
płk w st. spocz. dr hab. inż. Marek Cieciura                           Warszawa, 24 czerwca 2018 r. 

Wiceprezes Zarządu Głównego ŚZŻAK 

 

 

 

 

 

Pan Krzysztof Skowroński 

Redaktor Naczelny Radio Wnet 

 

 

21 czerwca 2018 roku w Radiu Wnet przeprowadził pan wywiad z Tadeuszem Płużańskim, który został 

opublikowany w serwisie internetowym YouTube z tytułem "ŚZŻAK jest czerwony, zdominowany przez 

tajnych współpracowników SB w PRL".  

Jest to kontynuacja ataków na Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej po wcześniejszych, które 

zostały wymienione w audycji: artykuł Sławomira Cenckiewicza pt.: „Światowy Związek Żołnierzy … 

PRL?” zamieszczony w Tygodniku „Do Rzeczy” w numerze 23/275 z dnia 4-10 czerwca br. oraz 

program Tadeusza Płużańskiego "O co chodzi" wyemitowany w TVP INFO 19 czerwca br. 

Prowadząc wywiad całkowicie pominął pan nasze odpowiedzi zamieszczone od tygodnia na stronie 

ŚZŻAK pod tytułem "Odpowiedzi na publikację S. Cenckiewicza, program T. Płużańskiego i ...". 

W wywiadzie tym po raz pierwszy usłyszałem, że byłem "tajnym współpracownikiem i służyłem w tajnej 

policji", nic bardziej bzdurnego nie można powiedzieć o oficerze Wojska Polskiego, pełniącym służbę w 

Wojskowej Akademii Technicznej i w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej (mundur zdjąłem 23 

lata temu na własną prośbę). 

Usłyszałem też, że Prezes ŚZŻAK prof. Leszek Żukowski:  

 był funkcjonariuszem PZPR - zawsze był bezpartyjny; 

 wyjeżdżał na placówki dyplomatyczne do Moskwy i Hawany - nie był na żadnej placówce, a pracował 

tylko na Kubie, jako pracownik techniczny; 

 opluwa Żołnierzy Wyklętych, co wynika z jego życiorysu - trudno to skomentować; 

 powiedział, że rtm. Pilecki i mjr Łupaszka to bandyci i przestępcy - nigdy nie padły takie słowa. 

Z tego wynika, że Płużański "mówi co wie", a "nie wie co mówi" - co jednak nie spotkało się z żadną 

Pana reakcją, co dla mnie jest skandaliczne w "wolnym radiu, które mówi prawdę". Nie skomentował pan 

takich wypowiedzi, ani nie prosił o ich uszczegółowienie i uzasadnienie, mimo że prowadził pan 

wcześniejsze wywiady w swoim radiu, zarówno z Prezesem jak i ze mną, np.: 

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/poranek-31-lipca-2015 

http://wnet.fm/broadcast/poranek-20-listopada-2014/ 

http://www.radiownet.pl/#/publikacje/chcemy-przywrocic-pamiec-o-ak 

Zdumiewające dla mnie przy tym, że jak się dowiedziałem z wywiadu, T. Płużański pełni od niedawna 

funkcję zastępcy szefa publicystyki w TVP Historia (Redakcja ta na moją prośbę objęła patronat nad 

"Patriotyczną Grą Komunikacyjną" - mojego autorstwa, ale mimo kilku moich prób nie wykazała 

żadnych chęci we współpracy w jej rozpowszechnieniu). Nie daj Boże, aby prowadził podobną 

działalność jak wspomniany Sławomir Cenckiewicz: "Jestem historykiem i wciąż szukam prawdy w 

historii" - tak się przedstawia na Twitterze.  

Jakim prawem pozwala pan na głoszenie w swoim programie przez T. Płużańskiego zamiarów 

doprowadzenia do ponownych wyborów władz w ŚZŻAK, stąd odbieram go jako co najmniej 

poplecznika "grupy patriotycznej", działającej na szkodę ŚZŻAK, czy pan też nim jest?  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Wnet
http://armiakrajowa.org.pl/675-odpowiedzi-na-publikacje-tygodnika-do-rzeczy
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/poranek-31-lipca-2015
http://wnet.fm/broadcast/poranek-20-listopada-2014/
http://www.radiownet.pl/#/publikacje/chcemy-przywrocic-pamiec-o-ak
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Przekazuję członkom tej grupy propozycję, możliwą do natychmiastowej realizacji: Złożenie wniosków 

do Głównego Sądu Koleżeńskiego o usunięcia z ŚZŻAK wymienianych z imienia i nazwiska członków 

Władz za popełnienie czynów niegodnych czy naruszenie w działalności prawa, przepisów Statutu lub 

uchwał, z § 31 Statutu (ja ze swej strony nie wykluczam złożenia takich wniosków o obrazę, 

zniesławienie i naruszenie nietykalności cielesnej, także do sądów cywilnych w stosunku do osób 

biorących udział w rozpętanej "nagonce" - nie będziecie bezkarni za bezpodstawne opluwanie 

działających społecznie członków ŚZŻAK).  

Chciałbym podkreślić, że we wszystkich trzech atakach w stosunku żadnej z sześciu wymienionych 

osób nie padł żaden zarzut w rodzaju wymienionym powyżej. 

Dla uzupełnienia informuję, że w poprzedniej kadencji byłem jednym z wnioskodawców do Głównego 

Sądu Koleżeńskiego o usunięcia z szeregów ŚZŻAK Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej za 

działania na szkodę ŚZŻAK.  

"Grupa patriotyczna" może też zgłosić wniosek do Głównej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie 

kontroli całokształtu działalności Zarządu Głównego zgodnie z § 30 Statutu, ze szczególnym 

uwzględnieniem Prezydium.  

Podany na wstępie tytuł wywiadu jest skandaliczny i "odkrywczy", ponieważ w wcześniejszych w/w 

publikacjach była mowa jedynie o współpracy z WSW, i to tylko jednej osoby.  Ponosi pan pełną 

odpowiedzialność za ten tytuł i treść wyemitowanego wywiadu. 

Płużański w trakcie wywiadu powiedział, że pełnił funkcję redaktora naczelnego Biuletynu 

Informacyjnego ŚZŻAK, pomijając, że został z niej zwolniony w trybie nagłym przez poprzedniego 

Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK, żołnierza Armii Krajowej ppłk Stanisława Oleksiaka, kawalera 

Orderu Virtuti Militari. Wcześniej Stanisław Oleksiak powołał go do pełnienia tej funkcji i napisał 

recenzję książki T. Płużańskiego "Bestie. Nieukarani mordercy Polaków". Autor książki jest synem 

kolegi z którym Stanisław Oleksiak więziony był we wspólnej celi mokotowskiego więzienia i który był 

skazany na karę śmierci. 

Podczas wywiadu T. Płużański występował w koszulce ze zdjęciem Anatola Radziwonika ps. Olech, 

"przywódcy podziemia poakowskiego na Nowogródczyźnie", który podczas wojny był dowódcą plutonu 

AK i został awansowany do stopnia podporucznika. Przypuszczam, że od żołnierzy AK nie otrzymałby 

zezwolenia na taki strój. 

Niedopuszczalne jest moim zdaniem podawanie przez pana w czasie audycji niepełnej nazwy 

Organizacji, której jestem członkiem i z czego jestem dumny. 

W świetle powyższych informacji apeluję o dokonanie samooceny w zakresie profesjonalizmu, 

uczciwości i etyki dziennikarskiej z pozycji Prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, kandydata na 

Prezesa Telewizji Publicznej oraz współautora książki "ABC dziennikarstwa". 

Mimo mojego listu mam nadzieję, że możliwie szybko będę zaproszony do Radia Wnet i będę mógł 

porozmawiać na antenie o zasygnalizowanych sprawach.    

Aby umożliwić panu merytoryczne przygotowanie się do wywiadu ze mną podaję poniżej fragment 

swojej "szkodliwej" działalności w ŚZŻAK w okresie prawie 10 lat (więcej można znaleźć w moim 

oświadczeniu i życiorysie): 

1. W 2009 roku przygotowałem II wydanie książki. Roberta Bieleckiego "Długa 7 w Powstaniu 

Warszawskim" skanując książkę z I wydania i osobiście przygotowując jej postać elektroniczną. Po 

uzyskaniu zgody posiadaczy praw autorskich książka została wydana w 2010 roku z moich funduszy 

w 350 egzemplarzach. 

Słowo wstępne do II wydania książki napisał w lutym 2010 r. Prezes Zarządu Głównego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej pan pułkownik Czesław Cywiński, który w konsekwencji włączył 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Cywi%C5%84ski
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ją do elitarnej "Biblioteki Armii Krajowej". Miałem zaszczyt wręczyć Mu w Warszawie 

zadedykowany egzemplarz książki podczas sprezentowania ŚZŻAK 100 egzemplarzy książki w 

siedzibie Związku w gmachu PAST-y przy ul. Zielnej 39. Wybierałem się do Niego na dłuższą 

rozmowę z propozycjami: zorganizowania konkursu dla młodzieży z tematyki Powstania 

Warszawskiego, formy i zawartości portalu internetowego Związku Żołnierzy AK oraz kolejnego 

wydania książki "Długa 7 w Powstaniu Warszawskim". Niestety do spotkania nie doszło, ponieważ 

10 kwietnia 2010 r., a więc niecałe dwa miesiące później, pan Prezes Czesław Cywiński zginął w 

katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem.  

Informacja o książce znalazła się 5 lipca 2010 r. w dziale "Wydawnictwa" portalu "Rok Historii 

Najnowszej" Ministerstwa Edukacji Narodowej. Został on stworzony dla prezentowania 

nowoczesnych materiałów edukacyjnych, które mają za zadanie na co dzień wspierać nauczycieli w 

prowadzeniu zajęć.  

Opracowałem w tym czasie portal książki, który do dzisiaj jest dostępny z moich prywatnych 

funduszy.  

11 sierpnia 2010 r. informacja o portalu pojawiła się na  stronie startowej portalu "Vademecum 

Powstania Warszawskiego", a na zakończenie publikacji "Wymordowanie rannych w szpitalu 

powstańczym na ul. Długiej 7 - 2.09.1944", zamieszczonej w zakładce "EPIZODY I RELACJE" 

podano link do wersji elektronicznej książki. 

Na bazie zawartości zakładki "Uzupełnienia" stworzyłem "Repozytorium Armii Krajowej" 

zamieszczone na stronie Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. 

2. Przygotowałem też postacie elektroniczne dwóch książek: 

 Jerzy Witek Spotkania ze Wschodem Na ścieżkach wspomnień 

 Juliusz Kulesza: Podziemny futbol 1939-1944 

Zorganizowałem proces wydawniczy i udostępniłem elektroniczna postać tych książek. 

3. Udostępniłem w postaci elektronicznej biuletyny Środowiska IV Obwodu Ochota oraz biuletyny i 

książki Okręgu Wołyń  ŚZŻAK. 

4. Według mojego projektu została opracowana strona internetowa udostępniająca informacje dane 

ilościowe o członkach ŚZŻAK: http://armiakrajowa.org.pl/spis/stat.php 

5. Według mojego projektu zostało zapoczątkowane opracowanie bazy danych o żołnierzach Armii 

Krajowej: http://armiakrajowa.org.pl/wstep/243-baza-informacji-o-onierzach-armii-krajowej- Projekt 

jest kontynuowany we współpracy z Muzeum AK w Krakowie   

6. Opracowałem prawie wszystkie z ponad 330 opisów dot. AK i jej żołnierzy, udostępnianych z 

tabliczek QR w całej Polsce 

7. Prawie w 100% napisałem trzy obszerne książki dotyczące historii Armii Krajowej. 

8. Według moich projektów i z moim udziałem zostały opracowane portale SZŻAK: i Fundacji 

Polskiego Państwa Podziemnego  

9. Zaprojektowałem unikalną "Patriotyczną Grę Komunikacyjną"  

10. Kierowałem pracami dyplomowymi o tematyce AK, np. http://armiakrajowa.home.pl/sztandary/ 

11. Trzy lata temu przygotowałem stronę dot. "Łączki": http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/89.html 

Miejsce to jest uwzględnione w ramach w/w Gry: https://graedu.pl/tests/89  Tabliczka z kodem QR ją 

udostępniająca będzie umocowana niebawem - otrzymaliśmy zezwolenie po długich staraniach.  

Informację tę proszę przekazać p. Płużańskiemu, który jest Prezesem Fundacji "Łączka" 

http://www.rytm-wydawnictwo.pl/?s__wyniki.k__serie.id__21
http://dluga7.pl/
http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=29
http://www.fundacja-ppp.pl/repozytorium-armii-krajowej/208-reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej
http://www.fundacja-ppp.pl/repozytorium-armii-krajowej/295-repozytorium-ak-biuletny-okregow-i-rodowisk
http://www.fundacja-ppp.pl/repozytorium-armii-krajowej/221-repozytorium-ak-biuletyn-informacyjny-okrgu-woyskiego
http://www.fundacja-ppp.pl/repozytorium-armii-krajowej/208-reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej
http://armiakrajowa.org.pl/spis/stat.php
http://armiakrajowa.org.pl/wstep/243-baza-informacji-o-onierzach-armii-krajowej-
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/
http://armiakrajowa.org.pl/ksiazki_gra.html
http://armiakrajowa.org.pl/
http://www.fundacja-ppp.pl/
http://www.fundacja-ppp.pl/
http://www.fundacja-ppp.pl/
https://graedu.pl/pgk
http://armiakrajowa.home.pl/sztandary/
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/89.html
https://graedu.pl/tests/89
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12. 6 kwietnia 2016 roku w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej z mojej inicjatywy odbyła się 

uroczystość uczczenia żołnierzy Armii Krajowej, pracowników WIML. Wszyscy uczestnicy 

uroczystości otrzymali specjalnie opracowaną i wydaną książkę „Żołnierze Armii Krajowej – 

pracownicy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej” mojego autorstwa:  Została także odsłonięta 

tabliczka z kodem QR. W instytucji tej 30 lat temu przez krótki okres byłem sekretarzem POP 

komórek naukowych, co z satysfakcją podał w swoim artykule S. Cenckiewicz 

13. 20 grudnia 2017 r. została odsłonięta tabliczka z kodem QR w Uczelni Łazarskiego, udostępniająca 

mój opis. W uczelni tej ojciec T. Płużańskiego od 1995 był kierownikiem katedry filozofii, jest 

wymieniony w opisie, czego pewnie "uzdrawiacz" ŚZŻAK nie wie. 

14. 18 kwietnia 2018 r. uczestniczyłem w inauguracji 5 Klubów Historycznych im. AK w Sosnowcu, ta 

uroczystość tak mnie ujęła, że w ekspresowym tempie opracowałem grę dla Sosnowca: 

https://graedu.pl/sosnowiec 

15. 26 maja 2018 r. w Sanoku nastąpiło umieszczenie tabliczki z kodem QR, na tablicy poświęconej 

Łukaszowi Cieplińskiemu, która znajduje się na murze byłego więzienia w Sanoku: 

http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/348.html - opis mojego autorstwa  

16. 30 maja 2018 r. odbyła się uroczystość umieszczenia dwóch tabliczek z kodem QR dedykowanych 

Niezdobytej Reducie Powstańczej oraz działaniom wojennym na terenie dawnego Gmachu Giełdy: 

http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/355.html  http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/350.html - oba 

opisy były mojego autorstwa 

17. Wstępnie przygotowałem biogramy żołnierzy AK: wykładowców i studentów Wojskowej Akademii 

Technicznej, którą ukończyłem i w której byłem wykładowcą:  

 pierwsza tabliczka http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/pdf/duza_wat.pdf po zeskanowaniu kodu 

QR http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/197.html - w planach; 

 opracowane życiorysy; 

 życiorysy dwóch żołnierzy AK - pracowników WAT umieszczone w wydanej książce: 

http://armiakrajowa.org.pl/ksiazka4gra/ na str. 45-50 oraz 151-155. Taka powinna być końcowa 

postać biogramów. 

18. Wprowadziłem w/w "Patriotyczną grę komunikacyjną" jako przykład systemu e-learningowego w 

prowadzonej działalności dydaktycznej. Dzięki temu z Miejscami Pamięci AK zapoznało się 170 

studentów, także z Ukrainy i Białorusi, a uczelnia zajęła 1 lokatę w Warszawie. 

19. Przed południem w dniu publikacji wywiadu była odsłaniana tabliczka z kodem QR w więzieniu 

Pawiak: http://armiakrajowa.org.pl/679-kolejna-tabliczka-z-kodem-qr, udostępniająca stronę 

internetową mojego autorstwa: http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/285.html 

20. Wieczorem w dniu publikacji wywiadu brałem udział w XXIII Międzynarodowym Zjeździe 

Łagierników Żołnierzy AK, podczas którego poinformowałem o analogicznym upamiętnieniu 

Łagierników: http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/238.html oraz o dalszych planach na Litwie i 

Białorusi: https://graedu.pl/lida https://graedu.pl/wilno - wszystkie te działania są mojego autorstwa. 

21. Składałem także propozycje współpracy osobiście identyfikowanym członkom w/w "grupy 

patriotycznej" w SZŻAK - beż żadnych efektów, oni poza nielicznymi wyjątkami tylko potrafią 

mówić i oczerniać, ale pewnie by chętnie rządzili, także budynkiem PAST-y. 

22. Opracowałem "Warszawską Grę Turystyczną", uruchomioną wczoraj. Są w niej trzy Miejsca Pamięci 

Armii Krajowej.  

23. cdn (wbrew atakom)  

 

 

http://armiakrajowa.org.pl/pdf/ksiazka_ak_wiml.pdf
http://armiakrajowa.org.pl/pdf/ksiazka_ak_wiml.pdf
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/198.html
http://armiakrajowa.org.pl/619-tabliczka-z-kodem-qr-na-uczelni-lazarskiego
http://www.armiakrajowa.org.pl/tabliczki/347.html
http://armiakrajowa.org.pl/660-inauguracja-5-klubow-historycznych-im-armii-krajowej-w-sosnowcu
https://graedu.pl/sosnowiec
http://armiakrajowa.org.pl/669-tabliczka-z-kodem-qr-w-sanoku
http://armiakrajowa.org.pl/669-tabliczka-z-kodem-qr-w-sanoku
http://armiakrajowa.org.pl/669-tabliczka-z-kodem-qr-w-sanoku
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/348.html
http://armiakrajowa.org.pl/671-kolejne-tabliczki-qr-w-warszawie
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/355.html
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/350.html
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/355.html
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/350.html
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/pdf/duza_wat.pdf
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/197.html
http://armiakrajowa.org.pl/pdf/zolnierze_wat.pdf
http://armiakrajowa.org.pl/ksiazka4gra/
http://armiakrajowa.org.pl/639-podsumowanie-ii-edycji-patriotycznej-gry-komunikacyjnej
http://armiakrajowa.org.pl/679-kolejna-tabliczka-z-kodem-qr
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/285.html
http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/238.html
https://graedu.pl/lida
https://graedu.pl/wilno
https://graedu.pl/warszawa
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PS.  

Na opublikowane wcześniej oświadczenie otrzymałem e-maila: Rany to pan może mieć na kostkach stóp, 

bo pieski, zwłaszcza odpowiednio małe tylko tak sięgną.  

Liczę na podanie przez S. Centkiewicza i T. Płużańskiego osoby, która w zakresie upamiętniania Armii 

Krajowej zrobiła więcej niż ja, uwzględniając siebie. 

Napisałem ten list niezgodnie z cytatem:  

Nigdy się nie tłumacz, przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą - Mark Twain 

którego jestem zwolennikiem. Powodem jest zmasowany i skoordynowany atak - w mojej ocenie osób 

niemerytorycznych, sfrustrowanych i uważających się za bezkarne - i na dodatek nic lub niewiele 

robiących dla upamiętnienia AK oraz narastająca fala hejtu na jednej ze stron z przejawami złości, agresji 

i nienawiści. 

Jestem przekonany, że moją postawę i działania wyróżnia z zaświatów mój ojciec - żołnierz batalionu AK 

"Łukasiński" i cała AK-owska rodzina włącznie z dziadkiem, podana w podziękowaniach do moich 

książek. Nie mam upoważnienia do takiej oceny postępowania S. Cenckiewicza i T. Płużańskego, ale 

proszę o to czytelników przedstawionych informacji.  

 

Do wiadomości: 

1. Redaktor Naczelny Tygodnika „Do Rzeczy”.  

2. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 

3. Minister Obrony Narodowej 

4. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej 

5. Prezes Zarządu Telewizji Polskiej 

6. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

7. Sławomir Cenckiewicz 

8. Tadeusz Płużański 

http://armiakrajowa.org.pl/images/pdf/Artyku%C5%82/Redakcja%20Do%20Rzeczy.pdf
http://armiakrajowa.org.pl/images/pdf/Artyku%C5%82/MON.pdf
http://armiakrajowa.org.pl/images/pdf/Artyku%C5%82/Pismo%20do%20Dyrektora%20Telewizyjnej%20Agencji%20Informacyjnej.pdf

