym w istocie prawdziw¹
„socjalistyczn¹” wylêgarni¹ szpiegów, trwa³a w zale¿noœci od specjalno-
œci od 5 do 6 lat.
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nomia polityczna socjalizmu, sowiecka ekonomia, technika przemówieñ,
podstawy dziennikarstwa. W pierwszych z tych „naukowych” dyscyplin
wiedzy by³ bardzo dobry (otlicznyj), gorzej by³o z ostatnim przedmiotem -
podstawami dziennikarstwa, z którego dosta³ zaledwie „udowolitwiernoje”
czyli zadowalaj¹co (trójkê). Podobnie by³o z logik¹, za któr¹ dosta³ od so-
wieckich „naukowców” zaledwie horoszo.

Takie „przygotowanie naukowe” i wiedza formalna pozwoli³y Saszy
zostaæ nie tylko ministrem, ale nawet w 1995 roku prezydentem 40-mi-
lionowego pañstwa w œrodku Europy.

Dla wieku politologów, zw³aszcza na Zachodzie, ju¿ dawno by³o wiado-
mym, i¿ Moskiewskij Institut by³ przez ca³e lata rz¹dów komunistycznych
w Europie Wschodniej elitarn¹ kuŸni¹ kadr szpiegowskich dla wybranych
i dla pañstw „mi³uj¹cych pokój”, czyli dla Uk³adu Warszawskiego i RWPG.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ z nich maj¹c „znakomite” sowieckie przygotowa-
nie do dzia³alnoœci szpiegowskiej w œwiecie by³a zaraz po ukoñczeniu po-
litycznego odpowiednika „woroszy³ówki” delegowana do zadañ specjal-
nych w wielu krajach Europy, Afryki i Azji a tak¿e do Ameryki £aciñskiej
i Pó³nocnej oraz Australii. St¹d tak intensywna nauka tylu egzotycznych jê-
zyków i narzeczy. Pomyœlne ukoñczenie „takowo ucziliszcza” dawa³o od
zaraz przepustkê do b³yskotliwych karier w MSZ, MHZ, MSW albo do wie-
lu placówek zagranicznych i „obronnego” Uk³adu Warszawskiego. Jakie
zadania oni tam wykonywali, mo¿na siê tylko domyœlaæ.

W ci¹gu ca³ego okresu swego istnienia i dzia³alnoœci „edukacyjnej”
MGIMO ukoñczy³o wielu Polaków legitymuj¹cych siê ZMS-owsk¹ b¹dŸ
PZPR-owsk¹ legitymacj¹ i dobrymi notowaniami w „naszej” SB. Wcale nie ba-
gatelna iloœæ z nich jest do dzisiaj usadowiona (dziêki grubej kiesze Mazo-
wieckiego i polityce kadrowej kwartetu - Skubiszewski, Olechowski, Barto-
szewski, Geremek) w wielu placówkach dyplomatycznych niepodleg³ej RP
i innych miêdzynarodowych agendach Polski w œwiecie. Dla przyk³adu wy-
mieniê tu tylko Kolumbiê, gdzie ambasadorem Polski jest by³y PZPR-owiec
i „kursant” sowieckiej MGIMO - P. Kulka oraz Tanzaniê, gdzie w Dares Salam
nasz kraj reprezentuje kolega Kwaœniewskiego i Kulki (tak¿e dzia³acz PZPR)
¿urnalista postkomunistycznej „Polityki” i by³y korespondent PAP w Egipcie -
tow. Roman Strzemiecki.

Ci PZPR-owskiego i sowieckiego chowu „dyplomaci”, z których nie-
jeden to rezydent PRL-owski, podobnie jak wielu innych znakomicie do
dziœ funkcjonuj¹ (bez ¿adnych zak³óceñ i zawirowañ od wielu lat) pod pa-
rasolem ochronnym „solidarnoœciowych”, podobno, szefów polskiej???
dyplomacji i maj¹ siê do dziœ bardzo dobrze.
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wspólnie z kolesiami z PZPR - Millerem, Oleksym, Borowskim, tyle, ¿e
pod inn¹, oszukañcz¹ zmylaj¹c¹ nazw¹ - SDRP (PSL).

Nazywa³ siê on Aleksander Kwaœniewski, a w Moskwie nazywano go
pieszczotliwie „Saszk¹“. „Zawali³” on studia na Uniwersytecie Gdañskim
(z nat³oku zajêæ i partyjnych „zadañ” w Zarz¹dzie Wojewódzkim SZSP) to-
te¿ nic dziwnego, ¿e trzeba mu by³o jakoœ pomóc, aby ukoñczy³ studia -
uznali towarzysze. Wys³ano wiêc obecnego prezydenta na „renomowa-
ne” w tamtym okresie studia daj¹ce glejt do dalszej kariery w tamtym sy-
stemie i pañstwie buduj¹cym „socjalizm”. Trafi³ do moskiewskiego
MGIMO, po którego ukoñczeniu sz³o siê ju¿ tylko „w dyplomaty” albo ro-
bi³o kariery na szczytach „socjalistycznej” w³adzy.

Skwapliwie i tak wytrwale ubiegaj¹cy siê o reelekcjê typ Millera
i SLD-owskiej paczki ukrywa ten wstydliwy fakt wiedz¹c doskonale jak
Polacy podchodz¹ i traktuj¹ takich absolwentów (czyt. sowieckich kur-
santów). Jako szczwany lis i „obryty” komunistyczny aparatczyk „socjo-
technik” Kwaœniewski wie dobrze, i¿ legitymowanie siê i che³pienie „stu-
diami” i dyplomem w sowieckim MGIMO przynios³oby mu wiêcej szko-
dy ani¿eli po¿ytku. Mog³oby te¿ znacznie uszczupliæ grono jego wielbi-
cieli. St¹d zapewne bierze siê za¿enowanie i szczelna kurtyna milczenia
jaka zapada w sztabach komunistów jak tylko mowa jest o formalnym,
rzeczywistym wykszta³ceniu i kwalifikacjach edukacyjnych kandydata
SLD. Miller i jego giermkowie oraz sam „magister” wiedz¹ doskonale, co
to mog³oby oznaczaæ. Lepiej wiêc nie przyznawaæ siê i milczeæ. Inna
sprawa, ¿e w Zwi¹zku Sowieckim, w przeciwieñstwie do Polski i innych
krajów europejskich, nie jest przyznawany po ukoñczeniu studiów tytu³
magistra. W Polsce i na Zachodzie nieobronienie pracy magisterskiej
oznacza nieukoñczenie studiów wy¿szych i… brak dyplomu wy¿szej
uczelni. W ZSRR (i dot¹d w Rosji Putina) po ukoñczeniu jakichkolwiek
studiów otrzymuje siê jedynie dyplom danej szko³y wy¿szej. Nie ma tam
tytu³u magistra. I taki dyplom (patrz fot.) posiada towarzysz „Olo”, który
wielokrotnie k³amliwie obnosi³ siê, i¿ magistrem jest. Nie przeszkodzi³o
mu to wcale w zrobieniu b³yskawicznej kariery politycznej w latach 80-
tych, kiedy najpierw zosta³ „naczelnym” studenckiego tygodnika ITD
a nastêpnie szefem organu prasowego ZSMP - komunistycznej m³o-
dzie¿ówki Sztandaru M³odych, by w koñcu zostaæ ministrem w wojsko-
wej ekipie towarzyszy Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Sasza pobiera³ „nauki” na MGIMO na trwaj¹cym 12 miesiêcy Wydzia-
le Dziennikarstwa Miêdzynarodowego w takich specjalnoœciach jak: nau-
kowy komunizm, historia KPZR (partii sowieckiej), naukowy ateizm, eko-
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P.S.
Czy w tym kontekœcie mog¹ nie dawaæ do myœlenia (i mocno zasta-

nawiaæ) liczne rozjazdy i wspólne, „prywatne”??? ekskursje po Morzu
Œródziemnym Saszy Kwaœniewskiego i jego pyzatej ma³¿onki wraz z wie-
loma radzieckimi towarzyszami (radzieckimi „tiop³ochodami”) ju¿ po po-
zorowanym „obaleniu” komuny w roku 1989??? Kiedy jeszcze nie by³o
wiadomo, jaki los mo¿e spotkaæ rodzinê Kwaœniewskich oraz kompanów
puszystego „Olo”, którzy prze¿yli swoist¹, polityczn¹ reinkarnacjê dziêki
„dolidruchom” spod znaku SB - Millera, Jaskierniê, Borowskiego, Szmaj-
dê? A tak¿e ca³y aparat polskich wasali z PZPR? - ekspozytury Moskwy
w Polsce.

O ekskursjach tych dowiedzia³em siê od znanego mi od lat ma³¿eñ-
stwa M. podró¿uj¹cego z Olo i Jolo ruskimi statkami na linii Odessa-
Marsylia via Stambu³ i Odessa Aleksandria via Cypr i Malta.
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Jak¹ oni uprawiaj¹ (i na czyj¹ rzecz) „dyplomacjê”, jeden Bóg raczy
wiedzieæ. Mog¹ przecie¿ jako byli sowieccy kursanci podlegaæ ró¿nym
formom szanta¿u, presji czy nacisków. Czy od ludzi tych szkolonych
przez sowieck¹ profesurê i… agenturê mo¿na oczekiwaæ pe³nej, szcze-
rej i niezachwianej lojalnoœci oraz rzetelnoœci wykonywanej misji dyplo-
matycznej w imieniu Rzeczpospolitej, tak teraz jak i w przysz³oœci? Czy
s¹ oni przede wszystkim wiarygodni i szczerze oddani w³adzom RP?
OdpowiedŸ na to pytanie pozostawiamy premierowi Buzkowi i szefowi
AWS, Marianowi Krzaklewskiemu, a tak¿e „profesorowi” Bartoszew-
skiemu.

A¿ nadto jest argumentów by mocno w tê lojalnoœæ i wiarygodnoœæ
pow¹tpiewaæ, maj¹c chocia¿by do czynienia z najnowsz¹ nominacj¹
Bartoszewskiego w MSZ-cie, gdzie rzecznikiem tego resortu zosta³ po-
nownie znany PRL-owski propagandzista radiowy i telewizyjny - Dzie-
midowicz.

W sytuacji nieustaj¹cej penetracji i infiltracji Polski przez rosyjskie
s³u¿by specjalne nale¿a³oby - naszym zdaniem - wykazywaæ wiêcej
ostro¿noœci i rozwagi a zw³aszcza instynktu samozachowawczego ze
strony AWS. W najmniejszym nawet stopniu tego nie widaæ wœród jej
polityków. Nie mówi¹c ju¿ o Bartoszewskim, Geremku czy Olechow-
skim.

Przed zagro¿eniami dla Polski, których nie nale¿y lekcewa¿yæ, prze-
strzega³ ju¿ niejednokrotnie nie tylko minister Janusz Pa³ubicki, ale na-
wet tygodnik „Wprost” kierowany jak wiadomo przez Marka Króla, by-
³ego sekretarza KC PZPR.

W artykule znamiennie zatytu³owanym „Adwokaci Moskwy” jego
autor Stanis³aw Janicki pisa³ 3 lata temu o absolwentach moskiewskie-
go MGIMO, i¿ byli oni i wci¹¿ s¹ adwokatami naszego s¹siada zza
wschodniej granicy, który nigdy nie pogodzi³ siê z faktem wyjœcia Pol-
ski z jego w³asnej sfery wp³ywów.

„W Polskiej s³u¿bie dyplomatycznej - pisze z ca³kowit¹ racj¹ Janic-
ki - wci¹¿ du¿¹ rolê odgrywaj¹ absolwenci akademii w Moskwie,
których zadaniem by³ werbunek do rosyjskiego wywiadu. Moskowskij
Gosudarstwiennyj Institut Mie¿dunarodnych Otnaszenij (MGIMO)
uchodzi³ za typow¹ wylêgarniê szpiegów.”

Nic dodaæ, nic uj¹æ, panie Bartoszewski.
Czy mo¿na coœ tu dodaæ, towarzysze - Geremek, Olechowski, Sku-

biszewski, Rosati?
Lucjan Protasiuk
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Marsza³ek Sejmu RP
Maciej P³a¿yñski
ul. Wiejska 4
00-902 Warszawa

¯¹damy!!!
Zgodnie z art. 145 Konstytucji RP ¿¹-

dam postawienia prezydenta Kwa-
œniewskiego za pope³nienie przestêp-
stwa przed Trybuna³em Stanu.

Leszek Bubel

Rodacy! Piszcie listy z ¿¹daniem
na adres Sejmu RP.

Art.145. Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej:

1. Prezydent Rzeczypospolitej za naru-
szenie Konstytucji, ustawy lub za po-
pe³nienie przestêpstwa  mo¿e byæ po-
ci¹gniêty do odpowiedzialnoœci przed
Trybuna³em Stanu.

2. Postawienie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w stan oskar¿enia mo¿e na-
st¹piæ uchwa³¹ Zgromadzenia Naro-
dowego podjêt¹ wiêkszoœci¹ co naj-
mniej 2/3 g³osów ustawowej liczby
cz³onków Zgromadzenia Narodowe-
go na wniosek co najmniej 140 cz³on-
ków Zgromadzenia Narodowego.

3. Z dniem podjêcia uchwa³y o posta-
wieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
w stan oskar¿enia przed Trybuna³em
Stanu sprawowanie urzêdu przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej ulega za-
wieszeniu. Przepis art.131 stosuje siê
odpowiednio.
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TRIUMF GRABARZY
czyli Neo-Targowica

Po upadku sowieckiej twierdzy marksizmu wielu naiwnym, szczególnie
na Zachodzie, zdawa³o siê, ¿e z sowieckim komunizmem umiera tak¿e mar-
ksizm. Niestety. Wybór A. Kwaœniewskiego na prezydenta jest nowym
triumfem tego pr¹du ideowo-politycznego. Dowodem ¿ywotnoœci tej forma-
cji jest fakt, ¿e potrafi³a dostosowaæ siê do zmienionej sytuacji, tworz¹c nurt,
który nasz wybitny poeta Zbigniew Herbert nazwa³ neo-komun¹. Ten termin
posiada jednak du¿¹ wadê: nie oddaje faktycznego obrazu tej formacji.
Trzy pierwsze litery tej nazwy, tzn. „neo“ oznaczaj¹ nap³yw do tej formacji
nowych si³. Chodzi o pr¹d ultra-liberalny („ultra“, a wiêc skrajny), skrajny a¿
do absurdu w swym liberalizmie tak ekonomicznym jak i „moralnym“, a co
najwa¿niejsze przesi¹kniêty do dna trockistowskim nurtem marksizmu.
Przydomek „neo-komuna“ nie mówi wiêc co i kogo owo „neo“ oznacza.
Tylko ci wœród nas, którzy s¹ obeznani z arkanami polityki wiedz¹, ¿e troc-
kistowski nurt marksizmu jest nie bratem a wrogiem marksizmu w wydaniu
sowieckim. Dzisiejsze „ma³¿eñstwo“ zachodnio-europejskich ultra-libera³ów
z cz³onkami by³ego PZPR by³o mo¿liwe dziêki temu, ¿e tacy jak Geremek,
Michnik, Olechowski, Urban ... to resztki pr¹du trockistowskiego, który osta³
siê w marksizmie sowieckim. W tym „ma³¿eñstwie“ to nie „prosowiecka ko-
muna“ gra pierwsze skrzypce. Graj¹ jak¿e bogaci i wp³ywowi przybysze
z Zachodu w oparciu o miejscowe resztki pr¹du ideowego, któremu prze-
wodzi Geremek, szara eminencja, istotny sternik nasz¹ Polsk¹. 

Kwaœniewski jest jak kwiatek na pokaz: przystojny, m³ody, uœmiechniêty,
w³adaj¹cy obcymi jêzykami, m¹¿ ³adnej i bogatej ¿ony, uznany za „swojego“
przez tych co pij¹ i k³ami¹, a na dodatek przez pewnych duchownych tzw.
„postêpowych“, którzy - po jego „pielgrzymce“ nie tylko do Czêstochowy, ale
nawet do Rzymu zaczynaj¹ og³aszaæ cud nawrócenia „tego by³ego grzeszni-
ka“. Ot, osobistoœæ idealna dla otrzymania masy g³osów zab³¹kanych, zdezo-
rientowanych i og³upianych tak przez telewizjê jak i przez talent Michnika.

Spotka³ siê wiêc wreszcie „brat z bratem“. Stalin zabi³ Trockiego, ale
trockizm nie tylko ¿yje, ale w wielu krajach naszej cywilizacji kwitnie. Masa
by³ych cz³onków PZPR posz³a za Geremkiem i Michnikiem czy to przez swe
ideowe przekonania, czy to przez oportunizm, czy te¿ po prostu by ¿yæ
w du¿o lepszych warunkach ni¿ reszta spo³eczeñstwa.

By³oby jednak wielkim b³êdem i w dzisiejszej sytuacji niewybaczalnym -
by wszystkich by³ych cz³onków PZPR (a tym bardziej wszystkich  cz³onków
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...Oni, tzn. kosmopolici z polskimi paszportami maj¹ idea³, którym jest
stworzenie jednego jedynego pañstwa o wymiarach ogólnoœwiatowych, a to
przez stopniowe likwidowanie wszystkich pañstw, narodów, kultur, religii ja-
ko podmiotów w miêdzynarodowej wspó³pracy. My, niestety - nasi¹kniêci
ich perfidn¹ propagand¹ - nierzadko zapominamy o roli i wadze idei - tego
duchowego motoru idea³ów. Co gorsze, miejscami zaczynamy uznawaæ ich
sposób myœlenia za „normalny“, a czasami nawet za „postêp“, podczas gdy
oni robi¹ postêp, ale w burzeniu podstaw naszej cywilizacji. W tej dziedzinie,
musimy poj¹æ ró¿nicê w zasadach - miêdzy nimi a nami - i wróciæ do du-
chownego motoru, jakim jest chrzeœcijañska wizja Europy Jutra.

...Nie tylko my, ale i oni ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Wi¹¿e ich jednak, w spo-
sób wystarczaj¹cy, wspólny Cel. Dlatego, by do niego siê zbli¿yæ, przy oka-
zji wyborów id¹ razem, wykazuj¹c tym samym dojrza³oœæ, której nam brak.
My, mimo posiadania wspólnego Celu, w okresie wyborów, jeszcze nie po-
trafimy iœæ razem: Jest ju¿ wprawdzie nieco lepiej ni¿ dziesiêæ lat temu, ale
do sytuacji nieodzownej w tak wa¿nym okresie historycznym jest nam je-
szcze bardzo daleko. Tak¿e tu mamy du¿o, du¿o do nadrobienia.

...Oni od dawna zrozumieli decyduj¹c¹ rolê i wagê pieni¹dza w systemie
demokratycznym. „Droga do w³adzy wiedzie przez w³adzê nad pieni¹dzem“
- lubi³ powtarzaæ Rotschild. Dziœ s¹ w posiadaniu kolosalnych pieniêdzy, po-
tê¿nej siatki organizacyjnej i d³ugiego szeregu fundacji i tworów rzekomo fi-
lantropijnych propaguj¹cych ich „braterstwo“ i ich „liberalizm“ (braterstwo,
ale w stosunku do ich „braci“, liberalizm, ale tylko dla tych, którzy myœl¹ ich
kategoriami). Musimy wiêc szukaæ, znaleŸæ i stworzyæ system, który pozwo-
li nam tak¿e na odcinku ekonomicznym - im nale¿ycie siê przeciwstawiæ.
Wiem, ¿e to bêdzie trudne, bardzo trudne, ale bez posiadania tej broni zo-
sta³oby nam tylko uciekaæ siê do rewolucji. A taka droga nie jest nasz¹ dro-
g¹. Pierwszym krokiem w tym kierunku by³oby skupienie siê na akcentowa-
niu problemów gospodarczych (np. spo³eczna gospodarka rynkowa) oraz
szeroko budowanej koalicji miasta ze wsi¹.

...Oni maj¹ w swych rêkach mass media - telewizjê, prasê (wraz ze
œrodkami jej dystrybucji), e-mail, radio, film, sonda¿e, a to jest wielka si-
³a. My mamy tylko jej zacz¹tki. Wprawdzie zrobiliœmy ju¿ na tym odcin-
ku spore postêpy, ale ci¹gle niewystarczaj¹ce. Te nasze wysi³ki trzeba
co najmniej podwoiæ.

- Oni obsadzili administracjê swoimi ludŸmi nie tylko na najwy¿-
szych szczeblach, ale tak¿e na œrednich. Tylko rzeteln¹ i mrówcz¹ pra-
c¹ nad w³asn¹ jakoœci¹ - tak moraln¹ jak intelektualn¹ i przez szkolenie
nale¿ytych kadr, potrafimy im tê przewagê wyrwaæ.
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SLD) ods¹dzaæ dziœ od czci i wiary, tym bardziej, ¿e wielu z nich - nie orien-
tuj¹c siê w arkanach polityki - nie zdaje sobie sprawy co to za jedni i gdzie
wiedzie nasz kraj kosmopolityczny trockizm.

Dlatego „neo-komuna“ - mimo g³êbokiego szacunku do Zbigniewa
Herberta - sugerowa³bym zast¹piæ du¿o g³êbszym i siêgaj¹cym w nasz¹
historiê terminem: Neo-Targowica. Dlaczego? To bardzo proste:

Targowica, dwieœcie lat temu, podda³a siê politycznym wp³ywom po-
tê¿nej Moskwy. Neo-Targowica, dzisiaj, poddaj¹c siê wp³ywom bez porów-
nania bardziej potê¿nego oœrodka ni¿ dawna Moskwa mianowicie Kapita-
³owi, który - równie¿ pod piêknymi has³ami pomocy - odbiera nam krok po
kroku nie tylko kierownictwo polityczne naszej Wspólnoty, ale - pracuj¹c
w rêkawiczkach - ograbia nas bez nadmiernego ha³asu materialnie i w do-
datku zatruwa nasz¹ kulturê namiastkami „kultury“ kosmopolitycznej.

...Tamci nie byli doœæ silni, by przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê wiêk-
szoœæ rodaków; Neo-Targowicy wszystko idzie jak z p³atka. Odnosz¹
triumfy.

...O Tamtych by³o wiadomo komu s³u¿¹. By³o wiêc wzglêdnie ³atwo
zmobilizowaæ przeciw nim spo³eczeñstwo, tym bardziej, ¿e ci ze Wschodu
byli nam ró¿ni cywilizacyjnie. Istnia³a wiêc u nas niema³a doza odrazy do
wszystkiego co wp³ywa do Polski ze Wschodu. Neo-Targowica nie wiado-
mo komu faktycznie s³u¿y. Wiadomo tylko, ¿e s³u¿y jakimœ si³om anonimo-
wym, nieuchwytnym, a wiêc niekaralnym, a potê¿nym, bo cywilizacjê ogar-
niaj¹cym. W dodatku te ich idee wp³ywaj¹ z Zachodu, a wiêc z miejsc uwa-
¿anych jeszcze w Polsce za istny raj na ziemi. Tak¿e st¹d ich powab.

Jaka¿ w tym wszystkim doza niezmierzonej naiwnoœci u naszych ro-
daków!

W konsekwencji  Neo-Targowica jest bez porównania bardziej niebez-
pieczna ni¿ ta pierwotna sprzed dwustu lat, tym bardziej, ¿e my - wielokrotnie
oszukiwani, zdezorientowani, zaœlepieni, zmêczeni - nie zdajemy sobie je-
szcze sprawy z faktu istnienia ideowej wojny, w której chodzi o „to be or not
to be“- „byæ czy nie byæ“ naszej to¿samoœci tak narodowej, jak kulturalnej.

Ten triumf grabarzy naszej narodowej to¿samoœci bêdzie dla nas
elektrowstrz¹sem?

Œmiem twierdziæ, ¿e tak. Nasza wygrana, mimo chwilowej œlepoty,
bêdzie mo¿liwa, ale dopiero: primo po poznaniu, tak u siebie jak
i u przeciwnika, wzajemnych zalet i wad; secundo, po znalezieniu me-
tod i dróg, którymi trzeba bêdzie kroczyæ i tertio: ich zrealizowaniu.

Fakty i zjawiska, które tu wyliczam s³u¿¹ lepszemu poznaniu tych za-
let i wad:
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i kolory co kilka lat - graj¹ rolê nowoczesnych koni trojañskich wykonywu-
j¹cych polecenia ich „braci“ z zachodniej Europy.

Gdy zmêczonemu zbyt twardym ¿yciem i zdezorientowanemu spo³e-
czeñstwu, od dziesi¹tek lat powtarza siê w kó³ko te same k³amstwa i przei-
nacza rzeczywistoœæ, to wreszcie, mimo woli, wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
(a wiêc ci, którzy decyduj¹ o wynikach wyborów) jest przekonana, ¿e jest
tak jak mówi telewizja. Wystarczy wówczas kierownictwu „demokratów“ na-
g³oœniæ te opinie przez podleg³e im liczne sonda¿e i sprawa jest za³atwiona.

...Trzeci¹ metod¹ jest pewien absurd, który miesza spo³eczeñstwu
w g³owie, a wiêc je dezorientuje. Chodzi o ³¹czenie dwóch przeciwstawnych
sobie pojêæ „polski“ oraz „komunista“ - w jeden termin: „polski komunista“
(czy polski kosmopolita). To¿ pojêcie „polski“ i pojêcie „komunista“ (czy
„kosmopolita“) s¹ przecie¿ sobie w pe³ni przeciwstawne! Celem Polaka jest
obrona i utrzymanie naszej to¿samoœci i naszej kultury, a wiêc istnienia wie-
lowiekowej Polski, podczas gdy celem ideowców marksistowskich (repre-
zentowanych u nas przez komunistów i kosmopolitów) jest stopniowe uni-
cestwianie narodów, a Polski na pewno w pierwszym rzêdzie.

W dwudziestoletnim okresie niepodleg³oœci miêdzy I a II wojn¹ œwiatow¹
mieliœmy w Polsce oko³o 30% mniejszoœci narodowych. Odró¿nialiœmy po-
jêcie „przynale¿noœci pañstwowej“ od pojêcia „przynale¿noœci narodowej“.
Nie zmuszaliœmy wiêc Ukraiñców, Niemców i ¯ydów byæ „Polakami“ po pro-
stu przez szacunek do ich to¿samoœci. Czemu zniesiono ten uczciwy i lo-
giczny system? Komu zale¿y na mieszaniu pojêcia „przynale¿noœæ narodo-
wa“ z pojêciem „przynale¿noœæ pañstwowa“? Jeœli mam byæ szczery i nie
uciekaæ przed prawd¹ to muszê powiedzieæ, ¿e istnieje jeden jedyny naród
na œwiecie, który ma interes w mieszaniu tych pojêæ.
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...Oni s¹ realistami, a wiêc d¹¿¹ do swego celu etapami. My ci¹gle,
w pogoni za abstrakcyjnym Idea³em, wyznajemy zasadê „wszystko albo
nic“. Nawet od ludzi nam ideowo bliskich wymagamy, by byli wprost ide-
alni zapominaj¹c pytaæ siê samych siebie o w³asn¹ jakoœæ. W dalszym
ci¹gu pokutuje w nas skandaliczna treœæ tej rzekomo patriotycznej pio-
senki z po³owy XIX wieku „dziœ Twój triumf albo zgon“. Innymi s³owy po-
kutuje w nas stawianie wszystkiego, nawet istnienia swojej ojcowizny, na
jedn¹ szalê. Albo wszystko, albo nic. I to z miejsca. Istne szaleñstwo
(a mo¿e tylko romantyczna wizja rzeczywistoœci?).

...Musimy schowaæ do tylnej kieszeni osobiste ambicje i nauczyæ siê
odró¿niaæ problemy pierwszoplanowe od drugo - i trzeciorzêdnych. K³adŸ-
my nacisk na te obydwie wady, bo w tej dziedzinie jesteœmy na poziomie
szko³y podstawowej, a winniœmy byæ na poziomie uniwersyteckim.

...Musimy nauczyæ siê odró¿niaæ kolor ró¿owy od czerwonego i prze-
staæ myliæ wilki z owieczkami. Musimy zwalczaæ w sobie naiwnoœæ
i nadmiern¹ dobroæ, które zmusza³y nas nie tylko przebaczaæ, ale i zapo-
minaæ (!) te niezliczone zbrodnie, jakie oni mieli - i dalej maj¹ na sumieniu.

Gdzie¿ ta Polska, faktycznie demokratyczna i sprawiedliwa, o któr¹
walczy³y ca³e pokolenia?          

***
Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê chocia¿by na cztery, bynajmniej

nie b³ahe przyczyny triumfu grabarzy:   
...Pierwsza to rygorystyczny podzia³ na Prawicê i Lewicê, który by³ w pe³-

ni aktualny 200 lat temu w czasie rewolucji francuskiej, a który dzisiaj - na
wielu odcinkach - ma znaczenie drugorzêdne, a na jednym i dzisiaj zasa-
dniczym odcinku, w ogóle nie ma racji bytu. Mam tu na myœli stosunek do
dwóch w pe³ni przeciwstawnych wizji Europy Jutra. Zwolennicy jak przeciw-
nicy tych dwóch wizji znajduj¹ siê tak na Prawicy jak na Lewicy. Wmawia-
nie naiwnym i zdezorientowanym, ¿e „podzielona“ Prawica jest za przesz³o-
œci¹, a „zgodna“ Lewica za „œwietlan¹ przysz³oœci¹ w Europie-Federacji“
jest uprawianiem odwiecznej i ohydnej metody rzymskiej „dziel i rz¹dŸ“. Ta
ich metoda ma jeden cel: dzielenie nurtu patriotycznego.

...Druga, nie mniej skandaliczna i amoralna metoda polega na u¿ywa-
niu terminu „skrajna prawica“ do autentycznej i umiarkowanej Prawicy,
z kolei terminu „prawica“ do pseudo-prawicy, tzn. do elementów podszy-
waj¹cych siê pod Prawicê (np. taki Hall i kilku innych) i wreszcie terminu
„centrum“ (a nawet „centro-prawica“) dla specjalnie zrobionej mieszaniny,
w której dominuje „liberalna“, antypañstwowa, antynarodowa, antypatrio-
tyczna i ateistyczna UW i jej krewni. Te sztuczne nurty - zmieniaj¹c nazwy
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maj¹cych œcis³y zwi¹zek z narodem, a tak¿e w komitetach defensywy
i propagandy, ¯ydzi zajmuj¹ literalnie wszystkie miejsca. Komitet ten sk³a-
da siê z 41 ludzi, i ci 41 s¹ ¯ydami. Propagandê bolszewick¹ powierzono
wy³¹cznie piórom ¿ydowskim.

A nastêpnie tak zwani „delegaci Czerwonego Krzy¿a“, którzy s¹ tyl-
ko delegatami czerwonej rewolucji w wymienionych miastach: na ogól-
n¹ liczbê 8 jest 8 ¯ydów.

William Chapin Huntington, który by³ attache handlowym ambasady
Stanów Zjendoczonych w Piotrogrodzie, zaœwiadcza:

„Przywódcami tego ruchu, mogê œmia³o powiedzieæ, s¹ w trzech
czwartych mniej wiêcej - ¯ydzi rosyjscy... Bolszewicy s¹ miêdzynarodow-
cami, i nie obchodzi³y ich wcale specjalnie narodowe idea³y Rosji.“

„W Rosji wszyscy doskonale wiedz¹, ¿e trzy czwate przywódców
bolszewickich - to ¯ydzi...“

Powiadaj¹ niekiedy, dla wyt³umaczenia ruchu bolszewickiego, ¿e by³ on
finansowany z Niemiec, co w dalszym ci¹gu wyzyskiwano w celu propa-
gandy wojennej. Prawd¹ jest, ¿e czêœæ tych pieniêdzy dostarczy³y Stany
Zjednoczone. Ca³kowita zaœ prawda polega na tym, ¿e finansjerze ¿ydow-
skiej ca³ego œwiata zale¿a³o na bolszewizmie jako na fundacji wszech¿y-
dowskiej. Przez ca³y okres wojny œwiatowy program ¿ydowski wystêpowa³
pod t¹ lub inn¹ nazw¹.

Czasopismo ¿ydowskie „The Chronicle“ w Londynie, pisa³o w 1919
roku: „Jest coœ w fakcie samego bolszewizmu, w fakcie, ¿e 
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BOLSZEWIZM BY£ CA£KOWICIE
¯YDOWSKI

Ostatnio czêsto w ró¿nych, g³ównie prasowych wypowiedziach,
nadmienia siê o roli bolszewików z NKWD w masowych mordach, pacy-
fikacjach i wywózkach po 17 wrzeœnia 1939 roku. Rzadziej nadmienia
siê o roli ¯ydów w tych dokonaniach, z regu³y bagatelizuj¹c ten problem
lub rozmyœlnie go pomijaj¹c, podobnie jak Gross w „S¹siadach“. Prawie
w ogóle nie pisze siê o tym, ¿e bolszewizm by³ od samego pocz¹tku
tworem ¿ydowskim, ca³kowicie przez nich zdominowanym i mia³ s³u¿yæ
do ¿ydowskiego opanowania œwiata, bowiem

¯YDZI UWA¯AJ¥ SIÊ ZA PRZEZNACZONYCH 
DO RZ¥DZENIA ŒWIATEM

Zbrodniczy bolszewizm i jego policja polityczna NKWD z racji swojej ¿y-
dowskiej dominacji z chwil¹ wtargniêcia na wschodnie obszary II RP natych-
miast wch³on¹³ w swoje struktury, i to z wielkim entuzjazmem, mieszkaj¹cych
tam ¯ydów. To w³aœnie ówczesnym ¿ydowskim zdrajcom naszego pañstwa
i narodu, œwietnie zorientowanym we wszystkich œrodowiskach, zawdziêcza-
my selektywn¹ eliminacjê najwartoœciowszych Polaków, masowe mordy
i deportacje do obozów pracy i zag³ady. To samo przecie¿ wczeœniej zrobili
w opanowanej przez siebie Rosji. Czerwona ¿ydowsko-bolszewicka ho³ota
wyla³a morze polskiej krwi równie¿ na Bia³ostocczyŸnie i w samym Jedwab-
nem. Te zagadnienia s¹ dobrze udokumentowane w wielu ksi¹¿kach po-
wa¿nych autorów, z których wybra³em tylko drobne fragmenty.

Rosjanie nie maj¹ dziœ prawie wcale g³osu w sprawach dotycz¹cych
ich w³asnego kraju. Tak zwana „dyktatura proletariatu“, w której proleta-
riat nie ma ¿adnego g³osu, jest rosyjsk¹ jedynie chyba dlatego, ¿e jest
ustanowiona w Rosji. Nie jest rosyjska ani ze wzglêdu na swoje pocho-
dzenie, ani na swój sk³ad. Jest to wprowadzenie w ¿ycie programu miê-
dzynarodowego przez mniejszoœæ w danym kraju, a próba generalna te-
go przedstawienia odby³a siê w Rosji.
Tablica nr 1 wykazuje opanowanie Rosji przez ¯ydów:
S¹ to wymowne cyfry. Czytelnik zauwa¿y, ¿e

ODSETEK ¯YDÓW JEST ZAWSZE WYSOKI
przy czym nigdy nie spada poni¿ej 76 procent. (Ciekawe, ¿e najni¿szy

odsetek ¯ydów znajdujemy w komisariacie wojny). Ale w komisariatach,
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„Czytelnik mo¿e dziwiæ siê, dlaczego prasa nigdy nie wspomina
o tym, ¿e bolszewizm jest po prostu ujarzmieniem Rosji przez ¯ydów.
Odpowiedzi¹ na to jest fakt, ¿e miêdzynarodowe agencje informacyjne,
zaopatruj¹ce codzienn¹ prasê w wiadomoœci ze œwiata, s¹ kontrolowa-
ne przez ¯ydów.“

W jednym z wydañ wspania³ego „Przegl¹du“ pod tytu³em: „Contrrevolu-
tion“ (Kontrrewolucja), wydawanego w Genewie przez Leona de Poncins, jest
na ten temat doskona³y artyku³ A. Sto³ypina. P. Sto³ypin jest synem by³ego ro-
syjskiego ministra, zamordowanego we wrzeœniu 1911 roku przez ¯yda Mard-
ko Bagroff (czy Bagrow). Z tego artyku³u zosta³ zrobiony nastêpuj¹cy wyci¹g:

„...¯ydzi w pewnych momentach ustêpuj¹ i nawet w pewnym stop-
niu poœwiêcaj¹ ¿ycie swych wspó³ziomków w nadziei, ¿e przez pewne
sprytne poci¹gniêcia uda im siê zachowaæ ich zagro¿on¹ w³adzê. Zasa-
dniczy aparat kontroli jest bowiem wci¹¿ w ich rêkach. Gdy nadejdzie
dzieñ, w którym bêd¹ zmuszeni odst¹piæ od w³adzy, marksistowska
przybudówka rozleci siê jak domek z kart. Aby udowodniæ, ¿e chocia¿
¿ydowska przewaga uleg³a powa¿nemu kompromisowi, to jednak 

¯YDZI WCI¥¯ S¥ PRZY STERZE
wystarczy wzi¹æ do rêki listê wysoko postawionych dygnitarzy w Czer-

wonym Pañstwie. Dwaj szwagrowie Stalina, mianowicie Lazar i Moj¿esz Ka-
ganowicze s¹ ministrami: pierwszy transportu a drugi przemys³u; Litwinow
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JEST TAK WIELU ¯YDÓW BOLSZEWIKÓW
w fakcie, ¿e idea³y bolszewizmu s¹ w tak wielu punktach zgodne

z idea³ami judaizmu.“
Po zwa¿eniu wszystkich faktów dochodzimy do nieuniknionego

wniosku, ¿e rewolucja bolszewicka by³a starannie wyhodowana przez
miêdzynarodow¹ finansjerê ¿ydowsk¹.

P. Cohan w gazecie „Comunist“ w kwietniu 1919 roku pisa³:
„Mo¿na powiedzieæ bez przesady, ¿e

WIELKA ROSYJSKA REWOLUCJA 
SOCJALNA ZOSTA£A RZECZYWIŒCIE DOKONANA

RÊKAMI ¯YDÓW
Liczba 61 cz³onków Centralnego Komitetu Wykonawczego sk³ada³a

siê z: 5 Rosjan, 6 £otyszy, 1 Niemca, 2 Ormian, 1 Czecha, 1 Imeretiana,
2 Gruzinów, 1 Karaima, 1 Ukraiñca i 41 ¯ydów.

W sowieckiej Republice wszystkie 

KOMITETY I KOMISARIATY BY£Y PE£NE ¯YDÓW
oni czêsto zmieniali swe ¿ydowskie nazwiska na nazwiska rosyjskie jak

np. Trocki - Bronstein, Kamieniew - Rozenfeld, Zinowiew - Apfelbaum, Ste-
kloff - Nakhamnes itd., lecz tego rodzaju maskarada nie mog³a nikogo
wprowadziæ w b³¹d podczas gdy te przybrane nazwiska ¿ydowskich komi-
sarzy tylko jeszcze bardziej uwypukla³y miêdzynarodowy czy te¿ raczej zu-
pe³nie obcy charakter bolszewickich rz¹dów...

W³adcy Rosji w latach 1924-1939
„Gotowy jestem przyznaæ, ¿e ¿ydowscy przywódcy (w Rosji) propor-

cjonalnie stanowi¹ niezmiernie ma³¹ cz¹stkê. Niemniej jednak jest praw-
d¹, ¿e ci ¿ydowscy przywódcy s¹ w³adcami Rosji. To samo dotyczy bol-
szewickiego korpusu dyplomatycznego za granic¹.

Zgodnie z miesiêcznikiem „Defender“ (wydawanym w mieœcie Wi-
chita, Kansas, St. Zjedn. A.P.) za miesi¹c luty 1936, Centralny Komitet
Komunistycznej Partii w Moskwie, ten w³aœciwy oœrodek miêdzynarodo-
wego komunizmu, sk³ada³ siê z 59 cz³onków, w tym 56 ¯ydów i 3 cz³on-
ków, którzy byli ¿onaci z ¯ydówkami.

Bolszewicka delegacja do Ligi Narodów: Litwinow (¯yd), Rosenberg
(¯yd), Stein (¿yd), Markus (¯yd), Brenners (¯yd), Hirszfeld (lub Hirsch-
feld - ¯yd), Halphand (¯yd), Swanidze (Gruzin).
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SYMBOL ŒWIATOWEJ ¯YDOMASONERII
Izrael jako pañstwo jeszcze nie istnia³, by³a to na razie tajna i potê¿-

na organizacja syjonistyczno-masoñska, kieruj¹ca siê wiod¹cym ha-
s³em: „¿ydomasoni wszystkich krajów, ³¹czcie siê!“

W uznaniu dla pos³uszeñstwa swego œwiatowego agenta - Roosevel-
ta, syjonistyczna Narodowa Rada nieistniej¹cego pañstwa Izrael, przyzna-
je swemu s³udze Rooseveltowi najwy¿sz¹ nagrodê w postaci kopii œwiê-
tego pisma judaizmu - Tory. Rooseveltowi brak s³ów dla wyra¿enia swe-
go najwy¿szego szczêœcia, odczuwanego z powodu tego wyró¿nienia.

USA, Wielka Brytania, Roosevelt i Churchill, zasiadali ramiê w ramiê
z makabrycznymi ¿ydo-bolszewickimi ludobójcami przy sto³ach konfe-
rencyjnych i biesiadnych, gdzie sk³adali swoje równie zbrodnicze pod-
pisy pod nowym rozbiorem Polski.

Wspólnie udawali, ¿e nie wiedz¹, udaj¹c ¿e nie wierz¹, i¿ 

MORDU W KATYNIU DOKONALI SOWIECI
Roosevelt jeszcze w 1946 roku bêdzie zapewnia³, i¿ jest ca³kowicie

przekonany o sowieckiej niewinnoœci.
Wspólnie bêd¹ udawaæ, ¿e nie wiedz¹ o istnieniu paktu Ribbentro-

op-Mo³otow w sprawie czwartego rozbioru Polski.
Na ca³e pó³ wieku, w zmowie z sowieckimi ludobójcami, zaci¹gnêli

zas³onê haniebnego milczenia nad tymi dwiema zbrodniami.
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(inaczej Wa³ach Meyer-Finkelstein) wci¹¿ kieruje zagraniczn¹ polityk¹
Zwi¹zku Sowieckiego.“

Artyku³ w „Contrrevolution“ z grudnia 1937, napisany przez J. Fonte-
noy, na temat antysemityzmu w Rosji, zawiera co nastêpuje:

„Przybywszy w 1934 roku do ZSRR pamiêtam, ¿e zaskoczy³a mnie 

OLBRZYMIA PROPORCJA ¯YDOWSKICH 
FUNKCJONARIUSZY

na ka¿dym kroku. W prasie i w ko³ach dyplomatycznch trudno by³o zna-
leŸæ kogoœ, kto nie by³ ¯ydem.“

M. Butenko, sowiecki charche d’affaires w Bukareszcie, gdy dowie-
dzia³ siê o odwo³aniu do Moskwy, uciek³ do W³och i jego artyku³ o Rosji
ukaza³ siê w dzienniku w³oskim „Giornale d’Italia“ 17 lutego.

„Bolszewicy obiecali robotnikom fabryki, kopalnie itd. aby stali siê
w³aœcicielami kraju. W rzeczywistoœci klasa pracuj¹ca nigdy nie cierpia-
³a takiej nêdzy, jak¹ im przynios³a tak zwana epoka „socjalizacji“. Na
miejsce by³ych kapitalistów zosta³a sformowana nowa „bur¿uazja“,

SK£ADAJ¥CA SIÊ W STU PROCENTACH Z ¯YDÓW
Zupe³nie nieznaczna iloœæ by³ych ¿ydowskich kapitalistów

wyemigrowa³a z Rosji po zakoñczeniu rewolucyjnego wstrz¹su.
Wszyscy inni ¯ydzi, mieszkaj¹cy w Rosji, korzystaj¹ ze specjal-
nej opieki ¯yda, £azara Kaganowicza, najbardziej zaufanego do-
radcy Stalina. Wszystkie wielkie przemys³y i fabryki, przemys³
wojenny, koleje, wielki i ma³y handel, s¹ w konsekwencji ca³ko-
wicie w rêkach ¿ydowskich, podczas gdy pracuj¹ca klasa tylko
nominalnie jest uwa¿ana za „Patronkê Ekonomii“.

¯ony i rodziny ̄ ydów posiadaj¹ luksusowe samochody i dwory, spêdza-
j¹ wczasy w najlepszych klimatycznych i k¹pielowych kurortach na Krymie
i na Kaukazie i s¹ wystrojone w kosztowne astrachañskie p³aszcze; onei no-
sz¹ bi¿uteriê, z³ote bransolety i pierœcionki i wysy³aj¹ do Pary¿a zamówienia
na ubiory i luksusowe artyku³y. Tymczasem rozczarowany rewolucj¹ robot-
nik powoli umiera z g³odu... Bolszewicy obiecali ludom starej Rosji pe³n¹ wol-
noœæ i autonomiê... Ja ograniczê siê tylko do przyk³adu Ukrainy. Ca³a admi-
nistracja i wa¿ne stanowiska, kontroluj¹ce pracê w tym rejonie, s¹ w rêkach
¯ydów lub ludzi oddanych Stalinowi i specjalnie przez Moskwê wyznaczo-
nych. Mieszkañcy tego niegdyœ ¿yznego i kwitn¹cego kraju cierpi¹ niemal
nieustanny g³ód.“
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twych rodaków w rozwój bankowoœci na ich terenie, postanowili wybiæ
wszystkich zamieszkuj¹cych Persjê Twych przodków, Estera tak wp³y-
nê³a na króla, ¿e role siê odwróci³y, zginê³o 70.000 tubylców. Dziêki
Esterze nie by³o pogromu, bo œmieræ gojów nie jest ¿adnym pogromem.
Poniewa¿ tak dobrze u³o¿y³o dla Twojego plemienia bardzo s³usznie
ustalono z tej okazji œwiêto Purim (oby takich œwi¹t by³o jak najwiêcej).
Mimo to osobiœcie czujê siê winny i przepraszam, ¿e a¿ królewska Este-
ra musia³a siê trudziæ szpiegowaniem i donosami. Przecie¿ mogliby je-
chaæ do Babilonii i Persji cz³onkowie mojego rodu i mogliby wczeœniej
ujawniæ knowania niewdziêcznych Persów. Zabilibyœmy ich nie 70.000
ale co najmniej 10 razy tyle. Chocia¿ nie ma tego z³ego, co by na dobre
nie wysz³o, jak mawiali wasi mêdrcy. Pozostali przy ¿yciu Persowie
w dalszym ci¹gu pracowali na Twoje plemiê. Gdybyœ jednak mia³ do
mnie ¿al, to Ciê przepraszam. Co siê nie uda³o tym parszywym Per-
som (oby los im nie sprzyja³), przeprowadzili dzikusy z Aleksandrii, do-
k¹d zawêdrowali uczeni w piœmie z Twojego rodu. Ci dzicy i ciemni Gre-
cy, Rzymianie i Egipcjanie podbechtani przez niejakiego Apiona, bez
¿adnego powodu, wy³¹cznie przez nieudolnoœæ namiestnika Flakkusa
urz¹dzili w 39 r. pogrom Twych przodków. Ulice Aleksandrii zas³a³o
16.000 cz³onków Twojego plemienia. Mój ród, liczny i dobrze ju¿ w tym
czasie zorganizowany, móg³ powstrzymaæ tych aleksandryjskich  barba-
rzyñców przed zabijaniem niewinnych Twych braci. Ludzkoœæ, z tymi
niewydarzonymi Grekami i Rzymianami, która nie doceni³a waszej woli
czynienia dobra, cofnê³a siê w rozwoju. Gdyby moje plemiê wiedzia³o,
¿e w Aleksandrii nie macie drugiej Estery, podes³a³oby Rzepichê z w³a-
snego rodu.

Znalaz³aby ona drogê do Flakkusa i zapobieg³aby pogromowi. Po-
niewa¿ tak siê bracie nie sta³o, jako wspó³winny bardzo Ciê i za to
przepraszam.

Chcê równie¿ przeprosiæ za brak reakcji ze strony mojego rodu na
to, co wydarzy³o siê w tej zapyzia³ej Cezarei, gdzie ca³kiem niewinnych,
po bo¿emu ¿yj¹cych, nie trudni¹cych siê lichw¹ Twych przodków potur-
bowali w r. 66 zawistni Grecy. By³o to tym bardziej oburzaj¹ce, ¿e po-
grom ten nosi³ cechy antysemityzmu. Na Wasze i nasze nieszczêœcie
namiestnik rzymski Florus nie by³ kochliwy jak Kserkses czy póŸniejsi
w³adcy i nie przyj¹³ do swego ³o¿a niewiasty z Waszego rodu.

Jako m³odszy brat, którego plemiê ju¿ dawno rozesz³o siê z Twoim ro-
dem czêsto zwanym ¯ydami, nie mogê siê pogodziæ i czujê siê wspó³win-
nym nies³usznym oskar¿eniom chocia¿by takich ¿abojadów, którzy œmie-
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Starszy bracie Adamie synu Judy
Jakubowego!

To, ¿e urodzi³eœ siê wczeœniej ode mnie by³o zas³ug¹ Ojca a nie na-
sz¹ wol¹. Pierworództwo poci¹ga za sob¹ nie tylko ogromne przywileje
ale i nie ma³e obowi¹zki. Dziecko m³odsze musi siê zadowalaæ samymi
obowi¹zkami. Dopiero teraz uœwiadomi³em sobie, ¿e z obowi¹zków
m³odszego brata nie wywi¹zywa³em siê nale¿ycie. Nieraz mówi³eœ mi,
¿e niechêæ do Ciebie musia³em wyssaæ z mlekiem matki, która
w odró¿nieniu od ojca nie przywi¹zywa³a takiej uwagi do pierworódz-
twa. O tych sprawach myœla³em doœæ czêsto i dzisiaj chcia³bym z³o-
¿yæ coœ w rodzaju rachunku sumienia po³¹czonego z samokrytyk¹
a przy okazji przeprosiæ za moj¹ obojêtnoœæ a czasami i niechêæ do
ciebie pierworodny bracie. Powinienem braæ przyk³ad z Ciebie, który
czêsto zapomina o swych prawach, ale nigdy o obowi¹zkach.

By³em wprawdzie jeszcze dzieckiem, ale pamiêtam, ¿e nie pomo-
g³em Jezuemu doszczêtnie wybiæ Kaanejczyków i Filistynów. Powinni-
œmy to zrobiæ wspólnymi si³ami. Kaanejczycy w swych wierzeniach zbyt
du¿o uwagi przywi¹zywali do bóstw p³odnoœci i otaczali czci¹ Aszerê
czy Anata, jak sam mi nieraz mówi³eœ, nadmierna rozrodczoœæ innych
plemion wprawdzie daje ¿er dla Twojego, ale zabiera te¿ przestrzeñ ¿y-
ciow¹. Równie¿ s³usznie zrobi³eœ niszcz¹c Filistynów, lud obcy Ci raso-
wo. Przepraszam Ciê za to, ¿e moja zawiœæ do starszego brata
i zwi¹zana z tym opiesza³oœæ umo¿liwi³a prze¿ycie Amalenitom,
Edomitom, Jewuzytom Jerozolimskim a przede wszystkim tym ³o-
trom Aramejczykom, którzy psuj¹ Ci krew a¿ do dni dzisiejszych.

Do tej pory nie mogê jeszcze myœleæ bez za¿enowania o swojej
opiesza³oœci w udzieleniu pomocy gdy 2 600 lat temu dzicz babiloñska
porwa³a wielu Twoich przodków i wywioz³a do swego kraju. Dowiedzia-
³em siê o tym za póŸno i st¹d moje zaniedbanie. Cieszy mnie, ¿e w Ba-
bilonii musia³o Wam byæ nieŸle, bo gdy po upadku Babilonii król Persów
Cyrus (oby ¿y³ wiecznie) zezwoli³ Wam na powrót wraz z œwiêtymi skar-
bami do Palestyny nie wszyscy chcieli powróciæ tworz¹c b³ogos³awion¹
diasporê, która ³upi¹c tubylców hojnie wspomaga³a jerozolimsk¹ œwi¹-
tyniê. Jak dowiedzia³em siê, królowie perscy, w odró¿nieniu od zwy-
k³ych gojów, okazali siê wyrozumiali i bardziej tolerancyjnii, czego do-
wodem by³o poœlubienie przez króla Kserksesa twej siostry Estery uda-
j¹cej gojkê. Gdy 2350 lat temu ciemni Persowie, nie doceniaj¹c wk³adu
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szych swych obywateli pochodz¹cych z Twego ludu. Gdy ci tu³acze
chcieli osi¹œæ w Rzymie, a¿ wstyd przyznaæ, rzymscy ¯ydzi boj¹c siê kon-
kurencji swych braci, chcieli daæ papie¿owi Aleksandrowi VI wielk¹ sumê
pieniêdzy, aby hiszpañskich uchodŸców nie wpuœci³ do Rzymu. Papie¿ na
ten ca³kiem dobry pomys³ nie zgodzi³ siê i otworzy³ bramy wiecznego (oby
tylko bez krzy¿y) miasta przed uchodŸcami.

Przepraszam równie¿ za r. 1442 kiedy to wygnano ¯ydów z Sycy-
lii i za 1447, gdy Twych braci bez ¿adnego powodu wygnano z Portu-
galii. Byliœmy wówczas krajem wielkim i silnym i mogliœmy nie tylko bier-
nie przyjmowaæ tysi¹ce tu³aj¹cych siê po Europie ¯ydów, ale pod groŸb¹
totalnego zniszczenia pañstw nie przestrzegaj¹cych praw cz³owieka ak-
tywnie wp³ywaæ na warunki w jakich ¿yje naród wybrany.

Trzeba samokrytycznie przyznaæ, ¿e ca³kiem hañbi¹co post¹pi³
mój ród gdy w Anglii 1278 r. nies³usznie pos¹dzono twych przodków
o fa³szowanie monet a w 1279 r. o mord rytualny. W wyniku tych
oszczerczych oskar¿eñ wielu aresztowano i stracono a w 1290 r. wyda-
lono z Anglii wszystkich ¯ydów. Mogliœmy wówczas z Gdañska wys³aæ
flotê szybkiego reagowania i uchroniæ od wiecznej tu³aczki 16.551 ¯y-
dów. Za zaniechanie tego w imieniu swego plemienia przepraszam Ciê
starszy bracie.

Chciwi Francuzi nie zadowolili siê wypêdzeniem Twych rodaków
w 1171 r. Ludwik IV Piêkny, post¹pi³ niepiêknie i najpierw okrad³ ¯ydów
z ciê¿ko zapracowanego na lichwie z³ota i srebra, a w 1306 r. powtórnie
wygna³ ich z Francji. Ledwie tylko dano zezwolenie na powrót i œci¹gniê-
cie d³ugów wraz z normalnymi odsetkami a ju¿ Twych braci pos¹dzono
o zatruwanie studzien i po raz trzeci w 1322 r. wypêdzono ich z Francji.
Na pewno wiesz, chocia¿by po osi¹ganych zyskach, ¿e w nastêpnych
latach przez Europê a szczególnie przez Niemcy, przesz³a tzw. „czarna
œmieræ”. Oszczerczo i bezpodstawnie za jej rozprzestrzenianie siê ob-
ci¹¿ono Twoje plemiê. W wyniku tego nienawiœæ spo³eczeñstwa skiero-
wa³a siê przeciwko ¯ydom. Uciekali oni na wschód do mojego plemie-
nia. Przyjmowani oni tu byli ¿yczliwie, jednak nie stworzono im takich
warunków na jakie zas³ugiwali ze wzglêdu na swoje starszeñstwo. Za to
proszê o wybaczenie.

Nasza husaria szybkiego reagowania nie w³¹czy³a siê aktywnie prze-
ciwko gettom organizowanym w wielu miastach zachodniej Europy
a szczególnie we Frankfurcie i obowi¹zkowi noszenia odznak identyfika-
cyjnych. Twoi przodkowie ¿yli tam w strasznych warunkach a my przy-
gl¹daliœmy siê biernie. Nasza wina jest bezdyskusyjna i dlatego pro-
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li w 1171 r. oskar¿yæ ¯ydów, podobnie jak ten nieuk Apio Aleksandryjski
o mord rytualny w Blois. Król Filip August pod fa³szywym pretekstem
uprawiania przez Twój ród lichwy ma³o, ¿e na³o¿y³ ogromn¹ kontrybucjê,
ale na domiar z³ego wypêdzi³ ¯ydów ze swych w³oœci. Ponadto za namo-
w¹ cz³onka Twojego rodu renegata Donina kazano publicznie spaliæ naj-
m¹drzejsz¹ dla Was ksiêgê zwan¹ Talmudem. Za to, ¿e dosz³o do tylu
przykroœci dla ¯ydów, bardzo Ciê przepraszam, wierz¹c, ¿e ¿abojady
oddadz¹ z nawi¹zk¹ to co zabrali Filip August i Ludwikowie o mniej-
szych numerach. Poniewa¿ wtedy przez niedopatrzenie nie ujêliœmy siê
zdecydowanie za Twoimi rodakami przepraszam i proszê o wybaczenie. 

Niewybaczalne zaniedbanie ze strony mojego rodu nast¹pi³o w 1235
r. kiedy to okropny i nieokrzesany niemiecki m³ynarz z Fulgi oskar¿y³ nie-
wiannych Twych braci o mord rytualny. W wyniku tego nies³usznego, zda-
niem cesarza i papie¿a oszczerstwa, zamordowano kilkudziesiêciu ¯y-
dów. Nie mniej bolesne by³y straty finansowe, ale to siê da odrobiæ.
Za niewys³anie wówczas zbrojnych hufców, aby pouczy³y Germanów
o korzyœciach z ¿ywienia Twych braci najserdeczniej przepraszam,
pomimo, ¿e ich niedobitki ¿yczliwie przyj¹³ wówczas mój ród. Nada³
Twym przodkom w 1264 r. przywileje o jakich nam, autochtonom, nawet
siê nie œni³o. Z wdziêcznoœci objêliœcie królewskie funkcje bankierskie
i doprowadziliœcie do ca³kowitego upadku naszego pieni¹dza. Sta³o siê
bardzo dobrze, bo ka¿dy wie, ¿e bogaty nie wejdzie do królestwa niebie-
skiego. Wyra¿am g³êbok¹ skruchê i ubolewanie za ca³kiem bezpodstaw-
ne przeœladowania ¯ydów na Rusi a potem w latach 1391-1492 w Hiszpa-
nii. Twoi rodacy, ¿yj¹c znacznie biedniej od miejscowej ludnoœci, nie wy-
zyskuj¹c biednych ani bogatych, brzydz¹c siê lichw¹, nies³usznie o to zo-
stali pos¹dzeni. W 1391 r. mi³oœciwie panuj¹cy Sewill¹ w zarodku st³umi³
anty¿ydowskie rozruchy. Mimo to po kilku dniach ta dzicz chrzeœcijañska,
nie poznaj¹c siê na dobrodziejstwach ¿ydowskich urz¹dzi³a rzeŸ nie tylko
w Sewilli ale i Kordowie, Toledo, Walencji, na Majorce a potem w Barce-
lonie, gdzie nie pomóg³by apele i wojsko gubernatora. Jawny gwa³t na
niewinnym pokoleniu Judy, do chwili obecnej zatruwa mi ¿ycie. Z Hiszpa-
nii przyjêliœmy do swojego plemienia tysi¹ce waszych niedobitków. Mogli-
œmy jednak wys³aæ wojska, zorganizowaæ krucjatê w obronie ¯ydów i po-
kazaæ Hiszpanom gdzie pieprz roœnie. Nie zrobiliœmy tego za co najser-
deczniej przepraszam i proszê o wybaczenie. Szczególne przeprosiny
nale¿¹ siê Twym rodakom za bezczynnoœæ mojego plemienia w dniu
2 sierpnia 1492 r kiedy to Hiszpanie (oby im nigdy s³oñce nie œwieci-
³o) wypêdzili ze swojego kraju na wieczn¹ tu³aczkê 300.000 najlep-
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za co przepraszaæ. Przecie¿ ten rosyjski kolos zamieszka³y przez ciem-
ny i dziki lud zabroni³ Twym braciom mieszkaæ u siebie. Nieliczni boga-
ci musieli mieæ speczezwolenia. By³a to jawna dyskryminacja twojego
bogobojnego, ¿yczliwego i uczciwego plemienia. Moi rodacy nie zrobili
dostatecznie du¿o aby polepszyæ los Twoich rodaków. Sporadycznie
tylko walczyliœmy ramiê przy ramieniu, jak chocia¿by w 1794 r. kiedy to
mój rodak T. Koœciuszko walczy³ przy pu³ku Berka Joselewicza. Nie mo-
¿e nas usprawiedliwiæ ¿yczliwe przyjêcie uchodŸców z Rosji tzw. Litwa-
ków, którzy tak chlubn¹ rolê odegrali w odzyskaniu niepodleg³oœci
przez moje plemiê, czy wygnañców z Niemiec, którzy obecnie z tak¹
czci¹ i dum¹ wspominaj¹ moj¹ Ojczyznê.

Najwiêksz¹ plamê daliœmy w czasie wojny. Mogliœmy w proch i py³
rozbiæ naszych wspólnych wrogów, niemieckich socjalistów maj¹cych
szczególnie do Twojego narodu jakieœ zadawnione a nieuzasadnione
pretensje. Niestety, pomimo ¿e w naszej armii walczy³o oko³o 1% Twych
braci, wojnê przegraliœmy. Jak Niemcy postêpowali z twoim dzielnym
i ¿¹dnym chwa³y narodem zapewne wiesz, chocia¿ obecnie s¹ na ten
temat ró¿ne g³osy. Jedno nie ulega w¹tpliwoœci, mogliœmy uratowaæ
Twych rodaków. Je¿eli nie w 100 to w 90 %. Szatyni z garbatym nosem
z mojego rodu powinni zamieniæ siê z ¯ydami. Poniewa¿ Niemcy nie
znali osobiœcie podbitych ludzi i s¹dz¹c z przypadku o. M. Kolbego i in-
nych chodzi³o im o iloœæ a nie o jakoœæ, dali by siê nabraæ, tym bardziej,
¿e jak pisz¹ twoi rodacy by³o wœród nich bardzo du¿o ludzkich, ¿yczli-
wych i uczynnych. Te 4 mln ofiar wielkiej dziury w moim plemieniu by
nie zrobi³o, a Twoje prze¿y³oby w komplecie. Z przykroœci¹ muszê przy-
znaæ, ¿e z naszej winy nie sta³o siê tak. Dlatego proszê o wybaczenie
i przepraszam.

Osobiœcie pamiêtam mój bracie jak w czasie wojny rolnicy z mojego
plemienia wezwani zostali przez so³tysa do stawienia siê w pobliskim mia-
steczku z wozem i trzydniowym wiktem dla siebie i dla konia. Tam pod
opiek¹ kilkunastu dobrotliwych i uœmiechniêtych Niemców i kilkudziesiêciu
waszych, uczonych w piœmie mêdrców, czeka³o na wozy kilkuset Twych
rodaków z podrêcznymi walizkami i tobo³kami. Twoi rodacy przez nikogo
nie zmuszani weszli rodzinami na wozy, które ruszy³y w drogê. Kazano je-
chaæ do oddalonego o 40 km Miêdzyrzeca Podlaskiego. Bracie mój, ci do-
brotliwi i uœmiechniêci Niemcy strzelali (doœæ celnie) do ka¿dego, bez
wzglêdu na nacjê, kto bez zezwolenia zszed³ z wozu. Ca³¹ drogê kilkadzie-
si¹t wozów z kilkuset „pasa¿erami” by³o konwojowanych przez kilkunastu
Niemców. Po drodze mijano du¿e kompleksy leœne. Za nieuratowanie tych
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szê przyj¹æ wyrazy ubolewania. Drogi bracie, gdy czytam o nieuzasa-
dnionych przeœladowaniach twych rodaków w Austrii, a szczególnie
o dniu 12 marca 1421 r. kiedy ¿ywcem spalono 210 Twych rodaków pod
pretekstem braku rozliczeñ finansowych i mêtliku w dokumentach ogar-
nia mnie skrucha i ¿al, ¿e moje plemiê nie posz³o do Wiednia ratowaæ
znanego z uczciwoœci plemienia Twojego, jak dwa wieki - póŸniej rato-
wa³o wiedeñczyków przed Turkami. Mog³o uratowaæ wiedeñczyków,
mog³o i ¯ydów. Niestety, przez niedbalstwo nie uczyniono tego i za to
obecnie przepraszam.

Rugowani ¯ydzi w Czechach, wypêdzani z Wêgier znajdowali przytu-
³ek u moich wspó³plemieñców. Otrzymywali oni specjalne przywileje lub
ich potwierdzenie. Na terenach zajêtych przez moje plemiê uzbiera³o siê
tylu ̄ ydów, ¿e w niektórych miastach stanowili wiêkszoœæ spo³eczeñstwa
. Bardzo przepraszam za to, ¿e nie oddaliœmy im tych miast wraz
z przyleg³oœciami. Byliœmy bliscy tego, bo ju¿ pozwolono Twym przod-
kom na odrêbn¹ administracjê i s¹downictwo, a w 1581 r. nawet na sejm,
gdyby nie Litwini, którzy w 1495 r. wypêdzili Twych braci ze swych tere-
nów i nie Kozacy Chmielnickiego, którzy w 1648 r. wyr¿nêli, oczywiœcie
bez ¿adnego powodu, wiêkszoœæ szlachty i ¯ydów na terenach zamie-
szka³ych przez siebie. Co siê tyczy Kozaków wina le¿y po naszej stro-
nie. W takim np. Niemirowie moi rodacy pozwolili Kozakom oszukaæ ¯y-
dów, którzy schroniwszy siê ze z³otem i srebrem w twierdzy mogli broniæ
siê bardzo d³ugo. Nie odró¿niwszy kozaków od naszych plemiennych
wojsk otwarli im bramy i niemal wszyscy zostali zamordowani. Nasze
wojsko zamiast broniæ Twych ziomków krêci³o siê daleko od Niemirowa.
Za to wszystko przepraszam. Jako wspó³winni, straty wynagrodzimy.
Przepraszam za tysi¹ce drobnych incydentów jakie mia³y miejsce
w ca³ej Europie: za getta i „znaki hañby”, za zakazy: lichwy i prowa-
dzenia karczm, za antyliberalizm w handlu, za zakazy fa³szowania
monet, za podejrzenia o mordy rytualne, za antysemick¹ literaturê
i za wszelk¹ krytykê postêpowania wielu Twoich wspó³braci. Na to
wszystko lud mój powinien reagowaæ zdecydowanie, gdy¿ starszy brat
zawsze ma racjê nawet wówczas kiedy jej nie ma.

Umi³owany bracie. Podobnie jak drzewo, które nie mog¹c siê uwol-
niæ od jemio³y przyzwyczaja siê do niej, tak mieszkañcy Europy przej-
rzeli na oczy i widz¹c bezsens oporu, przyzwyczaili siê do Twojego ple-
mienia. Jeszcze w 1744 r. wygnano ¯ydów z Pragi, ale by³ to ju¿ jeden
z ostatnich haniebnych czynów. S¹dzê, te tolerancyjna postawa moje-
go plemienia by³a dobrym przyk³adem. Nie znaczy to jednak, te nie ma
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Warszawa, 14.03.2001

Prokuratura Okrêgowa 
w Bia³ymstoku
ul. Kiliñskiego 14
15-089 Bia³ystok

Zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa
Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi wnosi o:
1. Wszczêcie dochodzenia i skierowanie aktu oskar¿enia przeciwko Ja-
nowi Tomaszowi Grossowi za to, ¿e w ksi¹¿ce pt. „S¹siedzi" powszech-
nie dostêpnej na rynku ksiêgarskim nawo³uje do nienawiœci do narodu
polskiego poprzez przypisywanie mieszkañcom Jedwabnego dokona-
nia przez nich zbiorowego mordu na 1600 ¯ydach w dniu 10 lipca 1941
roku. Wiedzia³ on, ¿e nie jest to zgodne z prawd¹, co stanowi przestêp-
stwo z art. 256 KK. Na wiele miesiêcy przed zakoñczeniem œledztwa,
prowadzonego przez Instytut Pamiêci Narodowej rozpowszechnia infor-
macje, ¿e to tylko Polacy, wy³¹cznie z w³asnej woli, wymordowali ¯y-
dów, przez co przyczynia siê do szkalowania ca³ego narodu i pañstwa
polskiego w skali ca³ego œwiata. 
2. Wszczêcie dochodzenia i skierowanie aktu oskar¿enia przeciwko wy-
dawcy ksi¹¿ki „S¹siedzi" Fundacji „Pogranicze" ul. Pi³sudskiego 37, 16-
500 Sejny tel./fax (0-87) 516 - 27 - 65 za to, ¿e jest jej wydawc¹ i rozpo-
wszechnia zawarte w niej treœci. 

Uzasadnienie
Zarówno autor ksi¹¿ki jak i wydawca, publikuj¹c ok. 100 k³amstw wyka-
zywanych przez polskich historyków, m.in. profesorów Jerzego Roberta
Nowaka i Tomasza Strzembosza, przyczynili siê do nawo³ywania do nie-
nawiœci na tle ró¿nic narodowoœciowych, etnicznych, rasowych i wyzna-
niowych. Publicznie zniewa¿aj¹ naród Polski, œwiadomie pomijaj¹c wie-
le ogólnie znanych faktów, które zaprzeczaj¹ treœciom zawartym
w ksi¹¿ce. 
Dlatego wnoszê jak na wstêpie. 

Z powa¿aniem 
Leszek Bubel

Prezes zarz¹du

Za³¹czniki :
1. Fragmenty ksi¹¿ki; 
2. Publikacje prasowe polskich historyków.
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¯ydów ca³kowit¹ winê ponosz¹ ch³opi. Mogli oni chwyciæ za baty i k³onice
i w ci¹gu kilku minut zrobiæ porz¹dek z kilkunastoma Niemcami a potem
oddaæ swój wikt, wozy, konie i namówiæ Twoich braci do ucieczki, nawet
wbrew woli uczonych w piœmie. Moi bracia stchórzyli, nie zrobili tego i obe-
cnie powinni byæ bezwarunkowo napiêtnowani za wspó³udzia³ w mordzie.
Na podwodê jechaæ nie musieli, gdy¿ nie wiedzieli po co i dok¹d jad¹, a to
na pewno by³o niezgodne z konwencj¹ praw cz³owieka. Ponadto mogli
okaleczyæ siebie lub konia. Tego te¿ nie zrobili. Wina ich jest bezsporna.
Za to bracie przepraszam twych rodaków, którzy w tym przypadku
przed³o¿yli pos³uszeñstwo ponad ¿ycie. Kazano im  jechaæ na wozie,
wiêc jechali.

S³ysza³em, ¿e za podobny, tylko pieszy przypadek w Jedwabnem ma
przeprosiæ Ciê mêdrzec z Twojego plemienia wybrany na naszego wspól-
nego prezydenta. Cieszê siê, ¿e jestem pierwszy. Za to powinienem byæ
w jakiœ sposób „wyró¿niony”, chocia¿by jak ci, którzy pierwsi oddawali
obowi¹zkowe dostawy niezapomnianemu Twemu rodakowi Panu Hilare-
mu Mincowi (oby jego pamiêæ ¿y³a wiecznie).

Oddany Ci m³odszy brat
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nia Polski i do³o¿y³y starañ w wyjaœnieniu wszelkich okolicznoœci, doty-
cz¹cych tej tragedii, gdy¿ prawda powinna ujrzeæ œwiat³o dzienne. 

Z wielk¹ przykroœci¹ stwierdzamy ³amanie art. 42 pkt 3 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej stanowi¹cego, ¿e „ka¿dy uwa¿a siê za niewinne-
go, dopóki wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem s¹du.”

Komitet Obrony Dobrego Imienia Miasta Jedwabne

P.S. Dowodami na poparcie naszego stanowiska s¹ listy nap³ywaj¹-
ce z kraju i zagranicy, tak¿e od osób pochodzenia ¿ydowskiego.     

***
Takie naród polski stawia teraz pytanie,
Nie masz w œwiecie drugiego narodu takiego,
Co hañbi i zniewala kraje - dla dobra swojego,
Z krwi biednych braci swoich - przemys³ czyni!
A za zdrady, zabór, kaŸnie - Polaków wini!
Jak hiena czeka gdy ostatni œwiadek zgaœnie,
By zasiaæ fa³sz, nienawiœæ - wzniecaæ ludu waœnie,
Jaki nowy geszeft - holokaust nas czeka?
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Jedwabne 
- Geszeft 

czy pojednanie!?

List otwarty mieszkañców Jedwabnego do W³adz 
Rzeczpospolitej Polskiej

Wyra¿amy nasz stanowczy protest wobec oczerniania spo³eczeñstwa
Jedwabnego w zwi¹zku z mordem dokonanym na ludnoœci pochodzenia
¿ydowskiego w okresie hitlerowskiej okupacji. Wiêkszoœæ publikacji pra-
sowych prezentuj¹cych tê tragiczn¹ sprawê przedstawia j¹ jako zbrodniê
dokonan¹ przez ca³¹ spo³ecznoœæ Jedwabnego. Nie zgadzamy siê z t¹
opini¹, bowiem wed³ug naszej wiedzy czynu tego dokonali Niemcy.

Jako ma³a spo³ecznoœæ jesteœmy bezbronni wobec œwiatowej, nie-
wiarygodnej w metodach kampanii, szkaluj¹cej nas i ca³¹ Polskê. Je-
dwabne ponios³o ogromne straty w czasie obu wojennych okupacji, so-
wieckiej i niemieckiej, a ludnoœæ aktywnie w³¹czy³a siê w zbrojny opór
przeciwko okupantom i walkê o wolnoœæ ojczyzny. 

Przypominamy, ¿e g³ównym œwiadkiem oskar¿enia przeciwko Pola-
kom jest by³y pracownik Urzêdu Bezpieczeñstwa - instytucji, której zbro-
dni doœwiadczy³o wielu niewinnych ludzi. 

„Dzisiaj mamy bardzo bogat¹ ofertê wszelkiej propagandy, mamy
wyspecjalizowane grupy sabota¿u, prowokacji, k³amstwa, niszczenia do-
kumentów, które stroi siê w togê badañ historycznych. Dzisiaj mamy no-
wy sposób niszczenia cz³owieka. Dlatego z takim trudem dochodzimy do
prawdy”, co jest naszym moralnym obowi¹zkiem, jak przypomnia³ nam
J. E. ks. biskup Stanis³aw Stefanek.

Prawda o stosunkach polsko-¿ydowskich na naszym terenie jest z³o-
¿ona. Do momentu wkroczenia wojsk sowieckich Polacy i ¯ydzi stano-
wili w Jedwabnem przyk³ad dobrej, s¹siedzkiej wspó³pracy. To wzoro-
we wspó³istnienie zosta³o naruszone przez obywateli polskich pocho-
dzenia ¿ydowskiego w czasie sowieckiej okupacji.

Nie chcemy ukrywania prawdy historycznej i dlatego oczekujemy na
wynik œledztwa prowadzonego przez Instytut Pamiêci Narodowej. 

Pragniemy, aby dialog polsko-¿ydowski i pojednanie miêdzy naszy-
mi narodami dokonywa³o siê w prawdzie i wzajemnym szacunku. 

Prosimy W³adze Rzeczpospolitej, aby sta³y na stra¿y dobrego imie-
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Nag³e, w tajemnicy przed mieszkañcami i jeszcze przed zakoñczeniem
œledztwa, usuniêcie g³azu upamiêtniaj¹cego niemiecki mord na ¯ydach, jako
¿ywo przypomina podobn¹ sytuacjê z usuniêciem na ¿¹danie ¿ydowskich
szowinistów krzy¿y z oœwiêcimskiego ¯wirowiska.
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Czy skryte mordy, zsy³ki - czy potwór Bezpieka!?
Mo¿e holokausty z rozkazów Uljanowa!?
Berii, Kaganowicza, Bieruta, Sus³owa!

Przez wieki by³a zgoda - nie maska krwio¿erców
My naród wielkich ofiar - narodem morderców!?
Za jednego tylko ¯yda przechowanie,
Ca³e rodziny polskie sz³y na skazanie!
Za naszych poleg³ych tysi¹ce - kto przeprosi?
W Polsce, Europie - i œwiatu og³osi!

Nasz „wszystkich Polaków” - jak mówisz Prezydencie,
Czasu polskich holokaustów - g³oœ rozpoczêcie!

Gospodarz plony zbiera - s¹ w nich te¿ i osty!
Czyœci, wa¿y, rozdziela - to rytua³ prosty.
I nie poœpiech w sprzeda¿y - umiar, koniunktura,
Poœpiesznie „przepraszam” - nie polska natura!

Post scriptum 
To jest bracia w Chrystusie na ten czas wyzwanie, 
Rachunek grzechów - nie szowinizmem nêkanie
„Urz¹d” za Jedwabne wyroki ferowa³, 
Wszyscy wiedz¹ dobrze, kto wiêcej kaŸni zgotowa³, 
Odkryjmy ca³¹ prawdê nasi bracia w wierze,
W mieœcie Jedwabne - w gor¹cy dzieñ lipcowy
Wyznajmy tam skruchê - zróbmy krok milowy!
Niech rynek miasteczka - wiecznej zgody broni, 
Uczeñ w ksi¹¿ce niech czyta, przechodzieñ siê sk³oni.

A wielka tablica im powie:
¯e tu przed laty dwa bratnie narody,
Potomnym k³ad¹ dowód mi³oœci i zgody, 
Na krew i mêkê swych przodków,
Ka¿d¹ iskrê bunty t³umiæ bêd¹ w zarodku!

Luty 2001 r.s
Jan Wiœniewski spod Jedwabnego (znajomy ¯yda- przechrzty p. Cytrynowicza)
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Warszawa, 24.04.2001 

04-782 Warszawa, ul. Brzoskwiniowa 13 
tel./fax 6155-271,827-54-22 0-605-453-995 
 
Zgodnie z uchwa³¹ zarz¹du nr 2/2001 z dnia 23 kwietnia br. sk³adam Panu niniejsz¹  
OFERTÊ KUPNA 
1. W formie aktu notarialnego dzia³ki nr 688/2 o pow. 7081 m2, po³o¿onej przy ul. Ignacego 
Krasickiego w Jedwabnem za cenê 100 000 z³ (sto tysiêcy z³otych) plus wszelkie dodatkowe op³aty z 
tytu³u nabycia dzia³ki. 

Sz. P. 
Stanis³aw Koz³owski 
ul. Cmentarna 12 
18-420 Jedwabne 

2. W formie aktu notarialnego dzia³ki o pow. 17 arów, po³o¿onej przy ul. Ignacego Krasickiego w 
Jedwabnem za cenê 15 000 z³ (piêtnaœcie tysiêcy z³otych) plus wszelkie dodatkowe op³aty z tytu³u 
nabycia dzia³ki. 
3. W przypadku przyjêcia naszej oferty transakcjê jesteœmy w stanie przeprowadziæ w biurze 
notarialnym w £om¿y lub w Warszawie niezw³ocznie po przygotowaniu przez Pana niezbêdnych 
dokumentów tj. wypisu z ksiêgi wieczystej i rejestru gruntów oraz mapy geodezyjnej dzia³ki. 
4. Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi z chwil¹ dokonania zakupu dzia³ki zobowi¹zuje siê 
do jej przekazania w formie darowizny stowarzyszeniu o nazwie „KOMITET OBRONY DOBREGO 
IMIENIA MIASTA JEDWABNE” niezw³ocznie po dokonaniu jego rejestru w S¹dzie Rejonowym i 
S¹dzie Gospodarczym XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w Bia³ymstoku ul. 
£¹kowa 3. 
Tym samym Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi zrealizuje swój g³ówny punkt statutu, który 
mówi o po³¹czeniu wysi³ków Polek i Polaków w zakresie obrony ich dobrego imienia oraz 
przeciwdzia³ania w formach prawnie dozwolonych wszelkim dzia³aniom szkaluj¹cym dobre imiê 
Polski i fa³szowaniu naszej historii. Z tak¹ w³aœnie sytuacj¹ mamy do czynienia od wielu miesiêcy w 
sprawie hitlerowskiego mordu na ¯ydach w Jedwabnem, przypisywanego mieszkañcom miasta w 
oszczerczej ksi¹¿ce „S¹siedzi”, autorstwa J. T. Grossa.  
Dlatego te¿ uwa¿amy, ¿e na wiele miesiêcy przed zakoñczeniem œledztwa w ww. sprawie to lokalna 
spo³ecznoœæ, reprezentowana przez wy³oniony z niej „komitet”, powinna decydowaæ o formie i 
charakterze upamiêtnienia tamtych tragicznych wydarzeñ. Przy podejmowaniu decyzji proszê wzi¹æ 
pod uwagê i ten argument. 

Oczekuj¹c rych³ej odpowiedzi pozostajê z powa¿aniem 
Leszek Bubel 
Prezes zarz¹du 

Za³¹czniki: 
1. Dokumenty s¹dowej rejestracji Stowarzyszenia. 

Sz. P. 
Henryk Biedrzycki 
ul. Szkolna 15 a 
18-421 Pi¹ tnica 
 



Rabin Baker: „NASZ PREZYDENT,
PAN KWAŒNIEWSKI,

z woli Hashem w zwi¹zku z Je-
dwabnem, otworzy³ to historyczne wy-
darzenie”. 

Tak oto w imieniu ¯ydów podziêko-
wa³ Kwaœniewskiemu-Stolzmanowi sê-
dziwy rabin, który w 1938 r. wyemigrowa³
z Jedwabnego do Stanów Zjednoczo-
nych. W swojej mowie oplu³ równie¿ ów-
czesnego proboszcza parafii w Jedwab-
nem „(...) przyszed³ wtedy dzieñ przed
10 lipca, czyli 9 lipca  do ksiêdza (¯yd
Rav. od red. T.P.) i spyta³ co robiæ. A gdy
wyszed³ by³ bia³y na twarzy jak mleko
i trz¹s³ siê. Nie wiedzieliœmy, co mu po-
wiedziano, lecz mogliœmy siê domyœlaæ”.

Rabina Bakera nie by³o w Jedwab-
nem ju¿ od trzech lat, ale stwierdzi³, ¿e
to widzia³! I dalej oplu³ mieszkañców Je-
dwabnego: „I na tym oto rynku Rav,
w swoim zaawansowanym wieku, sta³
g³odny i spragniony, z ca³¹ swoj¹ spo-
³ecznoœci¹ przez 7 godzin. Gdy zoba-
czy³ jak mordowano ludzi na ulicach
(...). A w ostatniej godzinie przeszed³ po
raz ostatni na cmentarz, popychany
oczywiœcie wid³ami i kijami nabitymi gwoŸdziami. Wepchniêto ich do sto-
do³y Œleszyñskiego, który odda³ j¹ na ten cel (...)”. 

Dalej sêdziwy rabin chrzani mówi¹c: „(...) najwiêksi dygnitarze, przy-
wódcy naszego pañstwa przybyli tutaj i przyci¹gnêli ogromny t³um ko-
respondentów z ca³ego œwiata, przyjecha³a ogromna grupa ludzi,
w wielkiej liczbie i znakomitej klasy, najinteligentniejsi ludzie  zebrali siê
dziœ w Jedwabnem. 

Oto oni:
n Prezydent RP Kwaœniewski (Stolzman) w jarmu³ce na g³owie i kiwaj¹-

cy siê w nabo¿nym skupieniu, a nie tak jak w Charkowie z powodu
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04-782 Warszawa, ul. Brzoskwiniowa 13 
tel./fax 6155-271,827-54-22, 0-605-453-995 
 

Sz. P. 
Krzysztof Godlewski, burmistrz Jedwabnego 
Stanis³aw Micha³owski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Jedwabnem 
Radni Gminy Jedwabne 

Urz¹d Miejski w Jedwabnem 
ul. ¯wirki i Wigury 3 
18-420 Jedwabne 
tel. (086) 217 20 40 
faks (086) 217 25 72 

 
APEL 

Od wielu miesiêcy trwa bezprzyk³adna kampania k³amstw i oszczerstw wobec mieszkañców Waszego miasta. 
Ton tej kampanii nadaj¹ polskojêzyczne media, nag³aœniaj¹ce haniebne wypowiedzi pseudoautorytetów 
moralnych i polityków, którym obcy jest honor i dobre imiê Polski i Polaków. Dla w³asnych korzyœci godz¹ siê 
na fa³szowanie naszej historii. Stowarzyszenie Przeciwko Antypolonizmowi stanowczo siê temu sprzeciwia. 
Zgodnie z § 1 statutu, w którym do naszych obowi¹zków nale¿y m.in.: „(...) Przeciwstawienie siê w formach 
prawnie dozwolonych wszelkim dzia³aniom szkaluj¹cym dobre imiê Polski i Polaków, Koœcio³a 
katolickiego, fa³szowaniu naszej historii. Chcemy zmieniæ z³y obyczaj niereagowania na tego rodzaju 
czêste przypadki, bagatelizowania ich lub pomijania milczeniem.” 
Mieszkañcy Waszego miasta maj¹ niewielkie mo¿liwoœci przeciwstawienia siê tocz¹cej siê lawinie k³amstw i 
oszczerstw. Mog¹ jednak uhonorowaæ wielkiego patriotê, który maj¹c takie mo¿liwoœci nie waha siê tego 
czyniæ. To radni Jedwabnego, do których pozwalam sobie adresowaæ ten apel mog¹ i powinni na najbli¿szej 
Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia o godz. 11.00 jako w³adze miasta nadaæ tytu³ 

HONOROWEGO OBYWATELA JEDWABNEGO 
p. Edwardowi Moskalowi 

prezesowi Zwi¹zku Narodowego Polskiego 
i Kongresu Polonii Amerykañskiej 

Przyznanie takiego tytu³u p. Edwardowi Moskalowi by³oby w³aœciwym uhonorowaniem jego licznych dzia³añ 
w obronie dobrego imienia tak¿e mieszkañców Jedwabnego. Przypomnê tylko ma³e fragmenty jego 
wypowiedzi, które odbi³y siê g³oœnym echem wœród Polek i Polaków.  
„(...) Zawsze, bez wzglêdu na to o co chodzi, winni s¹ Polacy. Ani s³owem nigdy nie wspomina siê o s³u¿¹cych 
swym niemieckim panom ¿ydowskich stra¿nikach w obozach œmierci czy gettach (...) Czy nie lepiej 
pomniejszaæ w³asne okrucieñstwo i gwa³cenie prawa, popieraj¹c oskar¿enia przeciwko Polsce i wykorzystuj¹c 
do tego polskich Quislingów? (...) Te wydarzenia naprawdê napawaj¹ smutkiem, ale przed wydaniem 
poprawnej oceny œwiat musi poznaæ ca³¹ historiê Polski, a jej obywatele powinni mierzyæ, powinno siê mierzyæ 
przy u¿yciu prawdy. Tymczasem staje siê to niemo¿liwe w obliczu pseudohistorii, uprawianej przez tak wielu 
uprzedzonych historyków, przedstawiaj¹cych Polskê przy u¿yciu k³amstw i zniekszta³ceñ (...) Na nienawiœci nie 
zbudujemy niczego (...). Jest to o tyle paradoksalne, ¿e ca³a ujawniaj¹ca siê ostatnio naszym oczom baza 
dowodowa, ¿mudnie wydobywana przez prokuratorów Instytutu Pamiêci Narodowej, zmierza dok³adnie w 
stronê przeciwn¹. Dzieñ po dniu staje siê jawne, ¿e zbrodnia w Jedwabnem by³a, tak jak to przez 60 lat 
uwa¿ano, dzie³em okupanta niemieckiego (...) 

Szanowni Radni Jedwabnego 
S³owa prawdy wypowiedziane przez niekwestionowanego lidera Polonii na ca³ym œwiecie s¹ nieocenionym wsparciem moralnym dla 
wszystkich uczciwych  naszych rodaków. W tej chwili dotycz¹ przede wszystkim mieszkañców Jedwabnego i powinny byæ przez Was 
docenione. Jako prezes zarz¹du Stowarzyszenia jestem po konsultacjach z kilkoma radnymi Jedwabnego i wiem, ¿e taki formalny 
wniosek na najbli¿szej Sesji Rady Miejskiej zobowi¹zali siê wprowadziæ do porz¹dku obrad. Bêdzie on równie¿ zgodny z 
oczekiwaniami mieszkañców gminy. Nie zmarnujcie tej szansy, bowiem prezes Edward Moskal jest w tych dniach w Polsce i nadanie 
honorowego tytu³u mog³oby siê wi¹zaæ z jego przyjazdem do Waszego miasta.  

Z powa¿aniem  
Leszek Bubel 
Prezes zarz¹du 

Do wiadomoœci: 
1. Mieszkañcy Jedwabnego. 
2. Media ogólnopolskie   

Warszawa, 25.04.2001 r. 

Kwaœniewski-Stolzman w jarmu³-
ce i rabiniackim cha³acie. Prezy-
dent wszystkich...



ca³kowit¹ nieobecnoœæ mieszkañ-
ców Jedwabnego powiedzia³: „To
strasznie bolesne”.
n Marek Siwiec w jarmu³ce ja-
koœ nie mia³ ochoty przedrze-
Ÿniaæ rabinów. 
n ¯yd Marek Borowski, wice-
marsza³ek Sejmu (SLD).
n ¯yd pose³ W³odzimierz Cimo-
szewicz (SLD).
n ¯yd Jan Tomasz Gross,
k³amca i oszczerca, autor
ksi¹¿ki „S¹siedzi”.
n ¯yd Leon Kieres, prezes IPN.
n ¯yd Marek Kotañski, szef
Monaru.
n Andrzej PrzewoŸnik, sekre-
tarz Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa.
n ¯yd Jacek Taylor, szef Urzê-
du ds. Kombatantów.

n ¯yd Mieczys³aw Rakowski, ostatni premier PRL.
n ¯yd Stanis³aw Krajewski ze Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydow-

skich, wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów.
n Znana kiedyœ piosenkarka ¯ydówka S³awa Przybylska.
n Jedyny ksi¹dz ¯yd Adam Boniecki, redaktor naczelny „Tygodnika Po-

wszechnego”.
n ¯yd Marek Pol, szef Unii Pracy, partii bezbo¿ników, by³y sekretarz

PZPR. 
n Byli tak¿e najwa¿niejsi przedstawiciele w³adz s¹downiczych, wszyscy

¿ydowskiego pochodzenia: prof. Marek Safjan, Prezes Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, prof. Lech Gardocki, I prezes S¹du Najwy¿szego, prof.
Roman Hausner, prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego, prof.
Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Ci ostatni mieli pretensjê do prasy, ¿e ich obecnoœæ na uroczysto-
œciach nie zosta³a nale¿ycie dostrze¿ona, dlatego te¿, aby zadoœæuczyniæ
ich krzywdzie „Gazeta Wyborcza” w dwa dni po tym opublikowa³a ich na-
zwiska. Wszystko to wygl¹da³o jak antypolskie wesele, na którym zamiast
wznosiæ toasty, w nabo¿nym skupieniu be³kotano ¿ydowskie psalmy. 
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„bólu goleni”: „jako obywatel
i jako prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej, przepra-
szam. Przepraszam w imie-
niu swoim i tych Polaków,
których sumienie jest poru-
szone tamt¹ zbrodni¹,
w imieniu tych, którzy uwa¿a-
j¹, ¿e nie mo¿na byæ dum-
nym z wielkoœci polskiej hi-
storii, nie odczuwaj¹c jedno-
czeœnie bólu i wstydu z po-
wodu z³a, które Polacy wy-
rz¹dzali innym”. Ca³oœæ prze-
mówienia przebiega³a w to-
nie oskar¿eñ Polaków o do-
konanie zbrodni w Jedwab-
nem. Jednak sam fakt prze-
prosin wyg³oszony zosta³
w ³agodniejszym tonie ni¿ siê
spodziewano. Zapewne
w zwi¹zku z zapowiadanymi
protestami i kilkudziesiêcio-
ma tysi¹cami pozwów od
obywateli RP , którzy sobie
tego nie ¿yczyli. W podob-

nym tonie wypowiedzia³ siê ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss,
wskazuj¹c na Polaków jako bezpoœrednich sprawców mordu. „Ludzie,
którzy ¿yli tu¿ obok i znali nawzajem swoje imiona, zamordowali i spalili
swoich s¹siadów”. 

n Michael Schudrich, rabin Warszawy i £odzi.
n W³adys³aw Bartoszewski, minister spraw zagranicznych, który komen-

tuj¹c uroczystoœci porówna³ je do ubieg³orocznego otwarcia cmenta-
rza polskiego w Katyniu!

n ¯yd Tadeusz Mazowiecki.
n Leszek Miller skomentowa³ uroczystoœæ s³owami: „Oddaliœmy ho³d

Polakom, którzy zostali zamordowani przez innych Polaków”. 
n ¯yd Bronis³aw Geremek: „To niezwyk³a uroczystoœæ, wspania³a. Jednym to-

nem mówi prezydent Rzeczpospolitej i ambasador Izraela. Pytany jak odbiera
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O godz. 13.45, w godzinê po zakoñczeniu
uroczystoœci, zwolniono mnie z aresztu.
Przed komisariatem przywita³o mnie kilka-
naœcie zaniepokojonych osób, których
wczeœniej nawet nie zna³em. 

Taki widok mia³em z okna w poczekalni komi-
sariatu policji. Dopiero kilkanaœcie minut
póŸniej dowiedzia³em siê od podkom. Lorka, ¿e
decyzj¹ "z góry" jestem pozbawiony wolnoœci,
nie wiadomo na jak d³ugo. 



¿e trudno by³o zrozumieæ co
te¿ wygaduje) zapewne za-
koñczy³ swoj¹, polityczn¹ ka-
rierê w tym mieœcie. „¯aden je-
dwabniak nie poda mu ju¿ na-
wet rêki” - us³ysza³em od wie-
lu mieszkañców, z którymi
spotyka³em siê po „weseli-
sku”. Osamotniony pozosta³
tak¿e dotychczasowy bur-
mistrz Krzysztof Godlewski,
który podobnie jak Micha³ow-
ski, bezczelnie przywita³ „we-
selników” w imieniu lokalnej
spo³ecznoœci. Godlewski od
miesiêcy traktowany jest
przez mieszkañców jak tyfus
plamisty, sprzedawczyk i ¿y-
dowski kolaborant. Zapowie-
dzia³ wiêc swoj¹ rezygnacjê.
Ale to perfidny i szczwany
szabesgoj, który liczy teraz na

129

„Nasi” notable tym razem w od-
powiedzi na ¿ydowskie opluwania
nie musieli udawaæ, ¿e to tylko
deszcz pada, bowiem tego dnia na-
prawdê pada³o. A szkoda, ¿e nie la-
³o, ¿e nie by³o burzy z piorunami, ¿e
nie strzeli³ w nich grom z jasnego
nieba o co, patrz¹c w zachmurzone
niebo, modli³o siê wielu mieszkañ-
ców Jedwabnego. Z zaplanowa-
nych kilku tysiêcy uczestników he-
cy w Jedwabnem ³¹cznie pojawi³o
siê tylko ok. 500 osób i to w wiêk-
szoœci w ¿ydowskich jarmu³kach
lub rabinackich cha³atach.

Przed uroczystoœciami, zanim zje-
chali „weselnicy” miasto by³o wymar-
³e. Nieliczni przemykaj¹cy w swoich
sprawach mieszkañcy byli legitymo-
wani, a nawet rewidowani przez
wszechobecnych tajniaków. Wielo-
miesiêczna oszczercza nagonka zro-
bi³a swoje. Wy³apywani mieszkañcy
unikali kontaktów z ponad dwustoma
spêdzonymi dziennikarzami. Ci narze-
kali, ¿e nie ma kogo zapytaæ o refle-
ksje w dniu, w którym miasteczko
znajdowa³o siê znowu na czo³ówkach
wszystkich mediów. Stowarzyszenie
Przeciwko Antypolonizmowi oraz ga-
zeta T.P. mia³o w tym swój udzia³,
apeluj¹c do mieszkañców i w³adz sa-
morz¹dowych o totalny bojkot tego
antypolskiego weseliska. Wy³ama³ siê
z tego i to wbrew stanowisku Rady
Miejskiej, jej przewodnicz¹cy Stani-
s³aw Micha³owski, który podczas swo-
jego, krótkiego, be³kotliwego prze-
mówienia (j¹ka³ siê do tego stopnia,
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Na bramie przed koœcio³em solidnie
naklejono ulotkê treœci: "MY NIE
PRZEPRASZAMY. To Niemcy wymor-
dowali ¯ydów w Jedwabnem. Niech
oszczercy przeprosz¹ Naród Polski! 

Pomnik na miejscu mogi³y i by³ej stodo³y. Jak widaæ stodo³a rozros³a siê kil-
kakrotnie w stosunku do jej rzeczywistych wymiarów.

Wspó³pracownicy radia Armii Krajowej
"Jutrzenka" z Warszawy w trakcie uroczystoœci
próbowali na terenie koœcielnym rozwin¹æ trans-
parent. Interweniowa³a policja. Transparent
rozwiniêto dopiero po uroczystoœciach. Nagrobek na ¿ydowskim cmentarzu. 



Ze swojej strony mogê do-
daæ, ¿e wielokrotnie informo-
wa³em ró¿ne œrodowiska na-
rodowo-patriotyczne, jak rów-
nie¿ wœcibskie media, i¿ nie
nale¿y organizowaæ czynne-
go protestu w Jedwabnem,
poniewa¿ grozi to licznymi
prowokacjami ze strony na-
szych  wrogów. Trudno by³o-
by zapanowaæ nad emocjami
2-3 tysiêcy protestuj¹cych
osób. Dosz³oby zapewne do
walk z policj¹ i oddzia³ami
prewencji. Wiadomo równie¿
jak przedstawi³yby to œwiato-
we media. Ju¿ nie polski anty-
semityzm, ale „odradzaj¹cy
siê w Polsce faszyzm” zdomi-
nowa³by czo³ówki gazet i pro-
gramów informacyjnych. 

Rozs¹dniej by³o odpuœciæ
imprezkê, na któr¹ zjechali
k³amcy, oszuœci i ludzie bez
honoru. Pomimo tego, i¿ de-
cydenci dobrze wiedzieli, ¿e
nie zanosi siê na wiêksz¹ ak-
cjê protestacyjn¹ tego dnia
w Jedwabnem i okolicach
zrobiono pokaz si³y. Przed im-
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¿ydowsk¹ wdziêcznoœæ.
Wszyscy w Jedwabnem wie-
dz¹, ¿e wszed³ w uk³ady
z ¯ydami, którzy za³atwili mu
nieosi¹galn¹ dla wielu wizê
amerykañsk¹ dla ca³ej jego
rodziny! Jego ¿ona i córka
wyjecha³y do Stanów ju¿ 17
czerwca i wkrótce do³¹czy
do nich on sam. Wiadomo,
¿e do koñca ¿ycia bêdzie
uzale¿niony od ¯ydów,
których ³aska na pstrym ko-
niu jeŸdzi. Od Polonii w Chi-
cago mo¿e oczekiwaæ jedy-
nie kub³a pomyj.

Jak to poda³y prawie
wszystkie media, na margi-
nesie uroczystoœci by³o spo-
ro drobnych incydentów.
Od rana I Program Polskie-
go Radia w serwisach infor-
macyjnych podawa³, ¿e
„przywódca nacjonalistów
polskich, Leszek Bubel, bê-
d¹cy na jedwabieñskim ryn-
ku, pilnowany jest przez
trzech policjantów”. W na-
stêpnym serwisie podano,
¿e przez dwóch wiêcej.
W koñcu wiele rozg³oœni

wielokrotnie podawa³o, ¿e jestem zatrzymany lub aresztowany przez taj-
niaków za sam¹ tylko obecnoœæ w Jedwabnem. „Super Express” poda³
nastêpnego dnia, ¿e: „W czasie przemarszu na rogu ulicy Przestrzelskiej,
Aleksander Kwaœniewski pomacha³ grupce mieszkañców wciœniêtych do
bramy, gdy jeden z mê¿czyzn wykrzykn¹³: DUREÑ (...) Od rana na ulicy
Wojska Polskiego prowadz¹cej do rynku by³o s³ychaæ muzyczne przebo-
je. Dwie wielkie kilkusetwatowe kolumny rycza³y przez ca³¹ uroczystoœæ.
(...) Funkcjonariusze nie interweniowali - do  rynku przeboje nie dociera³y”.
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Mieszkañcy Jedwabnego "goœci" nie przyjmo-
wali, wiêc wielu z nich krêci³o siê bez sensu
"jak ¯yd po pustym sklepie". Dopatrzono siê za
to kilku mniej charakterystycznych, którzy ga-
niaj¹c po ulicach miasteczka ze starymi mapa-
mi w ³apach szukali "swoich" nieruchomoœci.

Józef Gr¹dzki mówi: „Jak by³em harcerzem, to
przy pomniku wartê trzyma³em. A dziœ nie
pójd,. skoro ¯ydzi nie chc¹ nas przeprosiæ za
wywózki na Sybir.

Kilkuosobowa grupa protestuj¹cych zatrzyma-
na przez tajniaków i dowieziona na miejscowy
posterunek za próbê rozwiniêcia bia³o-czerwo-
nego sztandaru na rynku. Po lewej stronie na-
czelnik policji z Bia³egostoku, dowodz¹cy taj-
niakami w Jedwabnem.

Policyjne rezerwy rozstawione zosta³y na obrze¿ach ca³ego miasta. 



wia za ca³y Naród. Tak wy-
gl¹da demokracja po pol-
sku, szkoda tylko, ¿e to bar-
dzo jedwabna demokracja.

Bo w³aœnie w Jedwab-
nem polskie w³adze pokaza³y
dobitnie, jak wygl¹da w na-
szym kraju kwestia wolnoœci
pogl¹dów. Ju¿ od kilku dni
po tym niewielkim miastecz-
ku kr¹¿yli mundurowi i cywil-
ni funkcjonariusze wszelkich
s³u¿b starannie usuwaj¹c
wszelkie przejawy samo-
dzielnego myœlenia. Ze œcian
domów znikn¹æ musia³y
„niepoprawne politycznie”
niewielkie plakaty Komitetu
Obrony Dobrego Imienia Je-
dwabnego, protestuj¹ce
przeciwko zniewa¿aniu Pola-
ków i oskar¿aniu nas
o wspó³udzia³ w tzw. zbrodni
holocaustu, z szyb wystawo-
wych ksiêgarñ i kiosków
oczywiœcie musia³y znikn¹æ
publikacje prof. J. R. Nowaka
i T. Strzembosza. Na drodze
dojazdowej do Jedwabnego
kr¹¿y³y wzmocnione, liczne
patrole policji i wojska, by ci,
którzy mog¹ wygl¹daæ na
niepoprawnych politycznie,
chocia¿by niebieskoocy

blondyni, do miasteczka nie
zostali wpuszczeni.  

Kontrola na drodze, na
dworcu, w lesie, w polu... Mi-
nisterstwo Prawdy czuwa!”
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prezk¹ „borowiki” nachodzi³y domy stoj¹ce przy trasie przemarszu z rynku na
cmentarz arogancko instruuj¹c, ¿e nie wolno s³uchaæ muzyki, g³oœno mówiæ
ani otwieraæ okien! W czasie uwiêzienia na komisariacie policji przebywa³em
w pokoju s¹siaduj¹cym ze sztabem zabezpieczenia weseliska. Przez ponad
trzy godziny s³ucha³em radiowych meldunków od rozstawionych co krok po-
licyjnych radiowozów i tajniaków np.: „... w oknie na pierwszym piêtrze przy
ul.... stoi ku... jakiœ facet i patrzy przez lornetkê”. OdpowiedŸ z centrali: „Na-
tychmiast wejœæ ku... do mieszkania i zabezpieczyæ teren”. Ka¿dy fragment
miasta i okolic by³ dok³adnie obserwowany. W samym mieœcie by³o ³¹cznie
ponad 700 tajnych i mundurowych policjantów, agentów Mosadu, wojsko-
wych, UOP-owców, ludzi z BOR-u. W okolicznych lasach rozmieszczono po-
nad 500 ludzi prewencji, gotowych do akcji,  ³¹cznie dwa razy wiêcej ni¿ we-
selników. Najlepiej skomentowa³ to „Nasz Dziennik” piórem Wojciecha Wy-
branowskiego: „Jedwabna demokracja“.

Zmasowane, uzbrojone si³y policyjne i wojskowe pilnowa³y, by ¿a-
den niepoprawny politycznie incydent nie zak³óci³ uroczystoœci odbywa-
j¹cych siê w Jedwabnem. Nikt i nic nie mo¿e przeszkodziæ prezydento-
wi nie wszystkich Polaków w hucpie gorsz¹cego przepraszania za zbro-
dnie, których naród polski nie jest winien.

Niezaprzeczalnym prawem ka¿dego cz³owieka ¿yj¹cego w cywilizo-
wanym kraju jest wolnoœæ wyznania, sumienia i, co szczególnie wa¿ne,
wolnoœæ wypowiedzi. W Polsce oczywiœcie, w pe³ni europejskim, socjal-
demokratycznym kraju, wolno samodzielnie myœleæ pod warunkiem, ¿e
jest to zbie¿ne z tym, co myœl¹ oficjalne „autorytety moralne”; samodziel-
nie mówiæ nie trzeba - jest bowiem prezydent Kwaœniewski, który przema-
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Policyjny helikopter obok ¿ydowskiego cmentarza i pomników d³ugo jeszcze sta³
bezczynnie po wylocie weselnych notabli. 

M³odzie¿y w ogóle nie by³o. Wyj¹tek stanowi³a
kilkuosobowa grupa 59 dru¿yny harcerskiej
"Ptaki ptakom", która przyjecha³a z pobliskiej
£om¿y przepêdzonym przez policjê z placu sa-
mochodem ciê¿arowym. Podharcmistrz Krzy-
sztof Pyczos skar¿y³ siê, ¿e m³odzie¿ nie zarea-
gowa³a na apel wojewody na pomoc w tym dniu
s³u¿bom aprowizacyjnym. By³y tak¿e du¿e pro-
blemy z rodzicami, którzy odmawiali kierowa-
nia swoich dzieci do tego zadania. 

Krzysztof Drozd, cz³onek Zarz¹du G³ównego
Polskiej Partii Narodowej, dziennikarz i wy-
dawca, ledwie zacz¹³ filmowaæ w³asn¹ kamer¹,
zosta³ wylegitymowany i spisany przez ³om¿yñ-
skich tajniaków. PóŸniej zosta³ razem ze mn¹
zatrzymany na miejscowym posterunku policji.



JEDWABNE EPITAFIUM
5 sierpnia radni jedwabieñscy przyjêli rezygnacjê Godlewskiego ze

stanowiska burmistrza. Teraz zamierza uciec on do USA przed odpo-
wiedzialnoœci¹ za samowolne decyzje, w wyniku których zad³u¿y³ gmi-

nê na ok. 700 tys. z³! Be³ko-
tliwie t³umaczy³, ¿e w s³ow-
nych deklaracjach pieni¹-
dze na roboty budowlane
obieca³a mu wojewoda
podlaska i minister Przewo-
Ÿnik, o czym teraz zapo-
mnieli. 

7 sierpnia S¹d w Suwa³-
kach nie przyj¹³ kolejnego
dowodu w sprawie przeciw-
ko Grossowi i jego ksi¹¿ce
„S¹siedzi” w postaci prawie
200 niemieckich ³usek i na-
boi, znalezionych w miejscu
spalonej stodo³y w Jedwab-
nem. Oddali³ te¿ moje za¿a-
lenie. W sprawach Jedwab-
nego zrobi³em wiêc wszyst-

ko, co by³o mo¿liwe.
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W zwi¹zku z jedwabieñsk¹ imprez¹  w komentarzach prasy œwiatowej,
a przede wszystkim niemieckiej, ju¿ wy³ania siê niepokoj¹cy obraz konse-
kwencji, jakie wkrótce Polska bêdzie ponosiæ. Wykorzystuj¹c sytuacjê
i przeprosiny Kwaœniewskiego niemieckie media lansuj¹ pogl¹d, ¿e
w œwietle tego co nast¹pi³o, Polacy jawi¹ siê takimi samymi zbrodniarzami,
jak Niemcy. Nadal z uporem podaje siê liczbê 1600 zamordowanych i ci¹-
gle drukuje siê zeznania obci¹¿aj¹ce wy³¹cznie Polaków. Licz¹c od 1990 r.
by³y to ju¿ jedenaste przeprosiny wobec ¯ydów. Czemu to s³u¿y, spo³e-
czeñstwo zapewne ju¿ wkrótce siê dowie od samych ̄ ydów, a nie - jak do-
tychczas - od polskich antysemitów, nacjonalistów i innych „oszo³omów”.

Tekst i zdjêcia: Leszek Bubel

Antrakt 
O: Kogo by tu jeszcze
przeprosiæ troszeczku?
J: Morela, Michnika,
Woliñsk¹, koteczku!
O: A potem?
J: A potem przerwa.
„Tydzieñ bez przepro-
sin”!
Musisz przecie¿ kiedyœ
odpocz¹æ, Oleczku!
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Stanis³aw Krajewski, upojony sukcesem, wkrótce domagaæ siê bêdzie razem
z innymi ¯ydami zmiany dotychczasowego napisu z uwzglêdnieniem Polaków
jako morderców. Powiedzia³: "Myœlê, ¿e pewien etap rozwa¿añ nad t¹ tragedi¹
zosta³ zamkniêty. Chcia³bym, ¿eby  w nastêpnym etapie by³o tak, ¿e uczestnicz¹
wszystkie lokalne autorytety, nie wy³¹czaj¹c ksiê¿y". Jasne, ¿e ¯ydki dzia³aj¹
etapami, wszystkiego od razu wyszarpaæ siê nie da. Zobaczymy czy jedwabieñ-
ski posterunek policji powiêkszony o siedem etatów upilnuje obecnego stanu?

Zwyciêzca(?) Krzysztof Godlewski - mo¿e nare-
szcie pakowaæ walizki. 

Zwyciê¿ony(?) Le-
szek Bubel na sali
s¹dowej w Suwa³-
kach. Polski S¹d
nie chcia³ przyj¹æ
le¿¹cych na stole
dowodów niemiec-
kiej zbrodni!!! To
mo¿e przkazaæ je
ambasadzie Izrae-
la?



dury karnej, uzasadni³. S¹d w ca³ej rozci¹g³oœci przychyla siê do argu-
mentacji tam przedstawionej. 

Odnosz¹c siê merytorycznie do podnoszonych przez skar¿¹cego w za¿aleniu,
a szczególnie w jego uzasadnieniu faktów, stwierdziæ nale¿y, i¿ stanowi¹ one je-
dynie polemikê z autorem postanowienia. Skar¿¹cy nie wskazuje ¿adnych kon-
kretnych zarzutów, które mog³yby mieæ wp³yw na zmianê treœci przedmiotowego
postanowienia. Kodeks karny wprost wskazuje, ¿e poci¹gniêcie kogokolwiek do
odpowiedzialnoœci karnej musi byæ poprzedzone wyczerpaniem przez niego
ustawowych znamion czynu zabronionego. Prokurator wuzasadnieniu skar¿one-
go postanowienia szczegó³owo omówi³ znamiona przestêpstw opisanych wart.
256 kk i 133 kk na bazie komentarzy do kodeksu karnego. Nie ma wiêc potrzeby
po raz kolejny przytaczanie ani literalnego brzmienia tych artyku³ów, ani te¿ ich wy-
k³adni. Zdaniem S¹du dodaæ do tego nale¿y , ¿e oba przestêpstwa mog¹ byæ po-
pe³niane wy³¹cznie z winy umyœlnej, a umyœlnoœæ w tym przypadku mo¿e przy-
bieraæ jedynie postaæ zamiaru bezpoœredniego. Ustawodawca wiêc czynnoœæ
sprawcz¹ uzale¿ni³ od œwiadomego i celowego zachowania sprawcy. Takiej zaœ,
po analizie ksi¹¿ki, nie sposób jej autorowi przypisaæ.

Z pewnoœci¹ praca Jana Tomasza Grossa wywo³a³a zarówno w Polsce
jak i poza granicami kraju wiele burzliwych sporów, a gros zawartych tam
wypowiedzi jest wielce kontrowersyjna. Przychylaj¹c siê nawet do stanowi-
ska zawartego w wielu publikacjach, a stanowi¹cego o tym ¿e, Jan T.
Gross w swojej ksi¹¿ce wykorzysta³ bardzo ubog¹ i tendencyjn¹ wiedzê
stwierdziæ nale¿y, ¿e to jednak nie organy wymiaru sprawiedliwoœci winny
j¹ oceniaæ. Le¿y to bowiem w gestii Instytutu Pamiêci Narodowej. Wbrew
twierdzeniom skar¿¹cego, co równie¿ znajduje odzwierciedlenie w wielu
publikacjach, ksi¹¿ka Jana T. Grossa pt. „S¹siedzi” jest pozycj¹ zarówno
naukow¹ jak i publicystyczn¹ i jako tak¹ nale¿y j¹ odbieraæ. Autor, co s³u-
sznie podniós³ Prokurator, odwo³uje siê w niej do okreœlonych Ÿróde³,
z których czerpa³ informacje. Wiarygodnoœæ ich z pewnoœci¹ zostanie zwe-
ryfikowana przez w³adny do ustalenia prawdy historycznej Instytut Pamiê-
ci Narodowej. 

W ocenie S¹du na wynik niniejszej sprawy w ¿aden sposób nie maj¹
wp³ywu publikacje wskazywane przez Leszka Bubla, ewentualne dowo-
dy z opinii bieg³ych jak równie¿ protoko³y z ekshumacji zw³ok. Ocenia-
ny jest tu bowiem zamiar autora, w kontekœcie pope³nienia przestêpstw
z art. 256 kk i 133 kk. 

Reasumuj¹c powy¿sze, jak równie¿ szczegó³owo analizuj¹c ksi¹¿kê
pt. „S¹siedzi”, S¹d nie znalaz³ podstaw do uchylenia zaskar¿onego po-
stanowienia i orzek³ jak w sentencji.
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Sygn. akt IIKo1 194/01

POSTANOWIENIE
Suwa³ki, dnia 7 sierpnia 2001r.
S¹d Rejonowy w Suwa³kach - II Wydzia³ Karny
Przewodnicz¹cy SSR Agnieszka Mazur
Protokolant Agnieszka Soko³owska
przy udziale Prokuratora
Po rozpoznaniu w sprawie na skutek za¿alenia Prezesa Zarz¹du Stowa-
rzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi na postanowienie Prokuratora
Rejonowego w Sejnach z dnia 21.03 2001 r - sygn. Akt Ds 200/0
w przedmiocie odmowy wszczêcia dochodzenia na podstawie art. 437

§ 1 kpk, art. 306 § 2 kpk

POSTANOWIENIA
Zaskar¿one postanowienie utrzymaæ w mocy.

UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 21.03.2001 roku w sprawie Ds. 200/01 Proku-

rator Rejonowy w Sejnach odmówi³ wszczêcia dochodzenia z zawiado-
mienia Stowarzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi z dnia 16.03.2001 r
w sprawie publicznego nawo³ywania do nienawiœci na tle ró¿nic narodo-
woœciowych oraz w sprawie publicznego zniewa¿enia Narodu Polskie-
go przez Jana T. Grossa w ksi¹¿ce pt. „S¹siedzi” tj. o czyn z art. 256 kk
i art. 133 kk - wobec stwierdzenia, i¿ nie zosta³y pope³nione przestêp-
stwa opisane we wskazanych artyku³ach. 

Za¿alenie na powy¿sze postanowienie wywiód³ Prezes zarz¹du Stowa-
rzyszenia Przeciwko Antypolonizmowi Leszek Bubel. Aczkolwiek nie
wskaza³ w nim ¿adnych konkretnych zarzutów skutkuj¹cych ewentual-
nym uchyleniem zaskar¿onego postanowienia to jednak w jego uzasa-
dnieniu podniós³, ¿e Jan T. Gross w swojej ksi¹¿ce opisuje zachowania
i czyny Polaków, mieszkañców Jedwabnego, których uto¿samia z Naro-
dem Polskim. Tym samym ka¿dy z Polaków czuje siê publicznie zniewa-
¿ony zarzutem morderstwa na ¯ydach. 

S¹d zwa¿y³ co nastêpuje. 
Za¿alenie nie zas³uguje na uwzglêdnienie. Na wstêpie wskazaæ nale¿y

i¿ S¹d w wydanym postanowieniu nie dopatrzy³ siê ¿adnych b³êdów
i nieprawid³owoœci. Prokurator Rejonowy w Sejnach, wbrew twierdze-
niom skar¿¹cego, dok³adnie przeanalizowa³ treœæ ksi¹¿ki „S¹siedzi”
w kontekœcie pope³nienia przez jej autora przestêpstw z art. 256 kk i 133
kk, a swoje stanowisko nale¿ycie, zgodnie z wymogami obecnej proce-
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Postawiæ pomnik ofiarom 
kolaborantów

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodleg³oœciowych
w Krakowie uwa¿a, ¿e powinien powstaæ pomnik poœwiêcony pamiêci
obywateli II Rzeczpospolitej, wywiezionych w g³¹b Rosji na skutek do-
nosów ¯ydów - sowieckich kolaborantów.

„Trzeba przywróciæ w³aœciwe proporcje w ocenie stosunków polsko-
¿ydowskich w minionym wieku” - powiedzia³ Jerzy Bukowski, wiceprze-
wodnicz¹cy Porozumienia.

„Chc¹c obiektywnie oceniæ przesz³oœæ i budowaæ na jej tragicznym
fundamencie przysz³oœæ, musimy nie tylko ci¹gle przepraszaæ inne na-
rody, ale tak¿e kultywowaæ pamiêæ naszych rodaków, zg³adzonych
z poduszczenia s¹siadów - obywateli tej samej Polski, choæ innego po-
chodzenia” - doda³ Bukowski.

Zdaniem kombatantów, taki pomnik móg³by stan¹æ w Jedwabnem,
obok pomnika ku czci zamordowanych tam w lipcu 1941 r. ¯ydów, po-
niewa¿ to miasteczko sta³o siê ostatnio w polskiej i œwiatowej opinii pu-
blicznej symbolem rzekomego wspó³udzia³u Polaków w holocauœcie.

„Nie negujemy uczestnictwa zdemoralizowanych jednostek narodo-
woœci polskiej w dokonywanych przez Niemców zbrodniach na ¯ydach.
Protestujemy natomiast przeciwko rozci¹ganiu odpowiedzialnoœci za
ich postêpowanie na wszystkich Polaków” - mówi³ Bukowski.

„Stanowczo domagamy siê utrwalenia, ustalonej ju¿ przez licznych
historyków wielu narodowoœci, prawdy o setkach tysiêcy Polaków wy-
wiezionych, zamêczonych i zamordowanych przez Sowietów.
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ta³a doœæ g³oœno: Izaaku Stolzmanie! Dlaczego? Dlaczego? Nastêpnie
wypowiedzia³a: Przeklinam Ciebie, Izaaku Stolzmanie, i ca³y Twój ród.
Stolzman nie wytrzyma³ nerwowo. Wyci¹gn¹³ ponownie pistolet z kabu-
ry i wystrzela³ do dziewczyny ca³y magazynek. Nastêpnie zabra³ walizkê
oraz torbê, a swojej obstawie kaza³ wsi¹œæ do samochodu, po czy odje-
chali. Zastanowi³o mnie, ¿e ¯ydówka, któr¹ Stolzman obrabowa³, a po-
tem zastrzeli³, zwraca³a siê do niego po imieniu i nazwisku. W zwi¹zku
z tym przeszuka³em cia³o i znalaz³em dowód osobisty na nazwisko Ra-
chela Stolzman, urodzona we Lwowie”. Izaak Stolzman doskonale zda-
wa³ sobie sprawê, ¿e w³adze szwedzkie wczeœniej czy póŸniej zapytaj¹,
co robi³y za³ogi ich statków w Gdañskim Urzêdzie Bezpieczeñstwa i za-
czn¹ ich poszukiwaæ. W zwi¹zku a tym Stolzman postanowi³ „wpuœciæ
w maliny” Szwedów i w³adze PRL. Pos³a³ do Szwedów agenta sowieckie-
go, cz³onka NKWD, który mu podlega³ oraz z jego rozkazu bra³ udzia³
w mordowaniu ¯ydów w miejscowoœci Jedwabne i by³ mu pos³uszny.
Tamten zawiadomi³ Szwedów, i¿ siedzia³ w wiêzieniu warszawskim i kon-
taktowa³ siê z ich marynarzami z dwóch statków, którzy zostali zatrzyma-
ni przez UB.   50 lat póŸniej, w maju 2001 r., w TVP nast¹pi³a wypowiedŸ
pana prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej, ¿e IPN ma dane, i¿ Szwedzi
siedzieli w wiêzieniu w Warszawie i w tej sprawie bêdzie prowadzone do-
chodzenie. Osobiœcie zosta³em zaszokowany ta informacj¹. Szwedzi i In-
stytut Pamiêci Narodowej? S¹ tak naiwni, ¿e dali siê Izaakowi Stolzmano-
wi  po 50 latach wpuœciæ „w matniê” (maliny), a on ma z tego w piekle ra-
doœæ! 9 maja 2001 r. napisa³em pismo do ambasady szwedzkiej: „W mo-
im odczuciu i przekonaniu oraz zgodnie z posiadanymi wiadomoœciami
IPN przyj¹³ b³êdny kierunek dochodzenia”. W styczniu 2002 r. pan pre-
zes Instytutu Pamiêci Narodowej przyzna³ siê do pora¿ki - ¿e prokurator
prowadz¹cy dochodzenie w sprawie porwania szwedzkich za³óg nic nie
wykry³ i zosta³o ono umorzone. Mój serdeczny przyjaciel, Kazik, gdy go
wypuszczono na wolnoœæ zacz¹³ u¿ywaæ ¿ycia do woli i co siê mia³o staæ,
to siê sta³o. Dziewczyna o imieniu Zosia zasz³a w ci¹¿ê. Kazik przyszed³
do mojego domu, ¿ali³ siê i prosi³ o radê. Mój ojciec poradzi³ mu, aby siê
o¿eni³. Kazio wzi¹³ rzymski œlub koœcielny w Oliwskiej Katedrze w mun-
durze galowym. Córka, która siê wkrótce urodzi³a, równie¿ zosta³a
ochrzczona w katedrze. Wtedy przebra³a siê miarka! Partia zrobi³a wszy-
stko, aby Kazika zwolniæ z wojska i tak siê te¿ sta³o. Kazik znalaz³ siê na
zielonej trawce. Na szczêœcie, jego ¿ona zapisa³a siê do spó³dzielni mie-
szkaniowej  w Oliwie i otrzymali mieszkanie zastêpcze. Kazik, bêd¹c
w szkole oficerskiej, by³ celuj¹cym uczniem, wiêc bez ¿adnych proble-
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OKRUTNE PIRACTWO XX WIEKU
MARYNARKI SOWIECKIEJ NA

BA£TYKU POD DOWÓDZTWEM
P£K. NKWD - IZAAKA STOLZMANA
NKWD-zista, Izaak Stolzman vel Zdzis³aw Kwaœniewski, by³ wszech-
stronnie wykszta³conym oficerem. Po przybyciu na Pomorze-Wy-
brze¿e zbudowa³ siatkê agentów. Nawi¹za³ wspó³pracê z Urzêdami
Bezpieczeñstwa w Gdañsku, Koszalinie, S³upsku i z mniejszych
miejscowoœci oraz z WOP-em. W zwi¹zku z tym Stolzman posiada³
bardzo dok³adne dane o statkach szwedzkich, które zawija³y do po-
rtów polskich. Wszystkie dzia³ania NKWD-zisty Stolzmana by³y na-
kierowane na walkê z organizacjami niepodleg³oœciowymi na Wy-
brze¿u. Zorientowa³ siê te¿, ¿e przy okazji mo¿e wyci¹gn¹æ dla sie-
bie niebagatelne korzyœci materialne, tak jak je bezkarnie osi¹gn¹³
na „kresach”.

Podam przyk³ad, gdzie by³em naocznym œwiadkiem i zacytujê
oœwiadczenie innego naocznego œwiadka, policjanta, Zygmunta ¯ymaj-
³o, z pochodzenia Polaka: „Niemcy zarz¹dzili, aby  policja litewska do-
starczy³a grupê ¯ydów z getta wileñskiego do Ponar na rozstrzelanie. By³
to pocz¹tek likwidacji getta wileñskiego. Jak zwykle, w Ponarach znalaz³
siê równie¿ Izaak Stolzman ze swoimi ogarami, którzy bez pardonu rabo-
wali ¯ydów ze z³ota, dolarów, bi¿uterii itd. W pewnym momencie pode-
sz³a do Izaaka Stolzmana vel Kwaœniewski m³oda ¯ydówka. Nie mog³a
mieæ wiêcej ni¿ 25 lat, jej przepiêkne ciemnoblond w³osy rozpuszczone
siêga³y a¿ do ³ydek, posiada³a piêkne rysy twarzy i nie wygl¹da³a na ¯y-
dówkê. Trzyma³a znacznej wielkoœci walizkê i torbê. Zwróci³a siê do Stol-
zmana vel Kwaœniewski, ¿e odda mu dolary i bi¿uteriê, jeœli uratuje on jej
¿ycie. Izaak Stolzman kaza³ otworzyæ walizkê, w której pe³no by³o dola-
rów, nastêpnie kaza³ otworzyæ torbê, w której znajdowa³a siê bi¿uteria.
Torba zosta³a zamkniêta. Walizkê i torbê Stolzman przekaza³ pod moj¹
opiekê. Wzi¹³ ¯ydówkê z lewej strony, lew¹ rêk¹ przycisn¹³ do swego le-
wego boku i tak spacerowali. Po kilku lub kilkunastu minutach, wyci¹gn¹³
z kabury parabelum i zza swoich pleców strzeli³ do dziewczyny. Jednak-
¿e nie zabi³ jej, a tylko zrani³. ¯ydówka upad³a na ziemiê, po czym od-
wróci³a siê w stronê Izaaka Stolzmana ze ³zami w oczach i na policzkach,
z takim wyrazem ¿alu na twarzy, ¿e ciarki przesz³y mi po plecach. Zapy-
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³em: Mówisz, ¿e za najmniejsze przyw³aszczenie zrabowanego mienia
Izaak Stolzman kara³ œmierci¹, zabronione by³y rozmowy z innymi mary-
narzami sowieckimi, którzy s³u¿yli na innych okrêtach itd. W takim razie
sk¹d on werbowa³ tak¹ za³ogê, która zgadza³a siê na wszystko. Kazik
udzieli³ mi odpowiedzi: „Czêœæ za³ogi zna³em z czasów II wojny œwiato-
wej. Byli to agenci sowieccy, przys³ani na tereny wschodniej Polski, a do-
k³adnie w okolice miasteczka Jedwabne. Pod koniec czerwca Izaak Stol-
zman uda³ siê w okolice Jedwabnego, celem podporz¹dkowania ww.
agentów, ale ju¿ byli tam Niemcy. Podczas okupacji sowieckiej, w Je-
dwabnem i okolicy ¯ydzi organizowali milicjê i robili donosy do NKWD na
ludnoœæ polsk¹. Przychodzili do polskich domów i przeprowadzali are-
sztowania oraz pomagali NKWD w przygotowaniach Polaków do wywóz-
ki na Sybir. Gdy do Jedwabnego wkroczyli Niemcy, sytuacja dla ¯ydów
by³a bardzo nieweso³a. Z³oœæ i nienawiœæ za wyrz¹dzone Polakom w Je-
dwabnem krzywdy, by³a bardzo du¿a. T¹ sytuacjê wykorzysta³ Izaak
Stolzman, mobilizuj¹c swoich ludzi,  którzy chodzili od ¿ydowskiego do-
mu do domu i oznajmiali ludziom, ¿e je¿eli chc¹ ¿yæ, to musz¹ daæ dani-
nê w z³ocie, dolarach, bi¿uterii itd. Druga grupa chodzi³a od domu do do-
mu i wygania³a ¯ydów. Nastêpnie skierowano ¯ydów na miasto, w stro-
nê stodo³y, i tam dokonano zbiorowego morderstwa za aprobat¹ Niem-
ców. Potem Stolzman zaprowadzi³ agentów, którzy wymordowali ¯ydów
z Jedwabnego, do Puszczy Rudnickiej, gdzie wiêkszoœæ z nich przetrwa-
³a wojnê, a nastêpnie uda³a siê na Wybrze¿e, sk¹d w odpowiednim cza-
sie Stolzman zamustrowa³ ich na okrêt. Nastêpnie zaœ dokoptowa³ kilku
marynarzy, skazanych na wieloletnie wiêzienie i katorgê. Tra³owiec wy-
chodzi³ w morze lub kotwiczy³ w redzie. Czas za³ogi by³ zorganizowany
przez ca³y dzieñ, z przerwami tylko na posi³ki. Broñ zamkniêto w specjal-
nym magazynie, który by³ odpowiednio zabezpieczony. Dowódca okrê-
tu i jego zastêpcy mieli przy sobie, na wszelki wypadek, broñ krótk¹. Nie
pamiêtam dok³adnej daty, kiedy dowódca tra³owca zarz¹dzi³ alarm bojo-
wy. Kaza³ podnieœæ banderê wojsk ochrony pogranicza PRL. Mieliœmy
skontrolowaæ statek szwedzki, wioz¹cy wêgiel z portu Ustka do Szwecji.
Nie zdawaliœmy sobie sprawy, ¿e tra³owiec czeka³ na ten statek w za-
sadzce ju¿ od kilkunastu godzin. Po chwili sygnalista, stoj¹cy na wach-
cie, zameldowa³, ¿e z lewej burty widaæ statek, nios¹cy szwedzk¹ bande-
rê. By³ to przepiêkny statek typu szkuner. Dowódca wyda³ polecenie wy-
wieszenia sygna³u, aby statek zatrzyma³ siê do kontroli dokumentów. Ka-
pitan statku pos³usznie zatrzyma³ jednostkê i po kilku minutach tra³owiec
dobi³ do burty statku szwedzkiego.   Wesz³a grupa marynarzy sowieckich
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mów uzyska³ dyplom Porucznika ¯eglugi Wielkiej. Jego nieszczêœciem
by³o to, ¿e zamieszka³ w s¹siedztwie pani, u której bardzo czêsto prze-
bywa³ ksi¹dz H., bo by³a ona jego przyjació³k¹. Rzekomo w tym mieszka-
niu mieœci³ siê punkt kontaktowy ³¹czników.  Ksiêdzem by³a bardzo zain-
teresowana polska Bezpieka oraz wywiad sowiecki, który podejrzewa³,
¿e wspó³pracuje on z zagranic¹. Przez pewien okres czasu Kazik by³ bez
pracy i siedzia³ w domu. Wtedy to sowieckie GRU i nasza Bezpieka z³o-
¿y³y mu propozycjê nie do odrzucenia - aby pods³uchiwa³ i nagrywa³
wszystkie rozmowy, jakie przeprowadza³ ksi¹dz H. Gdy odmówi³, urato-
wa³o go tylko to, ¿e ju¿ mia³ wezwanie do pracy w P¯M na stanowisku
trzeciego oficera oraz, ¿e jego szwagier pracowa³ w UB w Gdañsku.
Przed wyjazdem na statek do Szczecina Kazik przyszed³ do mojego do-
mu z pó³ litrem wódki, celem po¿egnania siê. Po wypiciu kilku kieliszków
wódki zacz¹³ opowiadaæ, ¿e UB oraz NKWD-ziœci chcieli go namówiæ do
wspó³pracy przeciwko ksiêdzu, który by³ kochankiem jego s¹siadki. Na
pocz¹tku 1966 r. do Gdañska przyjecha³ Kazik, który otrzyma³ zaleg³y
urlop wypoczynkowy i oczywiœcie bez wódki siê nie obesz³o. Ju¿ wów-
czas, moim zdaniem, nadu¿ywa³ on alkoholu. W toku konwersacji zeszli-
œmy na tematy morskie, a miêdzy innymi na temat pracy Kazika na stat-
ku. W pewnym momencie zacz¹³ on opowiadaæ o zdarzeniach, które
mia³y tam miejsce: „Zosta³ zamustrowany marynarz, który by³ Polakiem,
chocia¿ bardzo Ÿle mówi³ po polsku. Gdy zacz¹³em z nim rozmawiaæ na
wachcie, opowiada³ jak zosta³ powo³any do marynarki sowieckiej. Po od-
powiednim przeszkoleniu skierowano go na tra³owce. Jak siê okaza³o,
zna³ bardzo dobrze jêzyk niemiecki oraz angielski. Po pewnym czasie zo-
sta³ wezwany do sztabu dywizjonu tra³owców, gdzie pu³kownik NKWD
pyta³, jakie zna jêzyki. Powiedzia³, ¿e zna równie¿ jêzyk polski. Potem
okaza³o siê, ¿e by³ to... Izaak Stolzman vel Zdzis³aw Kwaœniewski.  Po tej
rozmowie zosta³em skierowany na tra³owiec, który by³ obs³ugiwany przez
marynarzy NKWD i podlega³ pe³nomocnikowi NKWD na ca³e Wybrze¿e
i Pomorze...  Izaakowi Stolzmanowi vel Zdzis³aw Kwaœniewski, który by³
bezwzglêdny w stosunku do za³ogi tra³owca. Za przyw³aszczenie zrabo-
wanego mienia, nawet niewielkiej wartoœci, Izaak Stolzman kara³ œmier-
ci¹.  Zamustrowano mnie na tra³owiec, który podnosi³ banderê wojenn¹
zwi¹zku sowieckiego wojsk ochrony pogranicza PRL lub polsk¹ bande-
rê PRL, w zale¿noœci od sytuacji. Miejscem postoju by³o Œwinoujœcie,
przy molo i ¿aden inny okrêt, nawet sowiecki, nie mia³ prawa dobijaæ do
burty naszego tra³owca. Rozmowy z innymi marynarzami by³y zabronio-
ne”.  W pewnym momencie opowiadania przerwa³em Kazikowi i zapyta-

142



znacznej iloœci. Po zabraniu za³ogi na tra³owiec, dowódca rozkaza³ za³o-
¿yæ ³adunki trotylu i wysadziæ statek. My pop³ynêliœmy do Gdañska, za-
cumowaliœmy przy nabrze¿u Westerplatte, tam gdzie bazowa³y okrêty
WOP. Izaak Stolzman przyjecha³ tam samochodem, zabra³ zrabowane
z³oto, dolary i narkotyki oraz marynarzy szwedzkich i uciekinierów pol-
skich. Dziewczêta pozostawi³ nam - jako nagrodê - do zabawy, za dobrze
wykonane zadanie. By³y one, rzecz jasna, gwa³cone przez za³ogê. Co siê
sta³o z za³og¹ szwedzk¹ i uciekinierami?  Tego dowiedzieliœmy siê dopie-
ro po miesi¹cu. Otó¿ na okrêt przyby³ Bartkowski - polsko brzmi¹ce na-
zwisko, ale to by³ typowy rudy ¯yd. Zaci¹ga³ po ¿ydowsku aej, waj. By³
pomocnikiem Izaaka Stolzmana (¯yd), który przywióz³ nam dodatkowe
wynagrodzenie za wykonane zadanie. Gdy dowiedzia³ siê, ¿e zarekwiro-
wanych kobiet nie ma na okrêcie, zapyta³ gdzie siê podzia³y. W odpowie-
dzi dowiedzia³ siê, ¿e zosta³y one wrzucone do wody i utopione, ponie-
wa¿ by³y bardzo niegrzeczne, a poza tym juz niepotrzebne, bo ka¿dy
z cz³onków za³ogi tra³owca zaspokoi³ swoje potrzeby seksualne po kilka-
naœcie razy. Mówi¹c innymi s³owy, zosta³y zu¿yte jak stara œcierka do
zmywania pok³adu. Bartkowski rozeœmia³ siê i zacz¹³ opowiadaæ, ¿e za-
³ogi szwedzkie zosta³y przes³uchane w Urzêdzie Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego w Gdañsku. Nastêpnie zawieziono je do S³upska, a tam spa-
lono w piecu w krematorium, w podziemiach by³ego Urzêdu Pracy. Na-
tomiast Polacy zostali zastrzeleni w Gdañsku i zakopani.  Zwróci³em siê
do niego, ¿e jednej rzeczy nie rozumiem, mianowicie: dlaczego te dziew-
czyny zosta³y wrzucone do wody? O ile mi wiadomo, by³y to bardzo m³o-
de mê¿atki,   nie rodzi³y jeszcze dziecinie mia³y wiêcej ni¿ 25 lat, by³y bar-
dzo ³adne i zgrabne. Odpowiedzia³, ¿e najwa¿niejszy na tra³owcu by³ z-
ca dowódcy tra³owca - obrzezany ¯yd, o czym nikt nie wiedzia³. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e umia³ wspó³¿yæ z za³og¹ i ogólnie by³ lubiany przez
ludzi. Gdy dziewczyny zosta³y na okrêcie, a Szwedzi i Polacy zostali za-
brani, z-ca dowódcy zabra³ za³ogê, zrobi³ zebranie i oœwiadczy³, ¿e jed-
na dziewczynê daje za³odze, a drug¹ pozostawia do swojej dyspozycji.
Po przyprowadzeniu do swojej kajuty zacz¹³ j¹ gwa³ciæ i zniewala³ w ten
sposób przez kilka dni. Gdy wyszed³ z kabiny, dziewczyna spenetrowa-
³a  j¹ i znalaz³a sztylet. W zwi¹zku z tym, ¿e ¯yd mia³ ponadnormatyczne-
go cz³onka co do gruboœci i wielkoœci, przy stosunku kobieta nie mog³a
wytrzymaæ z bólu. W zwi¹zku z tym po³o¿y³ j¹ na brzuchu, nastêpnie ka-
za³ klêkn¹æ i z ca³ej si³y w³o¿y³ swój cz³onek do odbytnicy, rozrywaj¹c jej
pocz¹tek. W tym momencie zdesperowana dziewczyna wyjê³a nó¿ i z
ca³ej si³y dŸgnê³a swego z³oczyñcê. Niestety, tylko go zrani³a! Partner za-
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nie krepuj¹c siê wcale, ¿e nosili mundury marynarki sowieckiej. Niema³e
by³o zdumienie Szwedów, gdy marynarze rosyjscy zaczêli miêdzy sob¹
rozmawiaæ po rosyjsku, a nie po polsku. Jeden z marynarzy szwedzkich
zwróci³ siê do marynarza rosyjskiego z zapytaniem dlaczego nie rozma-
wiaj¹ po polsku, je¿eli to okrêt polski i p³ywa pod polsk¹ bander¹. Mary-
narz, do którego zwróci³ siê w odpowiedzi, stwierdzi³, ¿e on durak i jed-
noczeœnie uderzy³ go w twarz kolb¹ pepeszy (pistolet maszynowy). Gru-
pa rozesz³a siê po statku, w pierwszej kolejnoœci zamkniêto za³ogê w jed-
nym z pomieszczeñ. Zaczêto rabowaæ wszystko; co wartoœciowsze
przedmioty znoszono na tra³owiec i sk³adano na kupê. Szukano przede
wszystkim dolarów, z³ota itd. Gdy przetrz¹œniêto i skontrolowano wszyst-
kie pomieszczenia od dechy do dechy, skierowano siê do ³adowni i tam,
po krótkich poszukiwaniach, znaleziono szeœæ osób - czterech mê¿czyzn
i dwie kobiety w m³odym wieku. Byli to Polacy. Zrobiono dok³adn¹ rewi-
zjê i znaleziono bi¿uteriê ze z³ota w znacznej iloœci, dolary oraz du¿e ilo-
œci narkotyków. Nie wiem, jakie to by³y narkotyki, bo siê na nich nie
znam. Z polecenia dowódcy okrêtu oddzielono kobiety od mê¿czyzn,
chocia¿ by³y to ma³¿eñstwa. Kobiety zamkniêto w osobnym pomieszcze-
niu tra³owca. Marynarze cieszyli siê z takiej zdobyczy jak ma³e dzieci.
W tzw. miêdzyczasie dowódca okrêtu otrzyma³ wiadomoœæ, ¿e z Ustki
wyszed³ nastêpny statek szwedzki z wêglem, i ¿e nale¿y go skontrolo-
waæ. Dowódca tra³owca zarz¹dzi³, aby za³oga szwedzka zabra³a wszyst-
kie swoje rzeczy osobiste, dlatego ¿e zostanie zabrana na tra³owiec,
a statek zostanie zatopiony.  Jednak¿e nie by³o czasu na mocowanie ³a-
dunków itp. Postanowiono podpaliæ, upozorowaæ po¿ar i ¿e za³oga opu-
œci statek w pop³ochu. Rozpalono ropê, podpalono, nastêpnie odbito
i ruszono przypuszczalnym kursem drugiego statku. W tzw. miêdzycza-
sie marynarze musieli siê przebraæ i osuszyæ, bo byli zamoczeni, a by³ lu-
ty i zima w ca³ej krasie. Po jakimœ czasie zobaczyliœmy statek, zd¹¿aj¹cy
w kierunku brzegów Szwecji.  Powtórzy³y siê te same procedury co ze
statkiem poprzednim. Gdy dobiliœmy do burty statku szwedzkiego, kpt
statku przedstawi³ dokumenty statku oraz ³adunku. Grupa marynarzy so-
wieckich kaza³a natychmiast otworzyæ luk ³adunkowy. Nastêpnie popro-
szono kapitana szwedzkiego, aby razem z nim zeszli marynarze szwedz-
cy oraz kpt statku. Po zejœciu rozpoczêto rewizjê, kazano marynarzom
szwedzkim przerzucaæ wêgiel. Po kilkunastu minutach znaleziono zablin-
dowane cztery osoby w œrednim wieku oraz baga¿ osobisty, w którym
znajdowa³a siê bi¿uteria, dolary, narkotyki itd. Po wykonaniu rewizji,
w kabinach za³ogi szwedzkiej znaleziono dolary i narkotyki w doœæ
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smani, którzy przewozili doœæ znaczny maj¹tek, prawdopodobnie zrabo-
wany w gettach ̄ ydom. Marynarze ¿artowali, ¿e od ̄ ydów przyszed³ ma-
j¹tek i do ¯ydów wróci³. Po za³o¿eniu ok. 50 kg materia³u wybuchowego
i za³o¿eniu lontu, sprowadzono za³ogê oraz esesmanów do ³adowni,
gdzie kilku marynarzy zabi³o ich wszystkich seriami z pepeszy. Gdy za-
palono lonty, tra³owiec odbi³ od statku na bezpieczn¹ odleg³oœæ, a po kil-
ku minutach ³adunki wybuch³y. D-ca tra³owca by³ na tyle przebieg³y
i przezorny, ¿e zrabowane bogactwo kaza³ znieœæ do swojej kabiny i tam
trzyma³ pod zamkniêciem a¿ do chwili przybycia na okrêt Izaaka Stol-
zmana vel Zdzis³aw Kwaœniewski. Ten zaœ, po przybyciu na tra³owiec,
uczciwie podzieli³ zdobycz miêdzy za³ogê a d-cê tra³owca, uprzednio za-
bieraj¹c swoj¹ czêœæ ³upu. Nie pamiêtam dok³adnie, kiedy przysz³o za-
wiadomienie, ¿e mamy wyjœæ z portu Œwinoujœcie pod port Ustka, sk¹d
mia³ wyp³yn¹æ kuter szwedzki z wêglem, narkotykami i uciekinierami, sto-
j¹c w dryfie niedaleko Ustki, na przypuszczalnym kursie Szweda. Obser-
watorzy zameldowali, ¿e widz¹ na kursie statek z bander¹ szwedzk¹. By³
to szkuner, który zbli¿a³ siê w naszym kierunku, zosta³y wywieszone fla-
gi sygna³owe, aby statek zatrzyma³ siê do kontroli.  Historia siê  po-
wtórzy³a, tak jak z tymi dwoma statkami szwedzkimi. Szwedzki statek po-
s³usznie zastopowa³ maszynê, nastêpnie dobiliœmy do burty statku. We-
sz³a grupa kontroluj¹ca i zaczêto rabowaæ statek, zamykaj¹c marynarzy
szwedzkich razem z kapitanem statku w jego kabinie. Wszystkie warto-
œciowe przedmioty znoszono na tra³owiec, szukano przede wszystkim
dolarów, z³ota, bi¿uterii, narkotyków. W ³adowni znaleziono kilku Pola-
ków-uciekinierów oraz dolary, bi¿uteriê, z³oto i znaczn¹ iloœæ narkotyków.
D-ca tra³owca porozumia³ siê z l¹dem, mo¿liwe ¿e z Izaakiem Stolzma-
nem, w sprawie co zrobiæ ze statkiem. Otrzyma³ polecenie, aby dostar-
czyæ statek do Gdyni, do portu wojennego. Wtedy d-ca podj¹³ decyzje
o wziêciu na hak statku szwedzkiego. Nie mia³ z tym ¿adnych proble-
mów, gdy¿ statek zosta³ podholowany pod Gdyniê.  Z Gdyni wyszed³ ho-
lownik, który wzi¹³ na hak statek bez za³ogi szwedzkiej, obsadzaj¹c sta-
tek swoimi ludŸmi. My pop³ynêliœmy do Gdañska. Zahamowaliœmy w ba-
senie Westerplatte, dok¹d p³k Izaak Stolzman vel Zdzis³aw Kwaœniewski
pojecha³ samochodem, zabra³ rabowane z³oto, dolary, narkotyki, oraz
marynarzy szwedzkich i Polaków”.  Kaziu zaaplikowa³ mi fantastyczn¹
opowieœæ o Izaaku Stolzmanie vel Zdzis³aw Kwaœniewski. ¯ebym go nie
zna³, to bym nie  uwierzy³. Podczas tej rozmowy na koñcu jêzyka mia³em,
¿e ja to wszystko znam i czêœciowo prze¿y³em osobiœcie, ale powstrzy-
ma³em siê. Zapyta³em tylko Kazia, jaki by³ tego wszystkiego epilog?
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cz¹³ wzywaæ pomocy. Us³ysza³o go kilku cz³onków za³ogi i uratowa³o mu
¿ycie. Dziewczyna zosta³a zwi¹zana i wyniesiono j¹ na pok³ad. A by³a zi-
mnica w pe³ni - prze³om lutego i marca. Przyprowadzono te¿ drug¹
dziewczynê i zwi¹zano. Nastêpnie przyniesiono kostkê balastow¹, przy-
wi¹zano j¹ do r¹k, nóg i tu³owia ofiar. Pomimo p³aczu i próœb, wrzucono
obie panie do wody. Posz³y na dno jak siekiera. Po sukcesach ze stat-
kiem szwedzkim, okrêt skierowano do Œwinoujœcia, gdzie by³a baza MW
sowietów. Po okresie odpoczynku i doprowadzeniu okrêtu do porz¹dku,
zaczêliœmy wyp³ywaæ na æwiczenia w morze. Chêæ wzbogacenia siê by-
³a wiêksza ni¿ strach, wiêc zaczêliœmy rabowaæ kutry rybackie na w³asn¹
odpowiedzialnoœæ, a potem je topiæ tak, ¿e pozostawa³y tylko drobne
szcz¹tki po wybuchu trotylu i ¿eby wygl¹da³o na trafienie na minê. Jak
ju¿ wspomnia³em, dowódca tra³owca mia³ ca³kowicie woln¹ rêkê, nie mu-
sia³ prosiæ o zezwolenie na wyjœcie w morze, sam sobie planowa³ zajêcia
itp.  By³a piêkna pogoda, morze spokojne, nie by³o wiatru. Z daleka zo-
baczyliœmy statek, p³yn¹cy w odleg³oœci oko³o 2 mil morskich. P³yn¹³ na
przeciêcie naszego kursu, a gdy nas rozpozna³ i zobaczy³, ¿e to okrêt
wojenny i ¿e nosi banderê WOP, zmieni³ kurs na oddalaj¹cy. D-ca okrê-
tu rozkaza³ zwiêkszyæ szybkoœæ, wywiesiæ flagi kodu, zatrzymaæ statek
do kontroli. Gdy statek nie us³ucha³ wezwania, oddano kilka strza³ów
w kierunku oddalaj¹cego siê statku.  Statek natychmiast zastopowa³ sil-
nik, okaza³ siê, ¿e by³ to kuter rybacki doœæ znacznej wielkoœci. Za³oga
tra³owca na wszelki wypadek zosta³a uzbrojona w broñ, amunicjê itd.
Grupa marynarzy wesz³a na pok³ad statku. W trakcie kontroli okaza³o siê,
¿e to statek niemiecki zarejestrowany w Hamburgu. Podczas rewizji stat-
ku, w kabinie kapitana znaleziono ok. 40 tys. dolarów, bi¿uterii, z³ota  itd.
Skontrolowano ca³y kuter, ale nigdzie nie by³o przemycanych ludzi. D-ca
tra³owca zarz¹dzi³ za³o¿enie ³adunków wybuchowych i zatopienie kutra.
Wtedy dopiero przemycani ludzie dali znaæ, zaczêli strzelaæ do maryna-
rzy, którzy zeszli do ³adowni za³o¿yæ trotyl. Na szczêœcie, marynarze,
którzy mieli zak³adaæ ³adunki wybuchowe w ³adowni statku, byli asekuro-
wani przez dwóch marynarzy z gotowymi do strza³u pepeszami. Maryna-
rze otworzyli ogieñ w kierunku, z którego strzelali nieznani osobnicy.
Dwaj lekko ranni ¿o³nierze zostali zabrani z ³adowni. Okaza³o siê, ¿e by-
³a wybudowana dodatkowa gródŸ, która tworzy³a skrytkê. Wejœcie do
skrytki by³o od strony maszynowni. D-ca tra³owca zarz¹dzi³ wlanie do
œrodka ³adowni kilku wiader ropy oraz podpalenie jej. Po kilku minutach
przewo¿eni ludzie zaczêli wychodziæ od strony maszynowni. Po zrobie-
niu dok³adnej rewizji osobistej okaza³o siê, ¿e znalezieni ludzie to ese-
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w rêku, wyskoczy³ z mesy na pok³ad, wo³aj¹c: Ratunku!, a ja za nim
z no¿em w rêku. Z ty³u, za mn¹, bieg³a czêœæ za³ogi, próbuj¹c mnie po-
wstrzymaæ. W pewnym momencie jeden z marynarzy dopêdzi³ mnie,
z³apa³ za rêkê, wyrwa³ nó¿ i wrzuci³ go do wody. I tak dowód mego prze-
stêpstwa zosta³ utopiony. Marynarz, który to zrobi³, nie przyzna³ siê do
tego, ¿e mia³em nó¿ w rêku.  Finisz tego wszystkiego by³ taki, ¿e zosta-
³em zwolniony z pracy. Obecnie pracujê na stanowisku kierownika stat-
ku, który zosta³ wycofany z eksploatacji i stoi na nabrze¿u, s³u¿¹c jako
magazyn. Naprawdê bardzo siê bojê, kilkakrotnie  przychodzili do mnie
od pracy - na statek i grozili, ¿e je¿eli  bêdê zeznawa³, co Jab³oñski mi
opowiedzia³, to zginê”. Kazio d³ugo nie po¿y³, w 1967 r. w czerwcu zo-
sta³ zamordowany na statku - w magazynie w nowym porcie... Zabójców
nie wykryto, dochodzenie-œledztwo zosta³o umorzone. 

Dominik Dzimitrowicz

***

Ustka, 9 maja 2001 r.

Sz. Pan Ambasador
KRÓLESTWA SZWECJI
Warszawa 

W za³¹czeniu uprzejmie przesy³am pismo, które by³o skierowane do
prokuratora generalnego. A zosta³o skierowane przez niego do IPN. Kil-
ka dni temu nast¹pi³a wypowiedŸ w telewizji pana prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej na temat porwanych marynarzy szwedzkich. W moim
odczuciu i przekonaniu oraz posiadanych wiadomoœci IPN. przyj¹³ kie-
runek dochodzenia b³êdny. Z momentem przywiezienia za³ogi szwedz-
kiej d-ca placówki, mój ojciec W³adys³aw Dzimitrowicz nawi¹za³ w „try-
bie“ alarmowym kontakt z przedstawicielem szwedzkim zawiadamiaj¹c
go, ¿e NKWD Stolzman wiêzi za³ogê szwedzk¹. Drugi meldunek to, ¿e
Stolzman wywióz³ ich w kierunku S³upska oraz wymordowa³ wszystkich
Szwedów. 

Z powa¿aniem Dominik Dzimitrowicz 
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„Przyszed³ rozkaz, aby tego marynarza, który to wszystko opowiada³,
zwolniæ do rezerwy. Zosta³ zdjêty z tra³owca i wys³any do cywila. W jakiœ
enigmatyczny sposób za³atwi³ sobie pobyt w Polsce. Lecz, gdy zosta³ za-
mustrowany na polski statek, nie by³ ju¿ obywatelem polskim. Zaprzyja-
Ÿni³em siê z nim w bardzo krótkim czasie. Dopomog³a temu wódka, a on
lubi³ od czasu do czasu wypiæ i ja równie¿. On lubi³ opowiadaæ swoje
prze¿ycia, a ja lubi³em go s³uchaæ, bo bardzo ciekawie i barwnie opowia-
da³ o zbrodniczej i okrutnej dzia³alnoœci za³ogi wraz z ofiarami, które znaj-
dowa³y siê na tra³owcu, bezpoœrednio podlegaj¹cym Izaakowi Stolzma-
nowi vel Zdzis³awowi Kwaœniewskiemu. Gdy Marian za du¿o sobie popi³,
nie kry³ siê wcale przed innymi cz³onkami za³ogi statku. Po 15 latach od
wspomnianych zdarzeñ, ktoœ us³u¿ny doniós³ kapitanowi statku, ¿e je-
den z marynarzy by³ wrogo ustosunkowany do Zwi¹zku Radzieckiego,
a co za tym idzie - do PRL-u. Gdy wróciliœmy z rejsu do Szczecina i do-
biliœmy do molo, czeka³y na nas MO i WOP. Weszli na statek z nakazem
aresztowania Mariana Jab³oñskiego. Widzia³em jak z kajdankami na rê-
kach opuszcza³ trap statku, nie pozwolono mu nawet siê z nim po¿e-
gnaæ. Po dwóch miesi¹cach dowiedzia³em siê od za³ogi, ¿e Marian nie
¿yje, ¿e przysz³o pismo od kapitana statku, ¿e Jab³oñski zmar³ w areszcie
na serce. Nadszed³ rok 1966, Bo¿e Narodzenie spêdza³em na statku. Ku-
charz szykowa³ uroczyst¹ wigiliê. Akurat na mnie przypad³a wachta.
Wiêkszoœæ za³ogi zosta³a na statku, poniewa¿ za dwa dni statek mia³
wyjœæ w morze.  Marynarze, którzy byli na wachcie, obs³ugiwali za³adu-
nek towaru. W trakcie rozmowy o œwiêtach, o wigilii itp. wspomnia³em
o marynarzu Jab³oñskim, ¿e bêdzie go nam brakowa³o. Marynarze byli
zdziwieni, ¿e ja nie wiem, ¿e mój przyjaciel Jab³oñski, nie ¿yje, ¿e kapi-
tan statku nie zawiadomi³ o œmierci, a wiedzia³, ¿e siê przyjaŸniliœmy.
Zda³em wachtê, z tych nerwów wypi³em dwie setki wódki z drugim ofi-
cerem i poszed³em na obiad do mesy. Gdy mia³em wejœæ do mesy,
drzwi otworzy³y siê i pierœ w pierœ spotka³em siê z kapitanem statku,
który ju¿ wychodzi³ stamt¹d po obiedzie. W tym momencie puœci³y mi
nerwy i zapyta³em go: Panie kapitanie, dlaczego pan zrobi³ donos na
mojego przyjaciela, na podstawie którego zosta³ on aresztowany i zamor-
dowany przez UB. Riposta ze strony kapitana statku by³a natychmiasto-
wa: I ciebie, ³achudro, niezad³ugo spotka ten los. Znajdziesz siê w wiê-
zieniu. Nie wiem, co siê ze mn¹ sta³o, ale trzepn¹³em do piêœci¹ w twarz
a¿ zatoczy³ siê do œrodka mesy. Z krzykiem wpad³em do œrodka mesy,
wo³aj¹c: Zar¿nê ciebie, kapitanie, jak œwiniaka. Z³apa³em nó¿, ale nie pa-
miêtam jakich by³ rozmiarów. Kapitan statku, widz¹c, ¿e ja trzymam nó¿
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Ustka, 22.09.2001

Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³owa Komisja Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Gdañsku

S 84/01/Zk
W zwi¹zku z postanowieniem odmówienia wszczêcia œledztwa w sprawie

zbrodni pope³nionych przez I. Stolzmana vel Kwaœniewskiego i L. Bartkow-
skiego.

Uprzejmie proszê o dostarczenie postanowienia odmówienia wszczêcia
œledztwa, wraz z uzasadnieniem.

Z powa¿aniem
Dominik Dzimitrowicz

Gdynia, dnia 10 paŸdziernika 2001 r.

Dominik Dzimitrowicz
Syg akt S 84/01/Zk

Instytut Pamiêci Narodowej
Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
Oddzia³ w Gdañsku
81-311 Gdynia, ul. Witomiñska 19

W zwi¹zku z postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2001 r. o odmowie wszczê-
cia œledztwa w sprawie udzia³u w zbrodniach Izaaka Stolzmana syg. akt
S 84/01/Zk na oficerach polskich w Katyniu, mordu na ludnoœci cywilnej w wiê-
zieniu na £ukiszkach w Wilnie, masakrze ludnoœci cywilnej w m. Oszmiana obe-
cnie na Bia³orusi.

Podczas okupacji Wileñszczyzny przez Niemców, bierze czynny udzia³
w rabowaniu getta ¿ydowskiego wraz z mordowaniem ¯ydów. Morduje ¯ydów
w Ponarach celem rabunku maj¹tku wspó³plemieñców. W Gdañsku UB prze-
s³uchuje razem ze swoim pomocnikiem Leebe Bartkowskim mar. Szwedzkich
oraz uciekinierów, wywozi Szwedów do S³upska, gdzie w podziemiach ich
morduje, a potem spala w krematorium.

Morduje ¿o³nierzy Armii Andersa oraz czêœæ oficerów niemieckich, którzy
byli u sowietów w niewoli w Borne Sulinowo. Drug¹ czêœæ ¿o³nierzy niemiec-
kich morduj¹ zastrzykami z trucizny. W budynku Urzêdu Pracy przy ul. Jara-

cza nastêpnie poleca ich spaliæ, a prochy s¹ mieszane z wapnem niegaszo-
nym. Fina³em tego wszystkiego by³o wymuszenie oraz rabunek od Alberta For-
stera 400 milionów dolarów, które nale¿a³y do miasta Gdañska z przeznacze-
niem na odbudowê. Zosta³y za³o¿one dwa banki w Davos - Szwajcaria. Dyrek-
torem tych banków zosta³a córka Stolzmana  vel Kwaœniewski.

W zwi¹zku z powy¿szym zgodnie z artyku³em 305 par. 4 KPK oraz art. 306
par. 1 KPK wnoszê o wyra¿enie zgody na przejrzenie akt. o syg. akt S 84/01/Zk
oraz zgodnie z art. 156 par. 1 KPK i sporz¹dzenie z nich odpisów.

Z powa¿aniem

Sygn. akt S 84/01/Zk
Pan
Dominik Dzimitrowicz

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2001 r. uprzejmie informujê, i¿ brak
podstaw prawnych do uwzglêdnienia Pañskiej proœby i wyra¿enia zgody na
przejrzenie akt oraz sporz¹dzenie z nich odpisów.

Równoczeœnie uwa¿am za stosowne poinformowanie Pana, ¿e wiêkszoœæ
z opisanych w w/w piœmie zdarzeñ jest ju¿ przedmiotem prowadzonych
œledztw przez Komisjê Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Dominik Dzimitrowicz
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„Stolizman”
Stolizman prezydent pijany
Stolizman w historii nieznany
Stolizman krojem wschodniego ¿ydowiny 
nie bez winy, nie bez winy

Nie chce znaæ historii swego rodu
Prywat¹ zmazaæ historiê narodu
Sam oseskiem czarcim miotem
W jego grabach naród przedmiotem

Stolizman rozpostar³ pijackie podwoje
A wokó³ opoje, opoje, opoje 
Igry z Polski i Polaków mota
Przy ka¿dym Polaku udaje kmiota

Stolizman ¿ygowinami s³ynny
Jak moskiewski spirytus p³ynny
Dla potrzeb Kremla pi³ Stolizman czasami 
Dzisiaj tañczy kankana z Doglasami

Za jewropejczyka chce uchodziæ
Zgodnie z paryskim krojem chodziæ 
choæ krok jego czêsto pijany
Bez wiatru czêsto chadza zawiany

G³adkousty nicpoñ - skoœnooki
W jarmu³ce g³owê chowa opoki
Pod pach¹ niesie bibliê papiesk¹

Ateizm najlepiej podpisuje kresk¹
Encyklopedyczne „wy¿sze” ma wyksz-
ta³cenie
Choæ wyj¹tkowo niskie jego wyuczenie
Ma za sob¹ szkó³ki moskiewskie
Z buma¿k¹ - œrednio, œrednio niskie

Bo w¹t³y to Polak wschodniej daty
Z obrzydliwego enkawudzisty taty
Biedny, bo ubogi w ducha
Najchêtniej manipulacji s³ucha

Manipulant to z niego jedyny
Bez ducha wiary same kostliny
Gardziel ta pustos³owiem bucha
Gdy¿ prezydenta trzeŸwy nie s³ucha

Mora³ z tego p³ynie taki
Na piedestale notabl pijany
Jak w chlewie œwiniak zachlapany
Niczym jedno nie ró¿ni siê
od drugiego gdy¿ œwiñski
ryj u pijaka mord¹ jego.

A trwog¹ napawa myœl 
co z pijackiego wp³ywu onego
dla rodaka wyniknie z tego?

Nades³a³ Legre 
Twórczoœæ prywatna, 

Pi³a 2002 r.

DO PREZYDENTA 
WSZYSTKICH…

Belweder tonie w kwiatach
i menory blasku
prokuratorzy w lansadach
na prezydenckim pasku
- z³amano prawa cz³owieka
grzmi g³adko „gospodarz”
powiesiæ g³os Polaków

z³odziei ratowaæ trzeba
procesu nie bêdzie
bo wyrok wydany
dyspozycyjne ordery
zakuj¹ wolnoœæ w kajdany
ale Naród jest Polski 
i ziemi obcym nie da
jeœli tego nie rozumiesz
- zje¿d¿aj do Izraela

Odos³awa M³ynarowicz


