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Sej mowej Kom isj i Nad zwy czaj nej

do Zbadania DzialalnoSci MSW

Wstep Jan Rokita ri

. Postowie Antoni DudeJ4 *.



2 sierpnia 1989 r. zostala powolana Komisja

Nadzwyczajna do Zbadania DziatalnoSci

MSW - efektem jej prac byl tzw. Raport Rokity.

Pzez czternaScie lat pojedyncze zachowane

egzemplarze sejmowego druku nr I104 z dnia

26 wneSnia 1991 roku staty sie niemal biatymi

krukami, zaS pelny tekst raportu, zawieraj4cy

szczeg6lowe wnioski w ka2dej ze spraw

dotycz4cych 103 osdb, kt6re poniosty Smieri

w latach dyktatury Jaruzelskiego, zapisany na

1394 kartach, nie byl dostgpny.

W chwili obecnej caloSd raportu jestjawna.

,Jak samo jak w dawnych wiekach, nasza

demokratyczna i parlamentarna polityka

pzez sw6j beziad nie potrafita wytyczyd

w ciqgu 15 lat niepodlegloScijasnych i $alych

pzewodnich linii ustroju gospodarczego

paristwa, ustroju jego administracji czy

wymiaru sprawiedliwoSci. Tak samo

niedolgstwo pafi stwa wtrEcajEcego sig

we wszystko, bez nale2ytych efektdw - spo-

wodowalo falg afer i utrudnilo rozwdj wolnej

pzedsigbiorczoSci.

W koricu ta sama bezkarnoSi polityk6w,

oligarchdq oszust6w i zwyktych krymina-

list6w podkppuje dzi5 wiare Polak6w

w sprawiedliwe prawo i paristwo. Wiemy,

2e nawet je5li sq to ci4gn4ce sig przez wieki

i niezwalczone wady narodowe, tym wigksza

powinnoSi naszego pokolenia odwa2nego

i stanowczego przeciwstawienia sig tej

fatalnej czgSci polskiego dziedzictwa.

Raport, kt6ry po czternastu latach zostaje

udostgpniony, powstat z poczucia tej wtaSnie

powinnoSci."

lan Rokita

,,Dla kondycji polskiej demokracji lepbj

by byto, gdyby ludzie, kt6rzy w czasach PRt

przyczynili sie do lamania praw cztowieka

lub splamili dyspozycyjno5ci4 w sluibie

re2imu komunistycznego, pzestali pracowac

w wymiarze sprawiedliwo5ci, policji czy

slu2bach specjalnych. Jednak dziS znacznie

wainiejsza jest pamie6 o tym, co dzialo sig

w Polsce pod rz4dami PZPR; pamigd

o czasach bezprawia, ktdre wielu wydal4

sig dziS zamierzchl4, a przez to niewa2nq

przeszloSci4. Wystarczy wszakze spojzed

na t0, c0 dzieje sie dziS na Bialorusi,

by zrozumied, 2e wydarzenia podobne do

opisanych w Raporcie Rokity mogate2

byd teralniejszoScia. Pamiei 0 epoce

dyktatury, do kt6rej utrwalenia pzyczyniaja_

sig tego rodzaju publikacje, jestjedn4

z gwarancji, 2e nie stan4 sig naszym udzialem

w przysztoSci."

Antoni Dudek


