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Do Pana Podsekretarza Stanu 
Włodzimierza Olejnika 
w Londynie 

Przychylając się do prośby Pańskiej o zwolnieniu z urzędu 
Podsekretarza Stanu, umotywowane objęciem stanowiska redaktora 
"Tygodnia Polskiego 11 · w Londynie, zwalniam Pana z urzędu 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Krajowych. 

Londyn, 7 stycznia 1987 roku 

PREZES RADY MINISTROW 

/-/Prof.dr.Edward Szczepanik 

MINISTER SPRAW KRAJOWYCH 

/-/ Ryszard Kaczorowski 
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PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 

/-/ Kazimierz Sabbat 

ZŁOŻENIE PRZYSI~GI PRZEZ PODSEKRETARZY STANU 

W dniu 19 stycznia 1987 roku niżej wymienieni Podsekretarze 
Stanu złożyli na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej ustawową 
przysięgę: 

Dr. Tomasz PIESAKOWSKI, Podsekretarz Stanu w Misterstwie 
Spraw Zagranicznych, mianowany dnia 15 październia 1986 roku 

Pułk.dypl. Edmund CHELMINSKI, Podsekretarz Stanu w Minister
stwie ~migracji, mianowany dnia 15 września 1986 roku 

Mjr. Walter SZCZEPANSKI, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Emigracji, mianowany dnia 15 października 1986 roku. 

DZIAŁ NIEURZ~DOWY 

Oświadczenie Rządu R.P. na Uchodźstwie w sprawie działal
ności Juliusza Sokolnickiego. 
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Od kilkunastu lat na emigracji niejaki Juliusz Sokolnicki 
podaje się za Prezydenta Polski. Mianuje premierów, ministrów, 
generałów, nawet mianował jednego marszałka nie istniejącej armii, 
mianuje ambasadorów pełnomocnych, konsulów, nadaje odznaczenia, 
nawet ordery bojowe itd. itp .. w 1984 r. ustanowił order Sw. 
Stanisława. Znamienne jest, że każdy odznaczony tym orderem 
według "dekretu" p. Sokolnickiego ma zapłacić od 150 do 1. O 00 
dolarów, w zależności od klasy orderu. Nadawanie odznaczeń jest 
więc jednym ze iródeł dochodów p. Sokolnickiego. 

Życiorys Juliusza Sokolnickiego, sporządzony przez niego 
samego, budzi poważne zastrzeżenia. Urodzony 16 grudnia 1920 r. 
w Pińsku, Polska, już w latach 1937-1938 studiował historię na 
Uniwersytecie w Warszawie. Gdzie i kiedy skończył gimnazjum 
i uzyskał maturę - nie podaje. W sierpniu 1939 r. był powołany do 
wojska i służył w 84 batalionie piechoty. Gdzie i kiedy skończył 
Szkołę Podchorążych, bez której uzyskanie stopnia oficerskiego 
w Wojsku Polskim było niemożliwe - nie podaje. W A.K. rzekomo był 
porucznikiem w 1942 r., w następnym roku awansował do stopnia 
kapitana. W rejestrach Armii Krajowej nie figuruje. Chociaż 
w W.P. na Zachodzie służył, twierdzi, że swoją służbę wojskową 
zakończył w stopniu podpułkownika, a następnie sam siebie awansował 
do stopnia generała brygady. Podany przez niego tytuł książęcy 
pochodzenia pruskiego jest fikcyjny. Cały życiorys, spisany na 
ośmiu stronach pisma maszynowego dużego format~ z wymienieniem 
posiadanych tytułów i odnaczeń, jest wytworem wybujałej fantazji. 

Działalność i tytuły samozwańca Sokolnickiego, byłyby zabaw
ne, gdyby nie to, że są tak bardzo szkodliwe. Szkodliwość 
uwydatnia się szczególnie w odniesieniu do cudzoziemców. Nie orien~ 
tując się zupełnie w celach i zadaniach polskiej emigracji nie
podległościowej z legalnym Prezydentem R.P. i Rządem na czele, 
niektórzy z nich przyjmują fikcyjne nominacje i odznaczenia przez 
Sokolnickiego. Wydaje się, że niektórzy nawet wspierają go 
finansowo. 

Niestety na emigracji znaleźli się też Polacy, wprawdzie 
stosunkowo nieliczni, którzy przyjmują fikcyjne tytuły i odzna
czenia. 

O szkodliwej działalności samozwańca Sokolnickiego pragnie
my też ostrzec Kraj. "Dekretem" z 5 marca 1986 roku ustanowił on 
"Nadzwyczajny Trybunał Karny" z siedzibą w Warszawie oraz z jurys
dykcją na obszarze Kraju. Chodzi tutaj o sądzenie komunistów 
i ich współpracowników w Kraju za ''zbrodnie morderstwa ze względów 
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politycznych, fizyczne i psychiczne znęcanie się nad bezbronnymi 
obywatelami i zdradą interesów narodowych 11

• Pomijając samą 
groteskowość wydawania przez p. Sokolnickiego 11 dekretów 11 i to w tak 
ważnych sprawach krajowych uważamy, że ten rodzaj jego działalno
ści jest dywersją i prowokacją. 

Podając powyższe do wiadomości, piętnujemy szkodliwą 
działalność samozwańca. 

RZ~D R.P. na UCHODZSTWIE 

Londyn, 19 stynia 1987 roku 

---==================================================================== 

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości 

--------=--------=--===-=============================================== 


