
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

na 9. posiedzeniu Senatu 

w dniu 30 stycznia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza 

W odpowiedzi na pytania i uwagi kierowane do mnie jako sygnatariusza „Oświadczenia w obronie 

pamięci Wiesława Chrzanowskiego” – w związku z publikacją przez zasłużoną oficynę Editions 

Spotkania książki Witolda Bagieńskiego, Sławomira Cenckiewicza i Piotra Woyciechowskiego 

„Konfidenci”, do której wstęp napisał minister Antoni Macierewicz – wyjaśniam, co następuje. 

Po pierwsze, oświadczenie podpisałem, akceptując jego ogólne przesłanie obrony dobrego imienia 

człowieka, który nie może już się bronić. Plakatowa i moim zdaniem nieuzasadniona merytorycznie 

okładka książki utwierdziła mnie w słuszności tej decyzji. Jednak po bliższym zapoznaniu się z treścią 

książki „Konfidenci” nie mogę się zgodzić z wszystkimi sformułowaniami oświadczenia, gdyż w 

sposób zbyt skrótowy, a przez to uproszczony, dokonano oceny przesłania książki i intencji jej 

autorów. 

Po drugie, wyjaśnienie to zdecydowałem się opublikować ze względu na wysoką ocenę dorobku 

wydawnictwa Editions Spotkania. Jestem zwolennikiem upubliczniania wyników rzetelnych 

warsztatowo badań dotyczących ustaleń w zakresie współpracy bądź uwikłań osób aktywnych po 

stronie opozycji z PRL-owskim aparatem bezpieczeństwa. Jest to bardzo istotny element 

odkłamywania najnowszej historii Polski. Od początku przemian po 1989 r. konsekwentnie 

opowiadałem się za lustracją i dekomunizacją, czego dowodem jest moja działalność publiczna jako 

parlamentarzysty oraz autora kilkunastu książek i licznych publikacji prasowych. Pisałem w nich 

bardzo jasno, że „gruba kreska” była jednym z fundamentalnych błędów, ponieważ nie oddzielono 

wyraźną cezurą moralną i polityczną III RP od PRL. 

Po trzecie, profesora Wiesława Chrzanowskiego poznałem jeszcze w latach PRL. Bliżej poznałem 

go jako człowieka i polityka w lutym i w marcu 1992 r. Wówczas jako dziennikarz Telewizji Polskiej 

realizowałem dla Programu 1 Telewizji Polskiej 10-odcinkowy cykl programów „Drogi do wolności”, 

którego bohaterem był ówczesny marszałek Sejmu. Po zapoznaniu się z wynikami badań 

przeprowadzonych na podstawie materiałów zgromadzonych na jego temat przez aparat 

bezpieczeństwa PRL nadal uważam, że profesor Wiesław Chrzanowski wykazał się heroiczną postawą 

w czasie II wojny światowej, a następnie przez wiele lat PRL był wyjątkowo represjonowany. Odegrał 

pozytywną i bardzo istotną rolę w tworzeniu opozycji w czasach komunistycznych oraz aktywnie 

współtworzył państwo polskie po przemianach 1989 r. 
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