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94-002 Łódź     DO  

PANA ŁUKASZA KAMIŃSKIEGO 

PREZESA INSTYTUTU PAMIĘCI 

NARODOWEJ 

 

L I S T   O T W A R T Y 

Szanowny Panie Prezesie! 

 

 Dla każdego szarego Kowalskiego to żadna tajemnica, że sądy tak bezwzględne w 

karaniu o nielegalny handel pietruszką okazują dziwną niemoc, jeśli chodzi o ludzi władzy 

oraz zbrodniarzy komunistycznych. 

 W rzeczywistości sprawa przedstawia się znacznie gorzej. Jeśli w czasach PRL 

mieliśmy do czynienia ze zbrodnią sądową to obecnie mamy do czynienia z zaplanowaną i 

kierowaną zmową sądową zwaną też obstrukcją sądową. Powszechnie znane są przypadki 

zbrodniarzy komunistycznych wydających wystawne i huczne bankiety niezdolnych 

jednak zdaniem sądu do stawienia się na rozprawę. I jeśli w tamtych sprawach usiłowano 

zachować pozory to w przeprowadzonej 27 sierpnia sprawie generałów Ciastonia i Sasina 

w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów odrzucono je jak zbędny balast. Sędzia celowo 

nie poinformowała prokuratora IPN o terminie rozprawy. Bezczelnością było też jej 

stwierdzenie, za co została „nagrodzona” judaszowymi srebrnikami, że trzymanie ludzi w 

nieogrzewanych namiotach zimą nie jest przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu. Nie 

ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że nie może być tutaj mowy o eufemizmie zwanym 

pomyłką sądową lecz o celowym przestępczym działaniu sędzi. 

Prokurator IPN nie był poinformowany o terminie rozprawy nie był więc obecny i 

formalnie nieobecność jest usprawiedliwiona, ale czy faktycznie? Formalnie o terminie 

rozprawy nie był poinformowany Adam Słomka, Zygmunt Miernik i około 20 innych 

więźniów politycznych PRL, w tym moja skromna osoba a jednak byliśmy. Dlaczego 

Panie Prezesie obowiązek dbałości o godność i cześć ofiar komunizmu, które stawiamy 

wyżej niż obowiązujące prawo ma spoczywać wyłącznie na nas, weteranach walki o 

Niepodległą? Patriotyczna młodzież prosi, że nas zastąpi lecz nie zgadzamy się na to, gdyż 

zrobiono by z Nich chuliganów, zwichnięto ich przyszłość a nam przynajmniej żadne 

zwichnięcie kariery nie grozi bo już dawno komuniści nam je zwichnęli. 
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 Powołaliśmy zatem Ruch Niezłomnych składający się z byłych więźniów 

politycznych PRL aby komilitoni Milewskiego i innych „rozgrzanych” i sprzedajnych 

sędziów nie mogli bezkarnie wdeptywać w błoto godności i czci ofiar komunizmu bo to 

uwłacza Ich pamięci. Wolelibyśmy jednak aby to organy Państwa wypełniały swe 

konstytucyjne obowiązki. To nic przyjemnego – Panie Prezesie, odprowadzać do więzienia 

Zygmunta Miernika czy Adama Słomkę za rzekomą obrazę sprzedajnego sędziego. 

Sprzeniewierzając się swemu powołaniu utracili oni prawo do godności. Czego więc od 

Pana oczekuję? 

1. Nadzoru nad podległymi Panu prokuratorami. W świetle skandalicznych wyroków 

interes Rzeczypospolitej wymaga aby do sędziów podchodzić z taką samą dozą 

nieufności, jak do przestępczej szajki. 

2. Wystąpienia do Sejmu o interpretację autorską przedawnienia zbrodni 

komunistycznych. Skoro prawo Rzeczypospolitej Polskiej jednakowo traktuje zbrodnie 

komunistyczne i nazistowskie nie ma żadnego uzasadnienia aby odmiennie, jak to 

uczynił Sąd Najwyższy traktować okresy przedawnienia tych zbrodni – jedne i drugie 

nie powinny ulegać żadnemu przedawnieniu, aby uchronić ludzkość przed nawrotem 

tych zbrodniczych ideologii. 

Wiem, że Pańska sytuacja jest niełatwa ale czy łatwiejsza jest sytuacja np. 

bezrobotnego, ściganego Zygmunta Miernika? 

Oczekuję na pomyślne wiadomości. 

Pozostaję z głębokim szacunkiem 

  

 

  


