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Fragment wywiadu z J. Kaczyńskim dot. wojskowych emerytur 

Misiewiczowi zaszumiało w głowie 

Skoro o czerwonych biografiach. Dlaczego zdecydował się pan zatrzymać 

dezubekizację w wojsku, czyli cięcie świadczeń wojskowym z czasów PRL? 

Ten projekt Antoniego Macierewicza został wycofany z sejmowych obrad. Nie słychać 

także o innym projekcie Macierewicza — dotyczącym degradacji komunistycznych 

oficerów, nawet po śmierci, co mogłoby być wykorzystane do pozbawienia stopni 

generalskich Jaruzelskiego i Kiszczaka. 

Nie wycofujemy się. Ale wszystko w swoim czasie. 

Ale co to znaczy? 

To znaczy, że zrobimy to w momencie, który uznamy za właściwy. 

Pojawiły się pogłoski, że się wycofujecie, bo uznaliście, iż armia źle przyjmie takie 

pomysły. Tym bardziej, że jest rozedrgana - wszak minister Macierewicz chlubi się 

tym, że usunął 90 proc. dowódców ze Sztabu Generalnego i ponad 80 proc. 

Z Dowództwa Generalnego. Czy pan jest przekonany, że to słuszny kierunek? 

Jestem przekonany, że w Polsce po 90. roku trzeba było przeprowadzić to, co zrobiono 

Czechosłowacji — oczyścić armię poprzez usunięcie wyższych oficerów. W Polsce armia 

była przez dekady wyłączona spod jakiejkolwiek kontroli, dlatego dochodziło w niej do masy 

nadużyć. Dlatego teraz wymaga tak bardzo daleko idącej zmiany. 

Naprawdę sądzi pan, że tak ogromna czystka w strukturach dowodzących armii 

w sytuacji konfliktu na Ukrainie oraz przy niepewnej polityce amerykańskiej wobec 

Rosji to słuszny kierunek? 

Te zmiany polską armię wzmacniają. Przypominają sobie panowie działalność szefa sztabu 

generalnego z czasów prezydentury Wałęsy gen. Tadeusza Wileckiego? 

Wilecki korzystając z parasola Wałęsy chciał przejąć kontrolę nad armią, 

dyskredytując ówczesnego szefa MON. Ale to były lata 90. Czas generałów marzących 

o wpływie na politykę minął. 

To proszę sobie przypomnieć ujawnioną kiedyś rozmowę między gen. Wileckim a szefem 

UOP Gromosławem Czempińskim o interesach. Obawiam się, że to modus operandi trwało 

długo. 

Jest wielu generałów 50-60 letnich. Kariery oficerskie zrobili nie w PRL, tylko w III RP. 

To oni właśnie teraz odchodzą, na czym armia traci. 

To jest panów ocena. Minister Macierewicz uważa inaczej. 

Rozumiemy więc, że rządy Macierewicza w MON ocenia pan dobrze? 

Generalnie dobrze, choć było to nieszczęście z Bartłomiejem Misiewiczem. 
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