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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Dowiadujemy siê, ¿e Zak³ad Gospodarki Nieruchomoœciami dzielnicy Warszawa-Œródmieœcie „wypo-

wiedzia³ umowê najmu lokalu”, w którym znajduje siê muzeum p³k. Ryszarda Kukliñskiego. Z mediów
wiadomo, ¿e „rozwi¹zanie umowy nast¹pi³o na skutek nieprzyjêcia przez dr. Józefa Szaniawskiego – dy-
rektora muzeum – nowej, renegocjowanej stawki czynszu”. Ju¿ wiadomo, ¿e muzeum p³k. Ryszarda Ku-
kliñskiego mo¿e zostaæ zamienione w sklepik z pami¹tkami.

Panie Premierze, Pana jako historyka nie musimy przekonywaæ o potrzebie istnienia w Warszawie izby
pamiêci wielkiego Polaka, który, przekazuj¹c tajne sowieckie dokumenty wywiadowi amerykañskiemu,
przyczyni³ siê do za¿egnania III wojny œwiatowej oraz upadku „imperium z³a”, czyli Rosji sowieckiej. Aby
siê o tym przekonaæ, wystarczy spojrzeæ na jeden z eksponatów muzeum – mapê planu operacji zaczepnej
frontu nadmorskiego z 1970 r. Pokazuje ona sytuacjê w ci¹gu pierwszych godzin III wojny œwiatowej, któ-
ra mia³a siê rozpocz¹æ od ataku atomowego na najwa¿niejsze miasta Europy Zachodniej. Mapa ta wywar-
³a ogromne wra¿enie na Andersie Foghu Rasmussenie, obecnym sekretarzu generalnym NATO.

Dobrze jest przypomnieæ, ¿e placówkê za³o¿y³ w 2004 r. ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyñ-
ski, który wówczas tak mówi³ o bezprecedensowej misji wywiadowczej Ryszarda Kukliñskiego: „Gdy
rozpoczyna³ swoj¹ misjê dla ratowania Polski, sowieckie imperium by³o w ofensywie. Gdy wydawa³o siê,
¿e imperium zaw³adnie Europ¹ i œwiatem, pu³kownik rozpocz¹³ swoj¹ samotn¹ walkê i odniós³ zwyciê-
stwo. Gdyby sowieckie imperium ruszy³o na Europê – Polska przesta³aby istnieæ. I to jest miar¹ zas³ug
pu³kownika Kukliñskiego – ¿e jesteœmy. Wci¹¿ mamy nieza³atwione rachunki krzywd, ale jesteœmy”.

Tê myœl prezydenta Kaczyñskiego niech uzupe³ni¹ s³owa dyrektora CIA Williama Caseya skierowane do
prezydenta Ronalda Reagana: „Nikt na œwiecie w ci¹gu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodzi³ komunizmowi
tak, jak ten Polak. Nara¿aj¹c siê na wielkie niebezpieczeñstwo, Kukliñski konsekwentnie dostarcza³ niezwyk-
le cenne, wysoce tajne informacje na temat armii sowieckiej, planów operacyjnych i zamierzeñ Zwi¹zku So-
wieckiego, przez co przyczyni³ siê w bezprecedensowy sposób do utrzymania pokoju. Ci, którzy znaj¹
Kukliñskiego osobiœcie, widz¹ w nim cz³owieka wielkiego charakteru, odwagi, polskiego patriotê i bohatera”.

S¹d stanu wojennego skaza³ zaocznie pu³kownika Kukliñskiego na karê œmierci, degradacjê, konfis-
katê mienia i pozbawienie praw publicznych. By³ to ostatni wyrok œmierci wydany w PRL w procesie po-
litycznym. Wówczas polscy sêdziowie skazali wielkiego Polaka na najwy¿sz¹ karê – na œmieræ, za
przekazywanie tajemnic nie polskich, tylko sowieckich, tajemnic nie pañstwa polskiego, tylko obcego.
Czy dzisiaj w wolnym pañstwie mamy zachowaæ siê podobnie, jak w³adze podczas stanu wojennego?

Panie Premierze, jak nam wiadomo, miasto nic nie dop³aca do utrzymania wspomnianego muzeum. Do tej
pory dobr¹ tradycj¹ w Urzêdzie m.st. Warszawy by³o utrzymywanie czynszów dla lokali o u¿ytecznoœci wy¿szej
na poziomie symbolicznym. Prosimy wiêc o zaapelowanie do Prezydent Warszawy o to, aby zweryfikowa³a de-
cyzjê swoich urzêdników oraz znalaz³a wyjœcie z sytuacji i zaproponowa³a now¹ umowê dla pana Szaniaw-
skiego. Je¿eli do tego nie dojdzie, z koñcem lutego to miejsce przestanie istnieæ. Ufamy, ¿e do tego nie dojdzie.
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