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Dołącz do nas

„Źle sły chać. Dzi siaj o godz.
12.30 otrzy ma łem od ZER

MSWiA w Lu bli nie de cy zję
ob ni ża ją cą znacz nie mo ją
ren tę in wa lidz ką do kwo ty
854 zł. Opła ty za miesz ka nie

i le ki wy no szą oko ło 800 zł.
Za 54 zło te mam prze żyć mie -

siąc. Przez ca ły czas pra co wa -
łem w służ bach kry mi nal nych,

ści ga jąc spraw ców za  bójstw, na -
pa dów ra bun ko wych, gwał tów, 
pod pa leń itp. 8 lu te go 1982 r., pod -
czas po ści gu za nie bez piecz nym
ban dy tą, zo sta łem cięż ko ran ny 
(6 kul w oko li ce klat ki pier sio wej
i szyi). Zo sta łem za li czo ny do II gru -
py in wa lidz kiej. W SB nie pra co wa -
łem ani mi nu ty. W kry mi nal nych
po li ty ką się nie zaj mo wa li śmy. 
Nie by ło na to cza su. Za to zaj mo -
wa łem się ści ga niem zło dziei i ban -
dy tów. Obec ne pań stwo pol skie
mnie ka rze. Za prze la ną krew i utra -

co ne zdro wie. Ja kie mam ob ra że nia,
nie bę dę opi sy wał. Je stem w szo ku. 
Ja te go NA PRAW DĘ NIE RO ZU -
MIEM.

Po sło wie PiS, mi ni strze Błasz -
czak. Osią gnę li ście chwi lo wo swój
cel. Wró ci ła ner wi ca po ura zo wa,
wró ci ła aryt mia ser ca, bar dziej bo -
lą do zna ne ura zy, bez sen ne no ce.
OSIĄ GNĘ LI ŚCIE SWÓJ CEL.
Wy bacz cie, że wam nie po gra tu lu -
ję. Daj cie mi, do cho le ry, spo koj nie
cie szyć się wnucz ka mi, upra wiać
ogró dek, jeź dzić na ro we rze. Mo że -
cie mnie znisz czyć ma te rial nie, ale
ho no ru i god no ści nie za bie rze cie
mi ni gdy. A tak że mi ło ści do Oj -
czy zny, przy jaź ni do in nych lu dzi,
hu ma ni zmu. Tu ce lu nie osią gnie -
cie. Na szczę ście”.

Woj ciech Ra czuk, 

by ły mi li cjant, Bia ła Pod la ska

Wal czy my!Wal czy my!
roz mo wa z Wło dzi mie rzem Cza rza stym,
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– To ze msta po li tycz na Ka czyń -
skie go? Szu ka nie oszczęd no ści przez 
Mo ra wiec kie go? Skąd po mysł na
ob ni ża nie rent i eme ry tur ty siąc om 
za słu żo nych dla Pol ski osób?

– Ten te mat jest trak to wa ny w de ba -
cie pu blicz nej bar dzo po wierz chow nie,
a ma o wie le głęb sze ko rze nie. I nie
cho dzi w nim tyl ko o mun du ro wych
zwią za nych z mi li cją, służ ba mi gra -
nicz ny mi, cel ny mi, wy wia dem, kontr -
wy wia dem czy po żar nic twem. To jest
wy nik prze my śla nej stra te gii pra wi -
cy – w tym, nie ste ty, tak że Plat for my
Oby wa tel skiej – któ ra nie prze rwa nie
od lat po wta rza, że wszyst ko, co się
dzia ło w Pol sce do 1989 r. by ło złem.
To jest punkt wyj ścia, sta ran nie prze -
my śla na kon struk cja ide olo gicz na. 
Ka czyń ski, do cho dząc do wła dzy, po -
sta no wił wcie lić w ży cie tę hi sto rycz -
nie głu pią i bru tal ną re to ry kę. Owych
mi tycz nych „win nych” ma za miar te -
raz gru po wo uka rać.

– Prze cież PiS od bie ra tyl ko 20-ty -
sięcz ne eme ry tu ry ube kom, któ rzy
w wię zie niach wy ry wa li pa znok cie
opo zy cjo ni stom…

– Ta ki ko mu ni kat po szedł w świat
i być mo że wie lu to ku pi. Wy star czy
jed nak ele men tar na edu ka cja hi sto -
rycz na, by wie dzieć, że UB zli kwi do -
wa no w 1956 r. Je śli ja kiś wyż szy

ran gą funk cjo na riusz miał wte dy, po -
wiedz my, 50 lat, to dzi siaj ma ich 111.
Ty le jest praw dy o mi tycz nych ubec -
kich eme ry tach.

– We dług da nych IPN na mo cy tzw.
usta wy dez u be ki za cyj nej ok. 50 tys. by -
łych funk cjo na riu szy apa ra tu bez pie -
czeń stwa PRL bę dzie mieć ob ni żo ne
eme ry tu ry i ren ty.

– Nie są dzę, by PiS na tym 
po prze stał, dla te go ape lu ję
do wszyst kich woj sko wych, 
pro ku ra to rów, sę dziów 
i na uczy cie li – wszel kich grup,
któ re by ły ak tyw ne w okre sie
PRL: trak tuj cie spra wę już 
po krzyw dzo nych eme ry tów 
i ren ci stów jak swo ją wła sną.

Wszy scy we dług PiS wspie ra li ście
zbrod ni czy sys tem, a te raz przyj dzie
wam za to za pła cić. Na wia sem mó -
wiąc, wą tek eko no micz ny też jest tu
istot ny. Skra dzio ne, bo tak to trze ba
na zy wać, pie nią dze po słu żą PiS -owi
do re ali za cji ce lów pro pa gan do wych.

– Kto jest na stęp ny na li ście?
– Zna ny wiersz nie miec kie go pa sto -

ra Mar ti na Niemölle ra koń czy się sło -
wa mi „Kie dy przy szli po mnie, nie
by ło już ni ko go, kto mógł by za pro te -
sto wać”. Chciał bym zwró cić się głów -

nie do woj sko wych, któ rzy są ma mie -
ni in for ma cją, że nic złe go im się nie
sta nie. Niech rząd usta mi pre mier
Szy dło po wie „nie wy rzą dzi my krzyw -
dy w sto sun ku do eme ry tów i ren ci -
stów woj sko wych”. Ni gdy te go nie
usły szy my, bo to tkwi w men tal no ści
PiS i za rzą dza niu przez kon flikt.
A kon flikt cią gle po szu ku je wro ga:
dziś są nim by li mi li cjan ci, ju tro in ne
gru py, któ re choć by w naj mniej szym
stop niu współ two rzy ły PRL.

– Jak dłu go jesz cze Po lki i Po la cy,
oby wa tel ki i oby wa te le bę dą da wa li się
ma mić?

– Gdy sły szę hi sto rie pod ty tu łem
„ścią gnie my Tu po le wa”, „Niem cy za -
pła cą od szko do wa nia za II woj nę”, to
mó wię: do pro wadź cie do te go, że by
Niem cy za pła ci li. Zrób cie to! Ścią -
gnij cie wrak. Po cho le rę nas o tym bez
prze rwy in for mu je cie? W tym tkwi
jed nak isto ta za rzą dza nia przez kon -
flikt: wznie ce nie po ża ru, a na stęp nie
je go ga sze nie. I wo dze nie lu dzi za nos.

– Ja ko pierw sza za ob ni ża nie eme ry -
tur wzię ła się Plat for ma Oby wa tel ska.
W 2009 r. jej usta wa dez u be ki za cyj na
ob ni ży ła eme ry tu ry 25 ty siąc om funk -
cjo na riu szy służb spe cjal nych PRL.

– Czy się ko muś to po do ba czy nie,
Plat for ma jest par tią pra wi co wą, 

O znie na wi dzo nym przez pra wi cę PRL, 
ob łu dzie wła dzy i po trze bie cier pli wo ści 
oraz za an ga żo wa nia roz ma wia my 
z Wło dzi mie rzem Cza rza stym, 
prze wod ni czą cym So ju szu Le wi cy De mo kra tycz nej.

Wal czy my!
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któ ra la ta do 1989 r. rów nież uwa ża
za złe. To ugru po wa nie, po dob nie jak
PiS, nie za uwa ża ta kich wy ni ka ją -
cych z PRL po zy ty wów, jak choć by
od bu do wa kra ju, elek try fi ka cja, ma -
so wa edu ka cja, od da nie zie mi chło -
pom… Dla żad nej oprócz SLD
pol skiej par tii głów ne go nur tu ten
okres nie ist nie je. Na wet par tia Ra -
zem, nad czym ubo le wam, ob cho dzi
PRL sze ro kim łu kiem.

– We dług naj now szych in for ma cji
dez u be ki za cja ma ob jąć tak że nie któ -
rych z Or łów Gór skie go.

– Wrzu ca nie wszyst kich do jed ne go
wor ka jest ha nieb ne i mo gę Pa nu
obie cać, że czy nam się to opła ci son -
da żo wo czy nie, a wie lu Po la ków po -
pie ra te prze pi sy, bę dzie my sta li
po stro nie po krzyw dzo nych. Ci lu dzie
słu ży li Pol sce, od da wa li za nią zdro -
wie, a nie raz na wet ży cie. Wie lu z nich
po zy tyw nie prze szło we ry fi ka cję. Pań -
stwo da ło zo bo wią za nie wo bec tych
lu dzi i ich ro dzin w for mie wy pła ty
eme ry tu ry lub renty w okre ślo nej wy -
so ko ści. Je że li ła mie się tak pod sta wo -
we umo wy, to jak mo że my być
wia ry god nym pań stwem wzglę dem
ko gokol wiek i cze go kol wiek? Jak 
mo że wy glą dać w tym przy pad ku za -
ufa nie oby wa te la do pań stwa? Je że li
ktoś był nie uczci wy, zgo da, trze ba go

uka rać – ale od te go są pro ku ra tu ry
i są dy!

– Wi dzi Pan ja kieś po nad par tyj ne po -
par cie wo kół zmia ny te go dra stycz ne -
go pra wa?

– Chciał bym wi dzieć jak naj szer szą
ko ali cję, ale żad na par tia po za So ju -
szem nie sta je ofi cjal nie po stro nie
po krzyw dzo nych, nie po ma ga or ga ni -
za cyj nie, praw nie, lo ka lo wo. Ża den
li der par tyj ny nie po wie Pa nu te go,
co ja. I jest to zwy czaj nie przy kre, bo
dzia ła cze par tii opo zy cyj nych wie dzą,
że to co ro bi PiS, to zwy kłe skur wy -
syń stwo. 

Je że li wró ci my do Sej mu, 
to nie wej dzie my w ko ali cję
z żad ną par tią, dla któ rej wy ja -
śnie nie tej spra wy i po wrót do
po przed nich za sad eme ry tal nych
nie bę dzie prio ry te tem. To uro czy -
ście w tym miej scu przy się gam.

– Skąd w PiS ta ka umie jęt ność łą cze -
nia nie na wi ści do PRL z dzia ła niem ra -
zem z ludź mi wy wo dzą cy mi się z PRL,
jak słyn ny pro ku ra tor Pio tro wicz?

– To naj zwy klej sza ob łu da. Nie na -
wi dzi my wszyst kich dzia ła ją cych
w PRL po za na szy mi, któ rzy są lo -
jal ni jak psy. Pio tro wicz? Pro szę tu -
taj, rę ka do wy li za nia. Wy li za łeś?

Już, grzecz nie do bu dy, do sta niesz
mi chę.

– Mo że in ne par tie wkrót ce przy po -
mną so bie o eme ry tach i ren ci stach?

– Po li tyk jest od te go, że by mieć ro zum
i per spek ty wę my śle nia. Je śli so bie
przy po mną tuż przed wy bo ra mi, to za -
po mną tuż po, pro szę się nie łu dzić.
Dzię ku ję za ta ki ko niunk tu ra lizm.

– Wy bo ry do pie ro za 2 la ta, a świad -
cze nia są od bie ra ne już dziś. Co ma ją
zro bić lu dzie, któ rym wid mo bie dy za -
glą da wła śnie w oczy?

– Nie mo że my się pod da wać. Nie
wol no stać w miej scu, trze ba pi sać od -
wo ła nia, po zwy i ze brać 100 ty się cy
pod pi sów pod pro jek tem Ko mi te tu
Ini cja ty wy Usta wo daw czej Fe de ra cji
Sto wa rzy szeń Służb Mun du ro wych RP.
Trze ba spró bo wać prze pchnąć usta wę
przez Sejm. Zo ba czy my, co zro bią z nią
klu by po sel skie, kto bę dzie za, a kto
prze ciw. Spraw dzi my Plat for mę, No -
wo cze sną i PSL już za kil ka mie się cy,
jesz cze w tej ka den cji. Wy star czy pod -
nieść rę kę i na ci snąć przy cisk. Je śli się
nie uda, bę dzie my wal czyć da lej, do
skut ku. Żad na wła dza nie trwa wiecz nie.
Przyj dzie czas, że pra wo się zmie ni,
a win ni tej ha nieb nej usta wy od po wie -
dzą przed Try bu na łem Sta nu.

R.G.
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Ukra dli lu dziom pie nią dze. Na
ogrom ną ska lę – po szko do wa nych
jest po nad 50 tys. oby wa te li. Pro ce der
ma cha rak ter cią gły. Bę dzie trwał do -
póty, do pó ki ktoś nie uwol ni spo łe czeń -
stwa od zło czyń ców. Zor ga   ni  zo wa na
gru pa jest moc no skon so li do wa na,
rzą dzi się za sa da mi ty po wy mi dla ma -
fii. Każ dy, kto chce na le żeć do gan gu,
mu si po peł nić prze stęp stwo lub ja kąś
nie go dzi wość, o któ rej wszy scy się
do wie dzą. Na przy kład do brze wi -
dzia ne jest bru tal ne zgwał ce nie Kon -
sty tu cji. Wte dy de li kwent sta je się
peł no praw nym człon kiem struk tu ry
i mo że peł nić za szczyt ne funk cje.

16 grud nia 2016 r., w nie ja snych
oko licz no ściach praw nych, kil ku set
po słów Pra wa i Spra wie dli wo ści prze -
gło so wa ło ban dyc ką usta wę re pre syj -
ną. Gło so wa nie od by ło się na Sa li
Ko lum no wej, a nie na Sa li Ple nar nej.
Nie po li czo no w spo sób re gu la mi no -
wy kwo rum, nie by ło też gło so wa nia
imien ne go. Tak na praw dę nie wia do -
mo, czy w ogó le Sejm tę usta wę przy -
jął. Po czę ty w or dy nar ny i grzesz ny
spo sób po two rek praw ny szyb ko zo -
stał za kle pa ny przez Se nat i bez re -
flek syj nie pod pi sa ny przez pre zyden ta.
Gru pa za dzia ła ła spraw nie i bez skru -
pu łów. Świad cze nia ode bra no na wet
kom ba tan tom, by łym za słu żo nym 
dla Pol ski spor tow com, se kre tar kom,
łącz no ściow com, twór com ba zy 
PE SEL, a wdo wom i sie ro tom po
mun du ro wych za bra no ich ren ty.

Od 1 paź dzier ni ka te go ro ku po -
nad 50 tys. eme ry tów mun du ro wych
otrzy mu je świad cze nia ogra ni czo ne
wi deł ka mi: 800–1700 zł. Naj niż sze
świad cze nie otrzy mu ją ci, któ rzy 
słu ży li tyl ko w PRL. Nie co wię cej, 
ale mak sy mal nie 1700 zł, otrzy ma ją
ci, któ rzy w PRL słu ży li krót ko, za to
po nad 20 lat od da li no wej Pol sce.
Dzia ła li w UOP, ABW, CBŚ, Po li cji
i in nych służ bach. Po win ni do stać
wy so ką eme ry tu rę. Tak się kie dyś

umó wi li z pań stwem pol skim, bo
służ ba to nie pra ca. Na służ bie jest
się 24 go dzi ny na do bę, na służ bie ry -
zy ku je się zdro wiem, a na wet ży ciem.
Dla te go mun du ro wi wcze śniej prze -
cho dzą na eme ry tu rę i dla te go po win -
ni mieć ją wyż szą. 

Nikt im nie po dzię ko wał za ich po -
świę ce nie. Nikt nie do ce nił te go, co
zro bi li, że by Pol ska by ła bez piecz -
nym kra jem. Pra wo i Spra wie dli wość
ode bra ło im ho nor, god ność i pra wa
na by te. Zo sta li ska za ni bez udo   wod nie -
nia im wi ny. Za sto so wa no wo bec nich
od po wie dzial ność zbio ro wą. De cy zje
o tym, że są „zbrod nia rza mi pra cu ją -
cy mi dla to ta li tar ne go pań stwa” pod -
jął In sty tut Pa mię ci Na ro do wej,
a wy rok wy ko nał Za kład Eme ry tal no -
-Ren to wy MSWiA. Uczci wych lu dzi
na zwa no opraw ca mi, ube ka mi i be -
stia mi. W gło wy Po la ków wtło czo no
kłam stwa o ra żą co wy so kich eme ry -
tu rach, ja kie rze ko mo otrzy my wa li 

– na wet 20 tys. zł. Za cza dzo ne re żi mo -
wą pro pa gan dą spo łe czeń stwo nie -
pręd ko się do wie, że ta kich świad czeń
ni gdy nie by ło, a śred nia eme ry tu ra
mun du ro wych wy no si ła do tąd 2800 zł.
Po hań bie ni i okra dze ni lu dzie, w czę -
sto moc no po de szłym wie ku, zo sta li
ska za ni na eko no micz ną eu ta na zję.
Nie któ rzy nie wy trzy ma li, ode szli
w wy ni ku stre su (za wa ły, po ra że nia,
wy le wy) lub wy bie ra jąc sa mo bój stwo.

Mil czą ca więk szość przy glą da się
te mu w ci szy. Li czy na to, że rzą dzą -
cy o nich aku rat za po mną. Na iw ne to
my śle nie. Każ dy, ko mu dro ga jest de -
mo kra tycz na i pra wo rząd na Pol ska,
po wi nien już dziś pro te sto wać i czyn -
nie sta nąć po stro nie ofiar. Nie słu ży -
łem ni gdy w żad nych or ga nach
pań stwa, ale czu ję się zo bo wią za ny
bro nić mun du ro wych. Je śli chce cie,
mo że cie mnie na zy wać es be kiem 
al bo ube kiem. To już nie są epi te ty,

POD ŁA ZMIA NA
Kto dziś po ni ża i po gar dza, bę dzie ju tro po ni żo ny i wzgar dzo ny.
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któ re okre śla ły oso by fak tycz nie
w daw nych cza sach ła mią ce pra wo
i do pusz cza ją ce się be stial skich czy -
nów. Dziś es bek i ubek to naj więk szy
wróg PiS, ich pierw sza, ale na pew no
nie ostat nia, ofia ra. Być es be kiem, to
zna czy być prze śla do wa nym przez re -
żim, być naj gor szym sor tem, zdra -
dziec ką mor dą, le wa kiem, ka na lią,
ko do mi tą, ko mu ni stą i zło dzie jem.
Każ dy przy zwo ity czło wiek po wi nien
więc dziś być es be kiem lub co naj -
mniej być z es be ka mi. Bo wła dza nie
śpi i szy ku je na stęp ne świń stwa.

Tym ra zem ofia ra mi ma paść 
ok. 100 tys. oby wa te li. W Sej mie jest
pro jek tu usta wy (druk 1105), któ ra ma
do ty czyć by łych żoł nie rzy. Zo sta nie
la da mo ment skie ro wa na do pierw -
sze go czy ta nia. Wkrót ce wszyst kich 
by łych żoł nie rzy pod le głych pod 
Za rząd II Szta bu Ge ne ral ne go spo tka
ta ki sam los, jak ich ko le gów po li cjan -
tów. Bę dzie to licz niej sza gru pa, bę dą
więc nie ste ty ko lej ne tra ge die.

Pra wo i Spra wie dli wość – cóż za
bez czel na i aro ganc ka na zwa – na tym
się jed nak nie za trzy ma. Po wsta ją no -
we zbio ry: by łych dzia ła czy PZPR,
by łych li de rów or ga ni za cji mło dzie żo -
wych, wspo mi na się o mi li cjan tach,
ZO MO -wcach, OR MO -wcach, żoł -
nier zach WSI etc. Każ dy, kto ma pięt -
no pra cy, służ by lub na uki w PRL
mo że czuć się za gro żo ny. Je dy nie na -
le żą cy do zor ga ni zo wa nej gru py rzą -
dzą cej Pol ską czu ją się bez kar ni. Oni
mo gą mieć w ży cio ry sie ka rie rę pro -
ku ra to ra sta nu wo jen ne go, czy też
usłuż ne go sę dzie go wsa dza ją ce go bez
do wo dów opo zy cjo ni stów. Mo gą się
szczy cić dy plo ma mi zdo by ty mi
w PRL i wil la mi, któ re od „ko mu ny”
otrzy ma li. Bo oni ma ją wła dzę. Bo są
lep szym sor tem. Przy pi su ją so bie pra -
wo do fał szo wa nia hi sto rii. Z ban dy -
tów ro bią bo ha te rów, z lu dzi za  słu-
żo nych i po rząd nych – opraw ców
i prze stęp ców. Kpią so bie z pra wa
i drwią ze spra wie dli wo ści.

Każ da wła dza na szczę ście prze mi -
ja. Im ra dy kal niej sza jest re wol ta, tym
strasz niej szy ko niec jej pro wo dy rów.
Im wię cej dziś po gar dy i cham stwa,
tym bar dziej bez względ na i su ro wa
bę dzie ju tro ka ra. Nie za po mni my!

An drzej Ro ze nek

– Dla cze go pro te stu je Pan prze ciw
usta wie dez u be ki za cyj nej, mi mo że
ta for mal nie Pa na nie do ty czy?

– Usta wą do tknię ci są moi by li
pod wład ni, któ rzy co dzien nie z mo -
zo łem wal czy li o lep szą Pol skę. Ob -
ję ci nią są też moi by li sze fo wie,
lu dzie, któ rzy bu do wa li no wo cze sną
po li cję. Nie mo gę stać obo jęt nie, gdy
po rząd nym lu dziom dzie je się
krzyw da! Dziś, za miast dzię ko wać
funk cjo na riu szom, któ rzy słu ży li
kra jo wi z na ra że niem ży cia i zdro -
wia, spro wa dza się ich na gra ni cę
ubó stwa. 

– W bu dyn ku Ko men dy Głównej
Po li cji znaj du je się ścia na ta blic
upa mięt nia ją cych funk cjo na riu szy
po le głych na służ bie. Kil ko ro
z nich, gdy by nie od da ło ży cia
za kraj, mia ło by dziś we dług usta -
wy PiS ob ni żo ną eme ry tu rę.

– Tak, ro dzi ny tych po le głych
na służ bie po li cjan tów bę dą zgod nie
z usta wą mia ły zmniej szo ne ren ty ro -
dzin ne. To zu peł nie nie ludz kie, nie -
hu ma ni tar ne.

– Po li cjan ci czę sto w swo jej pra -
cy szu ka ją mo ty wu. Ja ki mo tyw
przy świe ca Pa na zda niem Pra wu
i Spra wie dli wo ści?

– Ta usta wa wy da je się być ze mstą
dzie jo wą, z tym że jej au to rzy spra -
wia ją wra że nie, że nie prze wi dzie li

na wet, ko go no we pra wo do tknie
i w ja ki spo sób. Po gwał co no przy
tym tak du żo za sad i praw, na wstę -
pie z Kon sty tu cją RP, że te prze pi sy
nie po win ny być ni gdy przy ję te.
Trud no je na wet na zwać od po wie -
dzial no ścią zbio ro wą, bo jak tu mó -
wić o ja kiej kol wiek od po wie dzial-
no ści – ni by za co? Je śli ktoś po -
peł nił prze stęp stwo, po wi nien być 
pra wo moc nie ska za ny. Ten bu bel
nisz czy wszel ki po rzą dek praw ny
w na szym kra ju, ska zu je ty sią ce lu dzi
na nie do stat nie ży cie.

– Co ra dził by Pan ofia rom tej
usta wy?

– Wszy scy po win ni pi sać od wo ła -
nia, iść z ni mi do są du, a jak trze ba,
na wet do Eu ro pej skie go Try bu na łu
Praw Czło wie ka.

– Czy z po li tycz ne go punk tu wi -
dze nia ist nie je szan sa, że PiS się
z tych dzia łań wy co fa?

– Nie li czył bym na to, na ma wiam
więc do so li dar no ści śro do wi sko wej,
wy trwa ło ści i pra cy u pod staw. Mu -
si my prze ko ny wać rzą dzą cych, obo -
jęt nie kto ni mi bę dzie, by wy co fa li to
złe pra wo. A przede wszyst kim pa -
mię tać przy urnach, kto do pro wa dził
do ta kie go sta nu i jak naj szyb ciej gło -
sa mi wła sny mi, ro dzin i przy ja ciół
przy wró cić pań stwo pra wa.

N.O.

Hańba PiS
Adam Ra pac ki, 
ge ne rał po li cji, 
w la tach 2007–2011 
pod se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie 
Spraw We wnętrz nych 
i Ad mi ni stra cji, 
od 2011 do 2012 roku
pod se kre tarz sta nu
w Mi ni ster stwie 
Spraw We wnętrz nych.
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Łódź, Szcze cin, Ko sza lin,
Świ no uj ście, Wro cław, Opo -
le. To tyl ko kil ka z po nad
20 pol skich miast, któ re od -
wie dzi li w ostat nich mie -
sią cach An drzej Ro ze nek,
dzien ni karz śled czy, po seł
na Sejm VII ka den cji oraz
Ma rek Du ka czew ski, ge ne -
rał bry ga dy, pod se kre tarz
sta nu w kan ce la rii pre zy den -
ta Kwa śniew skie go i by ły
szef WSI. Przed ni mi jesz cze
kil ka dzie siąt ta kich po dró ży.
Przy oka zji każ dej z nich
spo ty ka ją na sa lach dzie siąt -
ki by łych funk cjo na riu szy
po krzyw dzo nych tzw. usta -
wą dez u be ki za cyj ną.

Lu dzie ob ję ci no wy mi
prze pi sa mi róż nią się od sie -
bie płcią, wie kiem, stop niem,
po glą da mi po li tycz ny mi, wy -
zna wa ną re li gią al bo jej bra -
kiem. Łą czy ich na to miast
jed no: zo sta li oszu ka ni przez
pań stwo, któ re mu wier nie
słu ży li i któ re mu za ufa li.
A w tej grze nie cho dzi jak
w więk szo ści in nych gier
głów nie o pie nią dze. Cho dzi
przede wszyst kim o ho nor
i za sa dy.

•••
Przy glą da my się jed ne mu

z ta kich spo tkań. Wy bór
padł na Kiel ce, prze cięt ne
pol skie mia sto – 110 km2 po -
wierzch ni i pra wie 200 ty się -
cy miesz kań ców. Być mo że
od naj dą Pań stwo sie bie
w jed nym z oko ło 150 funk -
cjo na riu szy przy by łych do

miej sco wej re stau ra cji „Czar-
dasz”. Na stro je na sa li są
ner wo we – nie wszy scy do -
sta li jesz cze pi sma z ZER
MSWiA. Po krót kiej krzą ta -
ni nie i przy wi ta niu zgro ma -
dzo nych, dys ku sję otwie ra
An drzej Ro ze nek.

– Bez po par cia spo łecz ne -
go bę dzie cie gru pą wy klę tą. 
– stwier dza. – Dla te go po sta -
no wi li śmy wal czyć i po wo -
ła li śmy Oby wa tel ski Ko mi tet
Ini cja ty wy Usta wo daw czej.
Wpro wa dzi my do Sej mu
usta wę, któ ra co fa tę zmia nę.
Ja ko peł no moc nik ko mi te tu,
bę dę pre zen to wał ją w wa -
szym imie niu w Sej mie.
Mu si my zło żyć 100 ty się cy
pod pi sów na rę ce mar szał ka!

Po sa li prze cho dzi głu chy
po mruk.

– Nie miej cie złu dzeń. 
– za uwa ża Ro ze nek. – PiS
ma aryt me tycz ną więk szość
i prze gło su je, co tyl ko bę -
dzie chciał. Ale dzię ki te mu
pro jek to wi, bę dzie moż na
za cząć po waż ną spo łecz ną
de ba tę na te mat te go, co PiS
i PO, któ ra w 2009 r. za czę ła
ten ha nieb ny, sprzecz ny
z kon sty tu cją marsz, zro bi ły
wa sze mu śro do wi sku i co
mo gą zro bić na stęp nym.

•••
Oprócz kro ków, któ re zna

każ dy za an ga żo wa ny w spra -
wę eme ryt i ren ci sta, ta kich
jak pi sa nie od wo łań, po li -
tyk SLD po le ca za kła da nie 
ko mi te tów pro te sta cyj nych
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Jesteśmy 
z Wami!

Fe de ra cja Sto wa rzy szeń Służb Mun du ro wych RP po -
wsta ła w 2009 r. i skła da się z 13 sto wa rzy szeń, związ ków
i klu bów zrze sza ją cych by łych i po zo sta ją cych w służ bie
funk cjo na riu szy służb apa ra tu bez pie czeń stwa pań stwa
oraz żoł nie rzy Woj ska Pol skie go.

W tych trud nych dla na sze go śro do wi ska chwi lach,
wspie ra każ de go, ko mu po trzeb na jest po moc. Na jej
stro nach in ter ne to wych znaj dziesz:
– wzo ry pism i od wo łań
– po moc praw ną
– wspar cie psy cho lo ga
– opi nie i ana li zy naj wy bit niej szych 

praw ni ków
– da ty i miej sca naj bliż szych spo tkań 

I wie le wię cej! FSSM RP każ de go dnia wy wie ra du żą
pre sję me dial ną, po li tycz ną i mię dzy na ro do wą. Ko -
niecz nie bądź z na mi i wejdź na www.fssm.pl!

Tu de cy do wa ła się przy -
szłość dzie sią tek ty się cy
funk cjo na riu szy i ich ro -
dzin. Tak wy glą da ło gło so -
wa nie nad usta wą pró bu ją cą
po zba wić nas god no ści. Od -
by ło się w Sa li Ko lum no wej,
a nie w Sa li Po sie dzeń – bez
zwy cza jo wej de ba ty. Za cho -
wa ły się je dy nie na gra nia
z ka mer prze my sło wych

– bez dźwię ku. Wśród zgro -
ma dzo nych są dzia ła cze
PiS, nie po sia da ją cy man da -
tów po sel skich. 235 osób
by ło za. Po dob no. I po dob -
no 1 prze ciw. Skąd wia do -
mo, czy by ło kwo rum? Skąd
wia do mo, kto i jak gło so -
wał? I czy do brze po li czo no
rę ce, ska zu ją ce nas na ta ki
los?

NIE OBLI CZAL NI

WWW.FSSM.PL
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!

Zdzi sław Czar nec ki, pre zy dent FSSM RP
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w każ dym po wie cie (do tych -

czas po wsta ło ich po nad

100 w ca łym kra ju), wspól ne

uma wia nie się na pro te sty,

nieza leż nie od te go czy or ga -

ni zu je je KOD, czy Oby wa -

te le RP, czy kto kol wiek

in ny – a je śli ko muś na wyj -

ście nie po zwa la stan zdro -

wia, choć by pro te sto wa nie

w In ter ne cie czy prze ko ny -

wa nie o spra wie zna jo mych.

– Je śli te raz zwy kli oby wa -

te le, ta cy jak ja, nie sta ną 

ra zem z wa mi, to PiS kom -

plet nie znisz czy to pań stwo,

ka wa łek po ka wał ku. Je ste -

ście ludź mi, któ rzy z nie jed -

ne go pie ca chleb je dli.

Wra caj cie do pra cy. Te mu

rzą do wi, tym wład com Pol -

ski trze ba po ka zać, gdzie ich

miej sce. Wy to po tra fi cie!

Oni tak pa nicz nie się Was

bo ją, że na spo tka niu w Ra -

do miu mie li śmy przed sa lą

3 po li cyj ne sa mo cho dy ob -

ser wa cji, w tym je den wy -

pcha ny tech ni ką! Bo ją się

i to jest pierw szy do bry znak,

bo to zna czy, że za czę li ro zu -

mieć, co zro bi li. Mu si my na -

psuć im krwi!

•••

– Sko ro ma my otrzy mać

850 zł przy 600 zł czyn szu

za miesz ka nie i 300 zł ra -

chun ków za świa tło i gaz, 

to już wi dzi my, że wy star -

czą 3 mie sią ce, aby za peł nił

się miej sco wy cmen tarz – za -

brał głos je den ze zgro ma -

dzo nych na sa li wi dzów,

we te ran Lu do we go Woj ska

Pol skie go, z wy kształ ce nia

hi sto ryk. – Chciał bym zwró -

cić uwa gę na fałsz, ja kim

wszy scy je ste śmy ma mie ni.

Sko ro ja, syn ka pra la pod -

cho rą że go Kor pu su Ochro ny

Po gra ni cza, któ ry zgi nął za

oj czy znę 17 wrze śnia 1939 r.,

mo głem zo stać w PRL ofi ce -

rem, to zna czy, że coś źle to

na sze pań stwo to ta li tar ne

dzia ła ło. Znam War sza wę

z 1944 r., Wro cław, Gu bin,

Kro sno Od rzań skie, Ko -

strzyn. Jak to się sta ło, że

uda ło nam się to wszyst ko

od bu do wać? Prak tycz nie

wszę dzie, gdzie by ła ja kaś

pra ca, tam wi dać by ło rę ce

i sprzęt żoł nier ski. Py tam: to

by ło pań stwo to ta li tar ne czy

mo że to ta li tar ny wy si łek?

•••

Głos za brał gen. Ma rek

Du ka czew ski, wi ce prze wod -

ni czą cy ko mi te tu. Oprócz

wie lu prak tycz nych in for ma -

cji praw no -or ga ni za cyj nych,

od niósł się do dwu li co wo ści

par tii rzą dzą cej.

– Sko ro my słu ży li śmy nie -

wła ści we mu sys te mo wi, to co

ro bił wte dy sę dzia Kry że?

Al bo Woj ciech Ja siń ski,

obec ny pre zes Or le nu?

Ge ne rał nie ma złu dzeń, że

spra wa oprócz pod ło ża po li -

tycz ne go ma też swój wy miar

mo ral ny.

– Fakt, że nikt przez 30 lat

nie zna lazł w Pań stwa przy -

pad ku pod staw do kar ne go

ści ga nia, ozna cza, że zo sta -

li Pań stwo uka ra ni nie słusz -

nie. Tu nie cho dzi tyl ko

o zabez pie cze nie fi nan so -

we w tym naj trud niej szym

okre sie na sze go ży cia. Wie lu

z nas ma dzie ci, wnu ki i nie

chce, by za pa mię ta li nas tak,

jak okre śla to dzi siej sza wła -

dza: ja ko opraw ców i mor -

der ców.

Du żą część wy po wie dzi 

ge ne rał po świę cił spra wom

ar mii. We dług nie go w przy -

go to wy wa nej wła śnie woj -

sko wej ko pii usta wy dez u-

be ki za cyj nej w grę wcho dzić

bę dzie tak że ob ni ża nie z au -

to ma tu stop ni woj sko wych.

A to z ko lei wią zać się bę dzie

z nie uchron nym ob ni ża niem

eme ry tur. 

Pod su mo wu jąc wy stą pie nie,

gen. Du ka czew ski – czło -

wiek, któ ry nie przez przy-

  pa dek uzna wa ny jest za jed -

ne go z naj lep szych or ga ni za -

to rów służb spe cjal nych na

świe cie – zdra dził ku zdu -

mie niu sa li, ja ka jest śred nia

wie ku 4 au to rów kle co nej

wła śnie na pręd ce usta wy do -

ty czą cej woj ska: wy no si ona

34 la ta.

– Do koń ca ka den cji te go

rzą du zo sta ły 2 la ta, 2 mie -

sią ce, 17 dni i 12 go dzin 

– spoj rzał wy mow nie na ze -

ga rek, koń cząc prze mó wie -

nie. – Nie prze dłu żaj my te go

cza su!

N.S.
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Przy czy na

Usta wa z dnia 16 grud nia 2016 r.
„o zmia nie usta wy o za opa trze niu eme -
ry tal nym funk cjo na riu szy Po li cji,
Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne -
go, Agen cji Wy wia du, Służ by Kontr -
wy wia du Woj sko we go, Służ by
Wy wia du Woj sko we go, Cen tral ne go
Biu ra An ty ko rup cyj ne go, Stra ży Gra -
nicz nej, Biu ra Ochro ny Rzą du, Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej i Służ by
Wię zien nej oraz ich ro dzin”.

Ty tuł ak tu praw ne go po wi nien pre cy -
zyj nie opi sy wać je go treść. W ty tu le nie
ma nic o „es be kach” ani „ube kach” – są
za to wy mie nio ne z na zwy wszyst kie
służ by spe cjal ne, któ re po wsta ły
po 1990 ro ku. Za tem akt praw ny
nie do ty czy es be ków, tyl ko
funk cjo na riu szy współ -
cze snych służb, któ rzy
mie li przed 1990 r. epi zod
w struk tu rach pod le głych
MSW. To wca le nie mu sia ła być
Służ ba Bez pie czeń stwa.

Naj bar dziej ku rio zal ne przy -
kła dy jed no stek ob ję tych
usta wą, w któ rych za trud -
nie nie zo sta ło uzna ne
za służ bę na rzecz „to ta -
li tar ne go pań stwa”: De par ta ment 
PE SEL, Za rząd Łącz no ści, In spek to rat
Ope ra cyj nej Ochro ny Elek trow ni Ją -
dro wej w Żar now cu, Biu ro Ochro ny
Rzą du, Aka de mia Spraw We wnętrz nych,
Cen trum Wy szko le nia Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych w Le gio no wie,
Wyż sza Szko ła Ofi cer ska Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych w Le gio no wie,
Szko ła Cho rą żych Mi li cji Oby wa tel -
skiej z sie dzi bą w War sza wie, Biu ro 
Hi sto rycz ne, mi li cyj ne klu by spor to we 

– np. Gwar dia, wy dzia ły pasz por to we,
Woj ska Ochro ny Po gra ni cza.

Sku tek

Usta wą ob ję tych jest ok. 55 tys. osób,
a tak że wie le ro dzin (ofi cjal nie mi ni -
ster stwo po da je 39 tys.). Za czas służ by
w PRL za sto so wa no prze licz nik 0,0 (!).
Prze stęp ca ska za ny za gwałt al bo mor -
der stwo, w cza sie gdy od by wa ka rę
w wię zie niu, ma prze licz nik 0,7 (!).

We dług in for ma cji Za kła du Eme ry -
tal no -Ren to we go MSWiA (ZER) oso -

by ob ję te usta wą otrzy my wa ły
do tąd eme ry tu ry w śred niej
wy so ko ści 2800 zł (wszyst kie
kwo ty net to).

Po 1 paź dzier ni ka bę dą
otrzy my wać świad cze nia
w prze dzia le 854–1761 zł.
Nikt nie do sta nie eme ry -
tu ry wyż szej niż 1761 zł, 
na wet je śli słu żył/pra co wał
27 lat we współ cze snej Pol sce.
1761 zł jest gór nym pro giem

świad czeń w tej gru pie. Na wet
je śli ktoś te raz po dej mie pra cę, 

to nie ma sen su, że by pła cił skład ki,
bo i tak nie do sta nie ani zło tów ki wię cej.

Usta wa do ty czy rów nież wdów
i sie rot po funk cjo na riu szach. Ma ją
dra stycz nie ob ni ża ne świad cze nia.
Usta wa od bie ra tak że do dat ki
kom ba tanc kie.

Roz wią za nie

Ko mi tet Ini cja ty wy Oby wa tel -
skiej Fe de ra cji Sto wa rzy szeń Służb
Mun du ro wych (FSSM) ma za miar
przed ło żyć w Sej mie wła sny pro jekt
usta wy co fa ją cej zmia ny. Aby by ło to
moż li we, na le ży pod nim ze brać co naj -
mniej 100 ty się cy pod pi sów.

Za ło że nia pro jek tu FSSM:

– Li kwi da cja wszyst kich zmian wpro wa -
dzo nych usta wą z 16 grud nia 2016 r.

– Za sto so wa nie prze licz ni ka 1,3 za czas
służ by w la tach 1944–1990. To prze -
licz nik, ja ki sto su je się w przy pad ku
zwy kłych eme ry tur ZUS -owskich.

– Za sto so wa nie prze licz ni ka 2,6 za czas
służ by po 1990 r. Jest to prze licz nik 
ja ki sto su je się wszyst kim służ bom
mun du ro wym.

– Li kwi da cja górnej granicy wysokości
emerytury lub renty.

Za pro po no wa ne zmia ny przy wra ca ją
ele men tar ne po czu cie spra wie dli wo ści.
Są też od zwier cie dle niem kon sen su su,
ja ki mo gą osią gnąć wspól nie naj waż -
niej sze si ły opo zy cyj ne (PO i No wo -
cze sna) by ły te mu prze ciw ne. SLD 
jest za za sto so wa niem współ czyn ni ka
2,6 dla ca łe go okre su służ by, lecz po zo -
sta łe si ły opo zy cyj ne są na ra zie te mu
prze ciw ne. 

M.W.

O co w tym
wszystkim 
chodzi?
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– Czy in sty tu cje unij ne

sta ną w obro nie pol skich

eme ry tów?

– Pra wo unij ne nie ste ty nie

re gu lu je sys te mu świad czeń

eme ry tal nych. Nie ma w tym

wzglę dzie norm ogól no eu ro -

pej skich, jest to ge stia po -

szcze gól nych państw. 

– Nie mo że my li czyć na

od siecz z Bruk se li? 

– Bruk se la ma jednak w za -

na drzu dwa ty py in stru men -

tów: mięk kie i twar de. 

– Za cznij my od tych

pierw szych.

– Par la ment Eu ro pej ski nie

ma żad ne go in stru men tu praw-

ne go, by ja kie muś pań stwu

na ka zać sto so wa nie ja kie goś

pra wa w kwe stii świad czeń

spo łecz nych. Na to miast ma

pra wo zor ga ni zo wać wy słu cha-

nie i dys ku sję, któ ra przy cią -

gnie uwa gę unij nych in sty tu cji

i po ka że pro blem. A w przy -

pad ku tej skan da licz nej usta -

wy roz ma wia my nie ty le

o pie nią dzach, co o pod sta wo -

wych pra wach oby wa tel skich!

Bo pod sta wo wym pra wem

eme ry ta jest pew ność świad -

cze nia, ja kie otrzy mu je od

pań stwa. W opar ciu o to lu dzie

bu do wa li swo je ży cio ry sy.

– Czy uda się zor ga ni zo -

wać szer sze po par cie dla

idei wy słu cha nia wśród eu ro -

par la men ta rzy stów?

– W mo jej de le ga cji są 4 oso-

by: Kry sty na Ły bac ka, Bo gu -

sław Li be radz ki, Adam Gie rek

i ja. Wy stą pi li śmy już, aby

na po sie dze niu Ko mi sji Wol -

no ści Oby wa tel skich, Spra -

wie dli wo ści i Spraw We wnę-

trz nych (w skró cie LI BE)

od by ło się pu blicz ne wy słu cha-

nie do ty czą ce cha rak te ru tej

usta wy, ja ko go dzą cej w pod -

sta wo we pra wa oby wa tel skie.

– Dłu go się cze ka na ta kie

wy da rze nie?

– Ko mi sja spo ty ka się raz

al bo dwa ra zy w mie sią cu,

a wnio ski pły ną z 28 eu ro -

pej skich państw. Cze ka my

obec nie na wy zna cze nie ter -

mi nu i naciskamy, by odbyło

się to jak naszybciej. W po -

ro zu mie niu z FSSM chce my

za pro sić na to spo tka nie grupę

osób, na nasz koszt oczy wi -

ście, by prze sta wi ły re pre syj -

ny cha rak ter usta wy i ła ma-

  nie ab so lut nie ele men tar nych

re guł praw nych. To jest ten

mięk ki in stru ment: zor ga ni-

zo wa nie jak naj szer szej de ba -

ty, za in te re so wa nie pro ble -

mem in sty tu cji oraz me diów

europejskich i polskich. Nie -

ste ty nie jest tak, jak wie lu

so bie wy obra ża, że Par la ment

Eu ro pej ski mo że po le cić

Pol sce zmia nę prze pi sów.

– Ja kie są w ta kim ra zie

in stru men ty twar de?

– In stru men tem, któ ry ro -

dzi skut ki praw ne i fi nan so -

we, jest wy rok Eu ro pej skie go

Try bu na łu Praw Czło wie ka.

– Kie dy Stras burg bę dzie

mógł się tym za jąć?

– Prze pi sy mó wią, że do pie ro

po wy czer pa niu dro gi praw nej

w Pol sce, a nie ma my jeszcze

w spra wach ob ni że nia eme ry -

tur irent żad nej de cy zji są do wej.

Skar ga do ETPC ma cha rak -

ter in dy wi du al ny, cho ciaż jej

skut ki do ty czą wszyst kich

lu dzi w podob nej sy tu acji

praw nej – trze ba więc cze kać,

aż kil ka in dy wi du al nych spraw

za koń czy się de cy zja mi pol -

skich są dów. W mo jej opi nii

mo że my li czyć na po zy tyw ny

dla nas wy rok Try bu na łu,

choć by ze wzglę du na to, że

nie moż na ka rać dwa ra zy za

to sa mo – a re pre syj na usta -

wa eme ry tal na by ła już wpro -

wa dzo na w ży cie w 2009 r. za

rzą dów Plat for my Oby wa tel -

skiej i PSL. Prze pro wa dziliś my

ana li zę orzecz nic twa Try bu -

na łu w Stras bur gu, by w war -

stwie ar gu men ta cji prawnej

do brze obu do wać wnio ski.

I bę dzie my sta rać się przy spie -

szyć pro ce du ry, wska zu jąc na

to, że pro blem do ty czy osób

star szych i czas jest tu czyn -

ni kiem ogrom nie istot nym.

– Czy PiS mo że nie do sto -

so wać się do ewen tu al ne go

wy ro ku Try bu na łu?

– Wy rok Try bu na łu jest

wią żą cy dla każ de go pań stwa

i mu si ono go wy ko nać. Dla te -

go jest to in stru ment twar dy.

– Re al nie rzecz bio rąc,

na wspar cie ze stro ny in sty -

tucji unij nych przyj dzie nam

więc jesz cze po cze kać?

– Nie bę dę obie cy wać tu

zło tych gór, bo by ło by to

nie uczci we. Czy PiS weź mie

pod uwa gę ar gu men ty po

de ba cie w Par la men cie Eu ro -

pej skim? Pro szę so bie sa  me-

mu na to od po wie dzieć. Na to -

miast deklaruję jed no: zro bi my

wszyst ko, by na gło śnić pro -

blem w Bruk se li i po sta rać się

nadać spra wie jak naj szyb szy

bieg w Stras bur gu. Cze ka my,

aż w Pol sce za koń czą się po -

stę po wa nia w in dy wi du al -

nych spra wach. To one bę dą

pod sta wą do pod ję cia twar -

dych kro ków na poziomie

unijnym. Pod kre ślam: wy rok

Try bu na łu do ty czy jed nej

oso by, ale powinien ro dzić

skut ki praw ne i fi nan so we

wzglę dem wszyst kich, któ -

rzy są w po dob nej sy tu acji.

– Czy li, jed nym sło wem,

szan se są, ale mu si my

uzbro ić się w cier pli wość?

Wie lu uwa ża, że pre sja eu ro-

pej ska to naj sku tecz niej sza

broń.

– Pierw sze py ta nie, ja kie

pa da w Try bu na le, do ty czy

wy czer pa nia ścież ki praw nej

w da nym pań stwie. Nie wie -

my w tym mo men cie, czy

pol skie są dy zaj mą się spra wą

w pół ro ku, czy mo że w 2 la ta.

Prak tycz nie na po zio mie

europejskim od wpły nię cia

wniosku do Try bu na łu do

je go roz pa trze nia mi ja od

kil ku do kilkunastu mie się cy.

Wiem, że w sy tu acji wie lu

eme ry tów to du żo cza su. Ale

nie skła daj my bro ni. Walcz my 

– i w kra ju, i za gra ni cą. 

S.T.

Na ra tu nek 

Eu ro pa?
O szan sach 
na in ter wen cję 
Bruk se li 
i Stras bur ga
w spra wie 
eme ry tur 
mun du ro wych 
roz ma wia my 
z JA NU SZEM
ZE MKE, 
eu ro po słem 
So ju szu Le wi cy 
De mo kra tycz nej.
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CZEŚĆ ICH PA MIĘ CI!
Ma rek M. 

Po li cjant 
do cho dze nio wo -śled czy, 
na służ bie od 1985 r., 

po zy tyw nie 
zwe ry fi ko wa ny w 1990 r. 
Dzień po otrzy ma niu 
de cy zji o ob ni że niu 
eme ry tu ry po peł nił 

sa mo bój stwo.

Funk cjo na riusz 
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw

We wnętrz nych z So snow ca. 
Po peł nił sa mo bój stwo.

Krzysz tof R.,
56 lat, 

eme ry to wa ny funkcjonariusz 
Stra ży Gra nicz nej z Po zna nia.
19 czerw ca o go dzi nie 18.00 
po kwi to wał od biór de cy zji,

o 18.27 le karz stwier dził zgon
na sku tek za wa łu.

Funk cjo na riusz 
Komendy Powiatowej Policji 

z War sza wy. 
Po peł nił sa mo bój stwo.

Ta de usz G.
64 la ta, 

by ły funkcjonariusz 
Cen trum Szko le nia 

Po li cji w Le gio no wie. 
De cy zję otrzy mał

6 lip ca, 10 lip ca zmarł
na ser ce w szpi ta lu.

Kry sty na C.,
73 la ta. 

Ren cist ka z War sza wy, 
in wa lid ka I gru py, 

by ła funkcjonariuszka MSW. 
Zmar ła na ser ce 

po otrzy ma niu pi sma.

Le szek M., 
lat 68, 

by ły po li cjant z po łu dnio we go 
Ma zow sza. Zmarł bez po śred nio 

po otrzy ma niu de cy zji.

Funk cjo na riusz 
Stra ży Gra nicz nej 

z Lu bli na. 
Po peł nił sa mo bój stwo.

Ka zi mierz M.,
79 lat, 

by ły mi li cjant z Rze szo wa. Zmarł na roz le gły 
za wał ser ca po wyj ściu od ad wo ka ta, gdzie 

kon sul to wał pi smo o zmniej sze niu eme ry tu ry.

Ma rian J., 
lat 74. 

Dy rek tor De par ta men tu 
Spo łecz no -Ad mi ni stra -

cyj ne go MSW 
w War sza wie. 

Ode brał de cy zję
18 sierp nia, 3 dni póź niej
zmarł na sku tek za wa łu.

Ste fan F., 
tre ner i wy cho waw ca, by ły dy rek tor i wi ce pre zes

klu bu spor to we go we Wro cła wiu. 
Zmarł po otrzy ma niu de cy zji.

An to ni W.,
76 lat, 

za miesz ka ły w Ra bie Wy żnej. Zmarł 27 lip ca
po roz le głym uda rze mó zgu, kil ka dni po

otrzy ma niu de cy zji. Z uwa gi na fakt, iż ra zem
z żo ną nie po sia da li wła snych dzie ci, pod ję li 
de cy zję o przy spo so bie niu dziec ka w dro dze 

ad op cyj nej. Po ro ku od ad op cji za nie po ko ił ich
fakt, że cór ka nie pró bu je cho dzić. Pod ję li

le cze nie neu ro lo gicz ne i or to pe dycz ne. 
Po 4 la tach je den z le ka rzy za uwa żył, że dziec ko

jest nie wi do me i to jest źró dłem kło po tów 
roz wo jo wych. Mi mo iż żo na An to nie go 

Wój to wi cza w mię dzy cza sie za szła w cią żę 
i uro dzi ła wła sne dziec ko, w dal szym cią gu 

wy cho wy wa li nie peł no spraw ną cór kę. 
O de cy zji ob ni ża ją cej świad cze nia eme ry tal no -

-ren to we żo na An to nie go Wój to wi cza 
do wie dzia ła się po śmier ci mał żon ka 

w Za kła dzie Eme ry tal no Ren to wym MSWiA
w No wym Są czu. Świad cze nie zo sta ło ob ni żo ne
do kwo ty 1050 zł. Ad op to wa na cór ka Agniesz ka,

mi mo że ma mó zgo we po ra że nie dzie cię ce, 
pa dacz kę i śle po tę obu ocz ną, zo sta ła 

po zba wio na ren ty so cjal nej. 

Sła wo mir W. 
By ły Za stęp ca Ko men dan ta Po wia to we go 

Po li cji w Gry fi cach. Od 10 lat na eme ry tu rze. 
Ode brał so bie ży cie 6 stycz nia, 

ty dzień po pod pi sa niu usta wy przez pre zy den ta
An drze ja Du dę. Nie mógł zro zu mieć, dla cze go

jest ka ra ny, choć nie był ska za ny.

Stan potwierdzony na 30 września 2017 r. Co miesiąc docierają do nas od rodzin informacje o kolejnych ofiarach ustawy.
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Ma ria S., 
lat 67. Eme ry to wa na 

te le fo nist ka z Ko men dy
Po wia to wej Po li cji

w Płoc ku. Cho ra na
ra ka, po otrzy ma niu 

de cy zji prze szła 
za ła ma nie ner wo we,

zmar ła 1 sierp nia.
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An drzej R., 
ofi cer Stra ży Gra nicz nej,

zmarł na za wał 

po prze czy ta niu li stu 

o ob ni że niu świad czeń.

Zbi gniew J.

z Tar no wa, 
lat 52, 

by ły funk cjo na riusz 

Stra ży Gra nicz nej. 

Po peł nił sa mo bój stwo.

Zdzi sław C., 
lat 61, 

ofi cer Stra ży Gra nicz nej

z War sza wy. 

Po peł nił sa mo bój stwo.

Ka zi mierz H.

ze Szcze ci na.
95 lat, 

zmarł bez po śred nio

po otrzy ma niu de cy zji.

Wła dy sław F.

z Ko ło brze gu. 
Zmarł po otrzy ma niu 

de cy zji. Przy czy na 

– nie wy dol ność krą że nia.

Adam C. 
Zmarł na za wał 

po otrzy ma niu de cy zji.

Wie sław O. 
Ofi cer z Gdań ska. 

Zo sta wił 2 li sty, 

je den do ro dzi ny, 

je den do Ma riu sza 

Błasz cza ka.
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Chcesz do wie dzieć się wię cej 
o ak cji zbie ra nia pod pi sów 
pod usta wą od wra ca ją cą 
zmia ny w eme ry tu rach?
A mo że pra gniesz za an ga żo wać się
po li tycz nie, or ga ni za cyj nie?

Dzwoń, pisz lub przyjdź do biur
na szych lo kal nych struk tur.

SKONTAKTUJ SIĘ Z

DOLNOŚLĄSKIE
50-333 Wrocław, ul. Matejki 6
dolnośląskie@sld.org.pl
www.dolnoslaskiesld.org.pl
tel. 607 608 510 

KUJAWSKO-POMORSKIE
85-075  Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 28/2
kujawskopomorskie@sld.org.pl
www.kujawsko-pomorskie.sld.org.pl
tel. 506 597 973 

LUBELSKIE
20-045 Lublin, ul. Beliniaków 7
lubelskie@sld.org.pl
www.lubelskie.sld.org.pl
tel.(0-81) 533 30 74, 604 374 669 

LUBUSKIE
65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a/6
lubuskie@sld.org.pl
www.lubuskie.sld.org.pl
tel. 501 513 764 

ŁÓDZKIE
90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205
lodzkie@sld.org.pl
www.lodzkie.sld.org.pl
tel. 883 714 174 

MAŁOPOLSKIE
31-057 Kraków, ul. Miodowa 41 p.12
małopolskie@sld.org.pl
www.malopolskie.sld.org.pl
tel. 797 604 336  

MAZOWIECKIE
00-019 Warszawa, ul. Złota 9 lok. 4
aiwaniak@sld.org.pl
www.mazowieckie.sld.org.pl
tel. 797 604 338 

OPOLSKIE
45-018 Opole, ul. Krakowska 51/21
opolskie@sld.org.pl
www.opolskie.sld.org.pl
tel. 797 604 340 

PODKARPACKIE
35-010 Rzeszów, ul. Księdza Jałowego 31
podkarpackie@sld.org.pl
www.podkarpackie.sld.org.pl
tel. 697 010 492 

PODLASKIE
15-753 Białystok, ul. Choroszczańska 31a, lok.12
podlaskie@sld.org.pl
www.podlaskie.sld.org.pl
tel. 664 425 700 

POMORSKIE
80-866 Gdańsk, Gdyńskich Kosynierów 11
pomorskie@sld.org.pl
www.pomorskie.sld.org.pl
tel. 601 706 457 

ŚLĄSKIE
40-006 Katowice, ul. Warszawska 6, pok. 100
slaskie@sld.org.pl
www.slaskie.sld.org.pl
tel. 797 604 322 

ŚWIĘTOKRZYSKIE
25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/54
świętokrzyskie@sld.org.pl
www.swietokrzyskie.sld.org.pl
tel. 797 604 348 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 III piętro
warminskomazurskie@sld.org.pl
www.warminskomazurskie.sld.org.pl
tel. 797 604 350 

WIELKOPOLSKIE
61-823 Poznań, ul. Piekary 6/2
wielkopolskie@sld.org.pl
www.wielkopolskie.sld.org.pl
tel. 605 316 812 

ZACHODNIOPOMORSKIE
70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5
zachodniopomorskie@sld.org.pl
www.zachodniopomorskie@sld.org.pl
tel. 661 313 307 

WOJEWÓDZTWO
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Pio no wo:

2) Ga cie dam skie, a tak że 

nie ustan ny re zul tat rzą dze nia.

3) Po win ny być nie za wi słe.

4) Ozdo ba Be aty.

6) Bra zy lij ski sa mo lot 

do prze wo zu VIP -ów.

7) Imię śp. ko ta pre ze sa.

11) Nie ustan nie ła ma na przez PiS.

12) Krzysz tof, na ro do wiec 

z „Tań ca z gwiaz da mi”.

16) Wielki biz nes men. Naj le piej, 

je śli swój.

18) Do dziś rzą dzi Pol ską.

19) ... ży cia – we dług PiS po wi nien

być za bra ny eme ry tom 

mun du ro wym z PRL.

21) Dzię ki niej po bie ra ne są mi tycz ne

20-ty sięcz ne eme ry tu ry.

22) Lu bi wy ci nać drzewa.

24) Eastwo od, grał gli nia rzy 

w wie lu fil mach.

25) Trze ba to po wie dzieć wła dzy

w nad cho dzą cych wy bo rach.

30) Za do brej zmia ny roz bi ja 

dro gie li mu zy ny.

Po zio mo:

1) Ka czyń ski, 13 grud nia spał 

do po łu dnia.

5) Klep nie wszyst ko, 

co prze gło su je Sejm.

8) Po przed nicz ka III RP, 

znie na wi dzo na przez PiS.

9) Za kres fal po trzeb nych 

w pra cy po li cjan ta.

10) Wstrzy ma ny, je śli nie jest 

po my śli par tii rzą dzą cej.

12) Rze ko me źró dło mo ral no ści 

dla więk szo ści ka czy stów.

13) Gor szy… Tak na zy wa ni 

są wszy scy prze ciw ni cy PiS.

14) Sta cja te le wi zyj na, 

wy ma ga pil nej re po lo ni za cji.

15) Ira… Pies ochrzczo ny 

przez Le cha Ka czyń skie go.

17) Smo leń ska, wie rzy w za mach.

18) Be ata, ma rio net ka pre ze sa.

20) Ja cek, cią gle brak mu pie nię dzy

i oglą dal no ści.

23) Po wi nien być go dzi wy 

dla każ de go eme ry ta.

24) ... le śni ka, Błasz czak prze stra szył się

przez nią ka me ry Pol sa tu.

26) Grze gorz, nie prze sad nie po sia da ją cy

ja kie kol wiek po glą dy.

27) Ta ki dźwięk wy da je praw dzi wy pies.

28) Ina czej „Ze ro”.

29) W cy wi li zo wa nym kra ju na zwa czło -

wie ka za bie ra ją ce go cu dze pie nią dze.

31) Ksy wa Bru dziń skie go.

32) Bra ku je jej PiS -owi.

33) Ro syj ski wy wiad woj sko wy, 

prze kształ co ny w 2004 r.

34) Przy da ła by się Ja ro sła wo wi.

NIE na SERIO
Do nald Tusk po śmier ci tra fił do nie ba. U bram
nie bios spo ty ka Świę te go Pio tra, któ ry go opro -
wa dza po nie bie. Tu ska bar dzo za cie ka wi ły ze -
ga ry roz miesz czo ne w ogrom nej ilo ści w ca łym
nie bie. Py ta się więc Świę te go Pio tra:
– Co to są za ze ga ry i cze mu wska zu ją róż ne

go dzi ny?
– Wi dzisz Do nal dzie – od po wia da św.

Piotr – Każ dy czło wiek ma ta ki ze gar, któ re go
wska zów ki prze su wa ją się do przo du z każ -
dym kłam stwem. Z chwi lą uro dzin ze gar 
każ de go czło wie ka wska zu je go dzi nę 12.00.
Wi dzisz, tu na przy kład jest ze gar Mat ki 
Te re sy, któ ry wciąż wska zu je go dzi nę 12.00.

– A gdzie są ze ga ry Ka czyń skich?
– Ich ze ga ry ro bią za wen ty la to ry w ho lu 

głów nym...

Na kon wen cji PiS:
– Co mu si się zmie nić, że by pol skie dro gi 

od po wia da ły nor mom eu ro pej skim?
– Nor my eu ro pej skie!

Po ja wia ją się słu chy, że ha sło „Pol ska w ru inie”
to nie by ła dia gno za sta nu pań stwa, tyl ko
obiet ni ca wy bor cza.

– Dla cze go Sejm jest okrą gły?
– A czy wi dzia łeś kie dyś kwa dra to wy cyrk?

7 na 10 Po la ków ży je w stre sie... 
A po zo sta łych 3 w Lon dy nie.

– Kto jest naj mą drzej szy w Sej mie?
– Zwie dza ją cy.

Ka czyń ski to ludz kie espres so: 
ma ły i zgorzk nia ły.

Je że li przy ło żyć do ucha pu sty port fel, moż na
usły szeć w nim Mo ra wiec kie go za chwa la ją ce go
po li ty kę go spo dar czą PiS -u.

Pro blem z żar ta mi o PiS -ie jest ta ki: 
dla zwo len ni ków nie są za baw ne, 
dla prze ciw ni ków to nie żar ty.

Wy bor ca PiS nie spo dzie wa się po pra wy swo -
jej sy tu acji. Wy bor ca PiS ma szcze rą na dzie ję
na po gor sze nie sy tu acji są sia da.

Jak ru sza Ma cie re wicz? Spi skiem.

Przy cho dzi dwóch fa ce tów obok Sej mu i sły szą
jak wszy scy krzy czą: 
– Sto lat! Sto lat!
Je den do dru gie go:
– Ktoś tam ma chy ba uro dzi ny.
– Nie. Wiek eme ry tal ny usta la ją.
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