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Czerwiec 2021 r.

Śladami niepodległości
W czerwcu br. odbędzie ponad dwutygodniowy patriotyczny rajd po wschodnich
rubieżach Polski. Program przewiduje zakwaterowanie w miejscowości Serpelice,
pełne wyżywienie, odwiedzenie miejsc walki i pamięci narodowej, muzeum,
spotkanie z Ordynariuszem Diecezji Drohiczyńskiej ks. Biskupem Piotrem
Sawczukiem i młodzieżą licealną, rejs statkiem po Bugu, itp. Uczestnicy poruszać
się będą po okolicy wynajętym bus-em będącym do dyspozycji przez okres
pobytu.
Uczestników rajdu obowiązuje:
1. całkowity zakaz używania słów wulgarnych;
2. nie nadużywanie alkoholu;
3. podporządkowanie się poleceniom „dyrekcji” turnusu;
4. zabranie ze sobą dobrego humoru na cały okres pobytu.
Ponadto należy zaopatrzyć się w niezbędne dokumenty oraz lekarstwa.
Uwzględnić też należy nieprzewidziane atrakcje, za które uczestnicy będą
zobowiązani ponieść koszty we własnym zakresie np. wstępu do muzeum, pałacu,
przejażdżki konno w stadnie w Janowie Podlaskim, itp.
Indywidualnie można wykupić ubezpieczenie NNW.
Zarząd osobom z daleka zapewnia nocleg (wyżywienie we własnym zakresie),
aby mogły przyjechać do Siedlec dzień wcześniej.
Należy pamiętać, że pierwszy wspólny posiłek, to obiadokolacja w dniu wyjazdu
z Siedlec.
Planowane jest również ponowienie aktu zawierzenia represjonowanych
najświętszym Secom Pana Jezusa i Niepokalanej Maryj Panny, a także m. in.
zwiedzanie pałacu Zamoyskich w Kozłówce czy przy sprzyjającej pogodzie
spływ po Bugu.
Realizacja zadania jest możliwa dzięki przyznaniu środków na sfinansowanie
projektu przez Fundację PZU. Partnerem realizowanego zadania jest więc
Fundacja PZU, a zarazem dobrodziejem wspierającym osoby zasłużone dla
niepodległości Polski.
Organizatorzy są wdzięczni Fundacji PZU za możliwość zorganizowania
patriotycznego rajdu weteranów wiekiem zaawansowanych u ich schyłku
pięknego, pełnego poświęcenia życia dla współrodaków.
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Walne Zgromadzenie
Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z par. 26 Statutu zwołuje walne sprawozdawczowyborcze zgromadzenie członków, które odbędzie się dniu 14 sierpnia 2021 r.
godz. 930 w pierwszym terminie. Drugim termin wyznacza się na godz. 1000
w tym samym dniu. Zebranie odbędzie się w siedzibie bursy Siedleckiego
Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 56 vis
a vis Katedry (w budynku Katolickiego Radia Podlasia).
Proponowany porządek obrad:
1.
Otwarcie walnego zgromadzenia:
a)
oddanie czci zmarłym działaczom opozycji,
b)
przywitanie gości.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
3. Wybór komisji: uchwał, wniosków i skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad wraz z kierunkiem działalności.
5. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja, przyjęcie sprawozdań.
7. Udzielenie absolutorium.
8. Przerwa
9.
Wybory:
a)
przewodniczącego Zarządu,
b)
Zarządu,
c)
Komisji Rewizyjnej,
10.
Propozycje
zmian
statutu,
wpisowego
i
składek
członkowskich
11.
Dyskusja i wolne wnioski.
12.
Ogłoszenie wyników wyborów.
13.
Podjęcie stanowisk, uchwał i wniosków.
14.
Zakończenie obrad.
15.
Obiad.
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Członkom przyjezdnym zapewnione będzie zakwaterowanie od 13 do 15 sierpnia
wraz z wyżywieniem. Odpłatność osób przyjezdnych po 70,- zł (nocleg +
wyżywienie), a bez zakwaterowania 30 zł (napoje, ciastka, obiad, najem sali, druk
materiałów w tym biuletynu). Różnica w kosztach pokryta zostanie ze środków
Stowarzyszenia. Wymienione kwoty należy wnosić na rachunek nr 13 9194 0007
0000 2613 2000 0010 z dopiskiem „składki członkowskie”. Uprasza się także
o regulowanie zaległych składek.
Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć na zebraniu mogą udzielić
pełnomocnictwa innemu członkowi wg. załączonego wzoru i przesłać je
do Zarządu. Dokument własnoręcznie podpisany przesyłamy za pośrednictwem
poczty lub przekazany przez innego członka.
Już od dzisiaj zastanów się, czym chciałby/chciałabyś, aby Stowarzyszenie się
zajmowało w Twoim interesie. Także związane ze wspólnym spędzaniem czasu
w różnych rejonach kraju. Przygotuj własne propozycje na walne zebranie
w formie gotowego projektu uchwały, w celu usprawnienia pracy na zebraniu.
Zgłoś do Zarządu wcześniej swoje uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, w celu
zabezpieczenia zakwaterowania, posiłków, jak też materiałów informacyjnych,
które udostępnione są też na stronie internetowej Stowarzyszenia:
https://internowani-represjonowani.pl/walne-zgromadzenie/
W kolejnym numerze Biuletynu zawarte będą szczegółowe informacje
z działalności Stowarzyszenia w okresie minionej kadencji tj. w latach 2015 –
2021 r.
Pamiętaj i zawsze szanuj szefa swego, bo możesz mieć gorszego…
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Listy do Premiera
Zarząd Stowarzyszenia wystosował do Premiera pisma, w których poruszona
została
sytuacja
kilku
grup
osób
represjonowanych
ustawowo
dyskryminowanych. Niestety, Premier w ogóle nie zareagował na nasze pisma
z października i listopada 2020 r.
W okresie 6-letniej kadencji prezydentury A. Dudy, Prezydent ani razu
nie spotkał się z nami ws. poprawy bytu znacznej części represjonowanych
działaczy. Nic też z własnej woli nie uczynił.
Przykre jest, że SB-ecy posiadają ogromne zaplecze w posłach, senatorach,
politykach, prawnikach. Represjonowani nie mają nawet wsparcia od instytucji
powołanych dla ich dobra. Mimo upływu 32 lat niepodległej i wolnej Polski
władze III RP nie zachowały i nie zachowują się jak trzeba wobec swoich
dobrodziejów. Warto także wspomnieć, iż sami czerpią z cierpienia
represjonowanych ogromne przywileje w tym finansowe – ich wynagrodzenia
są 7-15 razy wyższe od tych, które otrzymują represjonowani. Tak niskie
emerytury otrzymują wyłącznie z powodu represji i prześladowań w PRL
oraz dyskryminacji i wykluczeniu w III RP.
List do Premiera z dnia 2 października 2020 r.: „Z dniem 15 października br.
wchodzi w życie znowelizowana ustawa o działaczach opozycji
antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych
dot. podwyższenia emerytury lub renty inwalidzkiej lub renty z tytułu niezdolności
do pracy. Znowelizowana po raz kolejny ustawa nie była konsultowana
z zainteresowanymi, dlatego też nie rozwiązuje problemów bytowych, z którymi
boryka się środowisko reprezentowane przez nasze Stowarzyszenie. Wśród
zasłużonych dla niepodległości o potwierdzonym statusie znajdują się osoby
będące w wieku emerytalnym, ale nieposiadający prawa do emerytury. Mimo
naszych wieloletnich starań, aby każda osoba zasłużona – zgodnie z art. 19
Konstytucji – miała zapewniony godziwy byt do końca swoich dni, nikt nie podjął
z nami rozmów. Rozmowy prowadzone były z tymi, których ustawa nie obejmuje
i ich głos był decydujący. Natomiast nie uwzględniono naszego głosu, aby osoby
uprawnione mogły przejść na pełną emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet
i 60 lat w przypadku mężczyzn. Osoby te nie byłyby dyskryminowane
i wykluczone, a tym samym 14 punkt Porozumień Gdańskich po 41 latach byłby
zrealizowany. W wyniku lekceważenia nas i naszych wniosków ta grupa
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represjonowanych działaczy nadal żyje w nędzy i żaden ich problem nie zostaje
rozwiązany. Ponadto informuję Pana Premiera, że część osób zasłużonych o
potwierdzonym statusie na skutek ubóstwa zadłużyła się z powodu braku środków
na własne utrzymanie. Nie mając pieniędzy nie opłacali świadczeń, zapożyczali
się. Tym samym popadli w długi. Konsekwencją tego jest to, że mniej niż skromne
ich dochody zajmuje windykator i komornik. Z podwyższenia im bardzo
skromnego świadczenia najbardziej cieszą się windykatorzy i komornicy. Sam
beneficjent znowelizowanej ustawy nic prawie nie zyska. Z powyższych względów
usilnie proszę Pana Premiera o wyznaczenie terminu spotkania w celu
szczegółowego przedstawienia problemów nurtujących środowisko ubogich i
biednych, a osób zasłużonych dla niepodległości Ojczyzny i wspólnego
znalezienia rozwiązania istniejących problemów osób, które własnym życiem,
zdrowiem i mieniem, jako drugie pokolenie w minionym 100-leciu wywalczyło
niepodległość Polski”.
Natomiast w dniu 2 listopada 2020 r. w kolejnym piśmie zaznaczono:
„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych wraca się
z wnioskiem do Pana Premiera o przyznanie rent specjalnych działaczom
opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
których nie objęła ostatnia nowelizacja ustawy o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
Osoby te nie posiadają żadnych stałych dochodów i utrzymują się wyłącznie
ze świadczenia w wysokości 441,71 zł. Mimo, że istniejąca od 5 lat ustawa
nowelizowana była 4-krotnie, nadal nie rozwiązuje problemu osób żyjących
w skrajnie trudnych warunkach. Niniejsze pismo nawiązuje do naszego
wcześniejszego listu z dnia 3 października br. skierowanego do Pana Premiera.
Prosimy Pana Premiera o pilne rozwiązanie poruszonego problemu w tym,
jak i poprzednim piśmie”.
Oba pisma pozostały bez odpowiedzi.
Pismo do szefa…
Do szefa Urzędu Kombatantów 27 stycznia 2021 r. wystosowane zostało pismo
dot. wykluczenia z ustawy trzech grup osób represjonowanych: „W nawiązaniu
do ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
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antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(Dz. U. 2015 poz. 693), wskazujemy na jej nieprecyzyjność z powodu wykluczenia
trzech gruposób uprawnionych, a mianowicie:
1. pobierających świadczenie przedemerytalne,
2. pobierających emeryturę po współmałżonku,
3. pozostających bez stałego środka utrzymania.
Brak konsultacji z nami podczas nowelizacji ustawy doprowadził do podziału
środowiska na lepszych i gorszych.
W preambule do ww. ustawy uznano szczególne zasługi dla Polski tych jej
obywateli, którzy w latach 1956– 1989 z narażeniem własnego życia, wolności,
majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność
antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości
Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani.
Pan Minister na Konferencji Represjonowanych w Siedlcach w dniu 2 czerwca
2018 r. powiedział m.in.: „…jesteście dla mojego pokolenia i młodszych pokoleń
niedoścignionym wzorem służby, służby bezinteresownej, służby ofiarnej…
Zwyciężyliście, bo mieliście wiarę w Polskę i sens tego, co czyniliście dla niej.
Dzięki temu jesteśmy dziś wolni. Dzięki temu Ojczyzna jest wolna i Ojczyzna Wam
nigdy nie zapomni… Dziękujemy za to…. postulat, aby ci, którzy walczyli o wolną
Polskę mieli lepszy byt niż ci, którzy ich gnębili… Wierzę głęboko, że tak się
stanie. I mogę też zadeklarować, że jako Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych będziemy te działania i te postulaty wspierać tak, jak
czyniliśmy to w roku ubiegłym. Dziękujemy w ten sposób symboliczny nieco, ale
jednak za to, że podjęli Państwo trud, walkę i że poszliście też za Ojczyznę do
więzień i obozów internowania… Mam nadzieję, że kolejne lata… aktywności
spowodują, że nikt z działaczy opozycji antykomunistycznej nie będzie mógł
powiedzieć, że Polska o nim nie pamięta. I będziemy to czynić wspólnie:
stowarzyszenie (OSIiR), Państwo, my – Urząd, Rząd Rzeczypospolitej. Przywrócić
musimy właściwe znaczenie słowa „bohater narodowy”. Bohaterami narodowymi
jesteście Wy i Wam należy się pomoc Rzeczypospolitej do końca Waszych dni”.
W dniu 15 października 2020 r. Pan Minister dodał: „To niezwykle ważne, by
w tym trudnym czasie ci, którzy walczyli – zarówno orężnie, jak i bezorężnie –
o niepodległą i suwerenną Polskę, nie byli sami. O naszych bohaterów
narodowych musimy dbać każdego dnia – oni ryzykowali swoim życiem
i zdrowiem, abyśmy mogli być wolni. Dziękujemy Panu Ministrowi za piękne
słowa uznania oczekując zarazem, aby w ślad za nimi poszły czyny”.
Oprócz zdawkowej i nic niewnoszącej odpowiedzi Urzędu sytuacja
wymienionych działaczy do tej pory nie uległa poprawie.
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Urzędnicy odpowiedzialni za wspieranie represjonowanych odmawiają
rzeczowej dyskusji ze środowiskiem ograniczając się wyłącznie
do „działaczy” sobie powolnych zwanych koncesjonowanymi i realizując
postulaty okrągłostołowców dotyczące w zdecydowanej większości ich
środowiska tj. byłej Unii Wolności i KOR.
Petycje
Nie zważając na lekceważący stosunek do osób represjonowanych
w miesiącach lutym i marcu 2021 r. do władz RP skierowane zostały petycje.
Niestety, także nic z wnioskowanych uzupełnień nie zostało uwzględnione.
Na marginesie – również wystąpienia odnośnie zwolnienia z opłat za gaz
do chwili obecnej pozostają bez odzewu.
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz.
1195) w interesie publicznym do Sejmowej Komisji Petycji skierowana została
petycja ws. wprowadzenia zmian w ustawie:
1. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U.2020.0.1426 tj.) w art. 21 ust. 1 Art. 21. Zwolnienia przedmiotowe od
podatku dochodowego poprzez dodanie pkt. 149 o brzmieniu:
„emerytury
działaczy
opozycji
antykomunistycznej
i
osób
represjonowanych z powodów politycznych”
2. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U.2020.0.1398) po art. 79 dodać art. 79a o treści:
„emerytura osoby represjonowanej z powodów politycznych
i działacza opozycji antykomunistycznej o potwierdzonym statusie
zwolniona jest z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne”.

Uzasadnienie
W preambule ustawy o działaczach opozycji i osobach represjonowanych
z powodów politycznych ustawodawca uznał szczególne zasługi dla Polski tych jej
obywateli, którzy w latach 1956–1989 z narażeniem własnego życia, wolności,
majątku lub praw pracowniczych angażowali się w działalność
antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania suwerenności i niepodległości
Ojczyzny lub byli z tych powodów represjonowani. Osoby internowane
i więzione, represjonowane, wyrzucane z pracy z wilczym biletem, przenoszone
na gorsze warunki płacowe oraz całe środowisko poświęciło swoje młode lata
na działania, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Wielu z nas było w swoich zakładach pracy inicjatorami tworzenia struktur
„Solidarności”, także strajków w obronie zwalnianych z pracy pomimo szykan,
represji, internowania, więzienia. W okresie PRL z pogwałceniem prawa
skazywano na wysokie kary pieniężne oraz prace publiczne ludzi, którzy
przeciwstawiali się totalitaryzmowi, bezprawiu i przemocy. Nielegalne i haniebne
bezprawie stanu wojennego powodowało bogacenie się miast kosztem osób
represjonowanych i ich rodzin w dążeniach do wolnej, niepodległej
i demokratycznej Polski. Państwo polskie i społeczeństwo posiada, więc
zaciągnięty „honorowy dług” wobec represjonowanych działaczy opozycji
antykomunistycznej, które jako drugie pokolenie w minionym stulecia
wywalczyło wolność Polsce. Uwzględnienie naszej petycji będzie także wyrazem
wdzięczności za wolną Polskę. Niestety, nasze poświęcenie dla kraju ma
przełożenie na nasze i naszych rodzin trudne losy już w wolnej Polsce.
Inwalidztwo, brak pracy przez długie lata, zamknięta droga do kariery i awansów
dla nas i naszych współmałżonków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
zarezerwowane były wyłącznie dla tych, którzy opowiedzieli się za władzą
komunistyczną. Utrata zdrowia, brak właściwej opieki medycznej, trudna sytuacja
materialna, niewystarczające lub brak środków finansowych przez lata były
przyczyną rozwoju wielu chorób, a również wielu przedwczesnych śmierci w
środowisku działaczy niepodległościowych.
Doceniamy dotychczasowe działania Parlamentu, jednak są one w dużym stopniu
niewystarczające. Jest nas jednak coraz mniej. Nie ma dnia byśmy
nie dowiadywali się o odchodzących po długiej i ciężkiej chorobie koleżanek
i kolegów, którzy w samotności i ubóstwie kończą piękną drogę swojego życia.
Wiele z tych osób otrzymuje emerytury do wysokości 2 400 zł brutto (netto 2 006
zł). Wysokość tego świadczenia jest skutkiem represji politycznych
(pozbawianiem wolności, skazywaniem, przenoszeniem na gorsze warunki
płacowe, pozbawianiem pracy tzw. „wilczym biletem”), stosowanych wobec osób
zasłużonych dla niepodległości Polski o potwierdzonym statusie. Utracili
oni zdolność zarobkowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i awansowania, co w konsekwencji ma przełożenie na wysokość znacznie
zaniżonej emerytury.
Premier Morawiecki 11 sierpnia 2020 r.: „Aresztowania, internowanie, karne
wcielenia do wojska, uniemożliwienie podjęcia pracy czy degradowanie na niższe
stanowiska służbowe – to tylko niektóre działania podejmowane przez ówczesne
władze w stosunku do działaczy opozycji antykomunistycznej. Represje miały
negatywny wpływ na ich sytuację materialną – nie tylko w okresie ich stosowania,
ale również i dziś. Rząd postanawia naprawić te krzywdy… naszym wielkim
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obowiązkiem jest zapewnić godne warunki życia ludziom walczącym w latach
1956 – 1989 o naszą wolność i niepodległość… Bez ich poświęcenia nie byłoby
tej Polski, którą znamy i w której obecnie żyjemy. To nasi bohaterowie”.
Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej 13.10.2020 r: „Nie
byłoby wolnej Polski, gdyby nie trud i poświęcenie tych, i którzy nie bali się
represji ze strony komunistycznego reżimu. I którzy przez ten reżim byli
represjonowani…”.
Uwzględnienie niniejszej petycji służy przywróceniu sprawiedliwości i godności
oraz częściowemu zrekompensowaniu ekonomicznych skutków represji osobom,
którym potwierdzono status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych. Będzie też częściowym wypełnieniem
art. 19 Konstytucji. Artykuł ten bowiem nakłada obowiązek na państwo otoczenia
specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia
aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została
uzyskana w określonym procesie historycznym. Zapis ten mówi o wyjątkowym i
specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej
wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osób,
które uczestniczyły w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły
choćby tylko przez jedną ze stron do upragnionej wolności i niepodległości
Polski. Pomoc tym osobom zgodnie z ustawą zasadniczą winna mieć wymiar
specjalny i zapewniać godny poziom życia, więc intensywność i opieka państwa
musi odróżniać się in plus od powszechnego zakresu świadczeń. Otrzymane
pieniądze niezwłocznie powrócą do budżetu w formie podatku, gdyż
na bieżąco będą wydawane przez osoby uprawnione napędzając gospodarkę
podobnie, jak to ma miejsce przy wypłatach 500+. Emeryci, jako osoby
uprawnione nie mając potrzeb odkładania pieniędzy „na później”, więc na
bieżąco obracać będą gotówką.
Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego
petycję”.
Do chwili wydania niniejszego numeru biuletynu żadne z ww. petycji i wniosków
nie doczekał nie tylko realizacji, ale nawet odpowiedzi.
Natomiast „wrzucony” przez 141 osób z KOR-u, Unii Wolności i PO jesienią
ubiegłego roku projekt noweli ustawy, został uchwalony w błyskawicznym
tempie i zadziwiającej zgodności senatu i sejmu. Dlaczego temu nadano ogromny
szum medialny? Bo dotyczył właśnie osób z tych środowisk. Bez najmniejszego
sprzeciwu wszystkie ich wnioski zostały w pełni zrealizowane. W dniu
podpisywania ustawy (20 kwietnia) Prezydent Duda kierował pod adresem
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autorów niezwykle pochwalne i im schlebiające słówka. A nowela dotyczy
w szczególności takich „działaczy” jak J. Borowczak B. Borusewicz,
Z. Romaszewska, J. Rulewski, J. Wyrowiński i wielu im podobnych, aby do ich
„skromnych” (kilkunastotysięcznych apanaży) dorzucić kolejne znaczne profity.
Z oświadczeń majątkowych „naszych dobrodziejów” wynika, że ministrowie
rządu Mateusza Morawieckiego w roku 2019 zarabiali przeciętnie po ok. 200 tys.
zł rocznie. Rekordzistką jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena
Maląg, która zarobiła 366 tys. zł. A w-ce minister Stanisław Szwed tylko 280 tys.
w r. 2018 (https://wiadomosci. wp.pl/majatki-ministrow-rekordzistka-w-rzadziezarobila-366-tysiecy-zlotych-6527726995318913a).
Z oświadczenia majątkowego dowiadujemy się też, że najbiedniejszym jest szef
Urzędu Kombatantów p. Kasprzyk w 2017 r. zarobił tylko ok. 180 tys. zł.
W porównaniu z „podwyżkami” dla działaczy opozycji dochody „naszych
dobrodziejów” są od 7 do ponad 16 razy wyższe.
Niespełna 18-letnia Inka wobec zagrożenia życia potrafiła zachować się jak
trzeba. Obecne elity tzw. „prawicy z urzędu” nie dorastają jej nawet do pięt.
W tym lekceważącym stosunku do weteranów antykomunistycznej opozycji
niepodległościowej jest ukryta jednak pewna prawda, wykluczenia z życia
społecznego (i nie tylko) żyjące osoby zasłużone dla niepodległości ojczyzny.
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Weryfikacja
Do sejmowej Komisji Petycji skierowana została petycja dotycząca weryfikacji
beneficjentów Urzędu Kombatantów, których jest ok. 240 tys. Chodzi
o dokonanie sprawdzenia przez IPN czy wśród tego środowiska znajdują się
konfidencji służb specjalnych PRL. W przypadku potwierdzenia współpracy
na szkodę Państwa Polskiego należy pozbawić ich uprawnień. Weryfikacja, więc
jest całkowicie uzasadniona tym bardziej, iż działacze opozycji i osoby
represjonowane z powodów politycznych takiemu sprawdzeniu podlegali
i podlegają. Uprawnienia wynikające z ustaw winny dotyczyć wyłącznie osób
zasłużonych dla niepodległości. Weryfikacja środowiska oczyści atmosferę wokół
osób zasłużonych i cierpiących dla niepodległości, a także przyczyni się
do eliminacji nieuzasadnionego obciążania niepodległego państwa kosztami
finansowymi. Artykuł „Wykluczyć komunistycznych agentów” w tej sprawie
ukazał się w Naszym Dzienniku w dniu 23 marca br., w którym Urząd
Kombatantów twierdzi, iż taką weryfikację przeszli ww. wymienione środowiska
przez Komisję Weryfikacyjną (sic!). A my pytamy: kto zweryfikował ową
komisję?
Kamień Pomorski
Grupa działaczy opozycji antykomunistycznej w okresie wrzesień – październik
2020 r. przebywała na 21-dniowym leczeniu sanatoryjnym w Kamieniu
Pomorskim. Turnus, który zorganizował Zarząd Stowarzyszenia był kolejnym
wspólnym spędzeniem czasu osób zasłużonych dla niepodległości Polski o bardzo
niskich dochodach wahających się w granicach 441 – 2.300 zł. Uczestnicy

turnusu byli zdania, że spędzony czas upłynął bardzo szybko w niezwykle
serdecznej atmosferze, jaka panowała wśród weteranów opozycji
niepodległościowej przez cały okres pobytu. Ciepłe przyjęcie przez
ośrodek i duża gama różnych zabiegów, miały wpływ na dobre
samopoczucie tak fizyczne jak i psychiczne. Dziękowano Januszowi
Olewińskiemu i jego żonie Grażynie za przygotowanie pobytu i miłe
spędzenie wspólnego czasu. Uczestniczy jednomyślnie „domagali” się
zorganizowania kolejnego podobnego wyjazdu. Wspólny następny
zaplanowany w okresie letnim nad Bugiem niebawem jest aktualnie
w fasie organizacji. Natomiast w miesiącu sierpniu w Siedlcach odbędzie
się kolejne dwudniowe spotkanie członków Stowarzyszenia. Na czerwiec
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2022 r. planowany jest wspólny 21-dniowy wyjazd na turnus sanatoryjnorehabilitacyjny do uzdrowiska w Iwoniczu Zdrój. Można, więc już
zgłaszać swoją chęć wyjazdu. Przewodniczący zarządu Janusz Olewiński
poinformował, że jeśli tylko będą osoby chętne do uczestniczenia na wspólnych
spotkaniach, takie przedsięwzięcia będą organizowane nadal i częściej niż raz
w roku. Zachęcamy represjonowanych do aktywności poprzez proponowanie
własnych pomysłów na wspólne spędzanie czasu. Warto przy tym postarać się
także o sponsorów, ponieważ za własne środki trudno byłoby sfinansować całość
przedsięwzięcia. Zapraszamy, więc do współpracy i planowania wypadów krótko
i długo terminowych. Chodzi o to także, aby nie siedzieć w domu, nie czekać na
lepsze czasy, nie rozmyślać nad swoim losem. Nie karmić się telewizyjną
trucizną, bo czym się karmisz, tym żyje Twój organizm. Więc bardzo ważne jest
to, czym i z kim żyjemy. Z kim przystajesz takim się stajesz. Te słowa ciągle
powtarzał nam święty Papież Jan Paweł II, i pamiętajmy o tym, na co dzień.

W przerwie między zabiegami…
kk
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„rozmowy niedokończone”

Relaks także wchodził w zakres „kuracji”
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Organizowaliśmy wycieczki nad morze.

W miejscowości Pustkowo pamiątkowe zdjęcie pod Bałtyckim Krzyżem Nadziei,
wierną repliką Krzyża z Giewontu.
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Jezioro Turkusowe znajduje się 18,6 m. poniżej poziomu
W czasach niemieckich jezioro było wyrobiskiem kopalni kredy.

morza.

W Międzyzdrojach obowiązkowo trzeba było zrobić pamiątkową fotkę.
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Poligon niemieckiej tajnej broni V-3.

W Konkatedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim weterani
uczestniczyli w nowennie ku czci Matki Bożej
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Zwiedzili też skarbiec i krużganki oraz wewnętrzną i zewnętrzną stronę świątyni
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List do Wojewody Gdańskiego

Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół
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Walne Zgromadzenie 2018 r.

W obronie TV TRWAM
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