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CZESC ICH 
j PAMIĘCI!
V  słr. 10-11

czymy
str. 4-5

rozmowa z Włodzimierzem Czarzastym, 
Przewodniczącym SLD 2 " 3

za 6 kul
„Źle słychać. Dzisiaj o godz. 
12.30 otrzymałem od ZER 

MSWiA w Lublinie decyzję 
obniżającą znacznie moją 
rentę inwalidzką do kwoty 
854 zł. Opłaty za mieszkanie 

i leki wynoszą około 800 zł. 
Za 54 złote mam przeżyć mie

siąc. Przez cały czas pracowa
łem w służbach kryminalnych,

ścigając sprawców zabójstw, na
padów rabunkowych, gwałtów, 
podpaleń itp. 8 lutego 1982 r., pod
czas pościgu za niebezpiecznym 
bandytą, zostałem ciężko ranny 
(6 kul w okolice klatki piersiowej 
i szyi). Zostałem zaliczony do II gru
py inwalidzkiej. W SB nie pracowa
łem ani minuty. W kryminalnych 
polityką się nie zajmowaliśmy. 
Nie było na to czasu. Za to zajmo
wałem się ściganiem złodziei i ban
dytów. Obecne państwo polskie 
mnie karze. Za przelaną krew i utra

cone zdrowie. Jakie mam obrażenia, 
nie będę opisywał. Jestem w szoku. 
Ja tego NAPRAWDĘ NIE ROZU
MIEM.

Posłowie PiS, ministrze Błasz- 
czak. Osiągnęliście chwilowo swój 
cel. Wróciła nerwica pourazowa, 
wróciła arytmia serca, bardziej bo
lą doznane urazy, bezsenne noce. 
OSIĄGNĘLIŚCIE SWÓJ CEL. 
Wybaczcie, że wam nie pogratulu
ję. Dajcie mi, do cholery, spokojnie 
cieszyć się wnuczkami, uprawiać 
ogródek, jeździć na rowerze. Może
cie mnie zniszczyć materialnie, ale 
honoru i godności nie zabierzecie 
mi nigdy. A także miłości do Oj
czyzny, przyjaźni do innych ludzi, 
humanizmu. Tu celu nie osiągnie
cie. Na szczęście”.

facebook.com/FSSM.RP twitter.com/niezaSLUZYLISMY



Nie SŁUŻYLIŚMY

O znienawidzonym przez prawicę PRL, 
obłudzie władzy i potrzebie cierpliwości 
oraz zaangażowania rozmawiamy
z Włodzimierzem Czarzastym,
przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

-  To zem sta polityczna Kaczyń
sk iego? Szukanie oszczędności przez 
Morawieckiego? Skąd pomysł na 
obniżanie rent i emerytur tysiącom  
zasłużonych dla Polski osób?

-  Ten temat jest traktowany w deba
cie publicznej bardzo powierzchownie, 
a ma o wiele głębsze korzenie. I nie 
chodzi w n im  tylko o m undurow ych 
związanych z milicją, służbam i gra
nicznymi, celnymi, wywiadem, kontr
wywiadem czy pożarnictwem. To jest 
wynik przemyślanej strategii praw i
cy -  w tym , niestety, także Platform y 
Obywatelskiej -  która nieprzerwanie 
od lat powtarza, że wszystko, co się 
działo w Polsce do 1989 r. było ziem.

! To jest punkt wyjścia, starannie prze
myślana konstrukcja ideologiczna. 
Kaczyński, dochodząc do władzy, po
stanowi! wcielić w życie tę historycz
nie głupią i brutalną retorykę. Owych 
mitycznych „winnych” ma zamiar te
raz grupowo ukarać.

-  Przecież PiS odbiera tylko 20-ty- 
sięczne emerytury ubekom, którzy 
w  więzieniach wyrywali paznokcie 
opozycjonistom...

-  Taki kom unikat poszedł w świat 
i być może wielu to kupi. W ystarczy 
jednak elem entarna edukacja h isto 
ryczna, by wiedzieć, że UB zlikwido
wano w 1956 r. Jeśli jakiś wyższy
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rangą funkcjonariusz m iał wtedy, po
wiedzmy, 50 lat, to dzisiaj ma ich 111. 
Tyle jest prawdy o m itycznych ubec
kich em erytach.

-  Według danych IPN ńa mocy tzw. 
ustawy dezubekizacyjnej ok. 50 tys. by
łych funkcjonariuszy aparatu bezpie
czeństwa PRL będzie mieć obniżone 
emerytury i renty.

-  Nie sądzę, by PiS na tym 
poprzestał, dlatego apeluję 
do wszystkich wojskowych, 
prokuratorów, sędziów
i nauczycieli -  wszelkich grup, 
które były aktywne w  okresie 
PRL: traktujcie sprawę już 
pokrzywdzonych emerytów 
i rencistów jak swoją własną.

Wszyscy w edług PiS w spieraliście 
zbrodniczy system, a teraz przyjdzie 
wam za to zapłacić. Nawiasem  m ó
wiąc, wątek ekonom iczny też jest tu  
istotny. Skradzione, bo tak to trzeba 
nazywać, pieniądze posłużą PiS-owi 
do realizacji celów propagandowych.

-  Kto jest następny na liście?
-  Z nany wiersz niemieckiego pasto

ra M artina Niem óllera kończy się sło
wam i „K iedy przyszli po m nie, nie 
było już nikogo, kto m ógłby zaprote
stować”. Chciałbym zwrócić się głów

nie do wojskowych, którzy są mam ie
n i informacją, że nic złego im się nie 
stanie. N iech rząd ustam i prem ier 
Szydło powie „nie wyrządzimy krzyw
dy w stosunku do em erytów i renci
stów wojskowych”. N igdy tego nie 
usłyszymy, bo to tkwi w mentalności 
PiS i zarządzaniu przez konflikt. 
A konflikt ciągłe poszukuje wroga: 
dziś są nim  byli milicjanci, jutro inne 
grupy, które choćby w najmniejszym 
stopniu współtworzyły PRL.

-  Jak d|ugo jeszcze Polki i Polacy, 
obywatelki i obywatele będą dawali się 
mamić?

-  Gdy słyszę h istorie pod ty tu łem  
„ściągniemy Tupołewa”, „Niem cy za
płacą odszkodowania za II wojnę”, to 
mówię: doprowadźcie do tego, żeby 
N iem cy zapłacili. Z róbcie to! Ścią
gnijcie wrak. Po cholerę nas o tym bez 
przerw y inform ujecie? W  tym  tkwi 
jednak istota zarządzania przez kon
flikt: wzniecenie pożaru, a następnie 
jego gaszenie. I  wodzenie ludzi za nos.

-  Jako pierwsza za obniżanie emery
tur wzięła się Platforma Obywatelska. 
W  2009 r. jej ustawa dezubekizacyjna 
obniżyła emerytury 25 tysiącom funk
cjonariuszy służb specjalnych PRL.

-  Czy się kom uś to podoba czy nie, 
P latform a jest p artią  prawicową,
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która lata do 1989 r. rów nież uważa 
za zle. To ugrupowanie, podobnie jak 
P iS , n ie  zauważa tak ich  w ynikają
cych z P R L  pozytywów, jak choćby 
odbudowa kraju, elektryfikacja, m a
sowa edukacja, oddanie ziem i chło
p o m ... D la żadnej oprócz SLD  
polskiej p artii głównego n u rtu  ten 
okres n ie  istnieje. N aw et partia  Ra
zem, nad czym ubolewam, obchodzi 
P R L  szerokim  tukiem .

-  Według najnowszych informacji 
dezubekizacja ma objąć także niektó
rych z Orłów Górskiego.

-  W rzucanie wszystkich do jednego 
w orka jest haniebne i mogę Panu 
obiecać, że czy nam  się to opłaci son- 
dażowo czy nie, a wielu Polaków po
piera te przepisy, będziem y stali 
po stronie pokrzywdzonych. Ci ludzie 
służyli Polsce, oddawali za nią zdro
wie, a nieraz nawet życie. W ielu z nich 
pozytywnie przeszło weryfikację. Pań
stwo dało zobowiązanie wobec tych 
ludzi i ich rodzin w form ie wypłaty 
em erytury lub renty w określonej wy
sokości. Jeżeli łamie się tak podstawo
we umowy, to jak 'm ożem y być 
wiarygodnym  państwem  względem 
kogokolwiek i czegokolwiek? Jak 
może wyglądać w tym  przypadku za
ufanie obywatela do państwa? Jeżeli 
ktoś był nieuczciwy, zgoda, trzeba go

ukarać -  ale od tego są prokuratury  
i sądy!

-  Widzi Pan jakieś ponadpartyjne po
parcie wokół zmiany tego drastyczne
go prawa?

-  Chciałbym  widzieć jak najszerszą 
koalicję, ale żadna partia  poza Soju
szem nie staje oficjalnie po stronie 
pokrzywdzonych, nie pomaga organi
zacyjnie, praw nie, lokalowo. Żaden 
lider party jny  nie pow ie P anu  tego, 
co ja. I  jest to zwyczajnie przykre, bo 
działacze partii opozycyjnych wiedzą, 
że to co robi PiS, to zwykłe skurwy- 
syństwo.

Jeżeli wrócimy do Sejmu, 
to nie wejdziemy w  koalicję 
z żadną partią, dla której wyja
śnienie tej sprawy i powrót do 
poprzednich zasad emerytalnych 
nie będzie priorytetem. To uroczy
ście w  tym miejscu przysięgam.

-  Skąd w  PiS taka umiejętność łącze
nia nienawiści do PRL z działaniem ra
zem z ludźmi wywodzącymi się z PRL, 
jak słynny prokurator Piotrowicz?

-  To najzwyklejsza obłuda. N iena
w idzim y w szystkich działających 
w P R L  poza naszym i, k tórzy  są lo 
jaln i jak psy. P iotrow icz? Proszę tu 
ta j, ręka do w ylizania. W ylizałeś?

Już, grzecznie do budy, dostaniesz 
m ichę.

-  Może inne partie wkrótce przypo
mną sobie o emerytach i rencistach?

-  Polityk jest od tego, żeby mieć rozum 
i perspektywę myślenia. Jeśli sobie 
przypomną tuż przed wyborami, to za
pom ną tuż po, proszę się nie łudzić. 
Dziękuję za taki koniunkturalizm .

-  Wybory dopiero za 2 lata, a świad
czenia są  odbierane już dziś. Co mają 
zrobić ludzie, którym widmo biedy za
gląda właśnie w. oczy?

-  Nie m ożem y się poddawać. N ie 
wolno stać w miejscu, trzeba pisać od
wołania, pozwy i zebrać 100 tysięcy 
podpisów pod projektem  K om itetu 
Inicjatywy Ustawodawczej Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RE 
Trzeba spróbować przepchnąć ustawę 
przez Sejm. Zobaczymy, co zrobią z nią 
kluby poselskie, kto będzie za, a kto 
przeciw. Sprawdzimy Platformę, No
woczesną i PSL  już za kilka miesięcy, 
jeszcze w tej kadencji. Wystarczy pod
nieść rękę i nacisnąć przycisk. Jeśli się 
nie uda, będziemy walczyć dalej, do 
skutku. Żadna władza nie trwa wiecznie. 
Przyjdzie czas, że prawo się zm ieni, 
a w inni tej haniebnej ustawy odpowie
dzą przed Trybunałem Stanu.

R.G.



PODŁA ZMIANA
Kto dziś poniża i pogardza, będzie jutro poniżony i wzgardzony.

Ni ,SŁUŻYLIŚMY_______________________________________________________________________

U kradli ludziom  pieniądze. Na 
ogrom ną skalę -  poszkodowanych 
jest ponad 50 tys. obywateli. Proceder 
ma charakter ciągły. Będzie trwał do
póty, dopóki ktoś nie uwolni społeczeń
stwa od złoczyńców. Zorganizowana 
g rupa jest m ocno skonsolidow ana, 
rządzi się zasadami typowymi dla m a
fii. Każdy, kto chce należeć do gangu, 
m usi popełnić przestępstwo lub jakąś 
niegodziwość, o której wszyscy się 
dowiedzą. N a przykład  dobrze w i
dziane jest b ru talne zgwałcenie K on
stytucji. W tedy delikw ent staje się 
pełnopraw nym  członkiem  struk tury  
i może pełnić zaszczytne funkcje.
1 /

g rudn ia  2016 r., w niejasnych 
okolicznościach praw nych, k ilkuset 
posłów Prawa i Sprawiedliwości prze
głosowało bandycką ustawę represyj
ną. G łosow anie odbyło się na Sali 
Kolum nowej, a nie na Sali Plenarnej. 
N ie policzono w sposób regulam ino
wy kw orum , nie było też głosowania 
im iennego. Tak naprawdę n ie wiado
m o, czy w ogóle Sejm tę ustawę przy
jął. Poczęty w o rdynarny  i grzeszny 
sposób potw orek praw ny szybko zo
sta ł zaklepany przez Senat i bezre
fleksyjnie podpisany przez prezydenta. 
G rupa zadziałała sprawnie i bez skru
pułów. Świadczenia odebrano nawet 
kom batan tom , były.m zasłużonym  
dla Polski sportowcom, sekretarkom , 
łącznościowcom , tw órcom  bazy 
P E S E L , a wdowom i sierotom  po 
m undurow ych zabrano ich renty.

1 października tego roku po
nad 50 tys. em erytów  m undurow ych 
otrzym uje św iadczenia ograniczone 
w idełkam i: 800-1700 zł. Najniższe 
św iadczenie o trzym ują ci, k tórzy 
służyli tylko w PR L. N ieco więcej, 
ale m aksym alnie 1700 zł, otrzym ają 
ci, którzy w P R L  służyli krótko, za to 
ponad  20 lat oddali nowej Polsce. 
D ziałali w UOP, ABW, CBS, Policji 
i innych  służbach. Pow inni dostać 
w ysoką em eryturę. Tak się kiedyś
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um ów ili z państw em  polskim , bo 
służba to  n ie  praca. N a służbie jest 
się 24 godziny na dobę, na służbie ry
zykuje się zdrowiem, a nawet życiem. 
D latego m undurow i wcześniej p rze
chodzą na em eryturę i dlatego pow in
ni mieć ją wyższą.

N ik t im  nie podziękował za ich po
święcenie. N ik t nie docenił-tego, co 
zrobili, żeby Polska była bezpiecz
nym  krajem. Prawo i Sprawiedliwość 
odebrało im  honor, godność i prawa 
nabyte. Zostali skazani bez udowodnie
nia im winy. Zastosowano wobec nich 
odpowiedzialność zbiorową. Decyzje 
o tym , że są „zbrodniarzam i pracują
cymi dla totalitarnego państwa” pod
jął In s ty tu t Pam ięci Narodowej, 
a wyrok wykonał Zakład Em erytalno- 
-Rentowy MSWiA. Uczciwych ludzi 
nazw ano oprawcam i, ubekam i i be
stiami. W  głowy Polaków wtłoczono 
kłam stw a o rażąco w ysokich em ery
tu rach , jakie rzekom o otrzym ywali

-  nawet 20 tys. zł. Zaczadzone reżimo
wą propagandą społeczeństwa nie
prędko się dowie, że takich świadczeń 
nigdy nie było, a średnia em erytura 
mundurowych wynosiła dotąd 2800 zł. 
Pohańbieni i okraSzeni ludzie, w' czę
sto mocno podeszłym wieku, zostali 
skazani na ekonom iczną eutanazję. 
N iektórzy nie wytrzym ali, odeszli 
w' w yniku stresu (zawały, porażenia, 
wylewy) lub wybierając samobójstwo.

ilcząca większość przygląda się 
tem u w ciszy. L iczy na to, że rządzą
cy o n ich  akurat zapomną. Naiwne to 
myślenie. Każdy, kom u droga jest de
m okratyczna i praw orządna Polska, 
pow inien już dziś protestować i czyn
nie stanąć po stronie ofiar. N ie służy
łem  nigdy w' żadnych organach 
państw a, ale czuję się zobowiązany 
b ron ić  m undurow ych. Jeśli chcecie, 
m ożecie m nie nazywać esbekiem  
albo ubekiem . To już n ie  są epitety,
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które określały osoby faktycznie 
w dawnych czasach łam iące prawo 
i dopuszczające się bestialskich  czy
nów. Dziś esbek i ubek to  największy 
wróg PiS, ich pierwsza, ale na pewno 
n ie ostatnia, ofiara. Być esbekiem , to 
znaczy być prześladowanym  przez re
żim , być najgorszym  sortem , zd ra
dziecką m ordą, lewakiem , kanalią, 
kodom itą, kom un istą  i złodziejem. 
Każdy przyzwoity człowiek pow inien 
więc dziś być esbekiem  lub co na j
m niej być z esbekami. Bo władza nie 
śpi i szykuje następne świństwa.

Tym razem  ofiaram i ma paść 
ok. 100 tys. obywateli. W  Sejmie jest 
projektu ustawy (druk 1105), która ma 
dotyczyć byłych żołnierzy. Zostanie 
lada m om ent skierow ana do p ierw 
szego czytania. W krótce wszystkich 
byłych żołnierzy podległych pod 
Zarząd II Sztabu Generalnego spotka 
taki sam los, jak ich kolegów policjan
tów. Będzie to liczniejsza grupa, będą 
więc niestety kolejne tragedie.

rawo i Sprawiedliwość -  cóż za 
bezczelna i arogancka nazwa -  na tym 
się jednak nie zatrzyma. Powstają no
we zbiory: byłych działaczy P ZP R , 
byłych liderów organizacji młodzieżo
wych, w spom ina się o m ilicjantach, 
ZO M O -w cach, O RM O-wcach, żoł
nierzach W SI etc. Każdy, kto ma p ię t
no pracy, służby lub  nauk i w P R L  
może czuć się zagrożony, jedyn ie  n a 
leżący do zorganizowanej grupy rzą
dzącej Polską czują się bezkarni. O ni 
mogą m ieć w życiorysie karierę p ro 
kurato ra stanu  w ojennego, czy też 
usłużnego sędziego wsadzającego bez 
dowodów opozycjonistów. M ogą się 
szczycić dyplom am i zdobytym i 
w P R L  i w illam i, które od „kom uny” 
otrzym ali. Bo oni m ają władzę. Bo są 
lepszym sortem . Przypisują sobie pra
wo do fałszowania historii. Z  bandy
tów robią bohaterów , z ludzi zasłu
żonych i porządnych -  oprawców 
i przestępców. K pią  sobie z prawa 
i drwią ze sprawiedliwości.

Każda władza na szczęście przem i
ja. Im  radykalniejsza jest rewolta, tym 
straszniejszy koniec jej prowodyrów. 
Im  więcej dziś pogardy i cham stwa, 
tym  bardziej bezwzględna i surowa 
będzie jutro kara. Nie zapomnimy!

Andrzej Rozenek

Hańba
Adam Rapacki, 
generał policji, 
w iatach  2007-2011 
podsekretarz stanu 
w  Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, 
od 2011 do 2012 roku 
podsekretarz stanu 
w  Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych.

-  Dlaczego protestuje Pan przeciw 
ustawie dezubekizacyjnej, mimo że 
ta formalnie Pana nie dotyczy?

-  U stawą dotknięci są m oi byli 
podw ładni, którzy codziennie z m o
zołem  walczyli o lepszą Polskę. O b
jęci n ią  są też m oi byli szefowie, 
ludzie, którzy budow ali nowoczesną 
policję. N ie mogę stać obojętnie, gdy 
porządnym  ludziom  dzieje się 
krzywda! D ziś, zam iast dziękować 
funkcjonariuszom , którzy  służyli 
krajowi z narażeniem  życia i zdro
wia, sprow adza się ich na granicę 
ubóstwa.

-  W budynku Komendy Głównej 
Policji znajduje się ściana tablic 
upamiętniających funkcjonariuszy 
poległych na służbie. Kilkoro 
z nich, gdyby nie oddało życia 
za kraj, miałoby dziś według usta
wy PiS obniżoną emeryturę.

-  Tak, rodziny  tych poległych 
na służbie policjantów będą zgodnie 
z ustawą miały zm niejszone renty  ro
dzinne. To zupełnie nieludzkie, n ie
hum anitarne.

-  Policjanci często w swojej pra
cy szukają motywu. Jaki motyw 
przyświeca Pana zdaniem Prawu 
i Sprawiedliwości?

-  Ta ustawa wydaje się być zem stą 
dziejową, z tym  że jej autorzy spra
wiają w rażenie, że n ie  przew idzieli

PiS

naw et, kogo nowe prawo dotknie 
i w jaki sposób. Pogwałcono przy 
tym  tak dużo zasad i praw1, na wstę
pie z K onstytucją RP, że te przepisy 
n ie pow inny  być n igdy przyjęte. 
T rudno je nawet nazwać odpow ie
dzialnością zbiorową, bo jak tu  m ó
wić o jakiejkolw iek odpow iedzial
ności -  n ib y  za co? Jeśli k toś p o 
p e łn ił przestępstw o, pow inien być 
praw om ocnie skazany. Ten bubel 
niszczy wszelki porządek praw ny 
w naszym kraju, skazuje tysiące ludzi 
na niedostatn ie życie.

-  Co radziłby Pan ofiarom tej 
ustawy?

-  W szyscy pow inni pisać odw oła
nia, iść z n im i do sądu, a jak trzeba, 
naw et do Europejskiego T rybunału  
Praw Człowieka.

-  Czy z politycznego punktu wi
dzenia istnieje szansa, że PiS się 
z tych działań wycofa?

-  N ie liczyłbym  na to, nam awiam  
więc do solidarności środowiskowej, 
wytrwałości i pracy u podstaw. M u
sim y przekonywać rządzących, obo
jętnie kto nim i będzie, by wycofali to 
złe prawo. A przede w szystkim  pa
miętać przy urnach, kto doprowadził 
do takiego stanu i jak najszybciej gło
sam i w łasnym i, rodzin  i przyjaciół 
przywrócić państwo prawa.

N.0,
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Zdzisław Czarnecki, prezydent FSSW1RP

W W W i S m P L
Federacja Stowarzyszeń Służb M undurowych RP po

wstała w 2009 r. i składa się z 13 stowarzyszeń, związków 
i klubów zrzeszających byłych i pozostających w służbie 
funkcjonariuszy służb aparatu bezpieczeństwa państwa 
oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

W  tych trudnych dla naszego środowiska chwilach, 
wspiera każdego, kom u potrzebna jest pomoc. Na jej 
stronach internetowych znajdziesz:

-  daty i miejsca najbliższych spotkań 
I wiele więcej! FSSM RP każdego dnia wywiera dużą 

presję m edialną, polityczną i m iędzynarodow ą. K o
niecznie bądź z nam i i wejdź na www.fssm.pl!

Jesteśmy 
z Wami!

Tu decydowała się przy
szłość dziesiątek tysięcy 
funkcjonariuszy i ich ro
dzin. Tak wyglądało głoso
wanie nad ustawą próbującą 
pozbawić nas godności. Od
było się w Sali Kolumnowej, 
a nie w Sali Posiedzeń -  bez 
zwyczajowej debaty. Zacho
wały się jedynie nagrania 
z kamer przemysłowych

-  bez dźwięku. Wśród zgro
madzonych są działacze 
PiS, nie posiadający manda
tów poselskich. 235 osób 
było za. Podobno. I podob
no ł przeciw. Skąd wiado
mo, czy było kworum? Skąd 
wiadomo, kto i jak głoso
wał? I czy dobrze policzono 
ręce, skazujące nas na taki 
los?

Łódź, Szczecin, Koszalin, 
Świnoujście, Wrocław, Opo
le. To tylko kilka z ponad 
20 polskich miast, które od
wiedzili w ostatnich m ie
siącach Andrzej Rozenek, 
dziennikarz śledczy, poseł 
na Sejm VII kadencji oraz 
Marek Dukaczewski, gene
rał brygady, podsekretarz 
stanu w kancelarii prezyden
ta Kwaśniewskiego i były 
szef WSI. Przed nimi jeszcze 
kilkadziesiąt takich podróży. 
Przy okazji każdej z nich 
spotykają na salach dziesiąt
ki byłych funkcjonariuszy 
pokrzywdzonych tzw. usta
wą dezubekizacyjną.

Ludzie objęci nowymi 
przepisami różnią się od sie
bie płcią, wiekiem, stopniem, 
poglądami politycznymi, wy
znawaną religią albo jej bra
kiem. Łączy ich natomiast 
jedno: zostali oszukani przez 
państwo, któremu wiernie 
służyli i któremu zaufali. 
A w tej grze nie chodzi jak 
w większości innych gier 
głównie o pieniądze. Chodzi 
przede wszystkim o honor 
i zasady.

•  •  •

Przyglądamy się jednemu 
z takich spotkań. Wybór 
padl na Kielce, przeciętne 
polskie miasto -110  km 2 po
wierzchni i prawie 200 tysię
cy mieszkańców. Być może 
odnajdą Państwo siebie 
w jednym z około 150 funk
cjonariuszy przybyłych do

miejscowej restauracji „Czar
dasz”. Nastroje na sali są 
nerwowe -  nie wszyscy do
stali jeszcze pisma z ZER 
MSWiA. Po krótkiej krząta
ninie i przywitaniu zgroma
dzonych, dyskusję otwiera 
Andrzej Rozenek.

-  Bez poparcia społeczne
go będziecie grupą wyklętą.
-  stwierdza. -  Dlatego posta
nowiliśmy walczyć i powo
łaliśmy Obywatelski Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej. 
Wprowadzimy do Sejmu 
ustawę, która cofa tę zmianę. 
Jako pełnomocnik komitetu, 
będę prezentował ją w wa
szym imieniu w Sejmie. 
Musimy złożyć 100 tysięcy 
podpisów na ręce marszałka!

Po sali przechodzi głuchy 
pomruk.

-  Nie miejcie złudzeń.
-  zauważa Rozenek. -  PiS 
ma arytmetyczną większość 
i przegłosuje, co tylko bę
dzie chciał. Ale dzięki temu 
projektowi, będzie można 
zacząć poważną społeczną 
debatę na temat tego, co PiS 
i PO, która w 2009 r. zaczęła 
ten haniebny, sprzeczny 
z konstytucją marsz, zrobiły 
waszemu środowisku i co 
mogą zrobić następnym.

•  •  •

Oprócz kroków, które zna 
każdy zaangażowany w spra
wę emeryt i rencista, takich 
jak pisanie odwołań, poli
tyk SLD poleca zakładanie 
komitetów protestacyjnych

NIEOBLICZALNI

http://www.fssm.pl
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w każdym powiecie (dotych
czas powstało ich ponad 
100 w całym kraju), wspólne 
umawianie się na protesty, 
niezależnie od tego czy orga
nizuje je KOD, czy Obywa
tele RP, czy ktokolwiek 
inny -  a jeśli komuś na wyj
ście nie pozwala stan zdro
wia, choćby protestowanie 
w Internecie czy przekony
wanie o sprawie znajomych.

-Jeś li teraz zwykli obywa
tele, tacy jak ja, nie staną 
razem z wami, to PiS kom
pletnie zniszczy to państwo, 
kawałek po kawałku. Jeste
ście ludźmi, którzy z niejed
nego pieca chleb jedli. 
Wracajcie do. pracy. Temu 
rządowi, tym władcom Pol
ski trzeba pokazać, gdzie ich 
miejsce. Wy to potraficie! 
Oni tak panicznie się Was

boją, że na spotkaniu w Ra
domiu mieliśmy przed salą 
3 policyjne samochody ob
serwacji, w tym jeden wy
pchany techniką! Boją się 
i to jest pierwszy dobry znak, 
bo to znaczy, że zaczęli rozu
mieć, co zrobili. Musimy na- 
psuć im krwi!

•  •  •

-  Skoro mamy otrzymać 
850 zł przy 600 zł czynszu 
za mieszkanie i 300 zł ra
chunków za światło i gaz, 
to już widzimy, że wystar
czą 3 miesiące, aby zapełnił 
się miejscowy cmentarz -  za
brał głos jeden ze zgroma
dzonych na sali widzów, 
weteran Ludowego Wojska 
Polskiego, z wykształcenia 
historyk. -  Chciałbym zwró
cić uwagę na fałsz, jakim

wszyscy jesteśmy mamieni. 
Skoro ja, syn kaprala pod
chorążego Korpusu Ochrony 
Pogranicza, który zginął za 
ojczyznę 17 września 1939 r., 
mogłem zostać w PRL ofice
rem, to znaczy, że coś źle to 
nasze państwo totalitarne 
działało. Znam Warszawę 
z 1944 r., Wrocław, Gubin, 
Krosno Odrzańskie, Ko
strzyn. Jak to się stało, że 
udało nam się to wszystko 
odbudować? Praktycznie 
wszędzie, gdzie była jakaś 
praca, tam widać było ręce 
i sprzęt żołnierski. Pytam: to 
było państwo totalitarne czy 
może totalitarny wysiłek?

•  •  •

Głos zabrał gen. Marek 
Dukaczewski, wiceprzewod
niczący komitetu. Oprócz

wielu praktycznych informa
cji prawno-organizacyjnych, 
odniósł się do dwulicowości 
partii rządzącej.

-  Skoro my służyliśmy nie
właściwemu systemowi, to co 
robił wtedy sędzia Kryże? 
Albo Wojciech Jasiński, 
obecny prezes Orlenu?

Generał nie ma złudzeń, że 
sprawa oprócz podłoża poli
tycznego ma też swój wymiar 
moralny.

-  Fakt, że nikt przez 30 lat 
nie znalazł w Państwa przy
padku podstaw do karnego 
ścigania, oznacza, że zosta
li Państwo ukarani niesłusz
nie. Tu nie chodzi tylko 
o zabezpieczenie finanso
we w tym najtrudniejszym 
okresie naszego życia. Wielu 
z nas ma dzieci, wnuki i nie 
chce, by zapamiętali nas tak, 
jak określa to dzisiejsza wła
dza: jako oprawców i m or
derców.

Dużą część wypowiedzi 
generał poświęcił sprawom 
armii. Według niego w przy
gotowywanej właśnie woj
skowej kopii ustawy dczu- 
bekizacyjnej w grę wchodzić 
będzie także obniżanie z au
tomatu stopni wojskowych. 
A to z kolei wiązać się będzie 
z nieuchronnym obniżaniem 
emerytur.

Podsumowując wystąpienie, 
gen. Dukaczewski -  czło
wiek, który nie przez przy
padek uznawany jest za jed
nego z najlepszych organiza
torów służb specjalnych na 
świecie -  zdradził ku zdu
mieniu sali, jaka jest średnia 
wieku 4 autorów kleconej 
właśnie naprędce ustawy do
tyczącej wojska: wynosi ona 
34 lata.

-  Do końca kadencji tego 
rządu zostały 2 lata, 2 m ie
siące, 17 dni i 12 godzin 
-  spojrzał wymownie na ze
garek, kończąc przemówie
nie. -  Nie przedłużajmy tego 
czasu!

N.S.
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O co w tym 
wszystkim 
chodzi?

Według informacji Zakładu Emery
talno-Rentowego MSWiA (ZER) oso

by objęte ustawą otrzymywały 
dotąd emerytury w średniej 
wysokości 2800 zł (wszystkie 
kwoty netto).

Po 1 października będą 
otrzymywać świadczenia 
w przedziale 854-1761 zł. 
N ik t nie dostanie em ery
tury  wyższej niż 1761 zł, 
nawet jeśli służył/pracował 
27 lat we współczesnej Polsce. 
1761 zł jest górnym progiem 

świadczeń w tej grupie. Nawet 
jeśli ktoś teraz podejmie pracę, 

to nie ma sensu, żeby płacił składki, 
bo i tak nię dostanie ani złotówki więcej. 

Ustawa dotyczy również wdów 
i sierot po funkcjonariuszach. Mają 
drastycznie obniżane świadczenia. 
Ustawa odbiera także dodatki 
kombatanckie.

Rozwiązanie
Komitet Inicjatywy Obywatel

skiej Federacji Stowarzyszeń Służb 
M undurowych (FSSM) ma zamiar 
przedłożyć w Sejmie własny projekt 
ustawy cofającej zmiany. Aby było to 
możliwe, należy pod nim zebrać co naj
mniej 100 tysięcy podpisów.

Założenia projektu FSSM:
-  Likwidacja wszystkich zmian wprowa

dzonych ustawą z 16 grudnia 2016 r.
-  Zastosowanie przelicznika 1,3 za czas 

służby w łatach 1944-1990. To prze
licznik, jaki stosuje się w przypadku 
zwykłych em erytur ZUS-owskich.

-  Zastosowanie przelicznika 2,6 za czas 
służby po 1990 r. Jest to przelicznik 
jaki stosuje się wszystkim służbom 
mundurowym.

-  Likwidacja górnej granicy wysokości 
emerytury lub renty.

Zaproponowane zmiany przywracają 
elementarne poczucie sprawiedliwości. 
Są też odzwierciedleniem konsensusu, 
jaki mogły osiągnąć wspólnie najważ
niejsze siły opozycyjne. SLD jest za 
zastosowaniem współczynnika 2,6 dla 
całego okresu służby, lecz pozostałe 
siły opozycyjne (PO i Nowoczesna) 
były temu przeciwne.

M.W.

Przyczyna

CS

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. 
„o zmianie ustawy o zaopatrzeniu eme
rytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne
go, Agencji Wywiadu, Służby K ontr
wywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Anty korupcyjnego, Straży Gra- *  
nicznej, Biura Ochrony Rządu, Pań
stwowej Straży Pożarnej i Służby 
Więziennej oraz ich rodzin”.

Tytuł aktu prawnego powinien precy
zyjnie opisywać jego treść. W tytule nie 
ma nic o „esbekach” ani „ubekach” -  są 
za to wymienione z nazwy wszystkie 
służby specjalne, które powstały 
po 1990 roku. Zatem akt prawny 
nie dotyczy esbeków, tylko 
funkcjonariuszy współ
czesnych służb, którzy 
mieli przed 1990 r. epizod 
w strukturach podległych 
MSW. To wcale nie musiała być 
Służba Bezpieczeństwa.

Najbardziej kuriozalne przy
kłady jednostek objętych 
ustawą, w których zatrud
nienie zostało uznane 
za służbę na rzecz „tota
litarnego państwa” : D epartam ent
PESEL, Zarząd Łączności, Inspektorat 
Operacyjnej Ochrony Elektrowni Ją
drowej w Żarnowcu, Biuro Ochrony 
Rządu, Akademia Spraw Wewnętrznych, 
Centrum Wyszkolenia M inisterstwa 
Spraw Wewnętrznych w Legionowie, 
Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Legionowie, 
Szkoła Chorążych Milicji Obywatel
skiej z siedzibą w Warszawie, Biuro 
Historyczne, milicyjne kluby sportowe

-  np. Gwardia, wydziały paszportowe, 
Wojska Ochrony Pogranicza.

Skutek
Ustawą objętych jest ok. 55 tys. osób, 

a także wiele rodzin (oficjalnie m ini
sterstwo podaje 39 tys.). Za czas służby 
w PRL zastosowano przelicznik 0,0 (!). 
Przestępca skazany za gwałt albo mor
derstwo, w czasie gdy odbywa karę 
w więzieniu, ma przelicznik 0,7 (!).
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Na ratunek

Europa?
0 szansach
na interwencję 
Brukseli
1 Strasburga 
w  sprawie 
emerytur 
mundurowych 
rozmawiamy
z JA N U SZEM  
ZEMKE, 
europosłem  
Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej.

-  Czy instytucje unijne 
staną w obronie polskich 
emerytów?

-  Prawo unijne niestety nie 
reguluje systemu świadczeń 
emerytalnych. Nie ma w tym 
względzie norm ogólnoeuro
pejskich, jest to gestia po
szczególnych państw.

-  Nie możemy liczyć na 
odsiecz z Brukseli?

-  Bruksela ma jednak w za
nadrzu dwa typy instrumen
tów: miękkie i twarde.

-  Zacznijmy od tych 
pierwszych.

-  Parlament Europejski nie 
ma żadnego instrumentu praw
nego, by jakiemuś państwu 
nakazać stosowanie jakiegoś 
prawa w kwestii świadczeń 
społecznych. Natomiast ma 
prawo zorganizować wysłucha
nie i dyskusję, która przycią
gnie uwagę unijnych instytucji 
i pokaże problem. A w przy
padku tej skandalicznej usta
wy rozmawiamy nie tyle
0 pieniądzach, co o podstawo
wych prawach obywatelskich! 
Bo podstawowym prawem 
emeryta jest pewność świad
czenia, jakie otrzym uje od 
państwa. W oparciu o to ludzie 
budowali swoje życiorysy.

-  Czy uda się zorganizo
wać szersze poparcie dla 
idei wysłuchania wśród euro- 
parlamentarzy stó w ?

-  W mojej delegacji są 4 oso
by: Krystyna Łybacka, Bogu
sław Liberadzki, Adam Gierek
1 ja. Wystąpiliśmy już, aby 
na posiedzeniu Komisji Wol
ności Obywatelskich, Spra
wiedliwości i Spraw Wewnę
trznych (w skrócie LIBE) 
odbyło się publiczne wysłucha
nie dotyczące charakteru tej 
ustawy, jako godzącej w pod
stawowe prawa obywatelskie.

-  Długo się czeka na takie 
wydarzenie?

-  Komisja spotyka się raz 
albo dwa razy w miesiącu,

a w nioski p łyną z 28 euro
pejskich państw. Czekamy 
obecnie na wyznaczenie ter
m inu i naciskamy, by odbyło 
się to jak naszybciej. W po
rozumieniu z FSSM chcemy 
zaprosić na to spotkanie grupę 
osób, na nasz koszt oczywi
ście, by przestawiły represyj
ny charakter ustawy i łam a
nie absolutnie elementarnych 
reguł prawnych. To jest ten 
miękki instrum ent: zorgani
zowanie jak najszerszej deba
ty, zainteresowanie proble
mem instytucji oraz mediów 
europejskich i polskich. Nie
stety nie jest tak, jak wielu 
sobie wyobraża, że Parlament 
Europejski może polecić 
Polsce zm ianę przepisów.

-  Jakie są w takim razie 
instrumenty twarde?

-  Instrumentem, który ro
dzi skutki prawne i finanso
we, jest wyrok Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

-  Kiedy Strasburg będzie 
mógł się tym zająć?

-  Przepisy mówią, że dopiero 
po wyczerpaniu drogi prawnej 
w Polsce, a nie mamy jeszcze 
w sprawach obniżenia emery
tur irent żadnej decyzji sądowej. 
Skarga do ETPC ma charak
ter indywidualny, chociaż jej 
skutki dotyczą wszystkich 
ludzi w podobnej sytuacji 
prawnej -  trzeba więc czekać, 
aż kilka indywidualnych spraw 
zakończy się decyzjami pol
skich sądów. W mojej opinii 
możemy liczyć na pozytywny 
dla nas wyrok Trybunału, 
choćby ze względu na to, że 
nie można karać dwa razy za 
to samo -  a represyjna usta
wa emerytalna była już wpro
wadzona w życie w 2009 r. za 
rządów Platformy Obywatel
skiej i PSL. Przeprowadziliśmy 
analizę orzecznictwa Trybu
nału w Strasburgu, by w war
stwie argumentacji prawnej 
dobrze obudować wnioski. 
I będziemy starać się przyspie
szyć procedury, wskazując na 
to, że problem dotyczy osób 
starszych i czas jest tu czyn
nikiem ogromnie istotnym.

-  Czy PiS może nie dosto
sować się do ewentualnego 
wyroku Trybunału?

-  Wyrok Trybunału jest 
wiążący dla każdego państwa 
i musi ono go wykonać. Dlate
go jest to instrum ent twardy.

-  Realnie rzecz biorąc, 
na wsparcie ze strony insty
tucji unijnych przyjdzie nam 
więc jeszcze poczekać?

-  N ie będę obiecywać tu  
złotych gór, bo byłoby to 
nieuczciwe. Czy PiS weźmie 
pod uwagę argum enty po 
debacie w Parlamencie Euro
pejskim ? Proszę sobie same
mu na to odpowiedzieć. Nato
miast deklaruję jedno: zrobimy 
wszystko, by nagłośnić pro
blem w Brukseli i postarać się 
nadać sprawie jak najszybszy 
bieg w Strasburgu. Czekamy, 
aż w Polsce zakończą się po
stępowania w indywidual
nych sprawach. To one będą 
podstawą do podjęcia twar
dych kroków na poziomie 
unijnym. Podkreślam: wyrok 
Trybunału dotyczy jednej 
osoby, ale powinien rodzić 
skutki prawne i finansowe 
względem wszystkich, któ
rzy są w podobnej sytuacji.

-  Czyli, jednym słowem, 
szanse są, ale musimy 
uzbroić się w cierpliwość? 
Wielu uważa, że presja euro
pejska to najskuteczniejsza 
broń.

-  Pierwsze pytanie, jakie 
pada w Trybunale, dotyczy 
wyczerpania ścieżki prawnej 
w danym państwie. Nie wie
my w tym momencie, czy 
polskie sądy zajmą się sprawą 
w pól roku, czy może w 2 lata. 
Praktycznie na poziomie 
europejskim  od wpłynięcia 
wniosku do Trybunału do 
jego rozpatrzenia mija od 
kilku do kilkunastu miesięcy. 
Wiem, że w sytuacji wielu 
emerytów to dużo czasu. Ale 
nie składajmy broni. Walczmy 
-  i w kraju, i za granicą.

S.T.
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CZEŚĆ ICH PAMIĘCI V

Antoni W.,
76 lat,

zamieszkały w Rabie Wyżnej. Zmarł 27 lipca 
po rozległym udarze mózgu, kilka dni po 

otrzymaniu decyzji. Z uwagi na fakt, iż razem 
z żoną nie posiadali własnych dzieci, podjęli 
decyzję o przysposobieniu dziecka w drodze 

adopcyjnej. Po roku od adopcji zaniepokoił ich 
fakt, że córka nie próbuje chodzić. Podjęli 

leczenie neurologiczne i ortopedyczne.
Po 4 latach jeden z lekarzy zauważył, że dziecko 

jest niewidome i to jest źródłem kłopotów 
rozwojowych. Mimo iż żona Antoniego 

Wojtowicza w międzyczasie zaszła w ciążę 
i urodziła własne dziecko, w dalszym ciągu 

wychowywali niepełnosprawną córkę.
O decyzji obniżającej świadczenia emerytalno- 

-rentowe żona Antoniego Wojtowicza 
dowiedziała się po śmierci małżonka 

w Zakładzie Emerytalno Rentowym MSWiA 
w Nowym Sączu. Świadczenie zostało obniżone 
do kwoty 1050 zl. Adoptowana córka Agnieszka, 

mimo że ma mózgowe porażenie dziecięce, 
padaczkę i ślepotę obuoczną, została 

pozbawiona renty socjalnej.

Kazimierz M.,
79 lat,

były milicjant z Rzeszowa. Zmarł na rozległy 
zawal serca po wyjściu od adwokata, gdzie 

konsultował pismo o zmniejszeniu emerytury.

Sławomir W.
Byty Zastępca Komendanta Powiatowego 

Policji w Gryficach. Od 10 lat na emeryturze.
Odebrał sobie życie 6 stycznia, 

tydzień po podpisaniu ustawy przez prezydenta 
Andrzeja Dudę. Nie mógł zrozumieć, dlaczego 

jest karany, choć nie był skazany.

Stefan F.,
trener i wychowawca, były dyrektor i wiceprezes 

klubu sportowego we Wrocławiu.
Zmarł po otrzymaniu decyzji.

Marek M.
Policjant 

dochodzeniowo-śledczy, 
na służbie od 1985 r., 

pozytywnie 
zweryfikowany w 1990 r. 
Dzień po otrzymaniu 
'decyzji o obniżeniu 
emerytury popełnił 

samobójstwo.

Tadeusz G.
64 lata, 

byty funkcjonariusz 
Centrum Szkolenia 

Policji w Legionowie.
Decyzję otrzymał 

6 lipca, 10 lipca zmarł 
na serce w szpitalu.

Marian J.,
lat 74.

Dyrektor Departamentu 
Spoleczno-Administra- 

cyjnego MSW 
w Warszawie. 

Odebrał decyzję 
18 sierpnia, 3 dni później 
zmarł na skutek zawału.

Maria S.,
lat 67. Emerytowana 

telefonistka z Komendy 
Powiatowej Policji 

w Płocku. Chora na 
raka, po otrzymaniu 

decyzji przeszła 
załamanie nerwowe, 

zmarła 1 sierpnia.

Krzysztof R.,
56 lat,

emerytowany funkcjonariusz 
Straży Granicznej z Poznania. 

19 czerwca o godzinie 18.00 
pokwitował odbiór decyzji, 

o 18.27 lekarz stwierdzi! zgon 
na skutek zawału.

Funkcjonariusz
Komendy Powiatowej Policji 

z Warszawy.
Popełnił samobójstwo.

Funkcjonariusz
Wojewódzkiego Urzędu Spraw 

Wewnętrznych z Sosnowca. 
Popełnił samobójstwo.

Krystyna C.,
73 lata.

Rencistka z Warszawy, 
inwalidka I grupy, 

była funkcjonariuszka MSW. 
Zmarła na serce 

po otrzymaniu pisma.

Leszek M.,
lat 68,

były policjant z południowego 
Mazowsza: Zmarł bezpośrednio 

po otrzymaniu decyzji.

Funkcjonariusz
Straży Granicznej 

z Lublina.
Popełnił samobójstwo.

Stan potwierdzony na 30 września 2017 r. Co miesiąc docierają do nas od rodzin informacje o kolejnych ofiarach ustawy.
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Adam C.
Zmarł na zawał 

po otrzymaniu decyzji.

Andrzej R.,
oficer Straży Granicznej, 

zmarł na zawał 
po przeczytaniu listu 

o obniżeniu świadczeń.

Wiesław O.
Oficer z Gdańska. 
Zostawił 2 listy, 

jeden do rodziny, 
jeden do Mariusza 

Błaszczaka.

Zdzisław C.,
lat 61, 

oficer Straży Granicznej 
z Warszaw}'. 

Popełnił samobójstwo.

Kazimierz H. 
ze Szczecina.

95 lat, 
zmarł bezpośrednio, 

po otrzymaniu decyzji.

Władysław F. 
z Kołobrzegu.

Zmarł po otrzymaniu 
decyzji. Przyczyna 

-  niewydolność krążenia.

Zbigniew J. 
z Tamowa,

łat 52, 
były funkcjonariusz 
Straży Granicznej. 

Popełnił samobójstwo.

SKONTAKTUJ SIE
Chcesz dowiedzieć się więcej 
o akcji zbierania podpisów 
pod ustawą odwracającą 
zmiany w  emeryturach?
A może pragniesz zaangażować się 
politycznie, organizacyjnie?

Dzwoń, pisz lub przyjdź do biur 
naszych lokalnych struktur.

S LD
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DOLNOŚLĄSKIE
50-333 Wrocfaw, ul. Matejki 6
dolnośląskie@sid.org.pi
www.dolnoslaskiesld.org.pl
tel. 607 608 510

KUJAWSKO-POMORSKIE
85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 28/2
kujawskopomorskie@sld.org.pl
www.kujawsko-pomorskie.sld.org.pl
tel. 506 597 973

LUBELSKIE
20-045 Lublin, ui. Beliniaków 7 
lubelskie@sld.org.pl 
www.lubelskie.sld.org.pl 
tel.(0-81) 533 30 74, 604 374 669

LUBUSKIE
65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a/6 
lubuskie@sld.org.pl 
www.lubuskie.sld.org.pl 
tel. 501 513 764

ŁÓDZKIE
90-451 Łódź, ul. Piotrkowska 203/205 
iodzkie@sld.org.pl 
www.lodzkie.sld.org.pl 
tel. 883 714 174

MAŁOPOLSKIE
31-057 Kraków, ul. Miodowa 41 p.12 
małopolskie@sld.org.pl 
www.malopolskie.sld.org.pi 
tei. 797 604 336

MAZOWIECKIE
00-019 Warszawa, ui. Złota 9 lok. 4 
aiwaniak@sld.org.pl 
www.mazowieckie.sld.org.pl 
tel. 797 604 338

OPOLSKIE
45-018 Opole, ul. Krakowska 51/21 
opolskie@sld.org.pl 
www.opolskie.sld.org.pl 
tel. 797 604 340

PODKARPACKIE
35-010 Rzeszów, ul. Księdza Jałowego 31 
podkarpackie@sld.org.pl 
www.podkarpackie.sid.org.pl 
tei. 697 010 492

PODLASKIE
15-753 Białystok, ul. Choroszczańska 31 a, lok.12 
podiaskie@sld.org.pl 
www.podlaskie.sld.org.pl 
tel. 664 425 7.00

POMORSKIE
80-866 Gdańsk, Gdyńskich Kosynierów 11 
pomorskie@sld.org.pl 
www.pomorskie.sld.org.pl 
tel. 601 706 457

ŚLĄSKIE
40-006 Katowice, ui. Warszawska 6, pok. 100 
slaskie@sld.org.pi 
www.slaskie.sld.org.pi 
tel. 797 604 322

ŚWIĘTOKRZYSKIE
•25-315 Kielce, ul. Starodomaszowska 30/54 
świętokrzyskie@sld.org.pi 
www.swietokrzyskie.sld.org.pl 
tel. 797 604 348

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 iii piętro
warminskomazurskie@sld.org.pl
www.warminskomazurskie.sid.org.pl
tel, 797 604 350

WIELKOPOLSKIE
61-823 Poznań, ul. Piekary 6/2
wielkopoiskie@sld.org.p!
www.wielkopolskie.sld.org.pl
tel. 605 316 812

ZACHODNIOPOMORSKIE 
70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5 
zachodniopomorskie@sld.org.pl 
www.zachodniopomorskie@sid.org.pl 
tel. 661 313 307
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Poziomo:
Kaczyński, 13 grudnia sp a ł. 
do południa.
Klepnie wszystko, 
co przegłosuje Sejm.
Poprzedniczka Ili RP, 
znienawidzona przez PiS.
Zakres fal potrzebnych 
w  pracy policjanta.
Wstrzymany, jeśli nie jest 
po myśli partii rządzącej.
Rzekome źródło moralności 
dla większości kaczystów.
Gorszy... Tak nazywani 
są w szyscy przeciwnicy PiS.
Stacja telewizyjna, 
wym aga pilnej repolonizacji.
Ira... Pies ochrzczony 
przez Lecha Kaczyńskiego. 
Smoleńska, wierzy w  zamach.
Beata, marionetka prezesa.
Jacek, ciągie brak mu pieniędzy 
i oglądalności.
Powinien być godziwy 
dla każdego emeryta.
... leśnika, Błaszczak przestraszył się 
przez nią kamery Polsatu.
Grzegorz, nieprzesadnie posiadający 
jakiekolwiek poglądy.
Taki dźwięk wydaje prawdziwy pies. 
Inaczej „Zero".
W  cywilizowanym kraju nazwa czło
wieka zabierającego cudze pieniądze. 
Ksywa Brudzińskiego.
Brakuje jej PiS-owi.
Rosyjski wywiad wojskowy, 
przekształcony w  2004 r.

34} Przydałaby się Jarosławowi,

Pionowo:
2) Gacie damskie, a także 

nieustanny rezultat rządzenia.
3) Powinny być niezawisłe.
4) Ozdoba Beaty.
6) Brazylijski samolot 

do przewozu VIP-ów,
7} Imię śp. kota prezesa.

11) Nieustannie łamana przez PiS.
12} Krzysztof, narodowiec 

z „Tańca z gwiazdami".
16) Wielki biznesmen. Najlepiej, 

jeśli swój.
18) Do dziś rządzi Polską.
19) ... życia -  według P iS powinien 

być zabrany emerytom 
mundurowym z PRL.

21) Dzięki niej pobierane są  mityczne 
20-tysięczne emerytury.

22) Lubi wycinać drzewa.
24) Eastwood, grał gliniarzy 

w  wielu filmach,
25) Trzeba to powiedzieć władzy 

w  nadchodzących wyborach.
30) Za dobrej zmiany rozbija 

drogie limuzyny.

BRIYPKIE S Ł O W O  n a  k a . . .  

;  pisz , KACZYŃSKI !

NIE no SERIO
Donald Tusk po śmierci trafił do nieba. U bram 
niebios spotyka Świętego Piotra, który go opro
wadza po niebie. Tuska bardzo zaciekawiły ze
gary rozmieszczone w  ogromnej ilości w całym 
niebie. Pyta się więc Świętego Piotra:
-  Co to są za zegary i czemu wskazują różne 

godziny?
-  Widzisz Donaldzie -  odpowiada św.

Piotr -  Każdy człowiek ma taki zegar, którego 
wskazówki przesuwają się do przodu z każ
dym kłamstwem. Z chwilą urodzin zegar 
każdego człowieka wskazuje godzinę 12.00. 
Widzisz, tu na przykład jest zegar Matki 
Teresy, który wciąż wskazuje godzinę 12.00.

-  A gdzie są zegary Kaczyńskich?
-  Ich zegary robią za wentylatory w  holu 

głównym...

Na konwencji PiS:
-  Co musi się zmienić, żeby polskie drogi 

odpowiadały normom europejskim?
-  Normy europejskie!

Pojawiają się słuchy, że hasto „Polska w  ruinie" 
to nie była diagnoza stanu państwa, tylko 
obietnica wyborcza.

- Dlaczego Sejm jest okrągły?
- A czy widziałeś kiedyś kwadratowy cyrk?

7 na 10 Polaków żyje w  stresie...
A  pozostałych 3 w  Londynie.

- Kto jest najmądrzejszy w  Sejmie?
- Zwiedzający.

Kaczyński to ludzkie espresso: 
mały i zgorzkniały.

Jeżeli przyłożyć do ucha pusty portfel, można 
usłyszeć w  nim Morawieckiego zachwalającego 
politykę gospodarczą PiS-u,

Problem z żartami o PiS-ie jest taki: 
dla zwolenników nie są zabawne, 
dla przeciwników to nie żarty.

HASŁO
2 3 4 5 6 9 10 11

Wyborca PiS nie spodziewa się poprawy swo
jej sytuacji. Wyborca PiS ma szczerą nadzieję 
na pogorszenie sytuacji sąsiada.

■ H i
Jak rusza Macierewicz? Spiskiem,

■
Przychodzi dwóch facetów obok Sejmu i słyszą 
jak wszyscy krzyczą:
-  Sto lat! Sto lat!
Jeden do drugiego:
-  Ktoś tam ma chyba urodziny.
-  Nie. Wiek emerytalny ustalają.


