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řrezentovane texty jsou p^edpev^il kvartalni^a výávaneh» v <ítátin<ř /a v budoucnosti také ve^slovenštině/, v kterém c^cese ^pomoci překladu fragmentu článku z ohrtmnčihe
polského nezavistlého tisku - informovat nase píatele Cechy a Slováky - o nerežimovych společenských,a ekonomických názorech dnestniho Pglaka. Doufáme, ze kvirtalnik
"Opiaie" aspoň žastecne zpusobi vfctsi sbliíeni a dorozuměni našich národu, které tolik spojovalo v minulosti, a
ktere dnes by méla sjednotit společná válka se sovětskou
totalitou o opravdovou nezávislost a cest národu.
Doufáme, že Čtenáři tohoto zkuáebniho ¿i ala najiou přilezitost edélit mta, jak přijali nasl iniciativu a zpSsob
jeji realisace.
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I. Proces
/Tygodnik ..Powszecliny ar~y 2 - 8 1985/
Od 27 prosince 1984 do 7 února 1985 - v období 25 dnu Soudu
Z Toruni konal se proces proti čtyřem funkciox ? ? 7 i n i a t 8 r s t v í Vnitra: kapitanovi Grzegorzowi Piotrowskéau,
náčelníkovi Oddálení, nadporučnikovi Leazkovi Pikali, inspekt»toat
* Oddáleni', a take' preti Waldemarovi Markovi Chmieievskemu, r»vněz inspektorovi v tomto Oddéleni obžalovaný» o
Unos,a vraždu na knftíi Jerzán Popieluszko, a tak¿ proti podplukovnikovi Adamovi Pietrus^cqvi, zástupci ředitele' 4 departamentu
J v ob,vinín«Tmu o namlouvaní a pomoc ve vraždě a působeni snědnadnuliel ujetť pachatelů.
Oběť této vraždy, knčz Jerzy Popieluszko byl kaplanem, znaný«
ve Varíavě a v cel/ m t . Jakoyrezident u kostela svatého Stánil 5 Kostki u, příležitosti kaédomésicni mse za Vlast, hlasal
pdyazne kazani, ve^ktér/ch dopominal se o "Solidaritu" a brániX
U d í represjinovaáych k* odborářskou práci. Hlasal pravdu v duclht Evangelio. Naposledy jezdil na kázání a rekolektfni' nauky po
cels? zemi.' ^nřzecká prače kněze Jerzího Popieiuszko uš zdavna
nepohodlná pro vládu, a hlavní pro resort bezpečnosti /sacólo vyse1řo vání a formální obžaloba proti kneŽu, vzdáleni na
TcrI
? e r T " ? X 1 9 8 i rok * u/ ' P £ 8
začátku a a feT
1984 kapitán Piotrovski a načalnft VaráavskAo Úřadu BezpeČnosti plukovník Leszek Woxski zSstali pozvání k Adamovi Pietrusskovi který, kdy hovořil o pfisobenl knege Pepieiuszko řekl:
"stači teto zabavy t P.pieluszkou. Je třeba zauto&t vala« i
kdy by to mělo skončit pro kníže infartem".
T
Grsegorz Piotrovski P R A D A L o spolupráci W.Chrnielewsk¿ho A
« ^ S l ü j ť c 1 f * í * " J v ? 2 0 / í d V ' '«hledem "k jejich .predospozici»
l
° á o í t l pracovnici, míl jsem k n & plnoŠ dtívéru.
Představily se. ji. charakter akce, řekl jsem že jde «vláStnť
ák.l, který se v resortu,obvykle nede^a'... i. bude třeba u*it
2« Je.to nebezpečna akce ... Ja^osobit* vidím to cestou
unosu protože je t. nejlepéi zpSsob, jak trápit kné*e. Abv ho
m í t v ruce
ÍÍÍFií^Vi ?
'
- A b y ho mít je třeba ho uaést.
Zajistiodvolel Jsem se na souhlas představených ... zaliste"
řekl Jeera
t./iaposice "se shora", a dal j s ^ jfm to vědomi, U není; to vymysl Adama Pietrusskí".
Dne 13 rfjha 1984 válchnť odjel; do Gdaiiska služební» antea.
Piotroveki vzal propustku^voUiujicť auto od silniční kontrol"
Podle planu měli v dohodnw mist* ,zautoŽit na auto, v® kterém
cestoval knís T o s l e i u s z k e a rozbít přední Sklo, co mílo n S L bit smrtelní nehodu. B o h W e l A d l * auta Waldemar Chroatovski
zpozoroval stojlceho na cestŽ čloyéka z klenem v r u c e T n a m i - ,
IrTtlí* K T% l k ° U r y ^ l 0 3 t l
n> toho Človéka. PiotravskV
1 p e3no8t
chybil.
nil ka*en chybil."
*a " U
*
P° h y b u a h a z e r / 7
, Tato smůla přinutila celou trojici k dal3,1» íirinravám k- ri™
/
K^ery mši vetsr sansi na
Se'Bezoelno«H
M o í n anV y '
silni ^ k o n t r o l e VefejSatff'i9«;
Ki*
5 f maz
i lotrovského, Chrnielevski zao~
b l u
a ce icl
™ „i
\
3
P
silničního kontroléra VB, ofijtfťl oko
í^u nřio^vi?
Ministerstva Vnitra, a s p o l e k
P
lou připravil enuru, náplast, gázu a dva,pytle 8 ksmenv. Tz--.;"
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tak^ rucniky frgte', ktere potom m¥ly sloužit k ovinuti dřevených
koliku Jaro obušku, a tak€ připaveni roubíku. KromČ toho ukradli poznávací 3islo řiata 126 P CZK 3240. Protože pismeaa a cisla na této tabuli se dali přemístit, změnili Čislo na KZC 0423.
Iroaé toho Piotrovski a Chmielevski vzali služební' pistole a
propustku uvolňujici auto od silniční kontrole. Odjeli do. Bydpěti 19 října služebním autem patřícím k jejich Oddálení,znaky
1255, Č. WAB 6031. Pred odjezdem Piotrovski řekl svoji
sekretářce, ze jede sluzebne, o cem vi* jeho nadrizeny, Adam Píe-

t

?iijeli do Bydgosti kolem 17 h. a bvli v Krajském Uradu Bezpečnosti odkud Piotrovski volal ^o Varšavy. Potom vzali benzin
a odjeli směrem ke kosteli svatých Polskyéh bratru Muéaníku na
sidlistf Vyzyny, kde knéz Jerzy Popieiuszko spolu s jinými slaažil do mžfe. Do kostela Sel Piotrovski a Pikala 3 Chmielevskim
odjeli a změnili poznavaci Sisla z WAB 6031 na KZC 0423, potom
se stavili u kostela. Tuto operaci zpozorovali funkcjonářf Ministerstva Vnitra, kteri zapsali ob# ciela. Kolem 20,30 h, přijelo na plebanii jine auto značky Vcríkéwagen Golf,'a ve 21 h.
nastoupil do aut^ knéz Popieiuszko z řidičem W.Chrostovskim,
Na silnici Bydgost - Toruň, jedoucí za knězem Chmielevski na
přikaž Piotrovskeho oblekl se v oblek VB a potom Pekala několikrát zapalil reflektory. Tehdy Volkswagen zpomalil. M y se auta
srovnaly Chmielevski červeným svČtlem baterki z&tíůíl
mstárm"'
Piotrovski^ Chmielevskim podešli k Golfowi a Chmielevski
Chrostovskemu, ze délaji silnični kontrolu. Na prikaz liotro
skeho Chrostovski zhasil motor, světla a vystoupil, Piotrovsk.
odvedl ho do Piat^ a nařídil sednout do auta u Pikali. Teb'1--pod záminkou zkoušky střízlivosti naložil Chrostovskemu okovy
na ruce. Potom Piotrovski řekl Chrostovskemu, ía je zatťfea. fcs~
zal otevřít usta, ve ktere' vecpal roubňt a aavaaal ho áifttreu
kolem hlavy. Pak dal Pikali pistoli, a nakazal hl/dat Chrosto
piston, a naxazai nixaai; onrostovskeho a sam podešel k "
""
Volkswagenu
a řekl, aby knéz vystoupil %
auta. Kdy jdouci k Fiatu
protestoval proti
zadrzerď a odtu kr^z
knčz protestoval
proti zadrzeni'
mitl nastoupit do auta, Piotrovski uhodil ho několikrát .ptoulkou
po hlavě a krku, ¿i'm způsobil útratu vČdomi. Dále společně s
Chmielevskim vecpali mu do ust roubik, spoutali.mu Sáurou ruce
a bezvědomého vhodili do kufru. Sami zasedli vzadu a Piotrovski
rozkázal lekali rychle odject a a zatopit v prvnť stezku v lese. ťo několika minutách jízdy u vesnice Praysiek, Chrostovski
nenadali /yskočil z jedoucího auta. Přesto Piotrovski kazal
ject dale k Toruni, pěchava je Chrostovske'ho vlastníku osudu. U
města ^pozorovali, ze knéz Popieluszko přisel do vědomi a snazi
se unést pokličku kufra. Proto jeli na parking u hotelu "Kosmos"
v Toruni. Než stačili vystoupit, P^kal* otevřel kufr, kněz který se osvobodil z pout, vyskočil z kufra a začal utíkat volaje
na pomoc. Piotrovski ho dohonil, zadal bít obuškem a pěsti.Kn^z
2 a s e 1:111
"PfX*
zacpal usta, spoutal ruce a nohy a bezvědomého
vhodili
do
kufru.,o
zm^ne
poznavaČťch značek
na WAB-6031
y
J ,
,
_
J
* ~J
V. ^V.UUUIU^AVJI
TÍMDVCFT. LIŤ?. f,
oajeli z Toruije a jeli smSrem na Wiociawek. Protože knás zase
se vrátil k vědomi sjeli ze silnice do lesa, vyndali ho a kufru,
0
P J ? n i i roubfk a pouta. V dalsť cesté po daláť skoutfoe
osvobozeni
se knčze, způsobeni'by
osvobozeni'np
= —
v byl
_ "bez
_ vědomi'', prlnoutali
í
, ,,
" A r ? ? £ y v e l , 2 ^ « n y . zatáhli'klícku ze Šnury mezi nohama
a trkem, taje ¡¡fe kazdy pohyb působil dušeni'. .Rozhodli se vhodit
ky
h | a l i v u a a V i s l e u W^ociawka,- co> udolali v «polovině áil -

/
y
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, Do Varšavy se vrátili ve ¿ h. v no^ci 20 rijna 1984. Dalsi efe
několik dnu strávili na dezinfonaa</ni'ch cinnostecň. 23 řijna
•Šichni' tri zůstali zatleni, a 30 na ¿aklade výpovědi Chmielevakéího a říkali^po^Sstatky knSze Popieiuszki zůstaly vytachnuty z vody potápěči.
,
Takto ve velk¿ zkratce vypadaly^unos a vraída kn^ze Jerzeho
Popieiuszki podle obZaloby i vyoovedi obžalovaných. A wŠak v doba' procesu prokurátor Ggneralni'Prokugatury Leszek, PietrasidskS
ve sve'obžaíovaci'výpovědi z ofery udělal spoluobžalovanáho,
protože poznamenal, ze důstojníci Ministerstva Vnitra pflsobili
z vyšších pobídek, nemohli tolerovat "pozanaboŽenske a protivn á prívu působeni knéze Jerzeho Popieiuszki". Ha tento bezprecedensovy projev prokurátora ostro replikovali Čtyiy. pomopgi',
žalobci, k t e H reprezentovali zájmy rodičů, bratra zavražděného kn£ze, a Lidice, Waldemara Chroatovsk^ho. Vytvylla ae parado xxüf situaae: misto spolupráce v obáalobe pomocných £alobeťi
a vé&lnym zalobcl, jenom ti prvni reprezentovali zájmy ofťíry
a jeho rodiny, a projev prokurátora byl konec konců útokem proti kostelu a kostelni hierarchii.
,
Krajáky'Soud v ^oruni rozsudkem z dne 7 února 198JJ roku odsoudil Grzegorza Piotroyskeho-na trest 25 let vďzeni a 10 let
zbaveal veřejných prav. Leszka Pokálu na 15 let, Waldemara,
Chmielevskeho na 14 let, Adama Pietruazku na 25 let vézůni a
10 let zbaveni'veřejných prav. Soud NejvyiWí uznal tento ro«sudek dne 22 dubna 1985 roku.

II Kolem vyšetřováni.

/Praworz^dnoaó nr.6,7 1985/
Sobota, 20 října 1984.

19,50 h. V hlavnim vysíláni televizních novip hlasatel cte
oznámení Polake'Tiskov/Kanceláíé: 19 tohoto mesice kolea 22 h.
v okolť Przysieka u Toruné" zůstal unesen neznámými pachateli
kněz Jerzy Popieiuazko, narozen 23.09.1947» bydlielf ve Varšav«.
Pooia osoby: i6st kolem 170 cm, ďtihly. o kulaté« obličeji,
bLede pleti, světlých vlaaech. Obleden byl r jjutanu, Černou košili, černá kalhoty, na ruce měl elektronické hodinky.
„
Podle výpovědi Waldemara Ghroatovakého, fidiůe auta značky
Volkswagen č. WUL 2473, kt/rym ceatoval kn«z Jerzy Popieiuazko,
neznám! pachateli, z kterých jfaden byl przeoblefien za dopravního kontrolora zadrželi auto pod záminkou kontrole atrizlivoati
u řidiče. Hned potom kněz Popieluazko zfiatal uneaen • nezniuiéi
smíru. Jeho řidiči Waldemarovi Chroatovakému povedlo ae utéc,
a potom povedomlt miatni' urad bezpecnoati.
/
Prez okamžité podniknuti činnoati neporeďlo ae určit miata
pobytu uneseného. Dále proJj:raifoji, intenaivnf hledáni' pod dozorem Hlavni'Komendy Verejne Bezpecnoati
,
,
Toto oznámenjf bylo opakované mnohokrát r sobotních «pravaca
v rádio a v televizi. Miliony poslouchači dozvědělo ae a m o h w
později, íe jeho vysíláni' předcházej v$lk/ snátek v Hiniateratvu Vnitra v ul. Rakowiecke 2 ve Varšavě: Totoho dne "...vahle«*»

'
v
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k charakteroví a okolnostem tet,o zalezitoati v Ministerstvu
Vnitra zvolena zůstala zvlaátni operacni skupina pro dozor a
koordinaci zákroku. Vedoucím zůstal ředitel depa^tamentu /generál/ Zenon Piatek, který m. jiné delegoval 20 rijna 1994 roku
do Torune inpektoru /plikovniky/ Stalisiawa Luliňakiego i WacGiowackiego. Ve ahod^' a obdrženým úkolem rozpoznali v To~
-runi výsledky vyšetřování' a infomace, které ae tam dostavaly.
Upozornili oni na oznámení miatniho,vnitrního uratU? bezpečnosti
v Bydgoííti, j e zpozorováno tam 19 rijna 1984 u kostela, v« kteOjem právě býval kněz J. Popieluszko svétlobarve"'auto fiat 125p
C'. ^AB 6031 se tišemi muži,, a potomjnezadlouho bylo vidět obdobné''nebo ste jne^auto se třemi muzi p. K.ZC 0423. A projo^, že Stáni siawowl Luliňskemu známe bylo éislo WAB 6031 jako éi«lo služebního auta v tomto departamentu, ve kterém byl zaměstnán,
rozhodl ae tuto informaci okamžitě:pretelefonovat Z. Platkovi.
Nedále, 21 října 1984
Potlouceny v okamžiku desperackeho skotau z pohybujícího *e
ae a rychlosti auta Waldemar Chroatovski je w Krajsker nemocnici Ministerstva Vnitra. FormalnČ Chroatovski není zadržen, a
vlak Tjelké potize meli syn, advokat a lékař, ktefi chtěli ho
navštívit kolem poledne.
. .
,
,
19.30 h. V hlavním vysíláni Televizních novin hlasatel cte
oznámeni' Polské' Tiakover Xancela're rozSifene o né/tere dane,
hlavnŽ ryaopisy mužů, kteři apachali tento zloein. ,
Nadále s« hledrf použivateli a^ta řiat 125p 3vetle barvy',
který byl viděn 19 rijna v Bydgoati y okoli mistři pobytu kneže Popieiuszki. Auto to me?.o íaleKne poznavaci* ciaia KZC 0423.
Pro dobro vysetiíoyáni' žádá se osoby, které mchou udělit jakékoliv informaci o této záležitosti o brzy kontakt a Veřejnou
Bezp^cnoati.
,
s
s
. Je vářak možno uznat za ironicky tento fakt, ze, lidmi kteri
ni vlády a vyšetřovacího uřadu kvtíli kytomu, aby dezorientoval
vyšetřování. Je věci velmi zajímavou, ze^část těchto dezorientacnich pŠaobeni^to byli skoro opravdové'informace.
Pend^li, 22 rijna 1984
V televizních novinách přečtena zůstala infonnace iolske/ Tiskové Kanceláře, zopakovana pak v títery tiskem;
"V odpovádi na apel ohlášen v komunikátech, prokuratura a
resort vnitra obdrŽuji od obyvatel mnohé signály a informace...
Néktere z nich obsahuji informace o misté pobytu kněze Jerzeho
íqpieiuazki. Ve Varaávě prihlasila se^Katarzyna P.,která obat&vá pri tom, ze viděla v sobotu 20 rijna odpoledne vystupujiclho z auta ve společnosti dvou mužu na ulicy Modrzevřlowe j.
Všechny informace jsou dokladná potvrzovaný.
Je nutno upozornit na tuto infoiraaci: poukazuje ona na způsob, jakým .po dobu dalálch dnfi provázelo bylo vyšetřování. Je
mošno nazvát tento zpiisob silan/m, a však ¿>yla v tomto SilenstvžTláetoda. V Ministerstvu Vnitra je už známo, že auto, ktere
^áfcbro-vali v Bydgosti je služebním autem tohoto Ministerstva
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pozuatajícim do disposice 4. Odd/leni - nábozenatvi a národních
menší a, Je známo také, kdo použil toto auto v den tínosu kneze,
na stole "operační skupiny" leží notka funkcjoná"ri VB Jerzebo
Kapezymskeho a Zygmunta Sipaka, kteri v noci a 19 na 20 října
kolem 2 h„ v noci zadrželi auto na ulici Tamka ve Variaví; a
veak dovolili mu odject po kontroli zvláštního povoleni'"W" ktere anaželo kontroli VB. Všechny cestv vedou do Ministerstva
Vnitra - a vsak hlasi se zprávu o tom, že nikdo vidil knčze na
Saskef K^pie.
„
11,30 h. Waldemar Chrostovski se zuďaetnil vyšetřováni na miste
únosu. Chrostovski odbiti účasti bez svého plnomocnika advokata
Edwarda Wendeho i požadal o okam^iti propuštění' z nemocnice
Krajského ^uřadu vnitra. VB odbitá ho uvolnit, nechce vŽak dát
au pisemne^otvrpenť o tom, Že je zatťen. Waldemar Chroatovaki
podal formální' žalobu do Krajské Prokuratury v Toruni za dríeni ho bez aankci prokurátora a taktí znemoiínovánl mu kontaktu
z plnomocnikera.
.
1
• /
14.30 h. Po telefonickém rozhovoru z provadiícím vyšetřováni podplujcovni^em Gaw^ro^skim do Torunff jede advokat Wende, který' ae
zúčastni vyšetřovaní na miste unosu a doveze Chroatovakého na
zpatek do Varšavy
h. Do bytu doktor Baifcary Jarmutynaklej
Janiszewskiej, lekárky, u ktere se léčil kněz Jerzy, pricházi
funkcjo^ť VB, a pta' ae kdy naposledy lékařka viděla kníže Je-,
rzeho, cim ae leči, a co 8e můře atat, kdy knl* zanecha lecšni
atd. V hodinu potom navštívili ji tri funkcjonárl Služby Bezpečnosti. Dava to, malou nedeje, ge leníte je odnalezen a zadrien
jenom bezpecnostimi organy.
PozdČ veder. Při, účasti Waldemara Chroatovakého a advokata Wende koná ae noční mistni vyíet/ovani v PrLaíkn, konči ae ono •
1,30 v noci z pondilka na utery. Waldemar Chroatovaki poekytl
pro televizi intervieu, ve kterém vyjevil prubih únoau. Mil byt
vyailan.v utery. Chroatovaki a advokat Wende japu domluveny na
utery v 10^h. aby podepsat protokol vyaitíoyanl. Podle názoru
advokata mela to být poslední Činnost, kterájse mela konát v
přitomnoati Ohrosto^vského v Toruni. Po táto činnosti Íidi6 kněze ae svým plnmocnikemvrati ae do Varaavy. io ceati bude je
chránit VB.
'
\
Utery 23 rijna

1984

12 h. Jak kaáldý týden konala ae tisková konference pro zahraniční novináře. Zástupce vla'dy Jerzy Urban ná dotaz koreapondenta BBC ve Variavé Kevina Ruane, o novi informaci v záležitosti ťtnosu Jrrzeho Popieluazki zodpovidél: "Bohuíel nevím, kdo
unes kneze Popieluazku. Geléí VB je v pohotoví a konď ae energetické vyšetřování v teto záležitosti ... Jerzy Urban v době f
kdy Četl prohlášeni' byl javně nervózní'. V teto dobi, kdy na otázku o uvolněni Chrostovskiho Urban zodpoyida, ze Chroatovaki je
nejem chranin ale take pod lékařkou pecí, neni vaak zatčen" Waldemar Chrostovski, vyvezen tajné z Toruni, aam bez plnopocnika, ktereho svidome podvedeno a povezeno jinou cestou, byl
Waldemar Chroetoval 1 v doprovodu silné* eskorty dráíen na véjempke» letišti na Ok^ciu. Po dobu 1,5 h. ceka tam na rozhodnuti.
Je možno se jenom domnívat, ze ae vaíll dalsi' oaud nepohodlného
svědka ... Teprve kolem 17.3b zuatal dovezen domu odkud as do-
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¿tavil do kostela sv. Stanislawa Kcštkí.
'11,30 h. V 11 , 3o v Bydgjosti, do bytu Wiesiawa Warzochyr in»e nýra elektronika, který ted je zaměstnán jako taxikář, funkcjanář VB prináái vezvánípopravního oddáleni'VB v BydgoStí: Wa rzpcha^ma tam sloŠit vypováfd jako svodek ve svazu s pomoci, kteří udě^l v červenci 1^.84 r. obětem automobilové srážky. Funkcjonár.yzal mu občansky průkaz a automobilové''dokumenty, a potom ieho vlastním autem zavezl ho pod eskortou do komendy VB.
Po přejecháni 30p metrů dp eskorty přípoji' se daláť dva osobni'
auta. Na nadvori odděleni VB auto Wieaiawa Warzochy zflatalo
obstaveno dvenja auty VS bez označeni'. Z jednoho z nich vyatoupy. aui, který se pr&datavil, jžfe je prokurátor z VarSavy a osvědčil, že Warzocha je podezfevan o to, ze se zúčastnil t unosu knize Jerzeho Popieluszki. 0 žádná nehodě nebylo uŠ ani slova. V Odděleni Bezpežínosti Warzocha zuatal o3obne revidován a
pak vyslychan jako podezřelý. Funkcionáři Bezpečnosti Služby „
kapitan Polanowski a kapitan Urbaáski ptaji se ho, zda znal knese Jerzeho Popieluazku, zada^ o alibi na den 19 a 20 rijna,
ptaji se o svazy s "varlavskym podzemim,a varšavskou VB. Vnucuji ara íe vi, kde se • Pplaku dČlá zbrání a kajdany. Bale je
doprovexep do vyšetřováci vazby. Po hodinným čekání se dozvldll
se au měnili vasbu na bezpečností dozor a Sfe ns smť opustit
aeato. Funkcionáři ho informujť, ze bude pod přilnou kontrolou.
Ode vzali au a protokolem auto a pustili domu.
Rovnlí v Bydgosti byl vyel/ehan toho dne Edward tfojciechow«
ski, strojní mechanik Ha 28 rijna ma pozváni majitel soukos®'
dilny, p. Szlapiáski.. .
/
Ve Štětinu o den drive byl vyslýchán rádce Krajakť&o Vybo»
ru "Solidarity" Zapadnlho PomoR, politický vďzetf, odsouzen na
pet let za organizováni stávky v lodénJbcich a osvobozen po od-,
feyti 2/Vtrestu a také' dva jiní Činitele' "S". Bezpečnosti' o W na zadají na nich, aby přednesli alibi na dobu od 18 do 22 rf|/
,,
*
j
25 rijna v Kosalinv je zatčen Tadeuss Wolyniec, u*opo několikrát zadržovaný Bezpečnosti SluŠbou. Ztistal on vyvěs«ny do
lesa u Málna, kde se konala zkoudka neformálního vyslecju a
pohrůžky "stejnak všechno víise". PozdSji zůstal odvezen do Soafelina, mel revizi dopva a na chatŠ, osvobozen ^.lO^ecer.
> Všechno to se kona v doba, kdy trojice vrahu od utěrka 23
ríjnj je us v trestní vazbír, kdy provádící vyšetřováni nemohli
sít zadně pochyby o toa, ze vražda sé zrodila v Ministerstva
Vnitra a zůstala, apachána jejícho funkcionáři. Tak asi vypadají
v praxi ohlasene Urbanea "opracované pres Ministerstvo Vnitra
nejvíc« pravděpodobni verš unosu ..."
• .
Resort aýsli a p&sobi persnektivleky: poviny prlnasí 24.10
správu Polské' Tiskové*' Kanceláře: "Zatčeni pracovníka Krajského
oddelenr Ministerstva Vnitra v Gdaňsku. Na žadani áfe^a Krajskšho uřadu Ministerstva Vnitra v Gdaííaku začalo vyset K> váni a
zatclnl ^iotra S. /Siedliúskiego - prip. red./ pracovníka tohoto uradu. Piotr S. Je podesřely o spolupráci s ilegálními
struktury. Intenzivní vyáístrování trva".
Nedbaje o chronologii události podáváme, ze na ^ruhý den,
25.10 Polska Tisková Kancelář poda informaci o zatčeni dalšího
funkcionáře z GdaJfíska,, Adama H. /Hady a za - prip. red./. "Vyse
uvedeny společné % drive zatčeným fiotvea S. zúčastnil se v
praoi v konspi radních strukturách, prozrazoval tajnef správy

'
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vzhledem k bezbeáiosti PR1, které umožňovali působení protistátních činníků". Je věci, charakterÍ3tickou, Že v obou případech nebylo uvedeno - jak to je ve zvyku - datum zatčeni.
Z těchto informaci je možno soudit, že v Ministerstvu Vnirv
tra analizovana byla a i tato "pravděpodobná verze":unoa /zajisté pohledný/ kněze Jerzeho Popieiuszki byl uskutečněny e x tremisty "Solidarity"^ve spolupráci s některými nejistými ele*
menty v aparatu Bezpečnosti Služfby, proto, aby uhodit ve vSecli
jio, o co^ma najÝetsi zájem vláda PRL". Tato verze je dál rozpracovyvana i přes zatčeni opravdových pachatelfi.

Představili jsme doposud jenom prubSh prvních dni vyšetřování,^ nechavaje stranou reakci společnosti na otřes, jakým
byl unos kneze. Reakce ta byla silnější, než by to někdo oéekaval. Hrůza, rozhořčení a strach před nejhorsim, manifestuji
tisíce lidi shromážděných u sv. Stanislava Kostki ve Varšavě
a v jiných svatyních v době obzvláštních prosících mli. Vypověděla se nejvétsí morální autorita současného světa, Jan
Pavel II. Sve' míněni vyjádřili též demokratičtí představitelé
národa: Lech Wa-teaa a Prozatímní Koordinační Komise /22.10/,
Presidium Krajské Solidarity MaíopolsLa /20.10/, Prozatímní
Výbor Regiona Wiělkopilaka /21.10/, Krajsky Výbor Mazov&a
/25.10/ a dalši představitelé Svazu Solidarita. Nejvíce charakteristicky je však fakt,.probouzení v širokých kruhách společnosti vědomi, že daláí trpnost není možná. SvČdČÍ o tom mnohé
letáky.
Pozdé večer mluvci Ministerstva Vnitra ohlašuje další Zprávy: "Ministerstvo Vnitra po zatčeni Grzegorza P., pracovníka
Ministerstva Vnitra ve ^Varšavě, poŽadal o prozatimní zatčeni
jako trest za samovolné vzdálení ae ze služby, dne 19 toho
měsíce, sfallovani zápisu v knize eksploatací služebního auta a neprokázání na tuto dobu alibi.
Dnes Waldemarowi Chrostovakemu ukázány budou auta, a mezi
nimi auto, ktčrym se konal ános kněze Popieiuszki. V identifikaci stop pomahaly pay a všechny možné kriminální prostředky"
22 h. Z sesti ukázaných Waldemarowi Chrostovskému aut řidič
oouxasai nit. dva, a v tomto Čísle na auto č. WAB 6031.
Čtvrtek 25 řijna

1984.

12 h. Na setkání se zahraniČnými novináři mluvčí Vlády PRL/
Jerzy Urban povédél:
"Dnes prokuratura , ve ahodé ze zákonem, výsleohla Grzego•za P. o^zatčení kterého psali noviny. Na zakladl materialu
'yaetřovaní je možno se domnívat, Že zťistane ve vazbé / ... /
?onevadž okamžité nemí známo kolik lidi se zúčastnilo únosu,"
vzhledem k prospěchu vyšetřováni, nemohu řici kdo ještě je
podezřely, a kolik je pachatelů.
Všechno zůstane vysvětleno, kdy vyšetřování na to dovolí /.../
Jmenem naši vlády obracím se s výzvou koělemu národu o pomoc
v nalezení kněze Jerzeho Popieiuszki".

rvninle/zkusebnl číslo/No.?
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DalPÍ komunikaty Ministerstva Vnitra: Důležitý je komuniwtt Č. 2. "Ministerstvo Vnitra informuje, že v důvodovým postupu se povedlo určit pachatele linoau dne 19 října kněze Jerzelo Popieluszki. Na návrh Ministra Vnitra prokurátor zařídil
rozatimni vazbu Grzegorza P., funkcionáře Ministerstva s Vařáky a dvou jeho Bpolupracovnikfi ... Nadále se intenzivně hledá místo pobytu kněze, obzvláSťu Toruně i Wlociawka".

t

Pátek, 26 řijna 1984.
j9^50_h. Ohlášení pro veřejnost bezprecedensového ohlaSení
fleTrědního Výboru Polské sjednocené dělnické strany, přijaté
na konajícím se 17 Plenárním zasedaní Ústředního Výboru.
"Ústřední Výbor strany obrati se na včechny členy strany,
do veřejnosti, do vládních organa o rozhodné postavení se proti podnikaným^nepříteli Lidového Polska pokusom pást se na
provokaČním výkroku, na lidských emocích a citéch kvůli naruiení klidu a vnitřní stabilizace naSí země".
Sobota 27 října

1984.

V ranních novinách objevil se eignovány iolskou Tiskovou
Kancelaíí Článek? fejeton? komentář? nazvaný "Proti provokaci"
" / . . . / Ví se. objevili lidé, kteři se pasou na tragedii.
Uznali to za jedinou příležitost aveho objeveni, chtgji se
•de'rat za politickou poráfku,,chtéji něco ziskat. Je moíno
mít dojem, íe téčko je jim skrývat radost ze íalobni nálady.
jeSté není jasné, kto a proč unésl kněze, a mo&ia, Žě i
zabil kneze Popieluszku, a uf je jasné kdo toto drama dyskontuje a k Čemu míří.
Jde o narušení klidu v Polsku. Jde o naruáení začátku normalizačních poměru Polska ze Zapadem. Jde o pohádání statní"
rldáy s kostelní, a vynucení konfliktu.
Pod záminkou znahy o kněze ve Varffavě na Zoliboři organizuje se struktura a okupuje část místnosti kostela sv. Stanislava Kostki oproti oproti stanovisku kostelní vlády. Sešli
se tam veteráni konfrontační války, specjaliste' od hádek a
provokace: Jaworski, Kuroú, Wujec, Romaszewski, Onvszkiewics.
Chce se využit lidského rozhořčení, aby zvolat na Soliboři
maximální počet lidi, aby je Stvat a učit nenávidět. Void se
k stávce v Huti VarSava, tak jak kdyby stávky byly třm, co •
největří míře je Polsku tíeba. Jak kdyby stavka mohla vrátit
svohodu nebo íivot unesenemu knězů.
Unos knéze Popieiuszki byl politickou provokaci. Ted Je
montovana dalŽí provokace, celá serie provokaci. Miří Be k
uličnímu neklidu. Zasloužili nepřátelé stabilizace a dorozuměni národa za vysokou cenu chtej^l doprovadit ke srážce.
Past se na tragedii je hanebné. Pokoušení udělat Polsko
hlediČtem pro civilizovaný svěi je důkazem nedostatku patriotizmu. Je to proti tradici polské tolerance, hlasaje hrůzostrašné prý religiózní texty, které hlásí kolektivní zodpovědnost za konkrétní zločin konkrétních lidi. Povlda se, íe ca
tento ános zodpovědět musi vgichni nevěřící. Povzburovaním
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religiózního fanatismu kompromítuje nas^v oťfich svítá. Proč politický banditizmus pachatelů zločinu má se stat příležitosti
pro dalíí politické provokatory?
,
.
Politické provokace snažifcí se diskontovat veřejne porušeni
tragedii Žoliborsklho kn£ze jsou stravné. Mohou JedinS provadit ke konfliktŠm a sraSkaro, k narušení v Polsku klidu.. Vlád;«
hlídá tento klid. Je otázka, zda je třeba platit za tento kli®
jeítí jednou vysokou cenu?"
Hanebnost tohoto Slánku - anonimního - vyrazi dech. Přemahaje odpor - je třeba pokusit se o komentář.
"/eítí není známo kdo unesl ..." - zda takto je? Tři pachatele jsou zatřeni u2 po dobu 4 dni.
"Pachatelé jsou zatřeni ..." Přece jen. Jejich jraďna nezůstaly ohlášené, s*ane se to teprve za 12 hodin.
Nakonec: "zda je třeba platit jeStě jednou tak vysokou cenu" - je to ukrytá hrozba zavedení po druhé vojenského stavu,
řo Polsku bíhaji - co je možfno svídomč hlaSené - povístl o
nřipraví.
Í9.3o h. V televizních novinách hlasatel ohlaíuje Drojev ministra "vnitra generála zbrání Czesiawa Klszczaka v televizi a
v I pořadu polského rozhlasu.
•
t
20 h. "Dostal se ¡ni dnes tČŽká horka povinnost představit vysledky vyšetřování spojených s únasera kníže Jerzeho Pogieiuszki /.../ Pro nalezeni obliti unosu a oachatelfi určený zůstaly
ihned velk£ sily a prostředky resortu vnitra a pokrevních
vládních organfi. Zřizena zůstala zvlaStní skupina pro vyíetíovací operaci. Apelovali jsme o pomoc k veřéjnosti. Notovali
Jsme tisice signálu a informaci oq obyvatel /.../oTo působení
doprovodilo k rychlému vykrytí a zatčeni pachatelů únosu Imise Jerzeho Popieiuszki. Z nejvítáím politováním konstatuji,
ze jsou nimi tři mladi pracovnici resortu.vnitra. Organizátorem ánosu byl Graegorz Piotrovski, let 33, vedoucí oddáleni
jednůho z departementu v Ministerství Vnitra, vyučeny matematik, zaměstnán v resortu 9 let.
SpoluuČastniky to - poruČik Waldemar Chmielevski, let 29»
vysokoškolské vzdílaní, zaměstnán v resortu 7 let a taká poruSik. Leszek Pekala, let 32, elektronik, zamístnáh od 7 let.
Oba dva z oddílení kterého sefem byl Grzegorz Piotrovski,
Impérium kontratakuje
Televizní projev ministra Kiszczaka díla zřejmou hranici:
po celá nedíli - od soboty do soboty - končí první akt tragedie. která začala v noci v pátek - 19 října na silnici u Torune.
Je zřejmé a ohromující zarovefi,
ní vládních orgánu, celé vlády:
massmedii. Celou minulou ^edeli
^
. . .
chá, že celá zdeíína čeká na ohromný uder vlny společenského
hnívu. V tomto období - kromč tich, o kterých jsme uí napsali,
notuje se jenom potrestání vazbou, neslyšíme zprav o biti v
komisariátech. V novinách nenajde! článkiJ útočících na kostel
a "Solidaritu", jsou tam vSak projevy - tiStín/ v celku nebo
v Části otce svatého, provolání Prymasa, komunikaty Kurie.
Televizní hlasatele v tmavých oblekách, a hlasatelky oblečný

Qginle/zicusebn! clalo/No.}

_ 10 -

po krk čtou kornunikaty Ministerstva Vnitra a Polská liškovi
tancelaře. Urban věcným tonem vysvětluje dalál etapy vyšetřovaní.
Tohleto všecko méni ae náhle v sobotu, 27 října. Rozdáním
karet je citován ua komentář Polská Tiskové Kancelafe, zamiatén v novinách, otevření» licitace - televizní projev ministra
vnitra - tak jako by - paradoxní - vlalia DocItaUg. ulehďe-í v
tomto okamSiku, kdy musela veřejné přiznat, že Vráždaae narodila v její vlastním klíně, jakoby nakonec uznalo, Že rna rozvazane ruce a ze nadeáel okamžik kontrataku.
Pondéll, 29 října 1984
rang.- noviny přinaďí dal ¿Ti komunikat Ministerstva Vnitra:
"Navazuje k čřivSjíim informacím /.../ Ministerstvo Vnitra
informuje« že zakončeni zustgio d a U Í dfivodní postupování.
Mezi jiné podezřeli o unoa zůstali rozpoznaní Waldemarem
Chrostovakim /.../ Dále jsou kontinuovani v Širokém rorsahu
pátrání za knízem Jerzym Pooieiuszkou.
-t H n ? 2 * r d l ! Pr°Jev min. Kiszczaka, a v něm takové' tvrzení:
"Je vidát z dosavadního prubghu vyšetřování, schválné pflso^ní pachatelů zamiřeno na to, by co nejrychleji dokazat, že
pachatele jaou apolupracovniky resortu vnitra. Schvální na D ř
nechali na mistě unoeu - orla z ťepice,
jakou nosi fGnkcioná'^
VB. Nuti to divat se na to, jak naPdobře připraveí.í^roíoSaS
Jeji organizátoři vysvětlili £ e ji plánovali uS deláí dobu
u
Teď se výeve^luje jeho osobité kontakty".
*
"Pachatele ánoau jsou si vědomi, Že kdyby jim bvla vina do
kazana před soudem, je možné přisouzení nejvyiSího trest
na^faleSno^cestu""*0

' ^

^

« « «

vySetkváni

Utery, 30 října 1984
V rannich novinách komunikat Ministerstva Vnitra*
"/.../ Pachatelé poukazavali ružné místa zanechaní kn£»«
Jerzeho Popieiuszki, v tom mezi jiná rajon Torunř i Wiociawka
V vysvětleni jednoho z pachateli vyplyva. Že vhodil knize do
Vialy u Toruně. Jiní zaae poukazovali na Vislu u rfiociavka
Pátrání a pomoci potapeěu nadaly vSak výslede», nalezení obídále byli
i' i'"'/ ?
kontinuovani konání zaměřená na
odnalezení knize Jerzeho Popieiuszki. Na místo oatrahf
dovezen zůstal druhy pachatel".
™ 1 1 ooxeK tomu je třeba vedit, ze do rajonu pátrání na zálivu na
11
« Í 0 < i a w £f
P G s t S H i Pozorovateli a západní novináři. flapř. ekipa NSR poaoruje konání ze vzdálky několika86tfflťřtrU•
I2h. Jak každý utery zvlaStní konference zástupce vládv Dro
zaEřaniSní novinaře ve velká mi*e zdominovana zprávou
Jerzeho Popieiuszki. Západní novinaří zaútočili na Urbana
.Hlavním namiteij je znaležitos bezprostředních kontaktů nácha.elu ae skryvajcími se v jejich stínu inspiratory vratdv
Tra 0
Drbán řekl o několika podrobnostech vyšetřování.
« y»
Pokud hipoteza gen. Kiszczaka, Že někdo stoji za pachateli
Je pravdivá, je take jasné, ze pachatelé éekajř na pomoc ae
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strany 'inspiratoru a ve vyšetřování míči na jejich tétmVahledem k bezpečí při zatčeným zařízeno zvláštní ^prostředky
bezpečnosti, tak aby nedopustit k událostem, ktere např. aěli místo ve vězeni v NSR ve věci Baader - Meinhoff. Obzvlaět*»
ní bezpečnostní prostředky jsou opojeny a hipotezou, ze pachatele maji společníky, kteří hodně mohou. Podezřeli dostavají
zvlaětním způsobem podáván/ jidlo, podvojene jsou straáfe".
Informace ta naála potvrzení v zprávách z pavilonu I1*."*
pavilonu Ministerstva Vnitra - ve vazbě na Rakowlecké. Stal«
se tam svítí světlo, u dveři sedi důstojnici Ministerstva
Vnitra, na obou koncích chodby hlídaji zvlaítnl stráře VB •
olné výzbroji, u vchoda plní straě vojín se psem.
Zajímavou vymSnu názoru na konferenci nahazuje Urbanovi korespondent BBC, Kevin Ruane. Poprosil o komentár ve věci rozporu, který podle jeho minění vzniká, kdy? z Jedné strany, pachatele línosu snažili se zastírat stopy, z druhé zas - podle
gen. Kiszczaka - svédomě nechali stopy vedoucí do Minstprstva Vnitra. "Není to žaAe* rozpor - vysvětlil mluvčí vlády Pachatele' zastírali stopy vedoucí k nim personální. Snažili
se věak postupovat tak, aby doměnky o unosu směřovali k a p a r a tu Ministerstva Vnitra vůbec". Proč?
Nakonec Urban projevuje spokojenost vlády z toho, ze aiao
očekávání a zorav ze Záprfdu, zaroveí včera, jalt i dnes byl .*
Polsku celkový klid, nebylo stávek. Nepovedly se pokusy diskontovat dramaticky osud kněze Popieiuszki nepritelua socialismu. Svědčí o toa, ze schazi poslech vuČi Svobodné Evropy
/.../ Na zaklad analizy veřejných počitu mohu tvrdit, ze rozhodne působení služby bezpečnosti ve věci únosu.kněze Popieiuszki , účinnost a otevřené působení vuČi veřejnému minifní
slouíi upevnění důvěry k VB a silaa bezpečnosti. Ta důvěra
roste" skutečně"...
19.3o h. První pozici hlavního vysilaní Televizních novin je
komunilčat: " Ministerstvo Vnitra informuje, zé dne 30 října
tohoto roku v oozdnich hodinách odoolednete výsledku intenzivního pátrání s potaoci potápěči ve vode Wiocíawskeho Zálivu zastaly nalezeny télesňe pozůstatky kněze Jerzeho £°PÍ«7
luszki. Pozůstatky zůstaly převezeny do Podniku Soudní Medicíny /kterého? - pftp. red./ cílem uděláni soudní pitvy. Vláda Je stale v kontaktu s vedením Kpiskopatu Poláka. Na rozkaz
Ministra Vnitra trva intenzivní vyšetřovaní namířeno hlavní
na odhaleníeventualních inspiratoru unosu a zbaveni života
kněze Jerzého Popieiuszki".
»
V kostele sv. Stanislava Kostki u konce svaté raodlitvy,
které" se zúčastnilo mnoho lidi, cněz AndrzeJ Przekaziňski obra
til se na lidi: "Bratři a sestry, dnes ve vodSvWioclatfskěho
Zálivu zůstal nalezen kněz..." začal ,velky plac, knéz pláče...
Existuji desitky sepsaných veřejných prožitky, jáke měli
¡aísto hned po oficielním hlaSeni o nalezení pozůstatku kneze
Jerzeho Pooieluszki a v daláích dnech - do momentu odvezení
pozůstatků'do BiaStegostoku á pohřbu. Stovky tisic lidi maji tyto chvíle ve vlastní paměti do dnes.
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Středa, 31 října 1984 r.
Tohoto dne ukazalo se prohlášení "Solidarity" Rajona Mazovle "Všichni jsme vinni..."
"Taková je hořká pravda a nic^ji nezmění. Nic v£ak nemůže
>raluvit toho, Že jsme z notorických známých všem zakeřnických
faktu nevytáhli všechny následky a nestavili jsme čela sílicímu se ter-rorizmu. Zodpovědnost dřlime - bohužel - z nejvyásími
autority Polgka, v tom take kostelními. To je třeba řicl jasno
kdyby ta nenávist setkala se s výrazným odporem, možná by vraží neodvalili se zabit. Kdyby vtfechny dfivějáí akty terrorizmu
pobudili ty reakce, na jake' si zasloužili - možná by vrahům
nestačilo odvahy /.../
Zmínit to muže nejenom každodenní odpor proti bezprSví a
zakeríiictvi. V tomto odporu zůstaneme, dopokud nam sta&L sil.
Nechceme byt - jeste jednou - vinní zanechání /.../ Neexistuje dnes v Polsku dukežitéfjáí vec než vláda pravď a veřejná
kontrole aparatu bezpečnosti". Podepsali: Konrád Bieliňski,
Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski.
Trvaji - inalo znamjj a nemozne' udokun.entování - tlakjna Episkopat a Prymasa ve veci místa pohřbení kněze Jerzeho:"vláda
chtěla, aby se pohřeb konal v rodinném kostele v Suchowoli. .
Zvolán Prymasem Polska organizační komitét pohřbu rozhodl vsak
dne 31.10, Že zavražděn kněz zůstane, pohřben ve Varšavě na
hřbitově Powazki. Současně u kostela sv. Stanislava Kostki začala akce sbírky podpisu pod adresem Prymasa, aby zmínil rozhodnuti Komise a dovolil na pohřeb na kostelním «zemí.
Čtvrtek 1 listopada 1984
Prymas meni rozhodnuti komitétu organizování pohřbu, vydal
dekret z 2 listopada dovolující na pohřeb kněze Jerzehc na území u kostela sv. Stanislava Kostki.
Patek 2 listopada 1984
18.30 h. I)o Varšavy se vx-ati kněz Jerzy Fopieiuszko -V rakvi.
Na dovezení pozůstatků cekají od několika hodin desítki tisíc
lidi, tisíce se loučilo z knízem Jerzym v Bialyrastoku. Emisať
Kurii Metropolske' ve Varšavě kněz Grzegorz Kalwarczyk oznámí
hrůzostrašnou relaci z prejmovánf pozůstatků / Pitevne Podniku Soudníh Mediciny Lékařské Akademie w Blaiymstoku.
U kostela sv. Stanislava Kostki tisíce lidi z květinami a
lampky, v nekončícím se pochodu, postupuje pomalu před oltářem
a rakvi. Mlčící pochod trva do 4 h. rsho. 0 táto hodině, v opuštěným na prosbu knězi kostele, rakev zůstala na chvili otevřena za přítomnosti rodiny a několika knězů, a potom postavena
na katafalku před kostelem. Zvedá se ráno dne pohřbu krfěze Jerzeho Popieiuszki.
Sobota 3 listopada 1 84
Pod řízením Prymasa Polska, a ucásti biskupu, stovek knězi,
kleriku, zakonniku a zákonních sester, s uáásti předsedy Svazu
"Solidarita", Sienu Bemske Komise a rajonnťch komisi "S", v do-
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provodu shromážděni počítaného zapadnfmi novináři na kolem píil
miliána lidi - začal pohřeb kníže Jerzeho Popiaiuszki, VfftSÍ
neM tento počet lidi zhromaŽd oval se jenom v dobg mál, kterou
celebroval Otec Svaty v období dvou Douti do Polska - krom&
těchto je to nejvžtái zhramaždání v povalečnem Polsku,
'- »v
Díky podzemnímu tiskoví - počínaje velkými titulky k malým
- cela zeas se dozvedéQ.a rychle a podrobná o tom, co ne jdulažitSjŠiž ?8 Pohřeb kněze Sferzeho Popieiuszki byl nejv^tsi oá>
doby vojenského stavu - na jevu manifestaci•"Solidarity" - *
r dvojitým významu toho ^slova:, jako cvrgan.vzaei - díky účasti'
jeji demokraticky volenách vlády o .ruáňem' úrovni, a jako postavení - díky důrazní manifestaci názoru-ucaátniku pohřbu.
V tomto dne vláda neodvalila se držet pořádek sílou, zřejmá překvapena velikosti národní manifestace.
V tomto dne otistáný zůstaly dva texty navazující do te'to
záležitosti:
Zorává Ministerstva Vnitra:
"Ministerstvo Vnitra^informuje: dne 30 října v Podniku
3or>dni Medicíny Lékařské Akademie v Biaiymstoku provedena zůstala identifikace a pitva pozůstatků knáze Jerzeho Popieiuszki. Badaní prováděl soubor specialistu teto Akademie pod vedením pral", dr, medicíny Marii Byrdy. U pitvy přítomni byli delegovaní kostelní vládou: proí. ar meji. Edmund Chruácielewski,
vedoucí katedry Soudní Medicíny Lékařské' Akademie v Poznani a
advokat -ran Olszewski & Varšavy. inalizu dálali pod nadzórem
orokuratora Generální Prokuratury And rzeja Korzeniewskiego.
Výsledky pitvy potrvdili dřivejsi určeni vyšetřování vzhledem
z okolnostem zbavení života kneze Jerzeho Popieiuszki.
?o uskutežfnene' oitve pozůstatky vydáno kostelní vládě, která- je ttřevezla do Varšavy,
^a ri zení ministra vnitra zůstali zatčeni: zástupce ředitele jednoho z departauaentu Ministerstva Vnitra plukovník
Adam P, a vedoucí jednoho oddálení varšavského uradu vnitra
podylukovnťk Leszek W.
Současné na moci rozhodnutí ministra vnitra vedoucí tohoto deoartaoentu gene rál brigády Zenon Piatek za nedostatek nadznru zůstal zavěšen ve služebních ¿innpstech."
^Připomínáme; ¡oanerál fenou Fiatek ridil práci zvláštní* operační skupinyf^ m n i s t e r s t v e Vnitra - po (Snosu knáze Jerzeho
Popieiuszki i plukovník Adam P. /Pietruszka/ byl jmjí hlenem;
kapitán Grzegorz Piotrowskí -Janed po jeji zvoleni.plnil nŠktérá služební činnosti ve vyšetřování ...
Sester polských ekonomiatů a socialistu - orof. Sdward Lipinski - do generála Wojciecha Jaruzelakíego:
"Pane Generále! Kněz Jerzy Popieiuszko zůstal zavražděn
funkcionáři aparatu bezpečností. Není to první terroristieksf
akce: veřejná bezpečnost Grzegorza Przemyka, vojsko střílelo
k dělníkům na Pobřeží a k. horníkům v dole "Wujek". Týrali a
vraždili lidí v komisariatech a ve váženích. Tyto,vraždy obtSSkavajl Vaší vládu a Vas osobitá. Tak to .mysli cely národ.
KaŽd.á veřejnost je rozmanitá. Existuji různá zájmy - společnost,není a nemůže byt stejná, jfení hordou. Jinak receno ze ave podstaty ma pluralistický charakter. Pluralismus je podmínkou normálního'vývoje je podmínkou jeho svobody /,../ Nedávno jste křidel, Pane Generále: "nepřipouštíme k pluralismu!"
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Jste v á m y m žákem t£orutinu socialistického komunismu, kteři
vidi v komunistické stráni společenskou skuoinu určenou dějinami - jejich dějinami - k váČne. vládé.' Jvjicl. vize společenského DO řádku se opira na jeonote třech zásad s nabili, lži a
otroctví. V teto vizi není mťdto
deir.okraci, a to. čemu fikáte "socialistická" uetnokraco" je normálním otroctvím /.../
Demokrace to vláda v?tďiny. iJealnť nociaiian» to vláda .ntraní cké diktatury.
>
Kdy syát práce - zorganizovaný v Uezavialeva jvai-n "Solidarita" za^-* revindikovat ov^je práva, v obraná roalnčho ooci<y»
1 ismu, výstoupilo vojsko a bt-zbeČnostni aparat. ros i ricova válka s národem yiáía za cíl oodfioit aparatovi vlády váecl.ni názory, ¡áyJfLenky a city. Zno,vu m5l za vláčnou t totální nandat na
základ i* oKinucení. Nicic nszavi.si.ost soudu, pomahaje aoblf vezijicemi, terroriziaem, ceusurou, zacoavaje národoví uata, jjokou¡fite se znova zavést totalitami nořadek. Kdo neuzná Vaáe .na-,
zory, Vane deueráte, je nejenom politickou r.rxrt i vnikem, takový
Člověk je ve Zádích ocích smrtelním ne';iritolem, ictereho muai
se zničit, a dokonce ¿rabit.
VIte to dobře, Pane Generále, Že v tc.T;to Q U C I . U vzdřlava se
vojsko, veřejnou bezpečnost o<!Z?očhoo:«i aparat. Slyšeli jstoe
0 tom, u to dustojnik^ofczpeČnosti uřiKazal dvora .ilným důstojní xum zúčastnit se vraždy na <cnázi Jerzym r-onieiuazkou. Jak je
t,o straKný důkaz v zdolání líai z bezpečnostního a;>j»ratu v nenávisti a ukrutnosti. Nikdo se nerodí vrahem. Take i ti vrazi
z bc/.oeČnostního aparatu ¡r.useli být dlouH) ?repárováni, instruováni, uČniv beutinistvi. n\e zocnovjfdnost za to natři tem,
kteří ridí tá&ii zlými procesy vzaálaňř.
Chceme vurít, ze Jste tc nebyl Vy, ar.« Generál«, kdo jste
noruČi.1 zavraždit knífzc. Jerzeho Posití.uszku - vSak zodoovádnost za tu vraždu snadá na Vas. to nu /aáirn sváaoraí snocivá
zodoovác.nost za tuto ukrutnou vraždu na bezpranném katoliekvm
knězů. 'usim to otevření povčtíPt. Ta o-TraŽda vzala Vam pozůstatky morální le,'átomace k ciřžení vlariy nad oolskýia narodejn.
á vláda bez morální iegitomace je vládou.ilegální, bezprávím.
Je nebezoeČná oro normální yvyvoj naroda. A ;rotoz je Čas,
aby jstese vzdal sváno stanoviska.,
Chceme, aby byl v Polsku ohrádek, oorad-k dialoga a spolupráce. Nechceme pořádku, který ««nikl na základ? našili a lái.
Proto mueime se b rani t před bandi liznaem ve ve &jnem Životff.
1 budeme se bránit. Zesuauta do ilegality 'Solidarita", a cela
veřejná opinie udála všechno, aby skónČil terror a vraždy".
Varšava, 2 listonada
Edward Lipiríski
foadáli, 'i li^tor.ada 1984
Dne 4 tohoto .r;lsice prokurátor zaricíl zatčeni Adaraa i-ietruszki oodezreláho o to, ze ponahai v působení, která usnadnilo unos a zbaveni Jři/ota knáze Jerzeho ropif-íuszku.
III. Ozvána / zda jenom'?/
1

/Glos nr. 1/44 1^85/

z ••• V 'Izvestiach ' ze dne 12 zárí 19o4 roku ukazal se claek, utočici ne knáze Jerzeho Popie.ťuazku, a taká v tom mČsici

s
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začali v, Ministerstvu Vnitra zasedaní generál a Piatka a jeho
spolupracovníky na terna osudu kněze. Tiskové lítoky n^, kostel
polský" neztichly ani po srarti kněze Popieluszki ... Útoky na
polsky kostel objevili, se zase v "relaci" z t o r u K 3 k e h o nrocesu /"Pravda" 8^02.85/. Ani slovem nebylo řečeno, ze vraži
to byli funkcionáři Ministerstva Vnitra: byl to oroces "čtyrec£ obyvatel", k t e r ý skončil odsouzením ich na trest vězení
v různém rozsáhu, a knŽz Popieřusako utratil Život na skutek
"tragického zběhu okolnostiJJ. 0 proti tomu rozsáhle byl popsán námět "nepřátelského působení představiteli polskehg katolického kostela", kteřjf "zneuŽivají* svaté mSe pro různého
druhu manifestace, kterřmají antisocialistický charakter, a
často take proti sovětský,
V mnohýh kostelach rozdává' se letáky. Kootelni vláda, jak ge
objevilo na trestním souzení, se chová schovivavé k tomu působení ,,.."

Tadeusz Konwicki
MA1A APC.KALIP3A /oodle oolského originálu,
český překlad; X.K. Vydal I n d e x, 1981./
Tadeusz Konwicki se narodil 22 června 192? nedaleko Vilna. Studoval polcnistiku. Bojoval v polská partizánskí" annádá. Po vál,ce Žil v Krakově" a ve Varáavě, Od roku 1946 byl v Polsku hojné
vydáván a ^aké prékládán do mnoha jazykií. Byl redaktorem několika polských časopisu. K nejznámejsim jeho-pracím patřila reportážní próza Na Stavbě, novely a roraány liíra do nebe, Soudobý snar, Nanebevstoupení, Víc nebo nic, Kronika milostných přiběhl, Kalendář a klepsydra, naosal scenáře pro filmy Poslední
den léta, DuŠiČky aj. Dvakrát, byl vyznamenán- polskou státní
cenou a několika mezinárodními literárními cenami. Od roku
1977 publikovat v-Polsku nesměl. V témže roce vyžel jeho román
Polsky komplex v samizdatovém Časopise Zapiš. O dva roky pozdéfjí v nem vychází Malá apokalypsa,
„,. Vtom zazněl gong u mých dv,eří. ZhehybnČl jaem u okna,
nevěře vlastnim uělm. 3yl jsem přesvědčen, že to zařizeni uz
léta nefunguje. Ale lahodný zvuk xylofonu se opakoval, tentokrát naléhavěji. Přehodil j^aem si prás ramena starý Župan,
dárek od Švagra Jana L., razně jaem vykročil ke dveřím. Pootevřel jaeoi je. "ia odnoČivadle stáli Hubert a (íiáa, oba ve
svátečnich oblocích, pamatujicich poklidnou dobu polovičky
sedmdesátých let. iiubert držel v Dravě ruce hfil a v levé černou, hrozivé vynadajíci aktovku. ílrdce se mi rozbušilo a ne
bej důvodu; ti dva^ke ;nn? přicházeli tak dvakrát do roka a
každá je ji ch riavnl?va znamenala radikální změ-.u v mém životě.
- M M e m dál? Neni p ř i l i o brzy - zeptal se Hubert Soviálnř.
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Moc ^dobře jsem znal ty jejích strojené" úsměvy, za kterými
se skrýval utok na mftj klid.
Taky jsem^se nenucení usmál, rozevřel pohostinné dveře, a
když s upejpanim vešli do předsíně, rychle jsem se snažil uhodnout účel jejich návštěvy. Diky nim jserafrodeosal desítky petic
aemorand a protestů, poplétá adresovaných našemu režimu, skoupému na odpověd. Kolikrát jsem při Žel o práci, mnohokrát jsem
byl a tichou duěi zbaven občanských práv, skoro denně jsem
byl terčem drobného, takřka neviditelného šikanováni, které"
bych se skoro styděl připomínat, kdyby v součtu, za ta léta,
tolik neznepři^jemnovalo život. Srdečně jsme se tedy objímali
a vzájemně se v male' předsíni strkali, stále s úsmlvy starých
kamarádu, jenže ja jsem už citil pořádné napěti a v krku mi vy
sychalo.
Konečně jsme se ocitli v mém nokoji a usedli v dřevěných
křeslech, do jedné Ýady jako v letadle, které letí k neznámý«*
vzrusujicim dobrodružstvím.
- Dobře vypadáš - ífekl Hubert a postavil vedle sebe tu zlověstnou aktovku.
- Tobě taky nic nechybi - řekl jsem smířlivé.
. /.../- Date si skleničku?
- S,klenicka neuŠkodi - řekl Hubert. - A co máš?
- Cistou. Z brambor. Z importovaných brambor.
- Tak tohle nemůžeme odmítnout - Hubertuv hlas z^Hl jak
hlasná trouba, jakoby určený pro větŠi místnost nez můj ookoj,
přeplněny harampadim.
Zatímco jsem vyndaval ze skřínky láhev a skleničky, ti dva
se diskrétně rozhlizeli. Zažbluňkala tekutina z dovezené surovinyv n¥isedl jgem na okraj lenoěky. Cigareta na lačíio je nazdrava, sto gramu vodky z brambor je ořirao smrták. Snad je to
tak lepši. Zdvihl jsem skleničku.
- Ha úspěchy.
- Na tvé zdraví - ozval se konečně Kisa a hbité to do sebe
hodil.
y
y
x
/.../ - Tak co, Kiso - rekl náhle Hubert. - Je cas přistoupit k
věci.
iiiSa přikývl.
-Máía něco podepsat? - hádal jsem a úslužné pošilhával po
v
černé aktovce.
- Ne, tentokrát jide o'něco • jiného. Nechceš zaČit ty, tUso
- Jen povídej kdyŽ uží^jsi začal - kvapné odpověděl Hiša.
Polilo mě jakési ,hloupé horko. Mechanicky jsem sáhl po lah
v
.''.><•/ Hubertovo zdravé oko je upřeno na tane.
- Posloucháě? - ptá se.
- Ano, samozřejmě.
y
- Chceme ti něco navrhnout. Ve jménu kamarádu.
Zamrazilo mě v zádech. Odstrkují od sebe nedopitou 3klenic
ku.
- Copak mi chcete navrhnout?
/
, - Aby ses dnes v osm veíer upálil pred budovou ústředního
výboru atrany./.../
—
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