AGENCI RZĄDZĄ POLSKĄ
Niekompletnalistaparlamentarzystóworaznajwyższychurzędnikówpańi
stwowych, współpracowników UB i SB w latach 1945 - 1990, ujawniona
posłom przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza:
I,eszek Moczulski qcpN, Kraków)
SEJM:
Piotr Fogkr (UD, Warszawa), Jerzy Michał Boni QCLD, Radom), WładyOsiatyński (UD, Przemyśl - Krosno), sław Reichelt QCLD, Pozmń), Herbert
Grażyna Staniszewska (UD, Bielsko - Szaftaniec qcLD, Katowice)
Biała), Mariusz Wesołowski (UD, 01- Antoni Furtak a'L, Gdańsk), Bol.dan
Pilaiski (PL, Kalisz), Thdeusz Szysztyn)
Marek Bora] (SLD, Częstochowa), mańczak a'L, Płock - Skiemiewice)
Zbigniew Janowski (SLD, Chełm), Je- Tomasz Holc a'PG, Gdańsk), Jan Zylrzy Jaskiemia (SLD, Rzeszów), Alek- ber a'PG, Warszawa)
sand_erK=r=__.w€zuLk€IP.Krą_ków),Wit Tadeusz lffocĘ! (ęp_D, Ostrołęka Mąiewski(SLP,Warszawa),PiódMo- Łomża - Ciechanów)
chnaczewski (SLD, Szczecin), Jacek Andrzej Makowski - Gąsienica
Piechota (SLD, Szczecin), Wojciech alchD, NOwy Sącz)
Saletm (SLD, Hclce), Ewa Spychal- Georg Brylka 04niejszość Niemiecka,
ska (SLD, Bielsko - Biała), Bogumił Częstochowa)
Zych (SLD, Wałbrzych)
Aleksander Bentkowski (PSL, Rzeszów), Józef Cinal a'SL, Bielsko -Bia- szony, Bżeszów),
ła), Roman ]agieliński a'SL, Piotrków
Tryb.),JatiuszMaksymiuka'SL,Wrocław), Ryszard Smo[ank a'SL, Sied- SENAT:
lce), Marian Starownik a'SL, hiblin), Gerhard Bartodziej (Opole), Wladysław Findeisen (Warszawa), Jan JesioBogLimił Szreder asL, Gdańsk)

::;gaL;rs:of,ż,T::#tcłs;:Z=:

nek (Katowice), Stanisław Kostka
(Przemyśl), Andrzej Kralczyński
@ielsko-Biała),MieczysławWłodyka

iskłap;kżłan#eo)yskiqamość),Sti.
LumJ
Min.SprawZagranicznych:Alel§ander

KRą:n!iński,Jan_Mąjewski,KizyEztof
Skubiszewski
Min.Finansów: Wojciech Misiąg, Andrzej Olechowsld, Andizej Podsiadło
Min.Kultury :MichźB Jagidło, Andrzej
Siciński
Min.Ochrony Środowiska :Jan Komornicki
Min.Łączności: Stanislaw Szuder
Kźincelaria Prezydenta:

I.ech Falandysz, Janusz Ziólkowski
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:

Jeizy Milew§ki

Ponadto Prezydent, Pierier, Marszałkowie Sejmu i Senatu omz Prezesi Sądu Najwyższego i Trybumłu Konstytucyjnego
otrzymali specjalną listę współpracowników UB i SB na której były dwa nazwiska:

1. Lech Wałęsa, Prezydent RP, współpracownik SB odD70 roku ®seudonim: Bolek)
2. Wiesław Chrzanowski, marszałek. Sejmu, który podpisał deklarację
współpracyzUBw1945roku.
Oświadczam+_że zamieszczony tu spis współpracowników UB i SB
otrzymałem od osób godnych społecznego zaufania.

Warszawa 09 .06.1992

Kornel M orawiecki

_,J

Urząd Bezpieczeństwa (1945 -1956)
i Służba Bczpieczeństwa (1957-1990)
były fo organizacje podporządkowane
interesom Moskwy i światowego komunizmu. Polska w tamtych ]atach iia
pewno nie miała riepodległości. Po-

lacy dozńali z rąk funkcjomriuszy UB
isBogromubóluiprześladowań.Swój
udzźałwtymmielitajniwspółpracownicy - agenci.
Ludzie mają prawo wiedzieć, kto nimź rządzi. Jak można rie ujawnić otx:ej
u swego korzenia zbłodiLiczej agentury
która zagnjeździła się w najwyższych
władzach państwa? Przecież shiżby
specja]ne nie tylko Związku Sowieckicgo ale także Niemiec wiedzjały
o podwójnej roli miristra Skubiszewskiego. Jak on mógł reprezentować
polską raęję stanu? Czy ci, którzy mówją o wybaczaniu, o osobistej krzywdzie,
która` rzekomo
spotyka
ujawnianychagentówzdająsobiesprawę, jak oni mogli i mogą szkodzić Po]sce.żadnazmianapoglądówniechrori

pmed szantażem.Ten wrzód musi być
przecięty. Imczej zaws2x: agencź będą

Pseudonim „ LECH "
_Naiwiększym dla nas`szokiem było nEi
liście agentów nazwisko Leszka Moczulskiego - załc.życiela i przywódcy Konfederaęji Polski Niepodleglej. On sam i
członok Flady Polltyczne] KPN Aclam
Slomkapubliczniezaprzeczyliteiinformacji. FnJblikujemy udostępniony nam fragmont
maleN:iaJów:

Moczuk5kl Leszek, lmlę ojca Stanishw.

ur. 30. 06. 07 W-wa, poseł
Paria: KPN, honorowy prozes KPN
Kategoria 1 .lw qajny Współpracownik)
kryptcmlm : Lech
figurujo w:

-karbtecoogólno-informacyjnejwydz.

górą. Tak jak są temz, po obaleniu gabinetu Jana Olszewskiego.
Na podanej przez nas liście brakuje

około 10 nazwisk. Pełny wykaz winni
społeczeństwu pizekazać Premier, Mjnister, przewodnjczący klubów poselskźch. Zasadnźczy problem tkwi w
trudności ustaleń, kóc) jeszcze, pozs tak

zwaną listą Macierewźcza ze sprawu-

jących wysoką władzę w kraju jest lub
był agentem. Na pizykład „tecżka"
profesora Bronisława Geremka zawiera materisly dopiero od rolm 1989.
A przccież takj opozycjoiLista musiał
być rejestrowany wcześriej. Brak jest
teczek Jacka Merkla, Jana Marii Rokity, Andrzeja Welowieyskiego. Za
rządów Tadeusza Mazowieckiego pracowała tzw. komjsjaAdama Mjclirika,
JeTzegoHolzeia,AndrzejaAjnenkic]a.
Może członkowźe tej komisji mogliby

Wszystko to trochę wyjaśnja,dlaczego nasz lcmj przeżywa takje trudności

w ciągti ostatnich trzech lat. Ugodę w
Magdalence i przy okTągłym stole
zawarli komuniści z własną agenturą,
która wmówih mrodowi, iż jest opozycją.
.
W przysżym ujawnieniu agentów
nie będzie można pomjnąć współpracowników wywźadu i kontrwywiadu
wojskowego,gdyżteinstytuęje,takjak
i całe dowództwo LWP były najmocniej powiązane z sowieckim wa/wiadem wojskowym GRU i KGB.
Nźekiórzy usprawiedliwiają osoby,
które podirisały wspóbmcę z UB i SB,
tym, że może jej w ogóle ric podjębr.
Jest to wąpliwe, ale możliwe.To właśnie między innymi powjnno być do
końca wyjaśnione. Czy jednak ci którzy dali się żLamać, bądź przekupić m-

powiedzieć, gdzie są brakujące teczki i
co one zawierały. Nas pojnfomowanó

ją moralne kwalifikaq.c do pełnienia
kiemwriczych ftnkcji w państwie?

jeszcze, że agentami w otoczeniu
Lecl]a Wałęsy są również ksiądz
Cybula i Mieczysław Wachowski.

agenturzewewładzachPolskj.Będziemy jc sukcesywnie publikować.

Prosimy o dalsze wźaTygodne dane o

Redakcja.

Precz_ z Wałęsą
Pod tym hasłem od trzech miesięcy SW i PW oiganizują demoictracje u]iczne w
njektórych miastźich Polski. Gdy potwierdzony został fakt współpracy lłecha Wałęsy
z SB, wystąpienia te będziemy nasilać.
12i13czerwcamanifestacjeodbędąsięm.inwe`Ńrocławiu,Poznariu,Szczecirie
Łodzi, LubiiLie, Brzegu, 15 czerwca w Wais2awie, 16 w Radomju.
25 czerwca nicch stanie się ogólnopolskim dnjcm protesm przeciwko iządom obcej
agentury. Niech stanie się dniem donośnego żądania:
I.ech Wałęsa musi odejść, musząodejść ci, którzy zdradzili, ci którzy ze strachu lub
dla własnej korzyści wyrzek]i się moralnego prawa kierowania państwcm.
ZwTacamy się z a'pelem o poparcie tych akcji, o powszeclmy w rich udzjał .
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Sotjdamość wa lcząca
Partia Wolności

zachowała się teczka pracy i teczka por-
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Akta uchiwalne zachowane.
Matorlaty archlwalne zachowano
zawierajq dokumenty sygnowano przez
wM osobę..

5|eęi#*E]!;ęs#kezwyHreęagięknacMjs?st.dokościomBrysty
w Gdańsku. Niektórzy demoitstracyjnie opuszcza]i świątynję mówjąc, że wewnątrz
cuchnic. Gdy Lechu wychodził, p]u]i na jego samochód i wołali żeby zdjął Matkę
Boską z klapy.
Do Zarządu Regionu Mazowsze „Solidamości" dociemją liczne pisma Komisji
Zakładowych żądających potępźeria i ustąpienia Lecha Wałęsy.

