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ELŻBIETA TURLEJ 

 

Państwo nie przyjrzało się jednostkowym historiom, 

wrzuciło do jednego wora tych, którzy zostali po 1990 

roku pozytywnie zweryfikowani i tych, którzy do tej 

weryfikacji nie przystąpili, albo jej nie przeszli. Cała masa 

sekretarek, studentów szkół milicyjnych czy lekarzy MSW 

została niezasłużenie naznaczona stygmatem oprawcy. 

Niektórzy nie potrafili tego znieść. 

Piotr był przy śmierci ojca. Widział jak otwiera drzwi, odbiera  

od listonosza polecony. Potem patrzy na pieczątkę wskazującą 
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nadawcę: ZER MSW. Upada. Czas między dzwonkiem do drzwi,  

a stwierdzeniem śmierci przez lekarza pogotowia ratunkowego  

to 27 minut. 

Piotr otwiera list. W środku jest decyzja o obcięciu emerytury do 

32,50 proc namiaru czyli 1.100 zł netto. Powód: ojciec, podobnie jak  

50 tys. innych pracujących w dawnych służbach PRL zaczął służbę dla 

kraju przed 1990 rokiem. Pracował w ochronie pogranicza.  

Po 1990 roku został pozytywnie zweryfikowany i znów – tyle, że już dla 

tzw. wolnej Polski – bronił granicy. Dosłownie z narażeniem zdrowia  

i życia, bo w 1997 roku dostał drugą grupę inwalidzką i przeszedł  

na emeryturę. Należała się, bo spełnił zasady kontraktu.  

Taka była umowa między nim, a państwem. Niezależnie od tego, czy 

ryzykował dla takiej partii czy innej, dla takiego ustroju, czy dla innego. 

Chodziło o jego ciało, jego zdrowie, los jego rodziny. 

 

Pracował w ochronie pogranicza. Po 1990 roku 

został pozytywnie zweryfikowany i znów – tyle,  

że już dla tzw. wolnej Polski – bronił granicy. 

Piotr, który był przy śmierci ojca, w ciągu 27 minut zrozumiał,  

że nie istnieje coś takiego jak państwo. Są tylko grupy interesów, które 

grają prostym człowiekiem, wykorzystują go, a potem porzucają, 

zabierając mu – tak jak jego ojcu – nie jakieś przywileje, tylko prawa 

nabyte. Bo emerytura czy renta nie są fanaberią, czy bonusem,  

tylko prawem nabytym pracującego człowieka. 

Zofia, żona Antoniego znalazła go przed drzwiami łazienki. 

Natychmiast zadzwoniła po pogotowie. Zmarł kilka dni później  

w szpitalu w Nowym Targu. Diagnoza: udar mózgu na tle nerwicowym. 
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Dopiero po pogrzebie Zofia dowiedziała się w Zakładzie Emerytalno- 

Rentowym, że świadczenie męża zostało obniżone do 1050 zł.  

Mniej więcej w tym samym czasie odebrano też rentę socjalną  

ich adoptowanej córce z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką 

i ślepotą. 

Zofia, podobnie jak Piotr, nie wierzy już w państwo.  

W państwo nie wierzą też bliscy Marka M., emeryta policyjnego,  

który list z ZER otrzymał 19 czerwca, a 20 czerwca powiesił się  

na zapleczu prowadzonego przez siebie szkolnego sklepiku. Miał 56 lat, 

dostawał 2700 świadczenia, które po wejściu ustawy miało zostać 

obcięte o tysiąc złotych. W milicji był od 1985 roku. Łapał złodziei, 

ścigał morderców. Po 1990 roku, podobnie jak 10 tys. kolegów został 

pozytywnie zweryfikowany. Zmieniły się nazwy i ideologia,  

ale on nadal robił to samo, czyli łapał złodziei, ścigał morderców. 

W milicji był od 1985 roku. Łapał złodziei, ścigał 

morderców. Po 1990 roku, podobnie jak 10 tys. 

kolegów został pozytywnie zweryfikowany. 

Opisuję te trzy z 24 udokumentowanych zgonów – skutków tzw. 

ustawy dezubekizacyjnej – i czuję bezradność pomieszaną z gniewem. 

Oto moje państwo wprowadziło odpowiedzialność zbiorową dla ponad 

50 tys. Polaków. Skazało ich bez sądu. Nie przyjrzało się 

jednostkowym historiom, wrzuciło do jednego wora tych, którzy zostali 

po 1990 roku pozytywnie zweryfikowani i tych, którzy do tej 

weryfikacji nie przystąpili, albo jej nie przeszli. Cała masa moich 

rodaków – sekretarek studentów szkół milicyjnych czy lekarzy MSW – 

została niezasłużenie naznaczona stygmatem oprawcy. 



Wiem, że za moment usłyszę, że bronię ubeków i pewnie sama 

mam coś na sumieniu. Obawiam się też, że to hasło, razem  

z przestrogą „uważaj, bo zaraz wezmą się i za ciebie” może zostać 

skierowane do kolejnych grup społecznych. Bo, dlaczego nie? 


