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SPRAWA STOLZMANA
Przed dwoma tygodniami postawiliÀmy na ûamach "Kuriera Codziennego" pytanie: Czy Aleksander
KwaÀniewski, który obecnie rozpoczâû swój come back w polskiej polityce i przez media tzw. gównego
nurtu (niektórzy mówiâ gûównego
nurtu, chodzi o telewizje typu TVN,
Polsat, GazetÅ Wyborczâ, Wprost,
Rzeczpospolitâ i inne niemieckie,
tj. bÅdâce wûasnoÀciâ niemieckich
firm, gazety w Polsce itp.),
est kreowany na mÅÒa opatrznoÀciowego lewicy, demokracji and whatever - czy Aleksander KwaÀniewski
to syn stalinowskiego zbrodniarza i
sadysty, puûkownika NKWD

prawo i sprawiedliwoÀå zaproponowane
przez PiS okazujâ siÅ wielce "wybiórcze".
PodkreÀlenia wymaga, Òe zbrodnie Izaaka
Stolzmanna jako zbrodnie komunistyczne, zbrodnie ludobójstwa (nie mówiâc o
ich szczególnej drastycznoÀci i sadyzmie)
- nie podlegajâ zgodnie z prawem polskim
przedawnieniu. Ale co tam prawo...
Niech przekonajâ siÅ Paºstwo sami,
co zawiera wielokrotnie juÒ publikowane
dosier Izaaka Stolzmanna (póÎniej uÒywane nazwisko: Zdzisûaw KwaÀniewski).

dwóch grup Òoûnierzy AK. Ich przesûuchiwania byûy prowadzone pod nadzorem puûkownika NKWD Izaaka Stolzmanna. W 1947 roku byû juÒ puûkownikiem UB, ale przesûuchiwania byûy nadal
prowadzone przez funkcjonariuszy
NKWD. WiÅÎniom ûamano rÅce i nogi,
wyrywano paznokcie itp. NastÅpnie byli
wywoÒeni do obozu NKWD w Barkniewie, gdzie jeszcze Òywych rozstrzeliwano. PoniewaÒ obóz zaczÅto stopniowo
likwidowaå w 1947 roku, zwûoki oraz je-

Oto przykûadowe zeznania Àwiadków.
Zeznania skûada pod przysiÅgâ Dominik Demidowicz w 1994 roku. (Uwaga: prawdopodobnie dla ochrony Àwiadka
jego nazwisko pojawia siÅ w róÒnych
publikacjach w nieco zmienionej formie
np. Dzimirowicz, Dziemidowicz itp.). To
co mówi, jest tak szokujâce, Òe wszelki
komentarz jest zbyteczny. Ãwiadek na tle
ogólnego opisu dziaûalnoÀci Stolzmanna
seniora, opisuje zamordowanie grupy
polskich uciekinierów do Szwecji zûapanych w 1947 r. oraz wszystkich aresztowanych szwedzkich marynarzy (ucieczka
miaûa odbyå siÅ na szwedzkim szkunerze
rybackim). Oddajmy gûos Àwiadkowi:
GdzieÀ w poûowie 1945 roku wraz z
rodzicami przeniosûem siÅ do Gdaºska.
W domu rodziców mieÀciûa siÅ komórka
kontrwywiadu WiN w dzielnicy GdaºskWrzeszcz, ul. Wallenroda 4. Do komórki
przychodziûy informacje, Òe do Gdaºska
sâ przywoÒeni wiÅÎniowie, którzy sâ
gdzieÀ "po drodze" mordowani. Nie docierajâ bowiem do wiÅzienia - punktu docelowego. Aby rozpoznaå sprawÅ, ojciec
postanowiû pójÀå do pracy w UBP w
Gdaºsku jako kierownik warsztatu krawieckiego. Mnie zatrudniû jako ucznia.
PodjÅliÀmy penetracjÅ UBP w Gdaºsku.
RzeczywistoÀå okazaûa siÅ koszmarem.
Okazaûo siÅ, Òe do gdaºskiego UB
przywoÒono tygodniowo od jednej do

szcze Òywych wiÅÎniów po przesûuchaniach zaczÅto przewoziå transportem samochodowym do Sûupska, do siedziby
tamtejszego UB przy ulicy Jaracza. Tam
wykazujâcych oznaki Òycia mordowano,
zwûoki zasypywano wapnem - i ich prochy spoczywajâ tam po dziÀ dzieº. NastÅpnie, gdy zabrakûo miejsca, transporty
kierowano do budynku poniemieckiego
Arbaitsamtu, gdzie w podziemiach byûo
krematorium i tam je palono.
Mój ojciec poznaû osobiÀcie Stolzmanna. Ojciec podawaû siÅ za Ukraiºca,
co budziûo sympatiÅ Stolzmanna. Poza
tym lubiû on elegancjÅ. Uzgodniû z moim
ojcem, Òe zawsze bÅdzie miaû dla niego w
pogotowiu czysty i wyprasowany mundur. Gdy byû w Gdaºsku, dzwoniû do ojca do Konsumu i wtedy ojciec posyûaû
mnie z mundurem dla Stolzmanna. Gdy
latem 1947 roku udaûem siÅ do siedziby
gdaºskiego UB niosâc mundur, nie przypuszczaûem, Òe przez najbliÒsze 48 godzin znajdÅ siÅ w przedsionku piekûa.
Skierowano mnie do piwnicy, gdzie
spotkaûem Leebe Bratkowskiego, pomocnika Stolzmanna. Ten przygotowywaû narzÅdzia do tortur. Zaczâûem siÅ temu przyglâdaå. Bratkowski spostrzegû to,
podszedû do mnie i uderzyû mnie w twarz.
Natychmiast oddaûem cios, miaûem instrukcjÅ, by zachowywaå siÅ "po kozacku". Z opresji wybawiû mnie Stolzmann,
który nadszedû prowadzâc dwie skute

i UB Izaaka Stolzmanna?
Sprawa ta ma juÒ swojâ historiÅ. Po
raz pierwszy postawiû to pytanie w roku
bodajÒe 1994 Leszek Bubel. W dodatku
zgromadziû on doÀå imponujâcy materiaû
dowodowy, publikowany w naleÒâcych
do niego tygodnikach i w istocie treÀci
powtórzony w licznych publikacjach
ksiâÒkowych, m.in. Henryka Pajâka
"Dyktatura Nietykalnych". Te fakty warto przypomnieå, gdyÒ zgodnie z polskim
kodeksem karnym, prokuratura ma obowiâzek interweniowaå i prowadziå postÅpowanie wyjaÀniajâce nie tylko wobec
Àcisûych doniesieº o popeûnieniu przestÅpstwa, ale równieÒ wobec publikacji
prasowych i medialnych, które wskazujâ
na choåby samâ moÒliwoÀå popeûnienia
przestÅpstwa. Tymczasem wobec informacji o zbrodniach Izaaka Stolzmanna
nie tylko nigdy nie wszczÅto Òadnych
kroków choåby sprawdzajâcych, ale represje spotkaûy osoby majâce odwagÅ
problem ten poruszaå. Henryk Pajâk byû
molestowany przez prokuraturÅ w Lublinie, Leszek Bubel "siedzi" na obserwacji
sâdowo psychiatrycznej w szpitalu psychiatrycznym w òodzi oficjalnie oskarÒony o "antysemityzm". SprawÅ przeciwko
Leszkowi Bublowi po monitach podpisanych m.in. przez Tadeusza Mazowieckiego, Marka Edelmana i innych czoûowych
"obroºców demokracji i praw czûowieka"
prowadzi oczywiÀcie prokuratura w Biaûymstoku. Ta ostatnia, wraz z prokuraturâ
w òodzi, w Krakowie i w Lublinie naleÒy do tzw. "bandy czworga" - jak w Polsce w Àwiecie prawniczym okreÀla siÅ te
najbardziej przestÅpcze prokuratury III i
IV RP. Co wiÅcej, materiaûy dowodowe
na temat sprawy Stolzmanna sâ juÒ powszechnie dostÅpne na stronach internetowych www.polonica.net. Dowody sâ
wprost miaÒdÒâce. Zawierajâ nie tylko
zeznania Àwiadków z bardzo wysokim
stopniem uszczegóûowienia i konkretyzacji, ale i wiele ciekawych dokumentów,
dotyczâcych syna zbrodniarza stalinowskiego, który na co dzieº uÒywa nazwiska Aleksander KwaÀniewski i jest godnym kontynuatorem dzieûa swego tatusia - przynajmniej jako agent SB i KGB.
Przypomnienie tych faktów dopiero obrazuje jakim krajem jest III czy IV RP. W
sprawie Stolzmanna nic nie zmieniûo bowiem objÅcie wûadzy przez PiS - co jest
wielce zastanawiajâce. W kaÒdym razie

kajdankami kobiety. Jednâ bardzo mûodâ,
drugâ starszâ. Okazaûo siÅ, Òe to Òona i
córka jednego z uciekinierów, który przyznaû siÅ do próby przemytu do Szwecji
poniemieckich narkotyków. Narkotyki i
obie panie zabrano od niego z domu.
Stolzmann powiedziaû do mnie: Jak
chcesz popatrzeå - to zostaº i popatrz!
RozpoczÅûa siÅ ustna czÅÀå przesûuchania.
Stolzmann chciaû siÅ dowiedzieå skâd
wziÅûa siÅ taka duÒa iloÀå narkotyków,
czy jest ich wiÅcej, gdzie sâ skûadowane
itp. Odpowiedzi wiÅÎnia nie zadowoliûy
go. Przesûuchiwano teÒ innego uciekiniera, ale on nic o narkotykach nie wiedziaû.
Tego wiÅÎnia pierwszego wziÅto "na tapetÅ". Nosiû on na piersi ûaºcuszek z
krzyÒykiem. Stolzmann kazaû zdjâå
krzyÒ. WiÅzieº odmówiû. Wtedy Stolzmann kazaû go zwiâzaå i powiesiå na haku na tym ûaºcuszku. Czûowieka ustawiono na taborecie i zaczepiono ûaºcuszek na
rzeÎnickim haku pod sufitem. Stolzmann
kopniÅciem wybiû wiÅÎniowi taboret i ten
opadû. Siûa ciÅÒaru ciaûa rozerwaûa ûaºcuszek, ale ten musiaû przeciâå jakâÀ tÅtnicÅ.
Krew tryskaûa z obu stron szyi jak z kranu i czûowiek po kilku minutach zmarû.
Kazano mi pomóc wynieÀå zwûoki i umyå podûogÅ. Stolzmann powiedziaû
Bratkowskiemu, Òe krzyÒyk tego Polaka
weÎmie sobie do domu na pamiâtkÅ.
NastÅpnie torturowano mûodego Polaka uciekiniera. Zwiâzano go jak Àwiniaka i powieszono na haku. NastÅpnie obnaÒono dolnâ czÅÀå ciaûa. Bratkowski zaczâû szczypcami Àciskaå przyrodzenie tego czûowieka. Nastâpiû niesamowity
krzyk bólu. Stolzmann kazaû przerwaå
tortury i zapytaû skâd na statku byûy narkotyki. Mûody czûowiek wskazaû gûowâ
na maûÒeºstwo z córkâ.
W pierwszej kolejnoÀci wziÅto seniora rodu. ÏonÅ i córkÅ ze zwiâzanymi rÅkami posadzono naprzeciw ojca i mÅÒa.
ZaczÅto mu zrywaå paznokcie z râk i
nóg. Torturowany czûowiek kilkakrotnie
mdlaû. Ïeby nie krzyczaû, zakneblowano
mu usta. NastÅpnie poûamano mu palce u
râk i nóg i obie rÅce. Potem Stolzmann
kazaû zdjâå mu knebel i zapytaû, czy bÅdzie zeznawaû. Odpowiedziaû, Òe tak.
Stolzmann zagroziû mu, Òe jeÒeli nie bÅdzie mówiû prawdy, to Òona i córka zostanâ zgwaûcone i bÅdâ torturowane.
Uciekinier zapewniû, Òe bÅdzie mówiû
prawdÅ. Powiedziaû, Òe narkotyki zostaûy
przywiezione do Ustki samochodami MO.
EskortÅ stanowili milicjanci, którzy na
czas zaûadowania statku "zniknÅli". Narkotyk to poniemickie opium. Stolzmann
byû ciekaw, skâd przywieziono narkotyk.
Uciekinier zeznaû, Òe z UrzÅdu Bezpieczeºstwa w Szczecinie. Te odpowiedzi
spowodowaûy, Òe Stolzmann siÅ wÀciekû.
Prawdopodobnie ten przemyt byû jakâÀ akcjâ Informacji Wojskowej, o której nie
wiedziaû. Zawoûaû dwóch NKWD-zistów i
kazaû im zgwaûciå ÒonÅ i córkÅ uciekiniera.
Ci dwaj NKWD-ziÀci teÒ byli Ïydami.
MâÒ i ojciec musiaû na to patrzeå, caûy czas
szlochaû i powtarzaû, Òe powiedziaû prawdÅ. NastÅpnie Stolzmann kazaû przywiâzaå
córkÅ do pûaskiego dûugiego niskiego stolika, który postawiono na Àrodku sali.
Wziâû ze stoûu aparat ginekologiczny, rozwarû nim skrwawionâ pochwÅ dziewczyny, a Bratkowski podszedû do niej z rozgrzanym do czerwonoÀci metalowym prÅtem, który caûy czas grzaû siÅ na wÅglach w
kominku. Ten prÅt wsadziû gûÅboko w pochwÅ dziewczyny. Nastâpiû niesamowity
krzyk bólu. Dziewczyna straciûa przytomnoÀå. NastÅpnie postâpiono podobnie z jej
matkâ. Nieprzytomne kobiety wyniesiono
do sâsiedniego pomieszczenia, gdzie strzaûami w tyû gûowy obie zastrzelono.
Stolzmann powróciû do przesûuchania ledwie Òywego ich ojca i mÅÒa. Gdy
ten resztkami siû powtarzaû, Òe powiedziaû

prawdÅ, narkotyki przywieziono z UB w
Szczecinie. Stlozmann znowu siÅ zdenerwowaû i kazaû Bratkowskiemu wsadziå
rozpalony prÅt do odbytnicy czûowieka.
Ten wepchnâû prÅt bardzo gûÅboko. Nastâpiûo znów to samo: niesamowity krzyk
bólu mordowanego czûowieka. Wyniesiono go do pomieszczenia, gdzie leÒaûy
zwûoki Òony i córki i na wszelki wypadek
zastrzelono w tyû gûowy. Wykonawcâ byû
Leebe Bratkowski.
Izaak Stolzmann zarzâdziû przerwÅ
na obiad. Zapytaûem siÅ, czy mogÅ pójÀå
do domu. Odpowiedziaû mi, Òe jak chciaûem popatrzeå, to popatrzÅ do koºca. Poszli na obiad razem z Bratkowskim. Gdy
Stolzmann wróciû stanâû przy mnie w rozkroku i powiedziaû do mnie: "Nu, ty goj,
nie wiesz, Òe nasze sâ kamienice, a wasze
szubiennice, ha, ha, ha..."
Stolzmann zarzâdziû przesûuchanie
pozostaûych Polaków. Prowadziû je Bratkowski. Natomiast Stolzmann wziâû
dwóch pomocników i rozpoczâû przesûuchiwanie marynarzy szwedzkich. ZaczÅto od zrywania paznokci Szwedom, nastÅpnie ûamania palców râk i nóg. Kolejnâ zarzâdzonâ torturâ dla Szwedów byûo
przeciâganie metalowym rozgrzanym do
czerwonoÀci prÅtem po brzuchu, piersiach plecach, nogach. Towarzyszyû temu
swâd spalonego i oparzonego ciaûa i straszne krzyki bólu i rozpaczy szwedzkich
marynarzy. Gdy torturowano Szwedów i
Polaków, Stolzmann staû i przyglâdaû siÅ.
UÀmiechaû siÅ sûyszâc straszne krzyki bólu, wydawaûo siÅ, jakby byû pogrâÒony w
jakiejÀ ekstazie, która dawaûa mu niesamowitâ przyjemnoÀå.
W czasie tortur Bratkowski i Stolzmann nie dowiedzieli siÅ nic nowego.
Wszystkich Polaków Stolzmann kazaû
wyprowadziå i rozstrzelaå.
PóÎnym wieczorem tortury zakoºczono. Mnie dano siennik i kazano przespaå siÅ do rana.
Rano Stolzmann kazaû Bratkowskiemu zaûadowaå ciaûa pomordowanych Polaków do samochodu ciÅÒarowego, zawieÀå do BrzeÎna i zakopaå. Sam natomiast wznowiû przesûuchania szwedzkich
marynarzy. Bito ich prÅtami po caûym
ciele. Gdy zeznania nie pasowaûy Stolzmanowi, bito mocniej. Niewiele rozumiaûem, gdyÒ Stolzmann prowadziû przesûuchania po niemiecku.
NastÅpnie wszystkich aresztowanych
Szwedów wsadzono do samochodu uprzednio wiâÒâc im rÅce i nogi. Konwojenci wsiedli razem z nimi. Mnie kazano
wsiadaå do gazika, którym jechaûo naczalstwo - w tym Stolzmann. Szwedów
okûamano, Òe zostanâ zawiezieni na statek, który zabierze ich do Królewca-Kaliningradu.
RuszyliÀmy w kierunku: Gdynia-LÅbork-Sûupsk. W Sûupsku podjechaliÀmy
pod budynek. Na zewnâtrz ksztaûty pólokrâgûe, w Àrodku od podwórza wklÅsûe.
Byû to budynek byûego Arbaitsamtu. Po
chwili z budynku wyszûo kilku ludzi.
Bratkowski ze swoimi ludÎmi zaczÅli
wyûadowywaå Szwedów. Po wyûadowaniu ustawiono ich gÅsiego, rozwiâzano
nogi i poprowadzono w gûâb budynku.
Wtedy Stolzmann kazaû mi przenieÀå siÅ
na siedzenie obok niego. Zwróciû siÅ do
mnie: "PrzekroczyûeÀ próg swojego bezpieczeºstwa. ZobaczyûeÀ i usûyszaûeÀ,
czego nie powinieneÀ widzieå, ani sûyszeå. Powinienem ciebie zabiå, ale nie
zrobiÅ tego. ZawdziÅczasz Òycie dyrektorowi Konsumu, panu Kamiºskiemu, który wstawiû siÅ za tobâ. Ale pamiÅtaj, jeÒeli zaczniesz rozpowiadzaå, co widziaûeÀ
w podziemiach, w tych samych podziemiach zginiesz ty i caûa twoja rodzina.
Teraz zobaczysz jaki bÅdzie koniec tych
Szwedów, ÒebyÀ wiedziaû, Òe ja ciebie nie
okûamujÅ."
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Rozkazaû mi iÀå za nim. W pierwszej
kolejnoÀci poczuûem niesamowity zapach
rozkûadajâcych siÅ ciaû ludzkich. NastÅpnie zobaczyûem leÒâcych na podûodze
szwedzkich marynarzy. Zabijano ich
strzaûami w tyû gûowy. Stolzmann zûapaû
mnie za ramiÅ i powiedziaû, Òe muszÅ jeszcze zobaczyå krematorium i zasypywanie zwûok wapnem.
Podszedûem bliÒej do zwûok zasypanych wapnem. Widok byû niesamowity,
straszny. Powieki nie zamkniÅte, usta otwarte, twarz wykrzywiona w przedÀmiertnym grymasie bólu. W tym momencie
do Stolzmanna podeszûo dwóch cywilów.
Okazaûo siÅ, Òe sâ to prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Sûupsku. Przyszli do
Stolzmanna, aby ustaliå, ile zwûok majâ
przysûaå do spalenia i do zasypania wapnem. Po uzgodnieniu i wydaniu im poleceº ilu ludzi-wiÅÎniów majâ dostarczyå,
Stolzmann pociâgnâû mnie za NKWD-zistami, którzy ciâgnÅli zwûoki szwedzkiego marynarza. Raptownie trafiliÀmy na
kotûowniÅ, piece krematoryjne. Widok
wkûadanego do pieca ciaûa oraz drugiego,
juÒ palâcego siÅ w piecu, byû tak przeraÒajâcy, Òe upadûem na ziemiÅ. Straciûem
przytomnoÀå. Odzyskaûem jâ w drodze
powrotnej do Gdaºska."
Dalej, zeznanie pana Demidowicza
zawiera jeszcze informacjÅ o ustaleniach
porucznika Kazimierza Walczaka. Ten ostatni w roku 1957, jako dowódca okrÅtu
demagnetyzacyjnego Marynarki Wojennej, pozwoliû zbadaå wrak szwedzkiego
szkunera, zwanego przez polskich marynarzy "ÃwiÅty Jerzy". Wg oficjalnej wersji, statek zatonâû w czasie sztormu na Zatoce Gdaºskiej wraz z caûâ zaûogâ. WûaÀciciel statku, szwedzki armator, zrezygnowaû z wydobycia wraku, ze wzglÅdu na
nieopûacalnoÀå. Wrak spoczywa na dnie,
tylko dziwnym zbiegiem okolicznoÀci,
kadûub nie jest nigdzie uszkodzony.
WÀród marynarzy krâÒyûa uparcie pogûoska, Òe okrÅt zostaû w piracki sposób
obrabowany przez Sowietów, zaÀ jego zaûogÅ zamordowano w caûoÀci w podziemiach UB w Sûupsku. Porucznik Kazimierz Walczak, którego tak zaciekawiû
wrak szwedzkiego statku, zostaû zamordowany w 1967 roku.
A oto inne zeznanie.
Jest to przedÀmiertne zeznanie Wacûawa Nowaka, byûego kierownika UB w
Drawsku Pomorskim. ZûoÒone w 1994
roku.
By nie mÅczyå Paºstwa szczegóûami, Wacûaw Nowak relacjonuje zwój udziaû w obûawach UB na Òoûnierzy Armii
Krajowej. Chodziûo tu o 5-tâ Wileºskâ
BrygadÅ AK, która przedostaûa siÅ po
ciÅÒkich walkach w lasy Pomorza Zachodniego. Jej legendarny dowódca, major
Zygmunt Szyndzielorz "òupaszka" próbowaû przebiå siÅ na zachód. PoniewaÒ okazaûo siÅ to niewykonalne - brygada zawróciûa na Podlasie. Podaje gdzie odstawiano zûapanych, najczÅÀciej rannych
AK-owców, gdzie ich torturowano i rozstrzeliwano. Podaje, Òe nadzorcâ dziaûalnoÀci UB w tym rejonie byû Izaak Stolzmann. NastÅpnie podaje, Òe w latach 60tych spotkaû Stolzmanna w Biaûogardzie,
ale nazywaû siÅ on juÒ Zdzisûaw KwaÀniewski. Byû lekarzem, kierownikiem
przychodni kolejowej PKP. Mieszkaû w
Biaûogardzie, przy obecnej ulicy Dworcowej 10. Miaû córkÅ okulistkÅ, która
mieszka wraz z mÅÒem w USA i syna
Aleksandra KwaÀniewskiego, lidera "polskiej lewicy".
To tyle przykûadowych gûosów
Àwiadków. Zawsze pozostaje pytanie:
Dlaczego IPN milczy i nie wdroÒy choåby postÅpowania wyjaÀniajâcego w sprawie Izaaka Stolzmanna? Co w sprawie
zamordowania wûasnych obywateli -

zbrodni komunistycznej - zrobiû rzâd
Szwecji (oprócz tego, Òe nic?)? Dlaczego
w sprawie milczâ wszystkie instytucje w
rodzaju IPN, który przecieÒ zbrodnie
przeciwko narodowi polskiemu i zbrodnie komunistyczne jest powoûany badaå
i Àcigaå z urzÅdu? A informacje o Stolzmanie, opublikowane w ksiâÒkach, prasie i internecie - wywoûujâ jedynie posâdzenia o antysemityzm? I Àciganie przez
prokuraturÅ w Biaûymstoku? Co z miejscowoÀciami na Pomorzu Zachodnim jak
Barkniewo, BrzeÎno, nie istniejâca dziÀ
wieÀ poniemiecka Doberlage, czy BorneSulinowo, które kryjâ w swojej ziemi
zwûoki pomordowanych w liczbie wystarczajâcej na trzy Katynie? (Wûadzy ludowej wygodniej byûo wywoziå i mordowaå na sûabo zaludnionym Pomorzu niÒ
np. w Wielkopolsce. A mordowaå byûo
kogo: partyzanci, ich rodziny, dziaûacze
PSL-u, harcerze i wszelcy inni choåby
podejrzewani o brak sympatii dla komunistycznego reÒimu...)
Jest jednak mocne poÀrednie po-

twierdzenie, Òe Aleksander KwaÀniewski
jest rzeczywiÀcie synem kogoÀ dobrze
znanego sowieckim wûadzom i cieszâcego siÅ ich peûnym zaufaniem. Tym potwierdzeniem jest jego zdumiewajâca kariera. Urodzony w 1954 roku w latach
1973-77 studiuje ekonomikÅ transportu
morskiego na Uniwersytecie Gdaºskim.
WstÅpuje do Socjalistycznego Zwiâzku
Studentów Polskich i w tempie bûyskawicy zostaje sekretarzem tej organizacji na
wydziale, na którym studiuje. W roku
1977 zostaje czûonkiem PZPR... Ale najwiÅksza sensacja nastÅpuje w roku 1979!
Zostaje przyjÅty do GIMO! Akademia
Szpiegów stoi przed nim otworem!
Tu naleÒy siÅ krótkie wyjaÀnienie.
GIMO - Gasudarstwiennyj Instytut MieÒdunarodnych Otnoszenij. Paºstwowa
WyÒsza Szkoûa Stosunków MiÅdzynarodowych. Jedyna szkoûa wyÒsza w ZSRR,
której siedziba znajdowaûa siÅ w Moskwie na terenie Kremla. Jej studenci korzystali ze statusu... nomenklatury Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii

Zwiâzku Sowieckiego! Znaczy to, Òe np.
nie mogli byå aresztowani, milicja musiaûa im salutowaå, nie pûacili mandatów,
mogli za darmo lataå samolotami Aerofûotu dokâd chcieli. Korzystali teÒ z darmowej goÀciny we wszystkich sowieckich ambasadach zagranicâ i w hotelach
w ZSRR! Peûne przywileje czûonka KC!
Nieliczni polscy studenci GIMO latali
zresztâ korzystajâc nagminnie z darmowych biletów do Hong-Kongu po dÒinsy
i taniâ dobrâ elektronikÅ. GIMO utworzono z rozkazu Stalina w celu ksztaûcenia
sowieckich dyplomatów, dziennikarzy
pracujâcych zagranicâ i przedstawicieli
handlowych wyjeÒdÒajâcych na zachód.
JuÒ w latach 50. GIMO nazywano na zachodzie "Soviet's Spy Academy". Zostaå
studentem GIMO mogûa tylko osoba, do
której wûadze sowieckie miaûy caûkowite,
nieograniczone zaufanie i z rodziny caûkowicie lojalnej wobec reÒimu! I oto Aleksander KwaÀniewski nagle zostaje studentem tej uczelni na wydziale dziennikarstwa! Imienne zaproszenie z Kremla?

Warto zaznaczyå, Òe wykûadowcami
GIMO byli ludzie typu Efgenij Primakow,
póÒniejszy szef KGB i premier Rosji!
Publikujemy, wg mojej wiedzy nigdy
jeszcze nie prezentowany w prasie, dyplom ukoºczenia GIMO przez pana Stolzmanna juniora.
Aleksander KwaÀniewski miaû same
oceny "otliczno" (czyli "celujâco") z naukowego komunizmu, naukowego ateizmu, czy ekonomii sowieckiej. Sûabiej
szûa mu logika (czwórka) czy dziennikarstwo - ledwie dostatecznie. Ale po powrocie z Moskwy nie przeszkodziûo mu
to natychmiast zostaå redaktorem naczelnym ITD. W trzy lata póÎniej jest juÒ
czûonkiem Komitetu Centralnego PZPR.
JednoczeÀnie zostaje ministrem ds mûodzieÒy i sportu. W 1990 roku jako minister jednym podpisem umorzy wielosetmilionowe poÒyczki dla komunistycznych organizacji mûodzieÒowych, jak
ZSMP czy ZSP. Po trzech latach ministrowania w partii jest juÒ czûonkiem Biura Politycznego. W 1989 roku wystÅpuje
po stronie rzâdowej jako gûówny negocjator przy okrâgûym stole. ResztÅ Paºstwo znacie...
I jeszcze jedno. W ramach lustracji
otwarto szeroko archiwa PRL-owskich
spec sûuÒb. Czyli komunistycznego aparatu terroru. I tam Aleksander KwaÀniewski zrobiû bûysotliwâ karierÅ.
Np. w SB Aleksander KwaÀniewski
zostaje zarejestrowany w dniu 23 czerwca 1982 roku przez Wydziaû XIV Departamentu B pod nr 72204 w kategorii
"zabezpieczenie". 29 czerwca 1983 roku
zmieniono kategoriÅ rejestracji na TW
(tajny wspóûpracownik) "Alek". 3 grudnia 1983 r. przeniesiono rejestracjÅ na
stan Wydziaûu VII Departamentu III
MSW. 7 wrzeÀnia 1989 roku dokonano
wyrejestrowania! Czyli TW "Alek"
wspóûpracowaû aÒ do koºca!
Wszystkie osoby obserwujâce karierÅ
Aleksandra KwaÀniewskiego podkreÀlajâ
jego zdolnoÀci kûamania. Sam twierdziû, Òe
nigdy nie weryfikowaû dziennikarzy w stanie wojennym, a w okresie zawieszenia
ITD nie pobieraû pensji redaktora naczelnego. Kûamstwo i kûamstwo. Oba bezczelne i Àwiadome. W 1995 r. i on i Jolanta
KwaÀniewska uparcie blagowali, Òe jest
magistrem ekonomii. Taki tytuû wyksztaûcenia wpisywaû teÒ w swoje ankiety personalne w Sejmie w latach 1989-95. Dziwne
- bo z tytuûu ukoºczenia GIMO faktycznie
miaû wyÒsze wyksztaûcenie, tylko na pewno nie magistra ekonomii... Itd. itp...
Uwaga szczególna! Od poczâtków
2007 r. znowu czynny politycznie. Obroºca demokracji, tolerancji, "pro choice",
zbawca Polski, a moÒe i Europy przed polskim ciemnogrodem - wraca na scenÅ...
I wreszcie - last but not least - kaÒdy
absolwent GIMO byû sowieckim szpiegiem. NajczÅÀciej agentem KGB. Warto
podaå informacjÅ ze Îródeû dobrze poinformowanych, których ujawniaå nie
mam jednak obowiâzku. KwaÀniewski opuÀciû GIMO jako agent KGB o pseudonimie "Kat". Kat - wiecie Paºstwo - taki
zawód. Od tortur i egzekucji.
Autor dziÅkuje autorom stron internetowych www.polonica.net za wszystkie
informacje z dosier Stolzmanna seniora i
A. KwaÀniewskiego, z których szeroko
skorzystaû.
Rafaû Klimuszko
P.S. Nasza redakcja zawiadomi Rzâd
Królestwa Szwecji o podejrzeniu bestialskiego zamordowania szwedzkich marynarzy w 1947 r. przez Izaaka Stolzmanna. O reakcji z pewnoÀciâ Paºstwa powiadomimy. Skierujemy teÒ odpowiednie informacje do IPN. Ciekawe, co
nam odpowiedzâ?

