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MSWiA:
Ustawa zawarta w Dz. U. 2019 poz. 288 i 730 dotyczy tylko byłych funkcjonariuszy SB:

Art. 13b. 1.
Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia 31 lipca 1990.

Do funkcjonariuszy państwa totalitarnego pomysłodawcy zamierzają zaliczyć
osoby zasłużone dla niepodległości Polski.
Warszawa, dnia 3 marca 2020 r.
Oświadczenie

System komunistyczny przez cale lata traktował Żołnierzy Wyklętych jak bandytów.
Dziś, w rocznicę ich pamięci doradcy szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych przy jego aprobacie usiłują zepchnąć osoby zasłużone dla
niepodległości Polski do poziomu równego SB-ekom.Zaplanowali postawić znak
równości pomiędzy katem, a ofiarą. Przygotowany przez nich potajemnie projekt
ustawy ponad roku temu zamierzają złożyć w Sejmie tuż przed wyborami
prezydenckimi, co sami wyraźnie przyznali w dniu 11 lutego 2020 r. na spotkaniu w
Urzędzie Kombatantów. Działania te są wyjątkowo haniebne z uwagi na fakt, kto to
robi, w jakim okresie i kogo dotyczy. Taki podstępny sposób działania stawia obecnie
urzędującego Prezydenta RP zabiegającego o reelekcję w bardzo trudnej sytuacji.
Andrzej Adamczyk, Wojciech Dobrzyński Tadeusz Dudkiewicz, Józef Gurczyński, Jerzy Kowalski,
Józef Nowak, Janusz Olewiński, Julian Sekuła, Eugeniusz Szostak.
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Szef Urzędu Kombatantów J. Kasprzyk w dniu 2 czerwca 2018 r. w Siedlcach:
„…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….Dzięki temu Stowarzyszeniu, które jest
wzorem dla innych w Polsce, dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu Pana
Prezesa Janusza Olewińskiego członkowie tego Stowarzyszenia i ci, którzy
pozostają w orbicie jego wpływów wiedzą, że nie są sami, że mogą liczyć na
wsparcie i pomoc. A z kolei dla nas, którzy w wyniku wyborów sprawujemy
teraz władzę w Rzeczypospolitej, takie stowarzyszenia jak to, są bardzo
potrzebne po to, aby wskazywać kierunek działania, aby wsłuchiwać się w głos
środowiska, w jego potrzeby. Nie do przecenienia jest rola, jaką w ub. roku
pełniło Stowarzyszenie i osobiście Pan Prezes, Pan Przewodniczący, kiedy
trwała nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach
represjonowanych z powodów politycznych. Ten postulat, który wielokrotnie
zgłaszany jest przez Pana Prezesa {J. Olewińskiego} choćby w mediach,
wywiadach, choćby ostatnio w ubiegłym tygodniu (Nasz Dziennik z dnia
1 czerwca 2018r.}, ten 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 pracy Stowarzyszenia,
kolejne lata Państwa aktywności spowodują, że nikt z działaczy opozycji
antykomunistycznej nie będzie mógł powiedzieć, że Polska o nim nie pamięta.
I będziemy to czynić wspólnie: Stowarzyszenie, 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”.
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W dniu 5 marca 2020 r. od godz. 1200 przed Pałacem Prezydenckim
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
przeprowadzona zostanie pikieta, w której uczestniczyć będą
osoby zasłużone dla niepodległości Polski
24 stycznia 2020 r. przewodniczący Stowarzyszenia otrzymał maila od szefa
Urzędu Kombatantów z zaproszeniem na spotkanie z jego radą. J. Olewiński w
dniu 11 lutego udał z grupą 13-osobową, którą usiłowano nie wpuścić do Urzędu
sugerując, że tylko może wejść J. Olewiński z jedną osobą. J. Olewiński
oświadczył, że wejdą wszyscy albo nikt. Wówczas wpuszczono wszystkich
przybyłych. Podczas spotkania J. Olewiński przedstawił 14 postulatów, które
zostały odrzucone przez radę p. Kasprzyka. Rada przygotowała własnym
projekt, który zrównuje osoby zasłużone dla niepodległości z katami tj. SB. Ta
haniebna i prowokacyjna propozycja wzburzyła środowisko osób
represjonowanych i w dniu 18 lutego podjęto decyzję przeprowadzenia pikiety
pod Pałacem Prezydenckim w dniu 5 marca br. od godz. 1200 do 1600 celem
zwrócenia uwagi Prezydenta RP na b. trudne warunki bytu. Pikietujący mają
zwrócić się do Prezydenta o pomoc z jego strony. Represjonowani oceniają, że
usiłowanie wystąpienia z tym podłym projektem przed wyborami prezydenckimi
jest prowokacją wymierzoną w Prezydenta A. Dudę. Propozycja usytuowania
osób zasłużonych dla niepodległości Polski w tej samej grupie, co SB jest
haniebna, jest też prowokacją wymierzoną w Rząd i Prezydenta i pomysłodawcy
tego diabelskiego pomysłu powinni zdawać sobie z tego sprawę. Również winni
przewidzieć, że represjonowani będą stanowczo przeciw temu protestować nie
godząc się na przyrównywanie ich do bezpieki, bo jest to „oferta” dla nich
obraźliwa i upokarzająca. Niesłychane jest też to, że doradcy szefa Urzędu
Kombatantów z tzw. rady jak i sam szef Urzędu potajemnie przygotowywali ten
plan. Ku ich niezadowoleniu dokument został ujawniony z ich podpisami. Ze
środowiskiem zainteresowanych nie było żadnych konsultacji, nikt nie pytał
osób żyjących w bardzo trudnych warunkach spowodowanych represjami i
następnie dyskryminacją prawną rentowo-emerytalną o zdanie.
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Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół.
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