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Konferencja „Czyja Polska? Nocna zmiana – 25 lat
później” - Warszawa, 4 czerwca 2017
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W niedzielę 4 czerwca 2017 r.  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w
Warszawie odbyła się konferencja „Czyja Polska? Nocna zmiana – 25 lat później”. Jej celem
było  przypomnieniem  zdarzeń,  których  efektem  było  obalenie  rządu  premiera  Jana
Olszewskiego. Podczas konferencji  głos zabrali:  szef MSWiA minister Mariusz Błaszczak
(który odczytał też list od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego), szef
MON minister Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, obecny sekretarz stanu w KPRM, a w
przeszłości szef UOP. W konferencji wziął udział także marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
Swoje referaty zaprezentowali: prof. Sławomir Cenckiewicz – zastępca przewodniczącego
Kolegium IPN i szef Wojskowego Biura Historycznego, prof. Andrzej Zybertowicz – doradca
Prezydenta RP i Adam Chmielecki z NSZZ „Solidarność”. Dr hab. Piotr Kardela, dyrektor
Oddziału IPN w Białymstoku – reprezentujący Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka – podczas
wystąpienia powiedział m.in.: „(…) obalenie rządu Jana Olszewskiego realizującego przez
działania  ministra  Antoniego  Macierewicza  uchwałę  lustracyjną  było  aktem  zdrady
narodowej,  zdrady  wolnościowych  aspiracji  Polaków,  zdrady  porównywalnej  do
wprowadzenia  stanu  wojennego,  gdy  Polacy,  gdy  my  próbowaliśmy  wybić  się  na
niepodległość. Rząd Jana Olszewskiego wierny zasadom, dzięki którym byliśmy i jesteśmy
Polakami został obalony, bo zerwać chciał z dziedzictwem komunizmu, bo zerwać chciał z
tradycją państwa, które przez długie lata powojenne było zaprzeczeniem tego, czym nasza
Ojczyzna była przez wieki. Dziś rząd premier Beaty Szydło powrócił do tych patriotycznych
koncepcji, zdecydowanie opowiada się za lustracją i dekomunizacją, kontynuując w ten
sposób  wielki  plan  pracy  propaństwowej  zapoczątkowany  przez  gabinet  mecenasa
Olszewskiego. Chciałbym w imieniu Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka zapewnić, że Instytut
jest i  będzie obecny w tym dziele. Będziemy lustrować, będziemy odcinać Polaków od
komunistycznego dziedzictwa. Piszemy i pisać będziemy historię prawdziwą, bo dążenie do
prawdy historycznej jest wyrazem naszej tożsamości, bo nasza historia jest źródłem naszej
dumy narodowej, bo bez historii nie ma patriotyzmu. I w działaniach tych nie cofniemy się
 (…)”. Podczas konferencji kolportowano okolicznościowe wydawnictwo MSWiA poświęcone
wydarzeniom z maja i  czerwca 1992 r.,  które doprowadziły do obalenia gabinetu Jana
Olszewskiego i zahamowania lustracji w Polsce.
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