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Wyborcze Komitetu Dhywateiskiego I;S 1;

śó

Słupsku v.c~ooi o przeprowadzenie śledztwa u spranie założenia. cc
prawnego. podsłuchu lokalu Biura■ Byborc.2egö.3rr;ie5zcmcago ale u '."o;;
wć.dzkim Domu Kultury pray ul «Findera 3«
Ujawnienie podsłuchu elektronicznego’ poprzedzone zostało oh
noiciami wskazującymi na zaintere£

nie lokalem ciura

specjalne.Przede wszystkim nietypową, 'sprawą' było zaangażowanie* vo:h;y.o
czasie nowego pracownika do portierni,który przez dwie kolejne noce
.sao; przebywał na dyżurze w pomieszczeniu portierni-centrali telefonier
rej bezpośrednio sąsiadującej

z

lokalem klubowym przydzielonym Biuru

lyborczeru.W czasie jego dyżurów kurierzy BiurA nie mogli uzyskać
dostępu do biura co komunikowali7jako sprawę budzącą podejrzenia co c:
możliwości manipulacji w lokalu biur-a0Po dokładnym obejrzeniu ćcian
biura stwieddzono Świerże ".ślady- gipisu uwypuklające się na sutici.e
przy ścianie graniczącej z portiernią i analogiczne ślady w pov.desą
czeniu portierni,przyczym na szafie w tym pomieszczeniu,podłodze za
szafą widoczne były ślady'okruchów gipsu /tynkuj„Opukiwanie tych ma rrantów spowodowało natychmiastowe wykruszanie gipsu i ujawnienie,cli
cie urządzania elektrcnicznego,które• po wyjęciu me ściany zmiecie a
przewodzie /taśmie/.Urządzenue' to komisyjnie zabezpieczono i gammo o
■ seesjalistów

elektroników-, z ^urządzeniami. Stwierdzili cni omnej ;

urządzenia na głos wskazują,że jest to mikrofon,który od strony ince:,
ni wygłuszony był'; przez warstwą gąbki /zabezpieczoną/ z zorzą«
?rzov;ód zasilany - biegnie pionowo do pomieszczenia na i. piotrze.

Eiktóre okazało się być gabinetem Dyrektora Bernatowicza .'V a zwany nc nic;
ce odmówił on udostępnienia komisyjnego gabinetu w celu stwierdzeniu,.-

x

,

do jdkiego urządzenia przewód ten''został .podłączony - i opusem core .;,
pod pozorem udania się c/o kojewody Słupskiego„k tej sytuacji arrasy
się v/ lokalu MwaAnra Skowrońska poinformowała o zaistniałej sytuacji
Prokuratora Rejonowego Donata, Hoskalor.kaaMa jego polecenie zjawiło

1

dwóch mundurowych przedstawicieli M.O. sugerując zabezpieczenie 11: .1
do rana.Przedstawiciele komitetu Obywatelskiego zażądali xakze o..

gabinetu dyrektora w calu zabezpieczania okien przed wejściem z zew-,
nątrzr budynku oraz zabezpieczenie wejścia DO GALIKLTU

bzu przed

możliwością wejścia bez /świadków z Komitetu 0byuatelskiego*.2apropO“
ncwano zaplombowanie okien i drzwi przez założenia baKDSKOLI za stamp:
rai M«Q« oraz pieczęciami Biura Wyborczego«Funkejonariuszs odmówili
telefonicznego kontaku ze swym zwierzchnikiem i o godzQ1 min«25 opuść:
li lokal za owiadając powrót po kósultacji*W tym taż czasie czyli
od godz»22 kiedy to ujawniono urządzenie

4

Biuro Wyborcze po-udadoniło

o powyższych wydarzeniach Biuro Wyborcze W warszawie,władza związku

w

Gdańsku *
Swsiądkami wszystkich opisanych wydarzeń sąt
1 «Jerzy Lisiecki p •«• o « Ki er öwfcik'a Biura Wyborczego , ZastępcaPrzewodniczącego Wojewódzkiej -Komisji V/ybor - - o;
_____ ^

w Słupsku,

A

'

;-

2«Alicja.Kulaszka - członek Komitetu Obywatelskiego,Prezes Klubu
'

i-

: Inteligencji Katolickiej w Słupsku,

5,Małgorzata cMiukulińska - Sekretarz Biura Wyborczego,członek
y.

• .Komitetu > Obywatelskiego, ‘

U«Jan
•

Król - kandydat na ,posła do Sejmu K* 0«nSolidarno 14::
5«Edward Miler-■•przewodniczący- Zarządzu Regionu "NSZZ.' "Solidar'

noścK w -Słupsku,kandydat- do-Sejmu,

.6« Kr.r.a Skowrońska - - adwokat, członek X« 0Solidarność- kandydat
■ ■ na' senatora,
7«Jacek Goliński - członek NSZZ /'Solidarność”,
. ., 8«Józef Hałas
- członek NSZZ 51 Solidarność”,
oraz zaproszeni eksperci : mgr ińż« elektronik Andrzej 'Łączyraki oiuzz
technik elektronik Lech Orlikowski«Urządzenie ■ zospuip komisyjnxe z^uoz' pieczone przez'osoby powyższe'-i może by ć udostępnione do - badań tylko
\,r obecności niezależnych oDserwatorow/«Zachodzi bowiem ppciej* -.ciiio,,--©
m urządzenie to zamontowane’ zostało przez funkcjonariuszy S* H»z -uwagi
-.-.a akcję wyborcza prowadzoną przez biuro Kandy uar om strony opozycy
• Solidarnościowej«Odmowa podjęcia w. tak• skandalicznej sprawie czynności
wyjaśniających .przez prokuraturę-— sugeruje,jej poważny pel-.^ynzn/.
ascekt czyli-' prowokację polityczną, wymierzoną w' politykę porozumienie,
lansowaną- obecnie przezv włądze ./państwowe« w tej syeuaeji ciuro, wy uome.-... /
postanowiło interv;eniować' w tej ; sprawie za ppsrednietv/em.' Komitetu Obywat el ski ego v/ Warszawie «Wno simy o ■ bez.wzgl ędne ^cąlganie winnycn csj o .o.-tjrecedeńsowej prowokacji« :
/> iLkp}' jU-""
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