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Wielce Szanowni Panowie Senatorowie, 
 

Solidaryzuję się ze skierowanym do mnie oświadcz
grudnia 2006 roku, w sprawie pomówień przez niektóre m
o rzekomą współpracę z organami bezpieczeństwa PRL.  
 

Podobnie jak Panowie uważam, że "nikt nie ma 
kogokolwiek bez przeprowadzenia obiektywnego p
udokumentowania zarzutów i przesądzenia ich zasadnośc
Publikowanie tego typu oskarżeń,  bez żadnego poparcia ich 
Wielgusa, stanowiąc naruszenie jego godności. Tego rodzaju z
szkody zarówno Kościołowi Katolickiemu w Polsce, instyt
społeczeństwa, jak i samym mediom, do których zaufani
wymaganych standardów zawodowej staranności. W tym prz
metropolii warszawskiej, jest to szczególnie poruszające. 
 

Ponieważ jednak nie chciałbym być posądzony o zaj
sprawie bez znajomości rzeczy, postanowiłem zwrócić 
i cieszących się najwyższym autorytetem moralnym i naukow
redaktora naczelnego miesięcznika "Więź", laureata nagrody
Pawła Włodkowica za rok 2006, prof. dr hab. Andrzeja Paczk
b. członka kolegium IPN oraz prof. dr hab. Tomasza W
Mickiewicza w Poznaniu – o zapoznanie się z odpowiedn
w Instytucie Pamięci Narodowej, i poinformowanie mnie o ich
podjąć decyzję o kolejnych działaniach, o czym będę Panów S

 

Panowie Senatorowie: 
Jan Szafraniec 
Mieczysław Maziarz 
Ludwik Zalewski 
Adam Biela  
Janusz Kubiak 
Ryszard Bender 
Waldemar Kraska, 
 
członkowie Senatorskiego Klubu
Narodowego 
 
 

eniem Panów Senatorów z dnia 21 
edia ks. abpa Stanisława Wielgusa  

prawa szargania dobrego imienia 
ostępowania dowodowego, bez 
i w trybie przepisanym prawem". 
 dowodami, narusza dobre imię apba 
achowanie wyrządza niepowetowane 

ucji ważnej dla znacznej większości 
e spada, gdy nie przestrzegają one 
ypadku, ze względu na wagę urzędu 

mowanie stanowiska w tej wrażliwej 
się do powszechnie szanowanych  
ym Panów: Zbigniewa Nosowskiego, 
 Rzecznika Praw Obywatelskich im. 
owskiego z Polskiej Akademii Nauk, 
ęcławskiego z Uniwersytetu Adama 
imi materiałami, o ile takie istnieją   
 zawartości. Wówczas też będę mógł 
enatorów informował. 

 
Łączę wyrazy szacunku,  
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