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W Pa³acu Prezydenc-
kim odby³o siê œwi¹teczno-
noworoczne spotkanie
przedstawicieli Koœcio³a
prawos³awnego z ca³ego
kraju z Prezydentem Broni-
s³awem Komorowskim i
jego ma³¿onk¹.

Prezydent Bronis³aw
Komorowski i jego ¿ona
Anna spotkali siê 11 bm. w
Pa³acu Prezydenckim z
przedstawicielami spo³ecz-
noœci prawos³awnej z ca³e-
go kraju. Na spotkanie z par¹
prezydenck¹ przybyli samo-
rz¹dowcy, naukowcy i du-
chowni, w tym arcybiskup
Sawa, metropolita warszaw-
ski i ca³ej Polski.

Licz¹cej ok. 50 osób
delegacji prawos³awnej
przewodniczy³ abp Sawa,
Prawos³awny Metropolita
Warszawski i ca³ej Polski. W
wyg³oszonym przemówie-
niu Prezydent podkreœli³, ¿e
wielokonfesyjnoœæ jest
wspólnym wianem, które
wnosimy do integruj¹cej siê
Europy.

Bronis³aw Komorow-
ski dziêkuj¹c za obecnoœæ,

zwróci³ uwagê, ¿e tego typu
œwi¹teczno-noworoczne
spotkanie ze spo³ecznoœci¹
prawos³awn¹ ma miejsce
bodaj po raz pierwszy. „Je-
stem przekonany, ¿e nie jest

to spotkanie ostatnie. Liczê
na to, ¿e ze spo³ecznoœci¹
prawos³awn¹ bêdê mia³ oka-
zjê spotykaæ siê czêsto, nie
tylko w Pa³acu Prezydenc-
kim, ale równie¿ na Grabar-

ce lub w innych miejscach
wa¿nych dla ca³ej spo³ecz-
noœci prawos³awnej” -
mówi³ prezydent.

Podkreœli³, ¿e spotka-
nie to jest „cz¹stk¹ szersze-

go zamys³u” pokazania, ¿e
ró¿norodnoœæ stanowi bo-
gactwo i wzbogaca wszyst-
kich, a ogromna, wspania³a
spuœcizna historii, w której
mieœci siê tak¿e historia pol-

skiego Prawos³awia, jest
„czymœ nies³ychanie istot-
nym z punktu widzenia tego,
co dzisiaj dzieje siê w Pol-
sce i z punktu widzenia tego,
co dzieje siê w ca³ej Euro-

pie. Wielokonfesyjnoœæ,
wielojêzykowoœæ, wielokul-
turowoœæ s¹ wspólnym dzie-
dzictwem z przesz³oœci
Rzeczpospolitej wielonaro-
dowoœciowej, ale tak¿e s¹

Prawos³awni u prezydenta
wspólnym wianem, które
wnosimy w trwaj¹ce obec-
nie procesy integrowania siê
Europy i œwiata”. Zdaniem
Bronis³awa Komorowskie-
go, w tym integrowaniu siê
musi byæ miejsce na wza-
jemne zainteresowanie,
¿yczliwoœæ i szacunek, tak-
¿e dla odmiennoœci.

„Mam œwiadomoœæ,
¿e spotykam siê z obywate-
lami Pañstwa Polskiego,
którzy dobrze i wiernie
s³u¿¹, tak jak ca³a spo³ecz-
noœæ, OjczyŸnie” - mówi³
prezydent.

Sk³adaj¹c ¿yczenia z
okazji Bo¿ego Narodzenia i
Nowego Roku Bronis³aw
Komorowski ¿yczy³ „jak
najwiêcej satysfakcji ze
zmieniaj¹cej siê Ojczyzny”.
„Chcia³em ¿yczyæ wszyst-
kim radoœci i poczucia tego,
¿e przynale¿ymy do czegoœ
wielkiego i piêknego, co na-
zywa siê ma³¹ ojczyzn¹ i
wielk¹ Ojczyzn¹, t¹ która
nie zginê³a” - powiedzia³.

Zwracaj¹c siê bezpo-
œrednio do abp. Sawy, który
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Dwa miesi¹ce po wyborach. Sejmik nareszcie wybra³ w³adze regionu.

Jaros³aw Dworzañski po raz drugi w fotelu
Marsza³ka Województwa Podlaskiego

10 stycznia br., a wiêc
prawie dwa miesi¹ce po
wyborach samorz¹dowych,
radni sejmiku wojewódzkie-
go, nareszcie dokonali wy-
boru marsza³ka wojewódz-
twa podlaskiego. Zosta³ nim
ponownie Jaros³aw Dwo-
rzañski. Zw³oka wynik³a z
silnych podzia³ów w podla-
skiej Platformie Obywatel-
skiej. Nie pomog³y nawet
rekomendacje premiera Do-
nalda Tuska i przepad³a kan-
dydatura wojewody Macie-

ja ¯ywno. Dopiero przyjazd
Grzegorza Schetyny przy-
niós³ efekty – Jaros³aw
Dworzañski zosta³ jedynym
kandydatem do g³osowania

Dworzañski uzyska³
19 g³osów na 30 mo¿liwych.
Zag³osowali na niego nie
tylko koalicjanci, ale nawet
trzech radnych SLD. Wice-
marsza³kami zostali Mie-
czys³aw Baszko i Walenty
Korycki z PSL, a cz³onka-
mi zarz¹du województwa
Cezary Cieœlukowski i Ja-

cek Piorunek z PO. Wymie-
niona czwórka uzyska³a
równie¿ poparcie po 19 g³o-
sów.

Dworzañski przedsta-
wi³ najwa¿niejsze cele swo-
jej drugiej kadencji : uchwa-
lenie bud¿etu dla wojewódz-
twa, uregulowanie wszyst-
kich problemów zwi¹zanych
ze s³u¿b¹ zdrowia, wybudo-
wanie regionalnego lotniska
oraz zakoñczenie budowy
Opery i Filharmonii Podla-
skiej.                               (piw)

Jaros³aw Dworzañski,

Marsza³ek Województwa

Podlaskiego

21 stycznia
Dzieñ Babci
22 stycznia

Dzieñ Dziadka
Najlepsze ¿yczenia,

zdrowia, pomyœlnoœci,
mi³oœci wnuków

przekazuje
redakcja

Wieœci Podlaskich
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Zjazd so³tysów w Narwi
12 stycznia 2011 roku

odby³ siê w Narwi zjazd so³-
tysów z gmin nale¿¹cych do
dekanatów hajnowskiego,
bielskiego i brañskiego.
Spotkanie so³tysów w Narwi
zosta³o zorganizowane ju¿
po raz drugi z inicjatywy
proboszcza parafii rzymsko-
katolickiej w Narwi ks. pra-
³ata Zbigniewa Niemyj-

skiego. W tegorocznym
zjeŸdzie uczestniczy³o w su-
mie oko³o 150 osób.

Uroczystoœci rozpo-
czê³a Msza Œwiêta w koœcie-

le w Narwi. Przyby³ych licz-
nie goœci serdecznie powita³
gospodarz i prboszcz para-
fii w Narwi. W tegorocznym
zjeŸdzie so³tysów uczestni-
czyli min. Starosta Powiatu
Hajnowskiego W³odzi-
mierz Pietroczuk, Bur-
mistrz Miasta Hajnówka Je-
rzy Sirak, Wójt Gminy Haj-
nówka Olga Rygorowicz

oraz Wójt Gminy Bielsk
Podlaski Raisa Rajecka.

Proboszcz parafii w
Narwi powita³ szczególnie
Jego Ekscelencjê ks. Bisku-

NAREW       NAREW       NAREW         NAREW

pa Antoniego Dydycza, pod
którego przewodnictwem
celebrowana by³a uroczysta
Msza Œwiêta. Biskupa dro-
hiczyñskiego powitali rów-
nie¿ gospodarze Gminy Na-
rew: Wójt Andrzej Plesko-
wicz, Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Narew Ewa Urba-
nowicz oraz Sekretarz Urzê-
du Gminy Narew Mariusz
¯ukowski.

Po zakoñczeniu nabo-
¿eñstwa podziêkowania za
wspóln¹ modlitwê i ciep³e
s³owa przekazali na rêce ks.
biskupa so³tysi z Gminy
Narew: Miros³aw Szelen-

gowicz oraz Halina Pasz-
kiewicz.

Wszyscy przybyli go-

œcie zostali zaproszeni do
zwiedzenia zak³adów firmy

Pronar w Narwi, która pro-
dukuje min. nowoczesne
ci¹gniki i maszyny rolnicze,
przyczepy oraz sprzêt komu-
nalny. Prezentacji firmy do-
kona³ jej w³aœciciel dyrektor
Sergiusz Martyniuk.

Zjazd so³tysów zakoñ-
czony zosta³ wspólnym spo-
tkaniem op³atkowym w sie-
dzibie firmy Pronar, podczas
którego uczestnicy spotka-
nia mogli podzieliæ siê op³at-
kiem i z³o¿yæ sobie nawza-
jem ¿yczenia noworoczne.

Portal U.G. Narew

jutro obchodziæ bêdzie imie-
niny, Bronis³aw Komorow-
ski ¿yczy³ mu wszelkiej po-
myœlnoœci i radoœci.

Zwierzchnik Polskie-
go Autokefalicznego Ko-
œcio³a Prawos³awnego, abp
Sawa podkreœli³, ¿e
spotkanie w Pa³acu
Prezydenckim jest
okazj¹, by dawaæ
œwiadectwo o Bogu.
„On jest fundamen-
tem, na którym budu-
jemy swoje ¿ycie oso-
biste, spo³eczne, naro-
dowe i pañstwowe. To
On, Bóg-Cz³owiek,
Jezus Chrystus,
wzmacnia nas wszyst-
kich, poœród doœwiad-
czeñ i w¹tpliwoœci” -
mówi³ abp Sawa.

W imieniu Ko-
œcio³a prawos³awnego
podziêkowa³ za zapro-
szenie na œwi¹teczno-nowo-
roczne spotkanie w Pa³acu
Prezydenckim. „Przyjmuje-
my to zaproszenie jako wy-
darzenie historyczne. Rodzi
ono i utwierdza w nas zaufa-
nie do pañstwa i jego naczel-
nej w³adzy” - zauwa¿y³.

Przypominaj¹c krótko
historiê Koœcio³a prawo-
s³awnego w Polsce abp
Sawa zwróci³ uwagê, ¿e Ÿró-
d³em si³y np. Rzeczpospoli-
tej Jagiellonów by³a toleran-
cja religijna i poszanowanie
bogactwa narodowego oby-

wateli. „Moc Rzeczpospoli-
tej tkwi³a w jej ró¿norodno-
œci, w bogactwie wiary, kul-
tury i narodowoœci. Koœció³
prawos³awny zawsze wy-
znawa³ i wyznaje ten aksjo-
mat” - zapewni³ hierarcha.

Przypomnia³, ¿e „sy-

nowie Koœcio³a prawos³aw-
nego” walczyli na wszyst-
kich frontach walki narodo-
wej: pod Grunwaldem, Ra-
c³awicami, na frontach I
wojny œwiatowej czy na ba-
rykadach Powstania War-
szawskiego.

Zwierzchnik Polskie-
go Autokefalicznego Ko-
œcio³a Prawos³awnego
wspomnia³, ¿e w okresie
miêdzywojennym obarcza-
no Prawos³awie „za grzech
zaborców”, burzono œwi¹ty-
nie, zamykano parafie i

klasztory, niszcz¹c dobra
wspólnej kultury narodowej.
„Moi przodkowie i wielu
innych wywiezieni byli na
Sybir. Kiedy zaistnia³a mo¿-
liwoœæ wracali do Polski, bo
j¹ kochali jak swoj¹ matkê
Ojczyznê” - powiedzia³ abp

Sawa.
Jak zauwa¿y³ pra-

wos³awny hierarcha
trudne czasy minê³y.
"Dzisiaj nasza wspó³-
praca z w³adzami pañ-
stwowymi a tak¿e z Ko-
œcio³em rzymsko-kato-
lickim oraz innymi Ko-
œcio³ami chrzeœcijañski-
mi uk³ada siê pomyœl-
nie” - powiedzia³. Zwró-
ci³ uwagê, ¿e Ustawa o
stosunku pañstwa do
Koœcio³a prawos³awne-
go, pierwsza tego rodza-
ju w historii Rzeczpo-
spolitej, stanowi podsta-
wê do regulacji ró¿nych

przejawów ¿ycia koœcielne-
go i poprawia wspó³pracê z
w³adzami pañstwowymi.
Abp Sawa podkreœli³, i¿ po-
jawiaj¹ce siê problemy uda-
je siê rozwi¹zywaæ, choæby
w pañstwowo-koœcielnym
zespole. „Ich rozwi¹zywanie

Prawos³awni u prezydenta
Cd. ze str. 1 rodzi zaufanie do w³adz na-

szego pañstwa” - stwierdzi³.
„Mamy nadziejê, ¿e zostanie
rozwi¹zany tak¿e problem
lokalizacji i budowy nowej,
bardzo potrzebnej, œwi¹tyni
w Warszawie na Ursynowie”
- powiedzia³ abp Sawa.

Na zakoñczenie Pra-
wos³awny Metropolita War-
szawski i ca³ej Polski przy-
zna³, i¿ ufa, ¿e spotkanie w
Pa³acu Prezydenckim stanie
siê impulsem do budowy
tego, co zawsze stanowi³o
si³ê naszej Ojczyzny - naro-
du zjednoczonego, choæ ró¿-
norodnego, bogatego si³¹
ducha i wzajemnego posza-
nowania.

W prezencie od przed-
stawicieli Koœcio³a prawo-
s³awnego Bronis³aw Komo-
rowski otrzyma³ kopiê iko-
ny Matki Bo¿ej z sanktu-
arium na Grabarce.

Po czêœci oficjalnej
przedstawiciele Koœcio³a
prawos³awnego, zarówno
duchowni jak i œwieccy, za-
œpiewali kilka kolêd. Po czy
udali siê na spotkanie za za-
mkniêtymi drzwiami.

KAI/PAP/EPA
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Rozmawia Robert
Walenciak

- Panie generale, kie-
dy zaczêliœcie przygotowy-
waæ plany stanu wojenne-
go?

- To nie zaczê³o siê w
Sztabie Generalnym. Sztab
Generalny by³ wykonawc¹
decyzji politycznych. Trze-
ba by wiêc siêgn¹æ do mate-
ria³ów Komitetu Obrony
Kraju, przypuszczam, z je-
sieni 1980 r. Natomiast kon-
cepcja stanu wojennego doj-

rza³a w marcu 1981 r. 27
marca gen. Jaruzelski pod-
pisa³ trzy najwa¿niejsze do-
kumenty: Myœl przewodni¹
wprowadzenia stanu wojen-
nego, Centralny plan dzia³a-
nia wojska i Centralny plan
kierowania pañstwem.

- Czy du¿o osób wie-
dzia³o, ¿e stan wojenny jest
przygotowywany?

- Przy planowaniu
tego typu przedsiêwziêcia,
podobnie jak przy planach
na czas wojny czy rozwoju

si³ zbrojnych, zawsze praco-
wa³o w¹skie grono osób. Te
sprawy by³y trzymane w ta-
jemnicy. Natomiast w mia-
rê zbli¿ania siê daty wpro-
wadzenia stanu wojennego
wiedzieliœmy coraz wiêcej i
coraz wiêcej osób o tym wie-
dzia³o. Nie da³o siê zamkn¹æ
tej pracy w obrêbie Sztabu
Generalnego. Jako szef Od-
dzia³u Gotowoœci Bojowej i
Dowodzenia musia³em
wspó³pracowaæ a to z kwa-
termistrzostwem, a to z In-
spektoratem Techniki, ze
sztabami okrêgów i rodza-
jów si³ zbrojnych. Jak trze-
ba by³o uszczelniæ granicê
powietrzn¹ - musia³em to
konsultowaæ ze specjalista-
mi z Obrony Przeciwlotni-
czej Kraju, w sprawie gra-
nicy morskiej - z marynark¹
wojenn¹. I tak dalej.

- Szykowaliœcie siê.
- Czy by³em przeko-

nany, ¿e stan wojenny bêdzie
wprowadzony, czyli ¿e to, co
planowaliœmy, bêdzie uru-
chomione? Nikt nie wiedzia³
do koñca, czy to bêdzie uru-
chomione. Absolutnie. Pla-
ny by³y, ale równie dobrze
mog³y le¿eæ do tej pory
gdzieœ w sejfach. Podobnie
jak z planami na czas woj-
ny. Plany by³y, ale wojny na
szczêœcie nie by³o.

- Jedna rzecz to
przygotowaæ plany, druga
to decyzja polityczna o ich
uruchomieniu?

- Oczywiœcie, ¿e tak.
- By³ jakiœ wariant,

który zak³ada³ pomoc
wojsk radzieckich?

- Nigdy z czymœ takim
siê nie spotka³em. S³ysza³em
coœ wrêcz przeciwnego.

- Kiedy siê pan do-
wiedzia³, ¿e stan wojenny
zostanie wprowadzony?

- 12 grudnia, wieczo-
rem. Chocia¿ wtedy te¿ nie
wiedzieliœmy, ¿e bêdzie on
wprowadzony. Teraz wiemy,
¿e ostateczna decyzja zosta-
³a podjêta ok. godz. 14.

- A kiedy pan siê do-
wiedzia³?

- Gdy dosta³em zada-
nie przygotowania szyfro-
gramu do wojsk, uruchomie-
nia tej ca³ej maszynerii.
Wtedy ju¿ wiedzia³em.

- By³ pan w siedzibie

Sztabu Generalnego 13
grudnia?

- Tak, by³em. Mieli-
œmy wyjechaæ na jak¹œ kon-
trolê. To by³o tak legendo-
wane. Byliœmy wiêc prze-
brani w mundury polowe,
d³ugie buty. Potem zrozu-
mieliœmy tego sens. Wy-
je¿d¿a³y grupy operacyjne
na stanowiska dowodzenia
poza Sztab Generalny, poza
Warszawê. Od nas grupa
operacyjna te¿ wyjecha³a.

- W rejony zeœrodko-
wania wojsk?

- W ró¿ne miejsca. 13
grudnia wojska znalaz³y siê
w rejonach zeœrodkowania.
Na podstawie szyfrogramu
podpisanego przez szefa
Sztabu.

- Czyli wysz³y z gar-
nizonów.

- Wojska Obrony Po-
wietrznej Kraju, Marynarka
Wojenna, wojska lotnicze,
Wojska Ochrony Pogranicza
pozostawa³y w swoich gar-
nizonach. One nie wycho-
dzi³y, wykonywa³y zadania
zwi¹zane z zabezpieczeniem
przestrzeni powietrznej kra-
ju, granicy morskiej i l¹do-
wej, zabezpieczeniem samo-
lotów na lotniskach, z popra-
wieniem pola radiolokacyj-
nego, tak ¿ebyœmy mieli roz-
poznanie obni¿one do ni¿-
szego pu³apu. Opuœci³y gar-
nizony tylko wojska l¹dowe.
Te podleg³e dowódcom
okrêgów. Plus ch³opcy w
czerwonych beretach. Oni z
kolei mieli specjalne zada-
nia, np. opanowania w War-
szawie obiektów radia i te-
lewizji, tudzie¿ jeszcze in-
nych. Do rana 13 grudnia
praktycznie wszyscy ju¿ byli
na swoich miejscach.

Wojsko wysz³o

z koszar
- Machina zadzia³a-

³a?
- Zgodnie z planami,

które by³y zdeponowane w
siedzibach okrêgów i odpo-
wiednich jednostek. Wszyst-
ko by³o odpowiednio skoor-
dynowane. Rozpoznane by³y
rejony zeœrodkowania.

- Nie w miastach?
- Nie, bo nikt nie mia³

zamiaru wkraczaæ do miast.
Wojsko mia³o zabezpieczaæ

dzia³ania milicji i ZOMO. I
zajê³o rejony w pobli¿u
aglomeracji. Pokrywa³y siê
one z tymi, które mia³y za-
j¹æ jednostki radzieckie, cze-
chos³owackie i wschodnio-
niemieckie, o czym dowie-
dzieliœmy siê w grudniu
1980 r., u marsza³ka Ogar-
kowa. Rejony te zajê³y na-
sze wojska.

- Specjalnie?
- Specjalnie.
- Dlaczego?
- Tu chodzi³o o to,

¿eby byæ w pobli¿u aglome-
racji, je¿eli bêdzie potrzeba
wsparcia akcji milicyjnych.
Ale jednoczeœnie byliœmy w
polu. Czyli najbardziej mo-
bilnej czêœci wojsk l¹do-
wych nie da³oby siê zablo-
kowaæ w koszarach.

- Tak jak Czechów w
1968 r.

- Nawet jeszcze przed
stanem wojennym jedna
trzecia wojsk l¹dowych
przebywa³a na poligonach.
Rotacyjnie. ¯eby nikt nas
nie zaskoczy³ w koszarach.

- Ale to by³a decyzja
polityczna? Kierownic-
twa?

- To by³a decyzja po-
lityczna, absolutnie. K³ania
siê stara zasada Clausewit-
za: polityka to inteligencja,
wojna to narzêdzie. Wnio-
sek: myœlenie wojskowe
musi siê podporz¹dkowaæ
myœleniu politycznemu. Ko-
niec, kropka.

- Czyli gdyby Rosja-
nie chcieli wyl¹dowaæ, nie
mieliby gdzie.

- Mówimy o rejonach
zeœrodkowania, a nie o l¹do-
wiskach ani lotniskach. De-
sant mo¿e l¹dowaæ w ró¿-
nym terenie. By³em na ma-
newrach "Zachód-81", nie-
daleko Miñska bia³oruskie-
go, na poligonie, gdzie z gen.
Molczykiem obserwowali-
œmy æwiczenia 7. Gwardyj-
skiej Dywizji Powietrzno-
Desantowej. Dowodzi³ ni¹
póŸniejszy genera³ i wicemi-
nister obrony Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, W³adis³aw
Acza³ow. Widzia³em na w³a-
sne oczy, jak ta dywizja l¹-
dowa³a. W ci¹gu 48 minut
wyl¹dowa³o 6,1 tys. ¿o³nie-
rzy i 300 jednostek ró¿no-

Rok 1981. Polska, ZSRR, stan wojenny. Widziane ze Sztabu Generalnego.

Szykowana była pełzająca interwencja

Gen. Franciszek Pucha³a
Przyszed³em do pracy w Sztabie Generalnym w

marcu 1980 r. Obj¹³em stanowisko Szefa Oddzia³u Go-
towoœci Bojowej i Dowodzenia w Zarz¹dzie Operacyj-
nym w tej instytucji. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, sama
nazwa tego oddzia³u wskazuje na to, ¿e musia³em zaj-
mowaæ siê problemami gotowoœci bojowej ca³ych si³
zbrojnych. Niezale¿nie od tego - wojennym systemem
dowodzenia. Bo taki by³ organizowany na najgorsze cza-
sy. By³em wspó³autorem dyrektyw o gotowoœci bojowej
si³ zbrojnych. Wspó³pracowa³em z instytucjami central-
nymi. Z G³ównym Zarz¹dem Szkolenia Bojowego, z
dowódcami okrêgów, rodzajów si³ zbrojnych, z instytu-
cjami w Warszawie - pionem kwatermistrzowskim, pio-
nem s³u¿b technicznych, z szefostwem wojsk ³¹cznoœci...
To proste - nie ma dowodzenia bez ³¹cznoœci, nie ma go-
towoœci bojowej bez kwatermistrzowskiego zabezpiecze-
nia.

Cd. str. 4
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rodnego uzbrojenia, z trans-
porterami opancerzonymi
w³¹cznie. Na platformach.
Acza³ow we wspomnie-
niach pisze, ¿e to jego dywi-
zja i dywizja kolegi mia³y
zadanie opanowania War-
szawy. Lini¹ rozgraniczenia
mia³a byæ ul. Marsza³kow-
ska. Obaj z podw³adnymi
dowódcami prowadzili re-
konesans w Warszawie.
Rozpoznawali obiekty, któ-
re mieli opanowaæ. By³y
wœród nich m.in. siedziby
parlamentu i innych w³adz
pañstwa, a tak¿e PZPR. W
planach by³o internowanie
cz³onków polskich w³adz, a
w pierwszej kolejnoœci ge-
nera³ów Jaruzelskiego i Si-
wickiego.

Dawid i Goliat
- To wszystko mia³o

mieæ miejsce w grudniu
1980 r. W ramach æwiczeñ
"Sojuz-80". Wtedy te¿ do-
wiedzieliœcie siê o planowa-
nych miejscach zeœrodko-
wañ wojsk radzieckich.

- Æwiczenia sojuszni-
cze organizowaliœmy nieje-
den raz. Ale przygotowywa³
to sztab Zjednoczonych Si³
Zbrojnych Uk³adu War-
szawskiego. Tymczasem
marsza³ek Ogarkow nie by³
szefem sztabu ZSZ, tylko
szefem sztabu Armii Ra-
dzieckiej. Si³ zbrojnych
Zwi¹zku Radzieckiego. To
jest ró¿nica! Po drugie, ter-
min æwiczeñ. Przygotowy-
wano je na grudzieñ. Przed
œwiêtami Bo¿ego Narodze-
nia. To jeszcze by³a niewiel-
ka sprawa, oni na takie rze-
czy nie zawsze zwa¿ali. By³
to jednak koniec roku. Czas,
kiedy œrodki materia³owe,
finansowe przewidziane na
dany rok ju¿ s¹ "rozchodo-
wane".

- Czyli taki termin
æwiczeñ to nie rutyna, tyl-
ko decyzja polityczna?

- Dalej - jak siê zo-
rientowaliœmy, ile tych
wojsk ma wkroczyæ na tzw.
æwiczenie "Sojuz-80", by³o
widaæ, ¿e u nas nie ma ta-
kich poligonów, które by to
pomieœci³y. To by³ kolejny
ewenement - æwiczenie, któ-
re mia³o obj¹æ ca³y obszar
kraju. Do Polski mia³o
wkroczyæ w pierwszym eta-

pie piêæ-szeœæ dywizji, a w
drugim - 22. W tym 15 ra-
dzieckich. A gdzie oni zajê-
liby miejsca? Nie na poligo-
nach. W³aœnie w rejonach
aglomeracji.

- By³aby taka pe³za-
j¹ca interwencja. Baliœcie
siê tego?

- Oczywiœcie, ¿e tak.
Zdawaliœmy sobie sprawê z
tego, czym my dysponuje-
my, a czym ewentualni inter-
wenci. Nasze si³y to 15 dy-
wizji, Rosjan - 59. Plus szeœæ
wschodnioniemieckich i
dziesiêæ czechos³owackich.
Poza tym po spotkaniu u
marsza³ka Ogarkowa ju¿
wiedzieliœmy...

- ...co siê szykuje?
- Zgoda. I co istotne -

nasze kierownictwo sprzeci-
wi³o siê prowadzeniu takie-
go "Sojuza". Genera³owie
Jaruzelski i Siwicki, tak¿e
ówczesny I sekretarz KC
partii, Stanis³aw Kania. I to
æwiczenie nie rozpoczê³o siê
u nas, ale wokó³ naszych
granic. I kierowa³ nim mar-
sza³ek Ustinow, minister
obrony Zwi¹zku Radziec-
kiego, a wiêc nie g³ównodo-
wodz¹cy wojsk Uk³adu War-
szawskiego marsza³ek Kuli-
kow. By³y te¿ kolejne æwi-
czenia - "Sojuz-81", które
zaplanowano na nastêpny
rok. Rozpoczê³y siê w mar-
cu i zosta³y przed³u¿one o
dwa tygodnie po awanturze
w Bydgoszczy. Wtedy ju¿
kierowa³ nimi sztab Zjedno-
czonych Si³ Zbrojnych. Ale
znowu - rekonesanse, prze-
grupowania, obsada na cen-
tralnym stanowisku dowo-
dzenia Obrony Powietrznej
Kraju i szereg innych rozwi-
niêtych elementów. By³y
nawet uruchamiane mosty
powietrzne. W rozmaity spo-
sób je t³umaczono, ró¿ne
by³y legendy. Wiedzieliœmy,
czemu to mo¿e s³u¿yæ.

Jak kalkuluje

Moskwa
- To by³a manifesta-

cja Moskwy czy przygoto-
wanie siê do dzia³ania?

- Mo¿na to uznaæ i za
przygotowywanie do inwa-
zji, bardzo kosztowne, i za
demonstracjê si³y. Dlaczego
tak? Mamy doœwiadczenia,
z Wêgier, z Czechos³owacji,
z Afganistanu. Oni nie byli

skorzy od razu tam lecieæ,
zaprowadzaæ swoje porz¹d-
ki. Zawsze kalkulowali. Za-
nim weszli do Afganistanu,
by³o kilka miesiêcy przygo-
towañ, wahañ. A w koñcu
decyzja Bre¿niewa: wpie-
riod! Do Czechos³owacji...
Najpierw by³y æwiczenia
"Szumawa". Potem æwicze-
nia "Pochmurne lato". A po-
tem dopiero operacja "Du-
naj". By³o wiêc stopniowa-
nie, eskalacja. Najpierw
æwiczy³y sztaby, potem szta-
by z jakimiœ ograniczonymi
wojskami, a potem dopiero
rusza³a ca³a armada.

- Gdy Biuro Poli-
tyczne zdecydowa³o...

- Wiêc musiano zak³a-
daæ, ¿e i u nas przygotowuj¹
interwencjê na wzór czecho-
s³owacki z 1968 r. Wszyst-
kie interwencje zaczyna³y
siê od æwiczeñ. Ma³ych,
wiêkszych, by³a ich eskala-
cja, a potem by³a decyzja
polityczna - i jechali. Plany
by³y przygotowane. Ka¿da
jednostka wiedzia³a, co ma
robiæ. Na tym polega woj-
sko. Oczywiœcie, teraz ktoœ
mo¿e powiedzieæ: nie we-
szli, czyli nie ma pan racji.
Ale my nie mamy wgl¹du do
istotnych dokumentów. A ¿e
plany inwazji by³y - potwier-
dzili to w 1987 r. na konfe-
rencji miêdzynarodowej w
Jachrance i Kulikow, i Grib-
kow, i Szachnazarow.

- Ale oni mówi¹, ¿e
nie chcieli wejœæ.

- Weszliby, gdyby
musieli. Tak to bywa³o. Cha-
rakterystyczn¹ opiniê mo¿e-
my przeczytaæ w raporcie
po³¹czonych wywiadów Sta-
nów Zjednoczonych. Otó¿
gdyby siê okaza³o, ¿e sytu-
acja w Polsce rozwija siê w
takim kierunku, ¿e zagra¿a
to interesom Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, toby weszli. A
kiedy? Kiedy nast¹pi³yby
niekorzystne z punktu wi-
dzenia Moskwy zdarzenia.
Np. wojna domowa wybu-
cha w Polsce. A czy nie mo-
g³o do tego dojœæ przy zna-
nym wówczas stanie emo-
cji? Mog³o. Albo taka sytu-
acja: PZPR traci w³adzê. A
co to znaczy, je¿eli ta w³a-
œnie partia traci w³adzê?
Rosjanie uznaj¹, ¿e nie ma
gwaranta przynale¿noœci
Polski do Uk³adu Warszaw-

skiego. Podobnie to przed-
stawia³ Szachnazarow w Ja-
chrance. Teraz ktoœ mo¿e
powiedzieæ: ale "Solidar-
noœæ" mog³a to zagwaranto-
waæ. Nie wiemy jednak, czy
wtedy ktoœ to gwarantowa³.
Szykowa³y siê ponoæ jakieœ
komitety powitalne. A do
Uk³adu Warszawskiego na-
le¿eliœmy a¿ do jego rozwi¹-
zania, kiedy byliœmy ju¿
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, a
nie PRL.

- A nie by³o tak, ¿e
mieli wojsko zaanga¿owa-
ne w Afganistanie, wiêc...

- Proszê pana, w 1980
r. w Afganistanie przebywa-
³o szeœæ dywizji radzieckich,
w sumie 85 tys. ¿o³nierzy. W
apogeum interwencji bra³o
w niej udzia³ 110 tys. ¿o³nie-
rzy. Tymczasem w najbli¿-
szym otoczeniu Polski i na
jej terytorium stacjonowa³o
59 dywizji radzieckich. Do
tego dodajmy dywizje sta-
cjonuj¹ce w europejskiej
czêœci ZSRR.

Uk³ad Warszawski

na zawsze
- A by³o mo¿liwe, by

zgodzili siê na wyjœcie Pol-
ski z Uk³adu Warszawskie-
go?

- Raczej nigdy. Mieli-
œmy przyk³ady. I to by³y
przyk³ady dla nas istotne.
Wêgry 1956 r. - kiedy we-
szli tam Rosjanie i zrobili
pogrom? Kiedy Imre Nagy
wrêcz powiedzia³, ¿e Wêgry
wyjd¹ z Uk³adu Warszaw-
skiego. To zdecydowa³o.
Warte uwagi s¹ wspomnie-
nia gen. Majorowa, który w
1968 r. kierowa³ wojskami
radzieckimi na S³owacji.
Zanim nast¹pi³a inwazja,
wszystko by³o przygotowa-
ne. A symptomy by³y do-
k³adnie takie same jak w
Polsce. Nie dogadali siê nad
Cis¹, zebrali wiêc wszyst-
kich dowódców w Sztabie
Generalnym w Moskwie. Z
Biura Politycznego KC
KPZR przyjecha³ minister
obrony. Odprawa trwa³a 45
minut, z zegarkiem w rêku.
Nie by³y tu stawiane zada-
nia - dowódcy znali je wcze-
œniej. Sprawdzono tylko, czy
s³uchaj¹cy je rozumiej¹,
uszczegó³owiono je. I wpie-
riod. Na drugi dzieñ rano
opanowane by³y najwa¿niej-

sze lotniska. Jednostki armii
czechos³owackiej pozosta-
wa³y w koszarach. Prezy-
dent Czechos³owacji da³ taki
rozkaz.

- A Wojsko Polskie z
koszar wyprowadzono.
Jedna trzecia by³a na poli-
gonach.

- Tak by³o przed sta-
nem wojennym. A na czas
stanu wojennego wojska l¹-
dowe, te najwa¿niejsze, ope-
racyjne, uderzeniowe, wy-
sz³y poza koszary.

- To by³ straszak? Ile
one mog³y siê broniæ? Ile
mia³y amunicji?

- Nasze wojska? Trud-
no tak kalkulowaæ.

- A gdyby?
- ¯o³nierze polscy by

walczyli, to nie ulega w¹t-
pliwoœci. Zw³aszcza gdy
wkroczyliby Niemcy. W
myœl planów inwazji dwie
dywizje wojsk NRD mia³y
wkroczyæ na Pomorze Za-
chodnie.

- A czy przewidywa-
no wejœcie do Polski wojsk
z 375-tysiêcznej Armii Ra-
dzieckiej stacjonuj¹cej w
NRD?

- Z tego, co wiedzieli-
œmy, Grupa Wojsk Radziec-
kich w Niemczech mia³a nie
wkraczaæ. Tam chyba mia³a
pilnowaæ interesów ZSRR -
za £ab¹ stali silni przeciw-
nicy.

- W 1981 r. Rosjanie
utrzymywali miêdzy swo-
im terytorium a bazami w
Polsce mosty powietrzne.

- Wiedza na ten temat
pochodzi³a z Centralnego
Stanowiska Dowodzenia
Wojsk Obrony Powietrznej
Kraju. Oni maj¹ ca³¹ prze-
strzeñ powietrzn¹ na podgl¹-
dzie. Stamt¹d wiedzieliœmy,
ile œmig³owców, ile samolo-
tów przelatuje nad nami.
Wiedzieliœmy, ile, ale nie
wiedzieliœmy, co maj¹ na
pok³adzie. To by³o w okre-
sie æwiczeñ "Sojuz-81". I
znowu - æwiczenia æwicze-
niami, a przy okazji æwiczeñ
rozpoznanie i wzmacnianie
za pomoc¹ mostów po-
wietrznych. A co najwa¿-
niejsze - po æwiczeniach zo-
sta³a ca³a infrastruktura s³u-
¿¹ca dowodzeniu: stanowi-
ska dowodzenia, sieci i wê-

Szykowana była pełzająca interwencja
Cd. ze str. 3
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z³y ³¹cznoœci, z troposfe-
ryczn¹ w³¹cznie. Równie¿
obsada personalna.

- To wa¿ne?
- Oczywiœcie. Jest ta-

kie pojêcie: "przejmowanie
dowodzenia na siebie". Czy-
li najpierw wysuwam w re-
jon operacji stanowisko do-
wodzenia, a wojska siedz¹ w
garnizonach albo w rejonach
zeœrodkowania. Wiedz¹, ja-
kie maj¹ zadania, czekaj¹. A
potem dajê sygna³, krótkie
has³o, i uruchamia siê ca³¹
machinê. Wojska id¹ tam,
gdzie trzeba. A chcê przypo-
mnieæ, ¿e wojska naszych
sojuszników czeka³y jeszcze
w 1982 r.

A w 1981 r. rosyjskie
wojska sta³y w garnizo-
nach czy w rejonach ze-
œrodkowania?

- Czêœæ æwiczy³a w
ramach "Sojuz-81". Czesi
te¿ æwiczyli, podobnie
Niemcy, czêœciowo u nas, a
czêœciowo tylko na swoich
terytoriach. Pó³nocna Grupa
Wojsk Radzieckich zawsze
by³a gotowa. W okresie pol-
skiego prze³omu w paŸdzier-
niku 1956 r. maszerowali na
Warszawê. Te wszystkie si³y
by³y gotowe do dzia³ania.

Co siê dzia³o w

Legnicy i w

Rembertowie?
- A co podczas æwi-

czeñ dzia³o siê w Legnicy?
- W Legnicy marsza-

³ek Kulikow mia³ stanowi-
sko dowodzenia. W 1981 r.
skokowo zwiêkszono jego
obsadê, nasycono oficerami
radzieckimi. By³o ich ok.
230. Warto pamiêtaæ, ¿e w
czasie inwazji w 1968 r. ob-
sada personalna sztabu by³a
o po³owê mniejsza. Wnioski
narzuca³y siê same. Ma³o
tego - w Rembertowie pod
Warszaw¹, w tamtejszych
koszarach radzieckiej jed-
nostki ³¹cznoœci, by³o stano-
wisko dowodzenia Sztabu
Generalnego Armii Radziec-
kiej, a na nim czuwa³a ra-
dziecka grupa operacyjna.
Trwa³y ci¹g³e dy¿ury w sie-
dzibie przedstawiciela mar-
sza³ka Kulikowa przy ul.
Winnickiej w Warszawie.
Chcieli nawet przywróciæ
instytucjê doradców przy
naszych dowódcach dywizji.

- W Rembertowie

by³o jedno stanowisko do-
wodzenia, a drugie w Le-
gnicy.

- W Rembertowie
by³a niewielka grupa opera-
cyjna. Ale co wa¿ne - ra-
dzieckiego Sztabu General-
nego! To jakby wysuniête
stanowisko dowodzenia
Moskwy. Tak to jest w woj-
sku. Organizuje siê g³ówne
stanowisko dowodzenia, a
na wszelki wypadek - zapa-
sowe. Zniszcz¹ mi jedno sta-
nowisko, to mam drugie. A
jeszcze s¹ WSD - wysuniête
stanowiska dowodzenia,
które przybli¿aj¹ mnie do
przeciwnika.

- Sk¹d to wiedzieli-
œcie?

- Trudno mi o pew-
nych szczegó³ach mówiæ.
My te¿ mieliœmy swoje oczy
i uszy. By³o wiele sygna³ów
œwiadcz¹cych o tym, ¿e to
nie jest tylko demonstracja.
¯e to s¹ przygotowania.
Oczywiœcie by³a to te¿ for-
ma nacisku. Tylko gdyby to
by³a forma dla formy, rodzi
siê pytanie: ile to kosztowa-
³o ówczesny, biedny ju¿
przecie¿ Zwi¹zek Radziec-
ki? Mo¿na w koñcu naciskaæ
inaczej, bezkosztowo - po-
litycznie, ekonomicznie.
Czynnik militarny u¿ywany
jest na samym koñcu.

- Gdy w sztabie ob-
serwowaliœcie te przygoto-
wania, to czego siê spodzie-
waliœcie?

- Spodziewaliœmy siê
najgorszego. ¯e - pomog¹.
Nieproszeni wejd¹. Zarzuca
siê gen. Jaruzelskiemu, ¿e
jakoby mia³ prosiæ Rosjan,
by weszli. Spójrzmy na dzia-
³ania naszego wojska - czy
to mia³o byæ zaproszenie?
Sam Kukliñski temu zaprze-
cza. Mówi: "Mija³bym siê z
prawd¹, gdybym mówi³, ¿e
oczekiwali pomocy". Kuli-
kow te¿ to mówi.

- Jak to siê sta³o, ¿e
stan wojenny siê uda³?

- Jest du¿o przyczyn.
Po pierwsze, precyzyjne pla-
nowanie i koordynacja. Jest
to niew¹tpliwa zas³uga wie-
lu oficerów.

- Kukliñskiego te¿?
- By³ zaanga¿owany

w tê maszyneriê. O stanie
wojennym naprawdê wie-
dzia³ wszystko. W którymœ
z udzielonych wywiadów
nazwa³ siê nawet jednooso-

bowym sekretariatem do
tych spraw. Wracaj¹c do po-
przedniego pytania, pragnê
podkreœliæ dyscyplinê woj-
ska. ¯o³nierze okazali siê
wysoce zdyscyplinowani,
odpowiedzialni i sprawni.
Nawet ¿o³nierze Obrony Te-
rytorialnej Kraju. To oni w
œciœle okreœlonym terminie
zajêli wszystkie obiekty za-
planowane do ochrony. Ju¿
nie mówiê o czerwonych
beretach. Ponadto wszyscy
rezerwiœci, którzy mieli
przydzia³y mobilizacyjne,
je¿eli dotar³a do nich karta
powo³ania, rzucali wszystko
i do woja. To œwiadczy o
wielkim zdyscyplinowaniu.
I nastêpna przyczyna - spo-
³eczeñstwo. Po pierwsze,
by³o ju¿ wszystkim zmêczo-
ne. By³y sygna³y: róbcie coœ
itd. Z 9 na 10 grudnia gen.
Jaruzelski prowadzi³ w szta-
bie odprawê z dowódcami
rodzajów si³ zbrojnych i
okrêgów. Oni wiedzieli, co
siê dzieje w terenie. Mówi-
li: rêce opadaj¹, ludzie do-
magaj¹ siê, ¿eby coœ z tym
zrobiæ. Na 17 grudnia Za-
rz¹d Re-gionu Mazowsze
zapowiedzia³ marsz gwiaŸ-
dzisty na Warszawê. Wszyst-
ko mog³o siê wymkn¹æ spod
kontroli. Znana jest psycho-
logia t³umu. Nad tym
wszystkim wisia³a groŸba
inwazji.

Co wiedzia³

Kukliñski?

Posiedzenie Uk³adu

Warszawskiego w Moskwie.

Od lewej: gen. Wojciech Ja-

ruzelski, p³k Ryszard Kukliñ-

ski

- A czym w ogóle zaj-
mowa³ siê Kukliñski w
Sztabie Generalnym?

- W Zarz¹dzie Opera-
cyjnym Sztabu Generalnego
kierowa³ Oddzia³em I, Pla-
nowania Strategiczno-
Obronnego. Ten oddzia³, w
odró¿nieniu od mojego, zaj-

mowa³ siê przede wszystkim
planowaniem rozwoju woj-
ska i wspó³prac¹ ze Sztabem
Zjednoczonych Si³ Zbroj-
nych Uk³adu Warszawskie-
go.

- Na czym ta praca
polega³a?

- Nie planowano tam
dzia³añ wojennych. Sporz¹-
dza³o siê np. piêcioletnie
plany rozwoju wojsk i si³
morskich wydzielanych z
Wojska Polskiego w sk³ad
Zjednoczonych Si³ Zbroj-
nych Uk³adu Warszawskie-
go na czas ewentualnej woj-
ny. By³y one uzgadniane ze
sztabem ZSZ UW. Tym
uzgodnieniom towarzyszy³y
niesamowite przepychanki,
bo oni zawsze chcieli du¿o.
Czasami wyra¿ano zgodê na
zapisy, ot tak, dla œwiêtego
spokoju, na tzw. dywizje na
papierze. Ale przede wszyst-
kim to myœmy liczyli, kalku-
lowali i mówili, ¿e nie damy
rady. W koñcu, po uzgodnie-
niach, protoko³y by³y podpi-
sywane. A potem trzeba by³o
czuwaæ, jak s¹ realizowane,
czyli gromadziæ odpowied-
nie dokumenty sprawoz-
dawcze. To by³y solidne
teczki. Je¿eli sk³adalibyœmy
je przez dziesiêæ lat i poli-
czyli stronami, to nazbiera-
³oby siê tego kilkanaœcie ty-
siêcy stron. Plany, korespon-
dencja, rozliczanie planów,
protoko³y, sprawozdania...
Powstawa³y sterty doku-
mentów. Ponadto sprawoz-
dania i wnioski z æwiczeñ, z
doœwiadczeñ. A dlaczego to
mówiê? Je¿eli niektórzy
eksperci twierdz¹, ¿e Ku-
kliñski przes³a³ na Zachód
tysi¹ce stron materia³ów, to
powstaje pytanie: jakich
materia³ów? I sk¹d mia³
znaæ najwiêksze tajemnice
Zwi¹zku Radzieckiego?
Sk¹d móg³ wiedzieæ wszyst-
ko o jego si³ach zbrojnych,
o rzeczywistych planach
strategiczno-operacyjnych
ZSRR, skoro nie zna³ tego
nawet gen. Jaruzelski? Nie
zna³ tego premier polskiego
rz¹du, minister obrony, szef
Sztabu Generalnego.

- Mo¿e dedukowa³ z
korespondencji, z pytañ?

- O tym nie dyskuto-
wano nawet na posiedze-
niach Doradczego Komite-
tu Politycznego Uk³adu. Po-
dobnie jak inne armie Uk³a-

du Warszawskiego znaliœmy
tylko swoje plany, a nie ra-
dzieckie. Nasi przedstawi-
ciele pracuj¹cy w sztabie
Zjednoczonych Si³ Zbroj-
nych te¿ znali nasze plany, a
nie radzieckie. Za to radziec-
cy znali plany wszystkich
pozosta³ych armii.

- Wiêc co zna³ Ku-
kliñski?

- Zna³ plany rozwoju
naszego wojska i treœci do-
kumentów æwiczebnych.
Zna³ szereg niejawnych
opracowañ teoretycznych
zamieszczanych w facho-
wych periodykach wojsko-
wych. No i zna³ plany stanu
wojennego, wspó³pracowa³
z sekretariatem Komitetu
Obrony Kraju i z Minister-
stwem Spraw Wewnêtrz-
nych.

- I te plany przeka-
za³ Amerykanom.

- Wiele mówi¹ca by³a
reakcja po jego dezercji.
Otó¿ niczego w tych planach
nie zmieniono! Ani przecin-
ka! Oficerowi obiektowe-
mu, który odpowiada³ za
kontrwywiadowcze zabez-
pieczenie Zarz¹du i który
du¿o czasu spêdza³ z Ku-
kliñskim, w³os z g³owy nie
spad³, przeniesiono go tylko
na inne stanowisko. Przyje-
cha³ do Polski marsza³ek
Kulikow ze swoj¹ œwit¹ - i
nic. Nic nie zmieniano. Na-
wet w planach operacyjnych
na czas wojny!

Nikt siê nie ba³, ¿e
Amerykanie przeka¿¹ pla-
ny "Solidarnoœci"? Ujaw-
ni¹ je?

- ...
Amunicja by³a

w skrzyniach
- Jaka by³a reakcja

spo³eczeñstwa na stan wo-
jenny?

- Rankiem 13 grudnia
podjecha³em na chwilê ze
sztabu do domu. ̄ ona, dzie-
ci - wszyscy przestraszeni.
Patrzê na ulicê, stoj¹ skoty.
Mnie samego ciarki przesz³y
na widok tego, co narobili-
œmy! Ale patrzê - stoj¹ kok-
sowniki, nic nadzwyczajne-
go siê nie dzieje, jest spo-
kój... W sztabie ju¿ przed
stanem wojennym powo³a-
liœmy grupê, która zbiera³a
meldunki. Z terenu, stamt¹d,
gdzie sta³o wojsko. Przycho-

Szykowana była pełzająca interwencja
Cd. ze str. 4

Cd. str. 6
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dzi³a miejscowa ludnoœæ,
czêstowa³a herbat¹ ¿o³nie-
rzy. Jakieœ paczki na œwiêta
im szykowano. Oczywiœcie
by³y te¿ inne postawy, nie
powiem, ¿e wszyscy klaska-
li.

- Pó³ na pó³...
- Mam kolegów, któ-

rzy dowodzili wtedy dywi-
zjami. Strajkuj¹cy robotnicy
zajmowali takie stanowisko:
przerwiemy strajk, je¿eli
dogadamy siê z wojskiem.
Ale nie z milicj¹. W kopalni
Wujek pod ziemi¹ by³ mój
kolega, pu³kownik z 10. dy-
wizji z Opola. Syn górnika.
Gdyby nie ta cholerna pro-
wokacja, to oni normalnie
by ten strajk przerwali. Bo
dogadywali siê z wojskiem.
A gdyby oni przerwali, ca³y
Œl¹sk poszed³by do domu.

- Wojsko by nie
strzela³o?

- Wojsko nigdzie nie
strzela³o. Dlaczego? W od-
ró¿nieniu od Grudnia '70,

kiedy panowa³ totalny ba³a-
gan, to wszystko by³o uregu-
lowane w dekrecie o stanie
wojennym i innych doku-
mentach. Otó¿ dowódca nie
móg³ podj¹æ decyzji o u¿y-
ciu broni, o tym mo¿na by³o
decydowaæ na szczeblu cen-
tralnym, i to zgodnie z de-
kretem. Niezale¿nie od tego
szef Sztabu Generalnego
gen. Florian Siwicki wyda³
zarz¹dzenie, aby amunicja
by³a zdeponowana w za-
plombowanych skrzynkach.
I dowódca mia³ tego pilno-
waæ. ¯o³nierze nie mieli
amunicji! Œlepaki mieli.
Wszystko po to, ¿eby nie
by³o okazji nawet przypad-
kowego u¿ycia broni.

- 14, 15 grudnia ju¿
wiedzieliœcie, ¿e to wszyst-
ko dobrze wychodzi.

- Wiedzieliœmy ju¿ 13
grudnia, w godzinach wie-
czornych, ¿e ca³a maszyne-
ria zadzia³a³a tak, jak by³o to
planowane.

- Obawialiœcie siê, ¿e

Szykowana była pełzająca interwencja
Cd. ze str. 5 przyjdzie "pomoc" ra-

dzieckich?
- Wiedzieliœmy, ¿e oni

dooko³a czuwaj¹. Maj¹ tu
system dowodzenia, obser-
wuj¹, wypytuj¹, oceniaj¹,
wysnuwaj¹ wnioski. Oni te¿
odetchnêli. Podam panu taki
szczegó³. Jest luty 1982 r.
Jedna jedyna nasza delegacja
wojskowa pojecha³a uzgad-
niaæ jakieœ sprawy zwi¹zane
z technik¹ wojskow¹, chyba
z modernizacj¹ czo³gu. I kie-
dy siê zakoñczy³y oficjalne
rozmowy, kiedy usiedli sobie
przy tzw. herbatce, to gospo-
darze naszych o ma³o po rê-
kach nie ca³owali. W rejonie
Lwowa nasi naliczyli ok. 300
czo³gów. To by³ luty 1982 r.,
a oni tam jeszcze stali. Czyli
w 1980 r. stali, przez ca³y
1981 stali i w 1982 - jeszcze
stali. W 1982 r. i Czesi, i
Niemcy te¿ jeszcze byli go-
towi. Wystarczy³ sygna³!

Robert Walendziak
(Przedruk z numeru 50/2010

Przegl¹du- za zgod¹ redakcji)

U Mariana Zimiñskie-
go lekarze stwierdzili roz-
leg³¹ mia¿d¿ycê. Do tego
dochodzi³o wysokie ciœnie-
nie. – Codziennie ³yka³em
garœæ tabletek, a czu³em siê
coraz s³abszy. Mia³em tak
silne bóle w kostkach nóg,
¿e po kilkunastu krokach
musia³em przystawaæ. O
chelatacji dowiedzia³em siê
z gazety. Pomyœla³em, ¿e i
tak gorzej ju¿ byæ nie mo¿e.
Dzisiaj pan Marian jest po
czternastu wlewach.- Ró¿ni-
ca jest ogromna – mówi.
Chodzê szybko, bez bólu i
bez zadyszki.

Zenon Szymañski
skoñczy³ dopiero 50 lat, a
ma za sob¹ zawa³ serca i
wykonan¹ w szpitalu angio-
plastykê. Ale mia¿d¿yca na-
dal siê rozwija³a. – Od zna-
jomego, który mieszka w
Stanach, us³ysza³em, ¿e lu-
dzie z takimi chorobami jak
ja, chodz¹ tam na chelatacjê.
Zdecydowa³em siê poszukaæ
i u nas takiej mo¿liwoœci.
Gdy po 25 zabiegach chela-
cyjnych poczu³em siê zdecy-
dowanie lepiej, wykona³em
badania. Ich wyniki dowio-
d³y, ¿e nie tylko zosta³ zaha-

mowany rozwój choroby,
lecz zmiany zaczê³y siê co-
faæ – wspomina.
Stop dla mia¿d¿ycy

Od wielu lat na ca³ym
œwiecie w profilaktyce i te-
rapii chorób sercowo – na-
czyniowych stosuje siê che-
latacjê. Terapia chelatowa
rozpuszcza blaszki mia¿d¿y-
cowe w naczyniach krwio-

noœnych. Stwierdzono te¿,
¿e oprócz oczyszczania na-
czyñ krwionoœnych, powo-
duje tak¿e powstrzymanie
procesów mia¿d¿ycowych.
EDTA udra¿nia ka¿de na-
czynie pocz¹wszy od naczyñ
w³osowatych, a koñcz¹c na
najwiêkszych arteriach. –
Ca³y sens wlewów do¿yl-
nych polega na tym, ¿e
EDTA powinno byæ podane

tam, gdzie ma wywieraæ
swoje dzia³anie – mówi dok-
tor Dariusz Siwik, od wielu
lat przeprowadzaj¹cy z po-
wodzeniem zabiegi chelata-
cji w Polsce. - W leczeniu
mia¿d¿ycy chodzi, aby do-
tar³ on bezpoœrednio do
uk³adu krwionoœnego, a taki
skutek zapewnia w³aœnie
podanie go poprzez kro-
plówki.

Wysok¹ skutecznoœæ
metody potwierdzi³y opubli-
kowane 1988 roku wyniki
badañ amerykañskich kar-
diologów. Przeprowadzono
je na grupie 2870 chorych.
Poprawê stwierdzono u 93,5
proc. pacjentów z dusznica
bolesn¹, 91 proc. z zaburze-
niami kr¹¿enia koñczyn dol-
nych, 54 proc. z zaburzenia-
mi kr¹¿enia mózgowego.
Metoda oszczêdza chorego i
prowadzi do szybkiego po-
wrotu do aktywnego ¿ycia.
Skuteczna terapia wymaga,
co najmniej 30 zabiegów, a
o ich liczbie decyduje stan
pacjenta oraz dynamika pro-
cesu leczenia. –Metoda nie
jest tania – przyznaje dr Si-
wik, ale jeœli porównamy to
z kosztami przeciêtnej ope-

racji „by – pass” czy angio-
plastyki, ogólny bilans bê-
dzie korzystny dla pacjenta.
Trzeba pamiêtaæ te¿ o tym,
¿e ka¿dy z tych zabiegów
omija tylko krótki, najbar-
dziej zatkany odcinek têtni-
cy, pozosta³ej reszty nawet
nie dotykaj¹c. Chelatacja
oczyszcza ca³y uk³ad kr¹¿e-
nia i w odró¿nieniu od me-
tod inwazyjnych nie jest
obarczona ryzykiem powi-
k³añ. Daje d³ugoletni¹ i za-
awansowan¹ poprawê w le-
czeniu zaawansowanej
mia¿d¿ycy.

 Skutecznie

i bezpiecznie
 Chelatacja jest me-

tod¹ bardzo popularn¹ na
œwiecie, a liczba pacjentów,
którzy poddaj¹ siê zabiegom
stale wzrasta. Tylko w Sta-
nach Zjednoczonych terapiê
z powodzeniem stosuje po-
nad 2000 lekarzy. S¹ oni
zrzeszeni w ACAM (Ame-
rican College for Advace-
ment In Medicine), które
s³u¿y wymianie doœwiad-
czeñ, prowadzeniu badañ
oraz opracowaniu standar-
dów leczenia. Wed³ug staty-
styk ACAM terapiê przepro-

wadza siê rocznie u ponad
miliona pacjentów. W No-
wej Zelandii do standardów
leczenia wesz³o poprzedza-
nie zabiegami chelatacji
wszystkich operacji serca.
W wielu krajach europej-
skich (m.in. w Niemczech i
Austrii) jest to metoda refun-
dowana.

Zdaniem lekarza
Lek. med. Wies³aw

Michalczuk: Moim zdaniem
chelatacja jest jedyna sku-
teczn¹ metod¹ leczenia
mia¿d¿ycy. Ju¿ po 30 zabie-
gach da siê zauwa¿yæ jej
dzia³anie. Dla uzyskania po-
prawy dro¿noœci naczyñ
wskazane jest 50 zabiegów.
Chelatacja powoduje udro¿-
nienie naczyñ, lepsze
ukrwienie wszystkich narz¹-
dów i poprawê ich funkcjo-
nowania. Terapia chroni
przed zawa³em serca, wyle-
wami, poprawia ukrwienie
koñczyn, a tym samym za-
pobiega amputacjom. W
moim przypadku, a chorujê
na chorobê wieñcow¹ od 20
lat, dziêki terapii chelatowej
nast¹pi³a znacz¹ca poprawa

Prawie, co drugi przypadek œmierci spowodowany jest powik³aniami chorób sercowo-naczyniowych. Najczêstsze z nich to nastêpstwa mia¿d¿ycy.

Mia¿d¿ycê mo¿na pokonaæ

Cd. str. 7
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Mia¿d¿ycê mo¿na pokonaæ

wydolnoœci pracy miêœnia
sercowego.

G³ówne wskazania
dla chelaterapii

Choroba wieñcowa,
zawa³ serca, stenty, cukrzy-
ca typu II, zaburzenia kr¹¿e-
nia w nogach (chromanie
przestankowe), zaburzenia

kr¹¿enia mózgowego, cho-
roba Alzheimera

Wiêcej informacji:
www. chelatacja.com

Gabinet Lekarski

Dr Dariusz Siwik

Bia³ystok

ul. Rzymowskiego 43/28

tel. 85-744-97-97

tel. kom. 604 450 000

 

Cd. ze str. 6

W latach 2006 – 2010
w gminie Hajnówka du¿o
zrobiono dla poprawy ¿ycia
mieszkañców. We wsiach, w
oœwietleniu ulicznym, wy-
mieniono tradycyjne ¿arów-
ki na energooszczêdne. Wy-
konano podœwietlenie cer-
kwi w Dubinach, Nowobe-
rezowie i w Orzeszkowie.

W wielu wsiach, opu-
stosza³e budynki szkolne
zosta³y wyremontowane i
urz¹dzono w nich œwietlice
i inne placówki kulturalno-

oœwiatowe, miêdzy innymi
w Nowosadach, Dubinach,
Borysówce.

Du¿o zrobiono w
dziedzinie naprawy dróg.
Asfaltowe nawierzchnie po-
³o¿ono na drogach z Kotów-
ki do Wasilkowa, z Kotów-
ki do Trywie¿y, z Dubin do
Bielszczyzny, z Hajnówki do
Chytrej i dalej do Dubicz
Osocznych, z Dubin Osocz-
nych do Mochnatego, z No-
wosad do Soroczej Nó¿ki,
od szosy wojewódzkiej

To siê chwali

GMINA HAJNÓWKA

(Bia³ystok-Narew-Hajnów-
ka) do Smolanego Sadku
oraz od tej samej arterii do
Borysówki. We wsi Dubiny
po³o¿ono asfalt na siedmiu
ulicach.

Zmodernizowany zo-
sta³ stary budynek szko³y w
Dubinach – otwarto w nim
placówkê etnograficzno-
ekumeniczn¹. Przy szkole
podstawowej i gimnazjum w
Dubinach, wybudowano
salê gimnastyczn¹.

(Jan Cie³uszecki)

BIA£OWIE¯A      BIA£OWIE¯A

Projekt „Infrastruktura bibliotek”

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Bia³owie¿y otrzy-
ma³a dofinansowanie w ra-
mach programu „Infrastruk-
tura bibliotek” realizowanego
ze œrodków pozostaj¹cych w
dyspozycji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Osob¹ odpowiedzialn¹ za
przygotowanie wniosku, kon-
takty z ministerstwem oraz
ca³oœciowe zarz¹dzanie pro-

jektem jest kierownik biblio-
teki – Ludmi³a Kanecka. Za
sprawozdawczoœæ oraz rozli-
czenie projektu odpowiada
ksiêgowa biblioteki – Irena
Jaskó³ka.

W ramach projektu re-
alizowane bêd¹ nastêpuj¹ce
zadania :

* wymiana stolarki
okiennej  i drzwiowej w po-
mieszczeniach bibliotecz-
nych,

* zakup i wymiana wy-
k³adzin pod³ogowych w bi-
bliotece dzieciêcej i dla doro-
s³ych.

Œrodki z dotacji po-
zwol¹ nam poprawiæ warun-
ki lokalowe instytucji, jak i

rozszerzyæ ofertê kulturalno –
edukacyjn¹ dla mieszkañców
naszej gminy. Zakup nowej
wyk³adziny poprawi zdecy-
dowanie estetykê pomiesz-
czeñ. Wymiana okien i stolar-
ki drzwiowej zwiêkszy stan
bezpieczeñstwa obiektu i
funkcjonalnoœæ pomieszczeñ
(zim¹ temperatura spada do
12 stopni), jednoczeœnie po-
zwoli to na zmniejszenie
kosztów ogrzewania obiektu.

£¹czna wartoœæ projek-
tu wynosi  25008 z³, w tym
dofinansowanie z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego  - 20000 z³.

Ludmi³a Kanecka

Nasz lokalny klimat, a i obecna pora zimowa, wyma-
gaj¹ nieco bardziej kalorycznego jedzenia. Dziœ podajemy
przepis na proste, smaczne danie, którym zostaliœmy po-
czêstowani w jednej z leœniczówek. Wszystkie sk³adniki s¹
osi¹galne praktycznie przez ka¿de gospodarstwo domowe.

oko³o 2 kg surowego, niet³ustego boczku,
6 cebulek, 3 marchewki
2 szklanki bia³ego wina (mo¿e byæ domowe z jab³ek

lub bia³ych porzeczek)
³y¿kê sto³ow¹ przyprawy „piêæ smaków”
3 ³y¿ki miodu
sól i pieprz

Marchew pokroiæ w plasterki, cebulki przekroiæ na
pó³ – w³o¿yæ na dno brytfanny. Boczek natrzeæ sol¹, pie-
przem i przypraw¹ piêæ smaków, po³o¿yæ na warzywach,
zalaæ winem i wod¹ aby boczek by³ przykryty p³ynem. Roz-
grzaæ piekarnik do 150 stopni C i wstawiæ brytfannê na ok.4
godziny.

Wyj¹æ, ostudziæ, odlaæ soki z pieczenia i posmaro-
waæ boczek miodem. Wstawiæ do piekarnika w odkrytej
brytfannie na 25 minut, a¿ zrobi siê z³ota, chrupi¹ca skór-
ka.

Podawaæ na ciep³o lub zimno z pieczywem i bia³ym
chrzanem. Smacznego !

( W.Kucharenko )

Zimowa potrawa

Boczek pieczony
w miodzie

Wszyscy niby stwierdzamy, ¿e roœnie kultu-

ra naszego spo³eczeñstwa i to we wszystkich œrodo-

wiskach.Jednym z wyznaczników tej kultury jest

nasz stosunek do zwierz¹t.Na przk³ad Prezydent

Rzeczypospolitej zaprzesta³ polowañ.Coraz lepiej

jest z hodowl¹ - tu standardy wyznacza Unia Euro-

pejska.A jak ¿yj¹, szczególnie w okresie zimy, nasi

przyjaciele,ochroniarze naszych domów i gospo-

darstw - psy ³añcuchowe ?

Podczas podrózy redakcyjnych stwierdzamy,

¿e nie jest najlepiej. Budy s¹ byle jakie, a powinny

byæ na zim¹ ocieplone (styropian zim¹ ogrzewa, la-

tem ch³odzi),³añcuch nie mo¿e byæ za krótki, zwie-

rzê powinno mieæ du¿o swobody ruchu.Woda w

misce nie powinna byæ zamarzniêta, a pies musi piæ

codziennie.Pokarm musi byæ lekko podgrzany i nie

mog¹ to byæ odpadki - pamiêtajmy,¿e pies pocho-

dz¹cy od wilka jest miêso¿erny.Tyle jest teraz ro-

dzajów karmy dla psów - w du¿ych workach taniej

- nie ¿a³uj swemu Burkowi,on Ciebie,Twój dom i

Twoje gospodarstwo chroni 24 godz. na dobê.A

mrozy mamy ostatnio czêste i niema³e.Nieczysto-

œci wokó³ budy musz¹ byæ uprz¹tane - s¹ potencjal-

nym Ÿród³em powa¿nych chorób.Twój zdrowy pies

nigdy gestów przyjaŸni i opieki nie zapomni.   (WIP)

Zimowe psie ¿ycie
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Centrum Okulistyczne

dr J.Michnowskiego
Bia³ystok, ul. Œw. Rocha 12 A, I piêtro

tel.rejestracji: 85 746-05-48

- operacje zaæmy oraz inne zabiegi
okulistyczne

- wszczepianie soczewek
amerykañskiej firmy Alcon
i soczewek akomodacyjnych

- leczenie jaskry;
komputerowe badanie pola

widzenia,laseroterapia
- GDX - urz¹dzenie laserowe mierz¹ce

poziom zaawansowania jaskry
- leczenie cukrzycy:angiografia

fluoresceinowa,laseroterapia
- OCT - nowoczesna diagnostyka jaskry

i siatkówki
- dobór soczewek kontaktowych

- dobór okularów, salon optyczny

CHIRURGIA OKULISTYCZNA
(umowa z NFZ)

Cena dla firm i instytuacji 1,00 z³ +VAT   Nak³ad: 5000 egz.

Pomó¿ chórowi „Tutti Cantare”.

Zostañ sponsorem strategicznym.

Kontakt: dyrygent chóru: Ma³gorzata Mróz,

Hajnówka,  tel. 85 683 27 21
� �


