
10.03 2023 r. Apel o godność i prawdę. 

 

Gdy byłem wraz z delegacją w 2016 r. na pikiecie protestacyjnej przed siedzibą 

IPN w Krakowie, uderzyło mnie jedno. Bezrefleksyjni ludzie, kierowani przez 

grupę kilku osób, wylewali na mnie (ustawa mnie nie objęła), stek wyzwisk i 

obelgi. Tylko dlatego, że ośmieliłem się stanąć razem ze starszymi koleżankami 

i kolegami, broniąc ich dobrego imienia. Żal mi było koleżanki Agaty, która do 

służb wstąpiła po 1990 roku, a i tak została zwyzywana od najgorszych, słowa 

nie dają się cytować.  

Wówczas wiedziałem, że skala pomówień oraz obrażanie byłych 

funkcjonariuszy i żołnierzy (pozytywnie zweryfikowanych) godnie służących 

młodej demokracji, będzie tylko eskalować. Ale nie przypuszczałem, że metoda 

na obrażanie ludzi, umownie ujmując - na ubeka, dotknie osoby z tzw. 

pokolenia JPII, a tym bardziej urodzonych już w wolnej Polsce. Osoby, które 

tak łatwo stosują pomówienia, zbliżają się do metod stosowanych w czasach 

minionych. Czym różni się PRL od obecnych czasów, gdzie w imię słusznych 

postulatów funkcjonariusze i pracownicy resortowi boją się zabrać głos w 

krytyce działań rządu i partii, bojąc się zwolnienia z pracy czy problemów 

natury służbowej.   

Mój Ojciec był milicjantem, który nie bał się bandytów i zawsze stawał po 

stronie słabszych i tych, którzy potrzebowali jego pomocy. W tamtych czasach 

nie bał się iść do kościoła i ochrzcić swoje dzieci. Ponosił tego konsekwencje, 

ale nie bał się, bo miał duszę hardego górala. Wiedział, że pomimo tamtych 

czasów, pewnej granicy nie może przekraczać, bo służył obywatelom i chciał 

ich chronić przed złymi ludźmi. Był dumny z tego, jaki był i jaką pracę 

wykonywał. Ludzie go szanowali.  

I tego życzę Wam wszystkim, emerytom, rencistom i tych w służbie czynnej. 

Stać na straży swoich ideałów, nawet wbrew ogólnym trendom. Nie bać się 

swoich poglądów i pomagać słabszym, którzy sami nie mogą się obronić.  

Ustawa dezubekizacyjna zniszczyła zdrowie i pozbawiła życia wielu z Was. To 

oni są sumieniem nas wszystkich. To oni, żegnani na miejscach wiecznego 

odpoczynku, i ci skazani na opiekę ze strony najbliższych, przyglądają się nam, 

czy Ty, ja postąpisz właściwie broniąc ich i swojej godności.  

Apeluje do Was, nie bójcie się stanąć razem z tymi, którzy tylko dlatego, że 

chcieli służyć nowej Polsce, są teraz poniżani, obrażani i utożsamiani z 

mordercami. Nie pozwólmy dalej niszczyć ludzi tylko dlatego, że mają 

odmienne zdanie od rządzących.  

Na koniec krótka refleksja. Co się stało z tymi ludźmi, którzy walczyli z PRL, a 

teraz stosują podobne metody do swoich adwersarzy. Obywatele mogą być 

skołowani przez przekaz powielany i kreowany przez niektóre media. Nie 

potrafią obiektywnie ocenić zawartych w nich treści, a politycy cynicznie to 

wykorzystują tylko dla swoich partykularnych celów. 



Nie bójmy się głośno bronić swoich poglądów, nie bójmy się stanąć 

naprzeciwko pomówieniom i kłamstwom. Naszą bronią jest prawda i fakty. 

 

Z poważaniem emerytowany funkcjonariusz SG.   

 


