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Apel o patriotyzm.
Dzisiaj, w wielu regionach kraju nadal prześladuje się, represjonuje i skazuje na kary aresztu i pieniężne za działalność
patriotyczną. Dotyczy to osób domagających się zgodnie z prawem likwidacji sowieckich „pamiątek” gloryfikujących
totalitarny system. Dziwna to rzecz, ze władze RP najwyższego szczebla milczą w tej sprawie, podobnie jak media.
Niniejszy apel, jest przede wszystkim sygnałem na otwarcie się i wspieranie organizacji niepodległościowych
i patriotycznych na działalność w obronie najwyższych wartości narodowych przez inne podmioty: samorządowe
i państwowe, parlamentarzystów i polityków, polskich przedsiębiorców i firm, spółek samorządowych i Skarbu Państwa.
Organizacje nasze bez pomocy nie są w stanie organizować przedsięwzięć popierających słuszne wysiłki prawowitych władz
Rzeczypospolitej, wyłonionych w demokratycznych wyborach, na które to władze czekaliśmy wiele, wiele lat.
Jak na razie organizacje patriotyczne mają znikomą albo prawie żadną możliwość organizowania wieców czy manifestacji
popierających nasze polskie władze.
Znaczna część dotychczasowych władz terenowych i ich lokalnych działaczy - w tym sądowo-prokuratorskich - jest wrogo
nastawiona do przeprowadzanych bardzo dobrych i z dawna oczekiwanych zmian w naszej Ojczyźnie. Wrogość ta ma
bezpośrednie przełożenie na totalne finansowe wspieranie antypolskiej opozycji.
Urząd Kombatantów jest, jak dotychczas jedyną w kraju instytucją państwową wspierającą różne działania patriotyczne,
udzielającą wsparcia materialnego, a także z własnej inicjatywy udzielającej różnorakiej pomocy działaczom opozycji.
Na tę opiekę i pomoc czekaliśmy cale lata. Za takie zaangażowanie pracowników Urzędu wyrażaliśmy wdzięczności
wielokrotnie, co też i obecnie czynimy.
Naszą intencją jest zwrócenie uwagi innym podmiotom, aby czynili podobnie biorąc przykład z tej zacnej i nam przyjaznej
instytucji.
Pragnęlibyśmy, aby patriotyzm przejawiał się w codziennym życiu naszych rodaków, a nie tylko okazyjnie przy rocznicowych
uroczystościach.
Nie do zaakceptowanie jest postępowanie części władz czczących żołnierzy wyklętych, stawiających pomniki dawnym
bohaterom, a jednocześnie skazujących na uwięzienie i surowe kary pieniężne patriotów domagających się likwidacji
sowieckich pomników, dogłębnej lustracji w wymiarze sprawiedliwości czy manifestujących przeciwko patologii i zdziczeniu.
Także milczenie władz pozostałych na te represje i prześladowania jest przyzwoleniem na szydzenie z patriotyzmu
w dzisiejszej dobie.
Nasze marzenia o Polsce patriotycznej wpisują się w wystąpienie prezesa J. Kaczyński na konwencji samorządowej PiS
w Szczecinie w dniu 16 września br., gdzie m.in. powiedział: „…wobec osób pełniących publiczne funkcje trzeba stawiać
wymóg patriotyzmu, który jest zrębem… motywacji, podstawą… zaangażowania w życie publiczne…”.
Życzylibyśmy sobie, aby wymienione wyżej podmioty, jak i nowe władze samorządowe wzięły sobie do serca wypowiedziane
słowa przez prezesa J. Kaczyńskiego oraz przykład z bardzo dobrej zmiany, jaka nastąpiła w Urzędzie Kombatantów i Osób
Represjonowanych i działań tej instytucji na rzecz środowisk patriotycznych i niepodległościowych.
Mamy nadzieję, że Szefowi Urzędu uda się zainteresować poruszanymi zagadnieniami wspomniane podmioty, gdyż
pielęgnowanie, podtrzymywanie, propagowanie i obrona wartości narodowych i patriotycznych jest obowiązkiem nie jednej
instytucji, ale każdej w tym samorządowej wszystkich szczebli, bo tylko wspólnie „damy radę”.

Nowelizacja ustawy o działaczach…
Zarząd Stowarzyszenia w miesiącu październiku 2018 r. wystąpił do Prezydenta RP z wnioskiem o nowelizację ustawy
o działaczach opozycji. Zmiana dot. objęcia ustawą wdów po działaczach, zwiększenia kwoty świadczenia, zaliczenia
w podwójnej wysokości do emerytury/renty okresu działalności podziemnej. Informacje na stronie: https://internowanirepresjonowani.pl.tl/Ustawa-o-dzia%26%23322%3Baczach-opozycji-.--.--.-.htm. Pan Prezydent milczy…

Turnus rehabilitacyjny
W dniach 30 września -14 października 2018 r. na turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy-Zdrój w ośrodku sanatoryjnym
"Hajduczek" przebywała grupa członków stowarzyszenia. Wyprawę zorganizował przewodniczący Zarządu Janusz Olewiński.
Dzięki jego zabiegom część kosztów pokrył Urząd Kombatantów, jak też uczestnicy zwolnieni zostali
z opłaty uzdrowiskowej. Pobyt nie tylko miał charakter rehabilitacyjny, ale także, a może w szczególności solidarnościowy.
Niektóre osoby po raz pierwszy od wielu lat uczestniczyli na tak serdecznym wspólnym pobycie. Każdy mógł liczyć
na wzajemne wsparcie osoby drugiej. Panowała bardzo ciepła i serdeczna atmosfera, dobra pogoda sprzyjała wspólnym
spacerom i wycieczkom. Ośrodek zapewnił bardzo dobre warunki w dwuosobowych schludnych i wygodnych pokojach,
a także miłe i sympatyczne podejście personelu do weteranów zapewniając zabiegi dostosowane do potrzeb. Zapewniona
została możliwość korzystania z siłowni i codziennej gimnastyki. Na pochwałę zasługuje personel stołówki serwując
urozmaicone, niezwykle smaczne, domowe i bez ograniczeń jedzenie. Kierownictwo ośrodka przygotowało nam
niespodziankę w postaci bezpłatnej wycieczki religijno-patriotycznej po okolicy jak też wspaniałą ucztę na zakończenie.
Uczestnicy turnusu do tej pory wyrażają zadowolenie z możliwości mile spędzonego wspólnie czasu. Patrz link:
https://internowani-represjonowani.pl.tl/Spotkania-%26%23347%3Brodowiskowe.htm
Na bieżący rok Zarząd opracowuje program
patriotycznego
9-dniowego
wojażu
„Wschodnim
szlakiem
Niepodległości”.
Zakwaterowanie planowane jest w Domu
Pielgrzyma w Kodniu, skąd będziemy
poruszać się po terenie nadbużańskiego
Podlasia. Preferowane jest uczestnictwo
weteranów z współmałżonkiem, z uwagi na
rezerwację pokoi dwuosobowych. Osoby
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mogą
zgłaszać
swoje
uczestnictwo do Zarządu. Informujemy
jednocześnie,
iż
ilość
miejsce
jest
ograniczona.

Wymiar nie-sprawiedliwości
Dnia 5 października 2018 r. grupa "krynicka"
(członkowie Stowarzyszenia przebywający na
turnusie rehabilitacyjnym w Krynicy Zdrój) udała
się do Nowego Sącza na proces sądowy trwający
od czterech lat, a dot. "chuligańskich ekscesów"
Zygmunta Miernika domagającego się likwidacji
sowieckiej "pamiątki" w tym mieście. Szef
prokuratury rejonowej w Nowym Sączu
Jarosław Łukacz w płomiennym wystąpieniu
podnosił o swoich patriotycznych korzeniach
i dziadku legioniście. Pochwalił Zygmunta
Miernika, iż to dzięki niemu pomnik sowiecki
został usunięty, a w to miejsce w br. w dniu 11
listopada odsłonięty zostanie pomnik marszałka
J. Piłsudskiego.
Następnie, ku zaskoczeniu prokurator zażądał pieniężnego ukarania Miernika za łamanie prawa. Sędzia Anna Serwin-Bajan
w wyroku wymieniła cały szereg naruszeń prawa przez Zygmunta i obłożyła go karami finansowymi. Publiczność składająca
się wyłącznie z opozycjonistów jednoznacznie oceniła postawę prokuratora "patrioty" i pani sędzi.
Zygmunt Miernik zapowiedział, że w tej sytuacji przybędzie do Nowego Sącza w dniu 11 listopada br. na odsłonięcie pomnika
Marszałka i przepędzi wielbicieli komunistycznych "pamiątek", jeśli pojawią się na uroczystościach. Informacja fotograficzna: https://internowani-represjonowani.pl.tl/Spotkania-%26%23347%3Brodowiskowe.htm
Zarząd wystąpił po raz kolejny do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wyegzekwowanie przez Skarb Państwa od
sprawców wyrządzonych szkód z powodów politycznych ich naprawienia zgodnie z art. 557 kpk.

11 Listopada 2018

W setną rocznicę odzyskania niepodległości Zarząd Stowarzyszenia wraz z liczną grupą członków z własnym transparentem
uczestniczył w Warszawie w Marszu Niepodległości – informacje: https://internowani-represjonowani.pl.tl/Spotkania%26%23347%3Brodowiskowe.htm
Wybory samorządowe AD 2018
Po ogłoszeniu wyników wyborów okazało się, że bardzo duża liczba Polaków głosowała na oszustów, zboczeńców,
zdrajców i złodziei
Warto przytoczyć słowa G. Orwella: „Ludzie głosujący na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów nie są ich ofiarami,
są ich wspólnikami”.
Różne
Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem do PKN ORLEN i Grupy LOTOS o przyznanie działaczom opozycji ulg
i zniżek na zakup paliwa, a także innych produktów na ich stacjach paliw.
Minister finansów, na wniosek Stowarzyszenia o zwolnienie z opłat uzdrowiskowych i klimatycznych wyjaśnił, że leży to
w kompetencji władzy lokalnej (patrz Nasz Dziennik z dnia 24.10.2018 r., artykuł Uciążliwe opłaty.

Jubileusz
Msza św. w siedleckiej parafii św. Stanisława
B-pa Męczennika

Złożenie wiązanek pod Ścianą Pamięci Narodowej, popiersiem T. Kościuszki i pomnikiem świętego Jana Pawła II

Bankiet

Koncert patriotyczny

Uroczysty obiad

Piknik

Na jubileuszowe spotkanie Stowarzyszenia przybyło z całego kraju pod 200 weteranów opozycji. Było to pierwsze tak liczne w III RP
spotkanie represjonowanych. Przybyli goście zostali godnie podjęci w Siedlcach. Zapewniono luksusowe warunki przez cały okres pobytu,
włączając w to także pogodę.

Wspólna fotografia.

Potwierdzeniem godnego ugoszczenia są liczne podziękowania, które Zarząd otrzymuje do dnia dzisiejszego.

Osoby zainteresowane otrzymaniem relacji filmowych z uroczystości jubileuszowych Stowarzyszenia, które odbyły
się w Siedlcach w dniach 1-3 czerwca 2018 r. mogą kontaktować się z Zarządem. Są także płyty sentymentalne CD
zawierające wspomnienia z okresu stanu wojennego, a także spotkań weteranów opozycji, które rozdawane były
uczestnikom siedleckich uroczystości. Informacje: https://internowani-represjonowani.pl.tl/Jubileusz.htm
Adres Stowarzyszenia:
08-110 Siedlce ul. Świętojańska 4 lok. 1, tel. +48 504 936 104
mail: interna.pl@wp.pl , www: https://internowani-represjonowani.pl.tl
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