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Stanowisko
działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych
powodów politycznych.
Niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej i osoby
represjonowane z powodów politycznych wyrażamy swoją zdecydowaną
dezaprobatę wobec niezrozumiałej opieszałości władz RP w realizacji
wniosków naszych środowisk i jesteśmy taką postawą zbulwersowani.
Oprócz wypowiadania słów „cześć i chwała bohaterom” niewiele dla
tych bohaterów zostało zrobione.
Przedstawione w dniu 1 kwietnia 2019 r. wnioski i poprawki, obecnie
uzupełnione do istniejącej ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
i osobach represjonowanych z powodów politycznych popieramy w całej
rozciągłości. Wnioski te poparł Marszałek Sejmu p. Marek Kuchciński.
Natomiast Pani Beata Szydło stwierdziła wręcz, że walczący
o wolność Ojczyzny traktowani są, jako zło konieczne, a tzw. pomoc
i wsparcie nazwała jałmużną.
My nie zawiedliśmy Polski i Polaków, wręcz przeciwnie –
zachowaliśmy się, jak trzeba.
Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy,
także wrogowie niepodległości Polski, oprócz działaczy opozycji
antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, co
jest rażącą niesprawiedliwością. Gotowi jesteśmy do podjęcia akcji
protestacyjnej w obronie naszych praw zawartych w art. 19 Konstytucji wg.,
których państwo ma obowiązek otoczenia stałą, 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. Artykuł ten stanowi o wyjątkowym
i specjalnym traktowaniu osób, które uczestniczyły w działaniach łączących
się z użyciem siły choćby tylko przez jedną ze stron.
Zgodnie z ustawą zasadniczą intensywność i opieka państwa musi
odróżniać się in plus od powszechnego wymiaru świadczeń, winna mieć
wymiar specjalny i zapewniać godny poziom życia tym, którzy wywalczyli
wolność Polsce. Tymczasem do budżetu państwa zwracane jest ponad 40%
z sum przeznaczonych na realizację ustawy o działaczach opozycji…
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W nawiązaniu do wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
i premiera Mateusza Morawieckiego, którzy mówią, że Polacy zasłużyli na
godny poziom życia żenującym jest, że ci nieliczni, co walczyli o wolność
i niepodległości Ojczyzny i ją wywalczyli, jako drugie pokolenie w ostatnim
stuleciu zmuszeni są żebrać o godne traktowanie i godziwe zabezpieczenie
własnego bytu.
Jako pokolenie, które walnie przyczyniło się do odzyskania
niepodległości Ojczyzny stanowczo domagamy się pełnej realizacji naszych
wniosków i poprawek do ustawy o działaczach opozycji i osobach
represjonowanych z powodów politycznych, póki my żyjemy.
Załączając nasze wnioski, oczekujemy od Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej wyznaczenia terminu spotkania z naszym środowiskiem,
którego reprezentantem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Interesowanych
i Represjonowanych.

Wnioski i poprawki
do projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów politycznych
Środowisko represjonowanych, które poświęciło swoje i swoich
rodzin dobro na rzecz dobra wspólnego i które to dobro zostało osiągnięte,
domaga się wniesienia przez MRPiPS nowelizacji ustawy o działaczach
opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych z uwzględnieniem
poniższych wniosków:
1.
Osobom uprawnionym będącym emerytami przyznaje się miesięczną
emeryturę w wysokości równej średniej płacy krajowej brutto. Kwota ta
ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy
krajowej brutto.
2.
Osoby uprawnione mogą przejść na pełną emeryturę w wieku 55 lat
w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.
3.
Osoby uprawnione niebędące jeszcze emerytami otrzymują
miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości najniższej emerytury. Kwota
ta ulega aktualizacji wraz z aktualizowaną najniższą emeryturą Wszystkie
świadczenia wypłacane są na dotychczasowych zasadach – bez
opodatkowania.
4.
W przypadku śmierci osoby uprawnionej przyznane świadczenie
wypłacane jest dożywotnio współmałżonkowi w wysokości 50% pod
warunkiem, że pozostawał z nim w związku małżeńskim w okresie
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prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w ustawie i nie był
współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007
r., Nr 63, poz. 424 późn. zm.) oraz, że współmałżonek takiego świadczenia
nie posiada z mocy niniejszej ustawy.
5.
Osobom uprawnionym zapewnia się korzystanie poza kolejnością
ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji bez skierowania
oraz zakup aparatów słuchowych.
6.
Osobom uprawnionym zapewnia się bezpłatne zaopatrzenie w leki.
7.
Osoby uprawnione mają prawo do bezpłatnego parkowania
samochodu na obszarze całego kraju, w tym w obiektach leczniczosanatoryjnych.
8.
Osoby uprawnione zwolnienie są z wnoszenia opłat klimatycznych
i uzdrowiskowych.
9.
Osobom uprawnionym przysługują bezpłatne przejazdy środkami
komunikacji publicznej na terenie kraju.
10.
Rozwiązanie stosunku pracy z osobą uprawnioną w okresie 3 lat przed
osiągnięciem wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę, może
nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
11.
W ustawie 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów politycznych:
a)
w art. 3 ust. 3d dodaje się zdanie: „lub zdegradowano i przeniesiono
na gorsze stanowisko płacy”,
b) w art. 10 złagodzeniu ulegają rygory przyznawania pomocy pieniężnej,
c) w art. 13 wykreśla się wyraz „może”, a dodaje się wyrazy „ma
obowiązek”.
12.
Dofinansowuje się działalność stowarzyszeń osób represjonowanych
i więzionych oraz wynajem i utrzymanie lokali przeznaczonych na
działalność statutową.
13.
Beneficjenci ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego podlegają weryfikacji – analogicznie jak działacze opozycji
antykomunistycznej i osoby represjonowane - czy nie byli
współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej
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– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
z 2007 r., Nr 63, poz. 424 z późn. zm.).
14.
Ujednolica się świadczenia i uprawnienia kombatantów
z uprawnieniami i świadczeniami działaczy opozycji antykomunistycznej
i osób represjonowanych z powodów politycznych.

Uzasadnienie.
Powyższe propozycje dotyczą częściowego wyrównania utraconych
szans życiowych i godnego życia osób represjonowanych z powodów
politycznych. Są zarazem wypełnieniem artykół19 Konstytucji RP, która
zobowiązuje państwo polskie do zapewnienia godnego poziomu życia
osobom, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności
i niepodległości Polski oraz mówi o wyjątkowym i specjalnym ich
traktowaniu. Zakres opieki państwa musi, więc odróżniać się
in plus od zakresu powszechnych świadczeń przez cały dalszy okres życia
takiej osoby.
Prezentowane stanowisko wypracowane zostały na podstawie wielu
rozmów i konsultacji wśród środowiska osób i organizacji represjonowanych.
Dotychczasowe zapisy w ustawie nie są ani wyjątkowe, ani specjalne,
ponieważ nie zapewniają godnego poziomu życia działaczom opozycji
antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych,
mimo że ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji… w ciągu
zaledwie czterech lat swej żywotności nowelizowana była trzykrotni: dwa
razy kosmetycznie, a trzeci bezowocnie.
Ustawowa kwota czterystu kilkunastu złotych nie poprawiła bytu
osobom represjonowanym. Są działacze, którzy mimo otrzymywania
świadczenia w tej wysokości nadal żyją w przytułkach, grzebią
w śmietnikach, żyją w ubóstwie. Znane są też przypadki samobójstw
z powodu biedy, o czym też pisała prasa.
Niestety, po wejściu w życie tej ustawy w 2015 r. poziom życia
beneficjentów nie zmienił się – dodatek w wymienionej kwocie nie
spowodował poprawy bytu osób represjonowanych, nie umożliwił im życia na
godziwym poziomie.
Wśród represjonowanych działaczy są też osoby, które zostały
przeniesione na gorsze warunki płacy. Ich nie wyrzucono z pracy, ale
pozbawiono możliwości awansu, premii, podwyżek, nagród. Są też tacy,
których zmuszano do odejścia z pracy. Represje te skutkują wegetacją tych
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ludzi i ich rodzin do dnia dzisiejszego. One nie miały – i nie mają – żadnej
możliwości dochodzenia swoich praw. Jeśli współmałżonek był
represjonowany, to represje dotykały także drugiego współmałżonka, tym
bardziej, jeśli był także zaangażowany w działalność opozycyjną (dotyczy
współmałżonka, który pozostawał w okresie represji w związku małżeńskim
i oczywiście nie był współpracownikami bezpieki). Skutki represji
i prześladowań ponosiła cała rodzina. Mimo tych represji działacze ci nie
opuścili kraju, nie godzili się na wyjazd z Ojczyzny.
Z powodu biedy następował stopniowy proces marginalizacji tych
osób. Pomóc im może wyłącznie poprawa ich sytuacji finansowej. Są i tacy
zmęczeni już życiem, którym brak sił do składania wniosków.
Z powodu ubóstwa ani represjonowani, ani organizacje ich zrzeszające
również nie są w stanie uczestniczyć w działaniach wspierających polskie
władze wyłonione w demokratycznych wyborach, na które to władze
oczekiwało całe pokolenie od 25 lat.
Niezrozumiałe jest, więc, dlaczego sprawujący władzę w niepodległej
ojczyźnie tak niesprawiedliwie traktują represjonowanych. Niejasny jest
powód zwracania ponad 40% środków przeznaczonych na realizację ustawy
o działaczach opozycji… do budżetu państwa, jako niewykorzystanych,
chociaż represjonowani działacze opozycji są ostatnim, a dokładnie drugim
pokoleniem, które w minionym stuleciu skutecznie wywalczyło wolność
Polsce. To oni poświęcali się dla Ojczyzny. Poświęcili siebie i swoje rodziny.
Oddali Jej wszystko, co mieli najlepsze.
Uwzględnienie powyższych propozycji w ustawie będzie bardzo
spóźnionym spełnieniem powinności państwa wobec tych ludzi. Będzie już
tylko częściowym wyrównaniem strat, jakie ponieśli w tej walce.
Nasze wnioski dotyczą tych działaczy opozycji antykomunistycznej
oraz te osoby represjonowane z powodów politycznych, którzy na skutek
represji żyją poniżej średniej płacy krajowej.
Poniesione materialne i zdrowotne straty winny być zrekompensowane
dożywotnio do wysokości miesięcznej średniej płacy krajowej.
Wstydem dla zamożnego obecnie Państwa powinno być zwodzenie
przez prawie 30 lat ludzi zasłużonych.
Upokarzającym dla represjonowanych działaczy jest to, że muszą
upominać się o to, co im się w oczywisty sposób należało i nadal należy
i mimo, że z siebie wówczas najwięcej dali, to w zamian najmniej otrzymują.
Mają najniższe renty i najniższe emerytury.
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Z dobrodziejstw suwerennej i niepodległej Polski korzystają wszyscy
także ci, którzy byli Jej wrogami. To nie zarzut, lecz wskazanie na
sprzeczność i rażącą niesprawiedliwość.
Do tej pory uprzywilejowani są kaci opozycji i ich
współmałżonkowie: aparat komunistyczny (w tym żona Kiszczaka,
a wcześniej Jaruzelskiego), agentura, sędziowie, prokuratorzy czy bezpieka,
(która nie odprowadzała składek na ubezpieczenie społeczne). Preferowane są
fundacje prowadzące działalność antypolską. Trudno zrozumieć, dlaczego
z budżetu państwa finansowane są te antypolskie organizacje. Nam niżej
podpisanym sygnatariuszom odmawia się finansowego wsparcia na
działalność statutową.
W 2015 r. w IPN na spotkaniu działaczy opozycji z całego kraju
(ok. 100 osób) Zofia Romaszewska publicznie wystąpiła z propozycją
przyznania dla opozycjonistów świadczenia w wysokości stanowiącej różnicę
pomiędzy średnią płacą krajową brutto, a otrzymywanym świadczeniem.
Zobowiązała się publicznie do zajęcia się tą sprawą osobiście i lobbowania tej
propozycji w Sejmie wśród parlamentarzystów PiS i... na tym poprzestano.
Nadszedł już najwyższy czas, aby Państwo Polskie rzetelnie
wywiązało się z obowiązku wobec osób represjonowanych z powodów
politycznych
i kompleksowo wypełniło wymagania zawarte w Konstytucji, zapewniając
wreszcie prawo i sprawiedliwość.
Represjonowani nie zawiedli Polski i Polaków, wręcz przeciwnie –
zachowali się, jak trzeba. Oczekujemy, więc, że sprawujący władzę, także
zachowają się jak trzeba.
W podpisie:
Adamczyk Andrzej nr legitymacji 7828 Siedlce, Adamczyk Bożena Siedlce,
Adamczyk Józef 41 Toruń, Andrzejczak Andrzej 11671 Wola śląskie,
Andrzejewska Hanna Siedlce, Andrzejewska Krystyna 2204 Siedlce,
Andrzejewski Leszek 2128 Siedlce, Andrzejewski Zbigniew 3727 Siedlce,
Antonik Danuta 1239 Nowa Ruda, Banac Stanisława 6767 Wrocław, Bartkiewicz
Barbara 2073 Katowice, Bartkiewicz Magdalena 2041 Katowice, Basalukosz Jan
3441 Wrocław, Basiewicz Mirosław 972 Słobódka suwalskie, Biela Joaanna
12404 Bielsko-Biała, Błaszczak-Wacławik Mirosława 3266 Tychy, Błońska
Teresa Siedlce, Bobrowska-Woźniak Aniela 244 Osiek bydgoskie, Bocian Józef
215 Szczecin, Bojar Zbigniew 92 Mirsk dolnośląskie, Bojarski Jacek Jerzy 222
Lublin, Bonek Krzysztof 3503 Busko Zdrój, Borecki Marek 6450 Wrocław,
Borkowski Józef Łuków, Borowiak Krzysztof, 46 Poznań, Bośniak Ryszard 965
Bydgoszcz, Brajbisz Tadeusz 6832 Zalesie Górne mazowieckie, Brandenburg Jan
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2717 Wrocław, Brant Jerzy 668 Sierpc, Brożek Tadeusz 217 Czaplinek
szczecińskie, Brudak Stanisław 5868 Wrocław, Brynda Joanna 6933 Genewa,
Brynda Marcin 2538 Genewa, Brzezińska Monika Maria Płońsk, Buchholz Stefan
7125 USA, Buśkiewicz Kazimierz 51 Grudziądz, Bzdyl Krzysztof 1430 Kraków,
Chandrała Melania Łódź, Chandrała Mirosław 2738 Łódź, Chmieleńska
Katarzyna 273 Wrocław, Chodała Bogumił 5233 Bolesławiec, Chojnacki Adam
8173 Wrocław, Cholewa Aleksander 1198 Myślibórz, Choroś Marian 1606
Radom, Chorzempa Barbara 10014 USA, Chorzempa Jan 10030 USA,
Cichowska Barbara 157 Wrocław, Cisowski Zbigniew 438 Świdnik, Ciupa
Andrzej, Ciupryk Krzysztof 9913 Wrocław, Cybula-Borowińska Alina 498
Warszawa, Czaicki Ryszard 2155 Siedlce, Czarnecka Teresa 3886 Wrocław,
Czechowski Czesław 8678 Kielce, Czernik Marek 1366 Wrocław, Czyżkowski
Czesław 1538 Mińsk Mazowiecki, Dascier Hanna 11332 Warszawa, Dąbrowski
Jerzy 4533 Wrocław, Dobrzyniecki Adam 146 Warszawa, Dominiak Zdzisław
4136 Wrocław, Drabikowski Andrzej 12366 Wrocław, Dragowski Bogdan 7583,
Duczkowska Józefa 1391 Nysa, Duczkowski Jacek Nysa, Dudkiewicz Tadeusz
1180 Radomsko, Dul Jerzy 523 Wrocław, Dybalski Andrzej 7769 Wrocław,
Dzięgielewski Jan 7131 Warszawa, Dzido Bogusław 903 Chodzież, Dzido
Modesta Chodzież, Ferdynus Ryszard 6487 Wrocław, Ferenc Zdzisława 4348
Wrocław, Feszler Lech 2529 Białystok, Filipek Jan 3852 Bolesławiec, Filipowicz
Regina Wiesława 5976 Białystok, Fluderski Bogusław Gryfice, Frączek Lesław
4900 Katowice, Galus Anna 2240 Kraków, Gapiński Juliusz Puławy, Gawlak
Bogdan 8747 Książenice mazowieckie, Goławska Anna 11767 Siedlce, Goławski
Zygmunt Michał senior 11518 Siedlce, Goławski Zygmunt junior Siedlce,
Grygorczyk Wiesława 2304 Olsztyn, Grządko Marek 7511 Międzyrzecz,
Grzegórzek Franciszek 9541 Wrocław, Gudowski Mirosław 4771 Szczecin,
Gurczyński Józef 1282 Ostrowiec Świętokrzyski., Górka Aleksander 12918 USA,
Halecki Marian 4584 Wrocław, Hejnowicz Radosław 9768 Wrocław, Hładyczuk
Jarosław 3221 Wrocław, Honc Franciszek, 10739 Wrocław, Ikert Andrzej 2360
Więcbork, Jabłońska Sławomira 4744 Wrocław, Janeczko Maria 2894 Opatów,
Janeczko Jerzy Opatów, Jankowski Andrzej 3361 Łowicz, Januszko Mirosław
1159 Wrocław, Jasiak Krystyna 6297 Warszawa, Jaszczuk Marian Siedlce, Jeż
Antoni 10463 Wrocław, Jędrzejuk Elżbieta 1032 Siedlce, Kaczorowski Bogdan
11016 Zduńska Wola, Kalina Barbara Piaseczno, Kalina Jan 9858 Piaseczno,
Kamać Andrzej 11850, Warszawa, Kamać Halina 559 Warszawa, Kamiński Jan
11411 Białystok, Kandecka Sabina 1080 Wrocław, Karauda Bogdan 9308
Wrocław, Karpik Stanisław Siedlce, Kasędra Jan 3253 Kluczbork, Kasperek Lech
10156, Suchowola, świętokrzyskie, Kasprzak Mirosław Wł.. 1797 Kamienna,
Kawałko Eugeniusz 5413 Wrocław, Kędziora Alicja Warszawa, Kida Ryszard
12019 Wojsławice, Kita Grzegorz 12252 Chorzów, Klimek Alina Inowrocław,
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Klimek Marek 462 Inowrocław, Kirkuć Sławomir 1588 Bartoszyce,
Kopysztyński Zbigniew 3296 Wrocław, Korolkiewicz Stanisława 390 Białystok,
Kruszewski Marian 12198 Białystok, Kublikowski Maciej 90 Siedlce, Kucharuk
Jerzy 1265 Siedlce, Kucharuk Teresa, Siedlce, Kurzyna Eugenia 7159 Białystok,
Kwiatkowska-Wyrwisz Elżbieta, Chorzów, Lach Arkadiusz 11826 Kluczbork,
Lajdorf Edmund 10937 Białystok, Lancman Krzysztof 1104 Warszawa, Lasek
Marian 1061 Pawłów świętokrzyskie, Leszczyński Kazimierz H. 4143 Białystok,
Leśniak Stanisław 2973 Wrocław, Liber Mieczysław 818 Kuryłówka
podkarpackie, Lipka-Chudzik Józef 9083 Łuków, Lipka-Chudzik Jolanta Łuków,
Luźniak Bożena Wrocław, Luźniak Jerzy 12895 Wrocław, Łaba Danuta Teresa
Sokołów Podlaski, Łaba Mieczysław 44 Sokołów Podlaski, Łapińska Łucja
12647 Białystok, Łapiński Kazimierz, 12284, Białystok, Łempicki Robert 1389
Białystok, Łukaszewski Piotr 776 Toruń, Łupiński Bogusław 10178 Białystok,
Łupiński Henryk 12657 Białystok, Łyskawa Izabela Wrocław, MaciejewskaPaluch Kielce, Majewski Grzegorz 3885 Kunice k. Legnicy, Malinowski Jacek
6739 Puławy, Marczak Danuta Piaseczno, Marczak Tadeusz 7672 Piaseczno,
Miernik Zygmunt 167 Katowice, Miszczak Zygmunt Marek 3013 Lublin,
Mizerski Wiesław 625 Radom, Młynarczyk Andrzej 78 Grzybów, Morgaś Halina
2344 Skierniewice, Mościcki Tadeusz 10077 Białystok, Mroczek Kazimierz 7992
Wodzisław Śląski, Mroczkowski Leszek 531 Warszawa, Musiał Stanisław 708
Radom, Musiej Anna 740 Siedlce, Musiej Sławomir 162 Siedlce, Nalaskowska
Regina 2810 Białogard, Nalaskowski Stanisław Białogard, Niedziela Małgorzata
Grojec krakowskie, Niedziela Ryszard 4154 Grojec krakowskie, Nikodem
Walentyna 1494 Katowice, Niszczak Anna 517 Olsztyn, Niszczak Ryszard,
Olsztyn, Nosarzewski Mariusz 559 Płock, Nowaczyk Piotr, 1412, Siemianowice
Śląskie, Nowak Józef 121 Białystok, Nowak Henryka 8290 Białystok,
Nowakowski Krzysztof Białystok, Nowakowski Zenon 6758 Piekary Śląskie,
Białystok, Nowicki Tadeusz 9445 Włocławek, Olewińska Dorota Kraków,
Olewińska Grażyna 129 Siedlce, Olewiński Janusz 130 Siedlce, Olewiński
Robert, Warszawa, Orzeszko Lech 14 Świecie, Paluch Eugeniusz, Kielce,
Paluszek Ewa 1873 Bydgoszcz, Pastwiński Roman 2754 Kluczbork, Pawlak
Benedykt 8543 Wrocław, Perkowski Zenon 7877 Białystok, Pękalski Tomasz
1968 Wołomin, Piątkowski Andrzej 3202 Kielce, Piekart Ryszard 1261 Siedlce,
Pietkiewicz Elżbieta 793 Gdańsk, Piotrowska Janina Turek, Piotrowski Stefan
1471 Turek, Podworski Jarosław 1475 Olkusz, Poturała Leszek 2319 Białystok,
Przekupień – Nikodem 136 Katowice, Raczycka Lucyna Bydgoszcz, Raczycki
Jan 1141 Bydgoszcz, Rehorowska Maria 1294 Stalowa Wola, Regulski Janusz
1463 Białystok, Richter Emilian 699 Niemcy, Rogala Jan Wrocław, Roszkowski
Henryk 11511 Białystok, Rosiak Zygmunt 5 Warszawa, Rutkiewicz Władysław
1665 Kielce, Rybnik Jerzy Białystok, Ryczkowska Romualda Węgrów,
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Ryczkowski Jerzy 641 Węgrów, Rzoska Paweł 12851 Toruń, Sasim Teresa 2202
Siedlce, Sekuła Julian 2520 Lublin, Sidorska Agnieszka 2443 Wrocław, Skibiński
Mariusz 6351 Gorzów Wielkopolski, Słomka Adam Katowice, Smoliński Jan
Siedlce, Sokólska Wanda Warszawa, Sokólski Zygmunt 2869 Warszawa, Stocki
Ryszard 11644 Białystok, Stolarski Antoni Białystok, Straus Krzysztof 2933
Pajęczno łódzkie, Suliga Jan 10073 Katowice, Sułek Marian 7973 Kluczbork,
Szafranik Janusz 10081 Borek Wielkopolski, Szczepaniak Grażyna Piaseczno,
Szczepaniak Stanisław 4965 Piaseczno, Szepietowaski Janusz Kanada, Szostak
Eugeniusz 6241 Warszawa, Szymaniak Dobromiła 10893 Kluczbork,
Śniecińska-Dworakowska 10396 Białystok Świtoń Brygida, Chorzów, Świtoń Jan
7 Chorzów, Tomaszewski Lech 6868 Bydgoszcz, Trybus Janusz 566 Łańcut,
Tucholski Roman 4632 Szubin, Turula Adam 3967 Katowice, Urbanek Marianna
Siedlce, Wacławik Grzegorz 3264 Tychy, Wasilewski Zdzisław 1096 Białystok,
Wechowski Lesław Eugeniusz, 8556, Białystok, Wieczorek Józef, 5845, Kraków,
Wieliczko Jan 2207 lubuskie, Wieliczko Wanda 152 lubuskie, Wierzbicki
Mateusz 1314 Warszawa, Winnik Jan 3952 Czernica dolnośląskie, Wiszowaty
Ryszard 455 Białystok, Wiśniewski Leszek 4271 Wrocław, Witek Krzysztof 331
Tarnowskie Góry, Wliszczak Stanisław 2294 USA, Włodziński Ryszard 5921
Wrocław, Wojciechowicz Olgierd 2731 Szczecin, Wojciechowska Barbara 1666
Bydgoszcz, Wołyniec Tadeusz Koszalin, Woźniak Adam Osiek bydgoskie,
Woźniak Janusz Józef 661 Dzierżoniów, Wróblewski Zbigniew 6495 Wrocław,
Zacharuk Anna 9010 Gorzów Wielkopolski, Zalewski Waldemar Adam 133
Białystok, Zastępa Wojciech 11867 Jaworzno, Zdanowski Maciej 3254 Siedlce,
Zdanowska Maria, Siedlce, Zimny Jerzy Andrzej 1569 Częstochowa, Zubel
Zbigniew 1569 Wrocław, Żbikowska Stanisława Mrągowo, Żbikowski Leon 949
Mrągowo.

Weterani
Status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby
represjonowanej
z powodów politycznych posiada
2.976 osób,
a status osoby represjonowanej
4.143 osób.
Natomiast status działacza opozycji osób
4.820.
Represjonowanych działaczy jest więc 7.119 osób z tego emerytów mniej niż
10% tj. nie więcej jednak niż 800 osób.
Z sanatorium skorzystało 300 osób i z tego można wnioskować, że tyluż jest
rencistów i emerytów. Razem ze statusem jest 11.939 osób (dane Urzędu
Kombatantów na dzień 14.11.2019 r.).
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Represjonowali, jako zbędny balast
dla elit III RP
„Represjonowani, jako zbędny balast dla III RP” pod tym tytułem
maju 2005 r. odbyła się wielogodzinna audycja w TV TRWAM i Radiu
Maryja z udziałem Elżbiety Jędrzejuk i Janusza Olewińskiego. Błędnym
wydawać się może, że to zamierzchłe czasy. Od tamtej pory niewiele się
zmieniło.
Na posiedzeniu senackiej komisji w dniu 13 lutego 2019 r.
J. Olewiński wystąpił z propozycjami noweli ustawy, ale zostało to całkowicie
zignorowane (patrz niżej). Zobowiązano krajową radę działaczy opozycji do
wyrażenia swojej opinii ws. noweli ustawy.
W dniu 1 kwietnia 2019 r. dziesięć organizacji represjonowanych
przygotowało wnioski i poprawki do noweli ustawy, kierując je do
stosownych władz. J. Olewiński przekazał je także kilku członkom tej rady
z prośbą o ich poparcie. Niestety, rada ani na swym kwietniowym
posiedzeniu, ani na następnych, ogóle nie zajęła się tą sprawą. Widocznie
miała bardzo ważnych wiele innych spraw.
W maju 2019 r. do Stowarzyszenia wpłynęło z Urzędu Kombatantów
pismo (patrz niżej) informujące, że środowisko działaczy opozycji jest
przecież bardzo cierpliwe i wnioski złożone do parlamentarzystów ws.
nowelizowanej ustawy będą sukcesywnie brane pod uwagę w przyszłości.
Dnia 15 czerwca br. w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Konferencja
Stowarzyszeń Osób Represjonowanych, w której oprócz osób
represjonowanych uczestniczyli m.in. min. Kasprzyk i kilku członków
Krajowej Rady Konsultacyjnej: A. Rozpłochowski, Z. Romaszewska,
A. Słowik, A. Sobieraj, J. Stopa, J. Zacharow. Nikt z tych osób nie wspomniał
nawet ani jednym słowem na temat nowelizowanej ustawy, czy rzekomym
projekcie przez tę Radę przygotowywanym. Natomiast rozpuszczano
informacje o „zaawansowanych tajnych pracach rady i sejmu” w sprawie
noweli. Projekt ten został utajniony do tego stopnia, że sami członkowie tejże
rady nic o nim i jego treści nie wiedzą nie mówiąc już o tych, których ten
projekt miałby dotyczyć. Stowarzyszenie Siedleckie zwróciło również się do
każdego senatora wchodzącego w skład senackiej komisji, w tym do
przewodniczącego Komisji, aby przyjęli nasze wnioski, jako swoje i zgłosili
do projektu nowelizowanej ustawy.
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W dniu 25 czerwca 2019 r. w Senacie odbyło się kolejne posiedzenie
komisji „nowelizującej” ustawę. Ani jeden senator nie zgłosił naszych
wniosków, chociaż się do nich o to zwracaliśmy.
W okresie 30 lat nie znalazł się ani jeden parlamentarzysta, który
rzetelnie pochyliłby się nad problemami osób represjonowanych.
Po opublikowaniu stanowiska i listu w dniu 25 listopada 2019 r. (patrz
wyżej) z podpisami 276 działaczy opozycji z całego kraju min. Kasprzyk
telefonicznie zarzucił J. Olewińskiemu niewdzięczność oraz wywołanie
„burzy niczemu niesłużącej, dlatego że prace są bardzo zaawansowane za
nowelizacją”. Powiedział, że J. Olewiński podał „absolutną nieprawdę” o tym,
że do budżetu zwracane jest ok. 40 % pieniędzy przeznaczonych dla działaczy
opozycji. Tymczasem J. Olewiński podał dane zaczerpnięte z Senatu,
a mianowicie z druku senackiego nr 1035: „…od 3 lat, czyli czasu realizacji
ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych wydatki nie przekroczyły
założonej pierwotnie w budżecie kwoty 50 mln zł i były prawie w połowie
zwracane do budżetu, jako niewykorzystane. W ostatnim roku {2018}
przewidziano 70 mln zł spodziewając się dużego wzrostu wniosków.
Tymczasem do chwili obecnej (XI 2018} wydatki wyniosły 32 mln zł
z tytułu świadczenia pieniężnego oraz tytułem pomocy pieniężnej 3 mln.
Ogółem od początku funkcjonowania ustawy wpłynęło 10.400 wniosków
uznanych…”. Na posiedzeniu ww. Komisji w dniu 13.02.2019 r. podczas
wystąpienia korzystając z informacji senackich J. Olewiński powiedział m.in.
„…nie rozumiemy, dlaczego ok. 50% środków przeznaczonych na realizację
ustawy o działaczach opozycji zwracane jest do budżetu państwa, jako
niewykorzystane”. Ani min. Kasprzyk ani nikt inny w ogóle nie negował
powyższego faktu (patrz zapis video i stenogram z posiedzenia Komisji:
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,158,4,komisjarodziny-polityki-senioralnej-i-spolecznej.html).
W dalszej wypowiedzi Minister oświadczył, że „gryziemy rękę, która
pomaga”. Niestety nie udało się J. Olewińskiemu na te zarzuty odpowiedzieć.
Szkoda, że Pan Minister nie zna treści listu Marszałka Kuchcińskiego czy
Beaty Szydło, w którym popierają wnioski represjonowanych, a rozwiązania
nazywane zostały, jako jałmużna. Niezrozumiała jest nerwowa reakcja Pana
Ministra na wystąpienie 276 działaczy przedstawiające fakty i ich
oczekiwania.
Niezrozumiałe jest też całkowite odrzucenie przez senatorów
przesłanych wniosków, mimo, że komisje pracowały w latach 2018 i 2019.
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Szkoda także, że Pan Minister nie zapoznał się z listem otwartym
organizacji i działaczy opozycji z 22 lutego 2017 r., pod którym widnieje
ponad 150 podpisów w tym 34 organizacji skupiających działaczy opozycji
i osób represjonowanych, a dotyczącego żywotnych problemów środowiska,
które zostały obecnie podniesione po raz kolejny. Pan min. Kasprzyk
poinformował też, że trwają bardzo zaawansowane prace krajowej rady nad
nowelą ustawy. Jednak nie koresponduje to z treścią pisma Urzędu z maja
2019 r. (patrz niżej)., jak również z pisma Ministra Rodziny z dnia 19 lipca
2019 r. przesłanego do wszystkich organizacji, które opracowały w dniu
1 kwietnia 2019 r. wnioski do noweli ustawy. Także z pisma Ministra Rodziny
z dnia 10 października 2019 r. skierowanego do jednego z represjonowanych
nic nie wynika.
W dalszej wypowiedzi Pan Minister dodał, iż „jedynym organem,
który jest tak naprawdę opiniodawczy dla całego środowiska jest rada
przy szefie urzędu…”. Wniosek z tego nasuwa się niestety tylko jeden,
a mianowicie o lekceważeniu wszystkich pozostałych. Mimo wszystko
obstajemy przy swoim - nic o nas bez nas.
Wiele osób nosiło się z zamiarem - i nosi się nadal - wystąpić w akcji
protestacyjnej jeszcze przed wyborami do parlamentu europejskiego (maj
2019r.). Akcje takie miały się odbyć pod Sejmem, siedzibą Premiera i na
Nowogrodzkiej pod siedzibą „Prawa i Sprawiedliwości”. Napierano na
J. Olewińskiego bardzo mocno. On jednak uznał, że takie akcje będą „wodą
na młyn” dla wrogów Polski.
Z wieloma osobami o tym dyskutował i przekonywał. Jednak takie
naciski trwały nieprzerwanie przez wakacje i trwają do chwili obecnej.
Przewodniczący siedleckiego Stowarzyszenia uważał, że także przed
wyborami parlamentarnymi (październik 2019) publiczne protesty byłyby
szkodliwe. Domagano się, więc akcji protestacyjnej niezwłocznie po wyborze
nowego parlamentu, ale i wówczas oponował uznając, że nowy rząd nie został
powołany i nie ukonstytuował się. Dopiero po utworzeniu nowego rządu
zaproponował nie manifestacje, ale wystąpienie z apelem i tak też się stało.
Ludzie zgłaszali się do podpisania Stanowiska i propozycji samorzutnie.
Treść ww. wystąpienia sygnatariusze dobrze znają, gdyż wielu w jego
formułowaniu uczestniczyło. Pan Janusz Olewiński jest jednym z wielu
sygnatariuszy i był tą osobą, która uważała akcje protestacyjne za
niewskazane. Jeżeli jest tu ktoś „winny”, to wszyscy sygnatariusze
wystąpienia.
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List ministra Kasprzyka
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Czy ten list potwierdza działania rady krajowej i zaawansowanych
pracach nad nowelizacją ustawy niech ocenią sami represjonowani.
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„Jeśli ja zapomnę o nich –
Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”
A. Mickiewicz

Z przykrością represjonowani działacze opozycji antykomunistycznej
odbierali medialne przekazy o kolejnym ustawowym uposażeniu weteranów
żołnierzy uczestniczących w akcjach wojennych poza Polską, którym należy
się wyjątkowa pomoc i opieka. Przypominamy, że takiej opieki nie
rozpostarto nad kombatantami i osobami represjonowanymi, którzy walczyli
o swój własny kraj.
Do tej pory lekceważy się postulaty środowiska represjonowanych
działaczy opozycji w PRL. A właśnie to środowisko w okresie ostatniego 100lecia po raz drugi dało wolność Polsce i Polakom.
W kwietniu 2019 r. Stowarzyszenie wystąpiło do prezesa PIS,
marszałka senatu, premiera i w-ce premier o spotkanie w tej sprawie – nie
doczekaliśmy się nawet odpowiedzi.
Ulubieńcami władz są natomiast wymienieni wyżej weterani „legii
cudzoziemskiej” walczący w obcych interesach, a nie o wolność czy
niepodległość Polski. Byli oni ochotnikami, najemnikami sowicie opłacanymi
za udział w misjach wojskowych.
Czy to nie NATO lub Unia Europejska powinna im teraz za to płacić?
Polska ma udział w „zwycięskich” wojnach w różnych rejonach
świata: w Kuwejcie, Iraku, w Jugosławii…
Czy wyglądamy jak zwycięzcy? Myśmy przegrali II wojnę światową
czy ją wygrali? Niemcy byli przegranymi czy zwycięzcami? Jak wyglądają
zwycięzcy, a jak przegrani?
Dlaczego za napad Niemców i zbrodnie wojenne my mamy płacić
haracz? Dlaczego polskim kosztem, dzięki elitom władzy, Polacy ponoszą
ogromne ciężary w nie własnym interesie jak, np. za ochronę powietrzną
terytorium Litwy na nasz koszt? W zamian za to, za tę ochronę, władze Litwy
podle traktują Polaków.
Wszystkie mniejszości narodowe w Polsce otrzymują ogromne
wsparcie finansowe z polskiego budżetu. Mniejszość polska poza granicami
nie otrzymuje nic i to dzięki „staraniom” naszych (?) władz.
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Podziękowania i turnus
Mimo, że od zakończenia patriotycznego rajdu „Wschodnim szlakiem
Niepodległości” upłynęło już trochę czasu, Zarząd Stowarzyszenia otrzymuje
słowa uznania za organizację.
Podziękowania nadeszły z Domu Pielgrzyma w Kodniu, spotykanych
po drodze osób i samych uczestników, którzy określili wydarzenie, jako
fantastyczne
i wspaniałe. Właściciel firmy transportowej poinformował, iż kierowca bus-a
rozliczając się z wykonanej pracy powiedział: „chciałbym codziennie jeździć
z takim ludźmi”. Jest to bardzo piękne świadectwo o nas, weteranach
uczestniczących w rajdzie.
Każdego uczestnika rajdu Janusz Olewiński obdarował pamiątkami
w postaci powieści Zofii Kossak-Szczuckiej „Błogosławiona wina” i filmem
fabularno-dokumentalnym dotyczącym tej „winy” oraz kolorową ładnie
wydaną publikacją o kodeńskim sanktuarium.
Nadmienić należy, że do chwili obecnej Zarząd spotyka się
z uznaniem i podziękowaniami za organizację i przeprowadzenie w czerwcu
2018
r.
konferencji
poświęconej
20-leciu
Stowarzyszenia.
Podziękowania i gratulacje nadeszły także w pierwszą jak i kolejną rocznicę
konferencji. Wielu też zwraca się o pomoc w organizacji spotkań. Zarząd
Stowarzyszenia dziękuje wszystkim za pamięć oraz ich świadectwo o naszej
organizacji.

Sanatorium
Stowarzyszenie – na prośbę wielu opozycjonistów organizuje
wspólny 21-dniowy pobyt sanatoryjny w Kamieniu Pomorskim nad morzem
w czerwcu 2020 r. dla 45 działaczy opozycji ze współmałżonkami.

Rocznica
W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego w 2018 r. przewodniczący
Zarządu Stowarzyszenia Janusz Olewiński uczestniczył w Rozmowach
niedokończonych pt. „Solidarność i stan wojenny” w TV TRWAM i Radiu
Maryja.
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W wielogodzinnym programie radiowo-telewizyjnym w toruńskim
studio wzięli udział również Jerzy Zacharow i Bogusław Gołąb oraz
przedstawiciel gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
Po audycji wszyscy spotkali się na współnym posiłku.
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Janusz Olewiński wraz z małżonką Grażyną w darze dla Radia
Maryja na ręce Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka przekazali trzy srebrne
monety: z roku 1771 r. z wizerunkiem carycy Katarzyny II oraz lat 1805
i 1815 cara Aleksandra I Romanowa.

Samorządowa Karta Praw Rodzin
W dniu 9 lipca 2019 r. w Siedlcach z inicjatywy Stowarzyszenia
odbyło się spotkanie różnych środowisk, podczas którego zaprezentowany
został projekt Samorządowej Karty Praw Rodzin. Zamiarem organizatorów
spotkania jest wprowadzenie w życie przez samorząd w Siedlcach, gminie
i powiecie postanowień zawartych w Karcie opartej na Konstytucji RP.
Sprawa dotyczy przeciwdziałania deprawacji, demoralizacji dzieci
i młodzieży oraz respektowania praw, kreślonych w Konstytucji RP. Prelekcje
wygłosili przedstawiciele Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,
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którzy opracowali tekst projektu Karty. Inicjatywę poparło ponad
30 siedleckich organizacji pozarządowych.
Organizatorzy, w celu uaktywnienia mieszkańców miasta zawiązali
55-osobowy Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej.
Komitet z Januszem Olewińskimi i Bogdanem Hałuchą opracowany
projekt uchwały przedłożył Radzie Miasta Siedlce. W prace Komitetu
zaangażowało się kilkaset osób. Celem organizatorów akcji jest
wprowadzenie w życie zapisów Karty opracowanej na podstawie Konstytucji
promującej małżeństwo, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo. Karta
zapewnia też prawidłowy rozwój rodziny, jako podstawowej komórki
społecznej opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny.

Siedlce miastem bez zboczeń
W Siedlcach dwóch uczniów LO im. B. Prusa zwróciło się do dyrekcji
szkoły o wyrażenie zgody na przeprowadzenie „dyskusji” na temat tzw. inności
płciowej. Janusz Olewiński, Bogdan Hałucha i Artur Jóźwiak w dniu
23 października 2019 r. udali się do dyrekcji liceum w celu zasięgnięcia
informacji w tej sprawie. Zostali poinformowani, że dyrekcja wyraziła zgodę na
spotkanie uczniów w bibliotece podczas przerwy trwającej 3 godziny (!).
Przy „dyskusji” mieli asystować: wychowawca, psycholog i pedagog.
J. Olewiński wyraził zdziwienie takim postawieniem sprawy oraz
towarzyszeniem nauczycieli w deprawacji przez dwóch uczniów, uczniów
pozostałych. Dodał, że zadaniem szkoły jest wychowywać, a nie przyglądać się
biernie demoralizacji jednych uczniów przez drugich tym bardziej,
że deprawatorzy najprawdopodobniej zostali w tej kwestii przeszkoleni
i opłaceni.
B. Hałucha zwrócił uwagę, iż to przyzwolenie było niezgodne
z obowiązującym prawem i nie leżało w kompetencji dyrekcji szkoły. Nie było
też uzgodnione ani z rodzicami, ani z radą rodziców.
Wcześniej B. Hałucha, J. Olewiński i A. Jóźwiak udali się do dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania, informując go o zamiarach uczniów i szkoły,
który podjął niezbędne i właściwe działania w tej sprawie.
Ponadto Janusz Olewiński poinformował o sytuacji w liceum
proboszczów parafii, z których katecheci nauczają w tej szkolnej placówce.
W wyniku wspólnego i zdecydowanego stanowiska ww. osób i podmiotów
dyrekcja liceum cofnęła zgodę na deprawację przez dwóch uczniów „inicjatorów”
pozostałych uczniów liceum.
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W Siedlcach, więc zamiast „tęczowego” piątku, piątek był dniem
normalnym bez zboczeń.
Następnego dnia zorganizowana została w centrum miasta pikieta pt.
„Stop pedofilii”.

Biuletyn do użytku wewnętrznego redaguje zespół.
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