Artykuł napisał członek Komisji Weryfikacyjnej i opublikował go na łamach dziennika
„Polska The Times” w kwietniu 2008 r.

Niegodziwość autora artykułu Leszka Pietrzaka, członka Komisji Weryfikacyjnej. polega na
tym, że zamiast profesjonalnie zająć się weryfikacją oświadczeń żołnierzy i pracowników WSI,
to wykorzystywał uzyskaną wiedzę i zmanipulowaną przekazywał przez przychylne PiS media,
społeczeństwu, które nie miało najmniejszych szans, aby zweryfikować ich prawdziwość.
Jak na historyka, takie postępowanie jest wysoce naganne i przypomina najgorsze praktyki
propagandzistów PRL.
Historyk z wykształcenia, dr Leszek Pietrzak, zastosował prymitywny ale skuteczny chwyt
propagandowy: przedstawił weryfikację anonimowego oficera, jako godnego pogardy
„arystokratę WSI”, a następnie zasugerował, że w większości oficerowie WSI to tacy
„arystokraci” – z nizin społecznych, miernoty intelektualne i biedacy, niewykształceni
karierowicze, gotowi za każdy awans zaprzedać się każdemu, lenie i cwaniacy, malwersanci
finansowi, pijacy oraz molestujący pracownice. Nie zaprzeczamy, że w historii wojskowych
służb kontrwywiadu i wywiadu zdarzali się i tacy – również szpiedzy innych służb.
Pojawia się jednak pytanie, dlaczego to właśnie „pułkownik P.” został bohaterem
artrykułu pana doktora i czym sobie na to zasłużył?
Oficer pochodzący z rodziny z tradycjami wojskowymi, dziad i ojciec - żołnierze i sybiracy, on –
absolwent ogólniaka, a następnie absolwent wydziału cybernetyki Wojskowej Akademii
Technicznej, skierowany do służby w komórce kryptoanalizy ZII SG WP, również szef komórki
w Kwaterze Głównej UNDOF ONZ w Syrii; w III RP: szef oddziału Informatyki WSI, trzy lata był
zastępcą attache obrony w USA, trzy lata był szefem komórki w strukturach NATO, dwukrotnie
dyrektorem specjalistycznego ćwiczenia NATO, w 1999 r. odznaczony amerykańskim medalem
a w 2003 r. Krzyżem Kawalerskim OOP ..., co prawda ukończył kurs GRU, ale i kursy
wojskowe w USA i NATO. Oficer i autor artykułu, spotkali się jeden jedyny raz w życiu –
w czasie weryfikacji, której poddał się oficer. A może stanął „kością w gardle” Komisji
Weryfikacyjnej, znał procedury weryfikacji, nie chciał dostarczać haków na kolegów, a do tego
położył na stole dowody głupoty i arogancji nowego kierownictwa WSI z nadania polityków PiS.
I jak taki butny oficer i to jeszcze profesjonalista z trzydziestoletnim doświadczeniem w ZII SG
WP i WSI, a do tego szkolony przez GRU, może otrzymać pozytywny wynik weryfikacji –
przecież to z założenia nie jest możliwe, przecież to ewidentny przestępca i rosyjski szpieg.
Cóż, z wiarą i przekonaniami trudno jest dyskutować, jeśli brak merytorycznych argumentów.
Przecież nawet amerykańskie i natowskie służby specjalne można oszukać, jedynie Komisji
Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza – nigdy.
Niestety w nurt manipolowania społeczeństwem oraz tolerowania braku profesjonalizmu
i arogancji Komisji Weryfikacyjnej wpisywały się również poważne tytuły polskiej prasy, w tym
gazeta „Polska The Times”. Jej kierownictwo mogło przeciwdziałać takim zachowaniom
członków Komisji Weryfikacyjnej, ale zamiotło problem pod dywan i udawało, że nic się nie
stało, zaś redaktor naczelny wielokrotnie w programach publicystycznych mówił o ważnej roli
IV Władzy w demokratycznym państwie – zapomniał jenak, że ma to być rola odpowiedzialna.
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