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Przyzwyczailiśmy się myśleć i mówić o Świnoujściu, że jest miastem 

turystycznym i portowym. Jednak Świnoujście od wieków spełniało 

istotną rolę obronną dla wszystkich innych miast leżących wzdłuż Odry. 

Powojenne Świnoujście jak i dzisiejsze, to również miasto  

o strategicznym znaczeniu geopolitycznym ze względu na bezpośrednie 

położenie przy dawnej granicy państwowej, co generowało przede 

wszystkim kiedyś wielkie pokusy wykorzystywania go do różnych, często 

przestępczych celów.  

Dlatego zawsze w takich miastach bardzo istotną rolę spełniały 

służby mundurowe, które zwalczały przygraniczną i portową 

przestępczość, pilnowały granicy polsko – niemieckiej, ale również 
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strzegły terytorium Polski. Polski takiej jaka była przez wszystkie lata 

powojenne, gdyż właśnie taką narzuciło nam porozumienie jałtańskie 

podpisane przez przedstawicieli wschodu i zachodu. Wszyscy Ci, którzy 

wtedy służyli Polsce robili to najlepiej jak potrafili. Ich służba, podobnie 

jak we wszystkich krajach jest traktowana priorytetowo – gdyż dbają  

o bezpieczeństwo państwa, ludzi i mienia, a któż z nas nie chce czuć się 

bezpieczny? Każdy!  

Kiedy w 1990 r. zmienił się ustrój Polski zawarto umowę społeczną, 

za którą podziwiał nas cały świat, a dokonanie bezkrwawej rewolucji 

dawało nam poczucie dumy, że Polacy nie są mściwi, że rozumieją.  

Choć to niewiarygodne, to po 27 latach są jednak ciągle ludzie, którzy 

uważają, że czas trzeba cofnąć i to bardzo daleko, że trzeba się mścić  

za złe uczynki nielicznych, którzy należeli do formacji UB, która przecież 

została jednak zlikwidowana w 1956 r.!. 

W niedzielę na zaproszenie SLD w Świnoujściu oraz Związku 

Emerytów i Rencistów Straży Granicznej gościł Anrzej Rozenek, polityk, 

dziennikarz i publicysta lewicowy, wice-naczelny tygodnika NIE, 

pełnomocnik Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej,  

która będzie walczyła o zmianę Ustawy. W spotkaniu udział wzięło ponad 

70 osób bardzo zainteresowanych i zrozpaczonych sytuacją w jakiej się 

znaleźli oni i ich rodziny z powodu decyzji politycznych podejmowanych 

przez rząd PiS. 

Niedawno Sejm przyjął tzw. ustawę represyjną (dezubekizacyjną), 

którą niestety poparł również Senat złożony z przedstawicieli PO oraz 

PiS. Ustawa ta zakłada odebranie uprawnień emerytalnych i rentowych 

ogromnej, bo ponad 55.000 rzeszy Polaków, którzy mieli to nieszczęście, 

że choć jeden dzień przez 31 lipca 1990 r. służyli w różnych służbach 

mundurowych.  

I dla polityków PiS nie miało znaczenia, że większość  

z nich z dużym poświęceniem wykonywała swoją służbę i zostali 



pozytywnie zweryfikowani w 1990 r., nic im nie zarzucano, a państwo 

polskie nadal korzystało z ich wysokich kwalifikacji i płaciło im za ich 

pracę. Za wykonywaną służbę, za dyspozycyjność 24 h,  

za wielomiesięczne rozłąki, za ryzykowanie życiem w obronie ludzi  

i mienia. Po raz pierwszy ludzi tych dotknęło PO w 2009 r. Teraz PiS 

kończy to poniżające „dzieło” odbierając godność i ograbiając  

z należnych im świadczeń.  

Od 1 października tysiące ludzi, którzy pracowali w policji, ABW, 

Agencji Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadzie, CBA, Straży Granicznej, 

BOR, Straży Pożarnej oraz Służbie Więziennej otrzymają zmniejszone  

do kwoty 1750 lub nawet mniej emerytury lub renty. Generał Gromosław 

Czempiński, bohater z Iraku, dzięki któremu amerykański rząd umorzył 

ponad połowę zadłużenia Polski, czyli 16,5 mld USD i który został 

odznaczony przez prezydenta George’a Busha wysokim odznaczeniem 

CIA – otrzymał już decyzję z Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW,  

że otrzymywać będzie emeryturę w wysokości 1290 zł. Obniżenia rent  

i emerytur obejmą również pracowników administracyjnych powyższych 

instytucji mundurowych oraz rodziny, wdowy i dzieci, które np. pobierały 

renty po zmarłych rodzicach czy współmałżonkach. Dotkną pracowników 

administracyjnych tych instytucji, tak naprawdę zwykłych pracowników, 

ale również sportowców (piłkarzy, sztangistów, bokserów), którzy 

zatrudniani byli na fikcyjnych etatach w MSW, żeby trenować i osiągać 

wspaniałe wyniki w gwardyjskich klubach sportowych. Niektórzy z nich 

otrzymali już decyzje o zmniejszeniu świadczeń nawet do 800 zł.  

Zaczynają się ludzkie dramaty, są osoby, które przypłacają to 

zdrowiem i życiem. Zawały, wylewy, udary, samobójstwa to cena, którą 

płacą za chorą zemstę PiS na przeszłości Polski, na którą przecież  

Ci ludzie nie mieli żadnego wpływu! Bujdą na resorach są propagandowe 

informacje podawane przez polityków PiS, że emerytury i renty obniżane 

są wyłącznie ludziom z UB i SB, którzy dostawali po kilkanaście tysięcy 

miesięcznie. Takich ludzi po prostu nie ma. Średnie świadczenia 



funkcjonariuszy służb mundurowych to 2.800 m-c, a według nowej 

Ustawy każdy rok pracy tych ludzi został oszacowany na 0, co właśnie 

powoduje drastyczne obniżki do średnich kwot ZUS. 

Po 1 października prawdziwe tragedie dotkną wielu świnoujskich 

rodzin, gdyż Świnoujście to miasto, w którym żyje bardzo dużo osób 

dotkniętych tą niesprawiedliwą i niekonstytucyjną ustawą. Prawo 

podobno nie może działać wstecz, a przecież to zrobiono! Prawo nie 

może odbierać praw nabytych w wyniku umów zawartych z polskim 

państwem, a przecież tak właśnie się dzieje! Nie zawartych z PZPR, SLD, 

PO czy PiS, ale właśnie z polskim państwem, które swoim obywatelom 

winne jest respektowanie ich praw i szacunku dla wykonywanej służby.  

Wiele rodzin mundurowych, które pomagały swoim dzieciom, teraz 

znajdzie się na garnuszku tych dzieci, które będą zmuszone pomagać 

swoim rodzicom, którzy otrzymają znacznie obniżone emerytury i renty. 

Bo zacznie brakować na wszystko, na opłaty, na leki, na życie.  

To również wpłynie na mniejszą konsumpcję i być może konieczność 

wystąpienia do miasta o pomoc społeczną. W „kolejce” do obniżenia 

emerytur i rent następni są wojskowi z pionu Ministerstwa Obrony 

Narodowej to grupa ponad 100.000 ludzi w Polsce.   

Prawo i Sprawiedliwość wprowadza swoją autorytarną ocenę 

przeszłości tych, którzy urodzili się, żyli i pracowali w powojennej Polsce. 

SLD nie godzi się na takie nieprawne i niesprawiedliwe działania. Stoję 

na stanowisku, że każdy, kto kiedykolwiek i w tamtych czasach i dzisiaj 

popełnia przestępstwa, winien być osądzony w indywidualnych 

procesach przed Sądami a nie potraktowany odpowiedzialnością 

zbiorową wystawianą przez tak subiektywną instytucję jaką jest IPN.   

 

Nie wolno się na to godzić i choć będzie to trudne to jest możliwe 

odwrócenie tej sytuacji. Po pierwsze poprzez składanie odwołań,  



a wszystkich, którzy chcieliby uzyskać porady w tych kwestiach jak 

skutecznie odwoływać się od bezprawnych decyzji zachęcamy do 

kontaktu z nami lub z organizacjami mundurowymi. A po drugie poprzez 

odsunięcie PiS i ludzi, którzy ich wspierają od władzy i to na wszystkich 

szczeblach, począwszy od samorządu lokalnego, a skończywszy  

na Parlamencie.  

Nie dajmy się zaszczuć, okraść i odebrać godności naszym 

najbliższym i nam samym. Dzisiaj dotyka to bowiem mundurowych,  

a jutro może dotknąć nauczycieli, ludzi kultury, i wszystkich tych, którzy 

urodzili się za wcześnie i w ocenie tej władzy pracowali dla 

„niewłaściwej” Polski. 

A Polska to cały Naród – a nie tylko PiS. 

Joanna Agatowska 

 


