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Znowu atakujq swoich !

Z tekstu artykułu ,,Do Rzeczy" p.Cenckiewicza nię wynika' że jako historyk
zadał sobie trud, aby poznać osoby, o których napisał w artykule.

Historyk bowiem winien poznac ptzyczynę przyjścia tych oficerów, a nię innych

ao ŚzŻnK i dlaczego pełnią swoje obowiązki społecznie dla dobra jeszcze

Żyjących kombatantów - żołnterzy AK.

Powinien sprawdzió ich pochodzenie iwówczas doszedłby do wniosku, w moim
wypadku, ze pochodzę z rcdziny ,,Wyklętej'', urodzony jako wróg ustroju

komunistycznego, ktory do 1956 r. był represjonowany razem zrodziną, abędąc
jeszcze w szkole podstawowej ŻyŁ w ciągłym strachu o swoich rcdziców,
gnębiony ch pr zez komuni sty czny ch urzę dników i aparat repre sj i.

Po tak zwanej odwilzy zmieniło się trochę na korzyśó, a|e do czasu. Pójście do

oficerskiej szkoły zawodowej było koniecznością ze względu na zuboŻenie

rodziny, a nie chęcią słuzenia tamtej ojczyźnie.

Pan Cenckiewicz równiez powinien wiedzieć, Że zwoInięnie z wojska w 1983 r.,

tuŻpo ukończeniu stanu wojennego, nie było automatyczne' bo wówczas nie
zwalniano z wojska. odejście z wojska oficera trwało bardzo długo, bo musiał
poprzez choroby i pobyty w szpitalach udowodnić, Że nię nadaje się do dalszej

czynnej słuzby wojskowej. Łatwo się wobec tego domyśleó, Ze procęS odejścia
ze słuŻby u mnię rozpocz$ się od pierwszego dnia stanu wojennego i historyk
powinien to wiedzieć.

Dalsza próba dezawuowania mnie poprzez interpretację moich relacji Z

ówczesnym kierownictwem wojska jest co najmniej śmieszna, bo kaŻdy

Szeregowy wie, Żę podjęcie szczerych relacji Z tamtym wojskiem było

samobój stwem, albo zwykłą głupotą.

W moim zyciorysie jest działaInośó w partiach prawicowych i inwigilacjaprzez
ściganie włącznie z napadami przez Wojskowe Słuzby Informacyjne (raport

Macierewtcza), aleto juŻhistoryka nie obcho dzi. ZaIęży jemu naponiŻeniu mojej

osoby, co czyni uwypuklając podpisanie współpracy z WSW przęz młodego, 28-

letniego dowódcę jednostki - Kompani Reprezentacyjnej WP, które uwaŻa za
przestępcze.

otóŻdla mnie w tamtym czasie major z WSW w mundutze starszego oficerabył
osobą, któremu według regulaminu podlegałem. oficer ów często zarzucałmi,Że
nie współpracuję z nim \ Żę dalszy brak współpracy będzie źle ocęniony przez

przyłoŻonych. Przełozeni moi potwierdzilt, że taknaleŻy uczynić.



WSW było instytucją kontrwywiadu wojskowego i sfuzbą zabezpiecząącej

bezpieczsństwo Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz

zapewniającej utrzymanie dyscypliny wojskowej , a jęj przedstawiciel przebywał

na terenie kaŻdejjednostki (tzw. obiektowy).

WSW działałojedynie prewencyjnie wobec podległych mi zołnierzy. Podpisanie

tej współp racy traktowałem jak o działanta konięczne dla dobra ówczesnej służby.

IJwaŻałeń, Że przyczyni się ono do zweryfikowania podlegĘch mi Żołnierzy,

zw alczania o znak p ato 1 o g i i, a takżę ułatwi utr zy mani e dy s cyp 1 i ny .

Nadanię mi nazvły ,,Reprezentant'' wyjaśniano mi koniecznością identyfikacji

teczki, którą mi załoŻono. ZałoŻenie teczki wyjaśniono potrzebą gromadzenta

dokumęntów, wspólnych uzgodnień i faktow. To wszystko historyk powinien

wiedzieć' albo powinien porozmawiac ze ffifl4, aby to zrozvmięi.

oświadczam, Żebył to jedyny moj kontakt z WSW, kontakt słuzbowy' a więc nie

skutkuj ąc y Żadnymi korzyściami. Podkreślam, Że nie miałem Żadny ch kontaktów

z innymi tajnymi słuzbami.

Podkreślam, Że w latach 1 9 8 8 - 1 989 byłem j ednym z załoŻy cieli Stow arzy szenia

Patriotycznego VIRITIM, organizacji antykomunistycznej, dąŻącej do przemiany

Wojska Polskiego w strukturę narodową, niezaleŻną od nacisków Związku
Sowiecki ego czy Niemiec. Po zwolnieniu z wojska byłem jawnym członkięm

tego Stowarzyszenia, które krytykowało m.in' brak dekomunizacji wojska

polskiego - atęrazmi się zatzucakomunistyaznąprzeszłośó. Ja z kolei uwaŻam,

ze na\eźę do 50ń oficerów, Iłorzy nie poddali się komunistycznej indoktrynacji.

Ja będąc w ŚzŻnK nie korzystam Z vpTawnień kombatanckich i honorów

naIeŻnychweteranom, a lojalnie, często nie licząc się zĘciem rodzinnym oddaję

swój czas napotrzeby Związku, który jest mi bliski ideowo.

Często widząc jak na uroczystościach obok naszych członków ŚzŻnr stoją

członkowie byłego ZBowiD-u i organizaĄi lewackich, to ŻaI mi Kolegów,

byłych Żołnierzy AK, którzy są traktowani na równi lub gorzej z nimi, aL<torzy

ucze stni c zyli w zbr o dniczym pro c e derze prze śl adowani a Żołnierzy AK.

Jednocześnie dziwi mnie sytuacja, że nię denerwuje to całej grupy historyków
prawicowychz dr hab. Cenckiewiczem na częlę.


