
Zaczynała w tajnym Biurze "B", potem ścigała 

gangsterów, dziś mówi o sobie "represjonowana" 

 

http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/7,34939,23124348,zaczynala-w-tajnym-biurze-b-potem-

scigala-gangsterow-dzis.html 
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14 ZDJĘĆ 
Spotkanie osób objętych ustawą dezubekizacyjną w sali SDS (CEZARY ASZKIEŁOWICZ) 

 

 
Sala konferencyjna Szczecińskiego Domu Sportu w piątek po 

południu zapełniła się ludźmi o siwych głowach, którzy od 

października dostają taką samą emeryturę. To objęci ustawą 

dezubekizacyjną. Spotkali się z nimi gen. Marek Dukaczewski  

i Andrzej Milczanowski. 
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Temat konferencji: „Sprzeciw wobec odbierania praw nabytych 

 w demokratycznym kraju”. 

Większość z nich służyła w PRL w Milicji Obywatelskiej, Służbie 

Bezpieczeństwa czy Wojskach Ochrony Pogranicza, a w wolnej Polsce - w 

policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Straży Granicznej i Wojskowych Służbach Informacyjnych. Łączy ich to, że co 

miesiąc na konto dostają 1700 zł emerytury (poza tymi, którzy w III RP już nie 

pracowali, więc dostają teraz 850 zł). 

– Przed wejściem w życie ustawy dezubekizacyjnej średnia emerytura objętych 

nią osób, według oficjalnych danych, wynosiła 2800 zł – mówił Zdzisław 

Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, który 

sam pieniędzy nie stracił (15 lat był milicjantem i 14 policjantem), ale wspiera 

kolegów. – Te informacje o kilkunastotysięcznych emeryturach to zwykłe 

bzdury. 

 

W Brukseli tylko Bułgar zrozumiał 

 

Przed kilkoma dniami z Brukseli wróciła 50-osobowa delegacja emerytów służb 

objętych PiS-owską ustawą. 

– Wysłuchali nas tam, dowiedzieli się, jak PiS nas oczernia – mówi Danuta 

Leszczyńska, koordynatorka akcji zbierania podpisów pod obywatelskim 

projektem ustawy cofającym ustawę dezubekizacyjną. 
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Leszczyńska, przez kilkanaście lat pracując w policji, ścigała szczecińskich 

gangsterów i osobiście przyczyniła się do aresztowania wielu z nich. Ale 

zaczynała w PRL w tajnym Biurze "B" zajmującym się obserwacją.  

Dziś nazywa siebie represjonowaną. 

Zdzisław Czarnecki: – W Brukseli spotkaliśmy się m.in. z 18 europosłami. 

Tylko ten z Bułgarii powiedział, że rozumie problem. 

Inni nie byli w stanie pojąć, jak można pozbawić kogoś 

nabytych praw emerytalnych. Przedstawiciele 

Europejskiej Unii Policyjnej byli zaskoczeni tym, co się w 

Polsce wyrabia - dodał Czarnecki. 
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PiS przedstawia ustawę dezubekizacyjną jako sprawiedliwość dziejową. Ale to 

za koalicji PO-PSL obniżono emerytury byłym funkcjonariuszom SB (za czasy, 

w których służyli komunistycznemu państwu). PiS odebrał pieniądze 

wypracowane w służbie w wolnej Polsce. I poszerzył grupę objętą ustawą. 

„Ustawą represyjną”, jak nazywają ją byli funkcjonariusze, objęto każdego, kto 

chociaż jeden dzień służył w „organach państwa totalitarnego”, czyli 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, choćby jako sekretarka albo 

sprzątaczka. Bez względu na to, jak długo pracował potem w służbach wolnej 

Polski. 
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Milczanowski: Chodzi o honor 

 

Media pełne są przykładów ludzi, którzy nigdy nie byli w SB ani nie zajmowali 

się w żaden sposób represjami, a stracili emerytury. Jak np. uczestnik powstania 

warszawskiego, który w czasach PRL przez trzy lata pracował w szpitalu MSW. 
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Wdowa po zastępcy powiatowego komendanta MO (ustawą objęto też 

wyższych rangą milicjantów). Albo sportowiec z resortowego klubu sportowego 

(w PRL były kluby górnicze, kolejowe, milicyjne, jak np. Arkonia Szczecin). 

Ze środowiskiem szczecińskich resortowych emerytów spotkał się w sali 

konferencyjnej SDS gen. Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb 

Informacyjnych (wielu oficerów tej służby zaczynało w Wojskowych Służbach 

Wewnętrznych PRL). Ale też ofiara represji SB – były lider solidarnościowego 

podziemia Andrzej Milczanowski, który w wolnej Polsce tworzył nowe służby 

specjalne, a potem był ministrem spraw wewnętrznych. Dzisiaj w środowisku 

„dobrej zmiany” nazywają go obrońcą esbeków. 

– Ja nie jestem żadnym obrońcą esbeków. Ja tylko chcę się wywiązać ze słowa 

danego tym funkcjonariuszom, bo tego wymaga honor – powiedział nam 

Milczanowski. 

– Ja przyjmowałem tych ludzi do służby w wolnej Polsce. 

Ustawa o UOP z 1990 r. gwarantowała im emerytury  

i potwierdziła to ustawa z 1993 r. Ci, którzy zerwali umowę  

i odebrali im emerytury, są ludźmi bez honoru. 

 

Rękę do objętych ustawą wyciąga SLD. 

– Jesteśmy do dyspozycji, oferujemy pomoc prawną – mówi Dariusz 

Wieczorek, przewodniczący SLD w województwie zachodniopomorskim. 

Mówi się, że PiS-owska ustawa pomogła dołującemu w sondażach Sojuszowi, 

bo resortowcy i ich rodziny to w tej partii widzą obrońców. 


