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 Jako przywódca Powstania Grudnia 1970 skierowałem do Pana list w imieniu 

Kombatantów, którzy w 1970 r. działali na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 

Walczyli w grudniu 1970 r. z wojskiem, które było na usługach obcego mocarstwa. 

 Po 1989 r. za obrażenia ciała odniesione (powyżej 7 dni zwolnienia lekarskiego) w tej 

walce Sejm RP przyznał nam uprawnienia Kombatanckie. 

 Na nasz list otrzymaliśmy odpowiedź Pana w dniu 14.12.2012 r.  

Jesteśmy treścią tego listu rozczarowani , ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedzi na żadne z 

postawionych w nim pytań. Udzielenie nam odpowiedzi uzależnia Pan od faktu, że podobno 

„jedna z osób bezpośrednio zainteresowana do końca listopada przebywa na urlopie 

wypoczynkowym”. 

 Pan powinien być najbardziej zainteresowany udzieleniem odpowiedzi na postawione 

w naszym liście pytania. Ponieważ autorzy tego haniebnego artykułu Anna Nadarzyńska-

Piszczewiat i Robert Chrzanowski nie mogliby bez Pana zgody tak kłamać i oczerniać 

Bohaterów Powstania Grudnia 1970 r. , którzy podjęli walkę ze zbrodniczym systemem 

komunistycznym. 

 Jak Pan śmie przychodzić na zebrania Kombatantów, składać kwiaty pod tablicami 

Polskich Bohaterów a jednocześnie broni Pan tych oprawców z polskojęzycznej grupy 

Gestapo , która przemianowana na UB mordowała tych Polskich Bohaterów. 

 Od długiego czasu razem z Elżbietą Zawacką a obecnie m.in. z takimi fałszerzami 

historii jak Andrzej Gąsiorowski, Bogdan Chrzanowski, Krzysztof Steyer bronicie 

polskojęzycznej grupy Gestapo przemianowanej po 1945 r. na UB. W tej grupie były takie 

osoby jak m.in. agent NKWD i Gestapo Bolesław Bierut, Michał Żymierski, gestapowcy Jan 

Kaszubowski, Aleksander Arendt, Jan Szalewski, Jan Bianga. 



 Oddział Gdańskiego IPN, którym Pan kieruje umorzył śledztwo przeciw tym 

oprawcom i w ten sposób zatajacie wspólne zbrodnie nazistowsko-komunistyczne popełnione 

na Narodzie Polskim. Osoby , które ujawniają te zbrodnie straszycie sądami. 

 Dlatego żaden z pracowników Oddziału Gdańskiego IPN , łącznie z Panem nie ma 

moralnego prawa krytykowania Bohaterów Powstania Grudniowego , ponieważ kiedy 

Grudniowcy ginęli na ulicach Wybrzeża w walce ze zbrodniczym systemem komunistycznym 

o Wolną Polskę to wy współpracowaliście z polskojęzyczną grupą Gestapo przemianowaną 

na UB po 1945 r. Robiliście na tych „kłamstwach komunistycznych” kariery naukowe. 

  

 

 

   

     Z uszanowaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości : 

1) Biuro Prezesa IPN w Warszawie 

2) JE Ks. Abp Generał Dywizji dr Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański 

3) Kombatanci „Solidarności” 


