
Warszawa, 16 kwietnia 2019 r. 

 

 

Koleżanki i Koledzy! 

Represjonowani! 

W kolejną miesięcznicę uchwalenia przez PiS haniebnej ustawy 

represyjnej, melduję o tym co w minionym miesiącu się wydarzyło. 

Wziąłem udział w spotkaniach ze środowiskiem emerytów mundurowych  

w następujących miejscowościach: Katowice, Olsztyn, Mrągowo, Kętrzyn, 

Warszawa, Kraków. 

Przybywa polityków rozumiejących krzywdę jaką wyrządzono 

mundurowym. W Olsztynie swoje poparcie wyraził Władysław Mańkut - 

przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD woj. warmińsko-mazurskiego, 

kandydat rekomendowany przez SLD na listę Koalicji Europejskiej w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego. Mocnej ekipie z SLD w Olsztynie przewodził 

sekretarz generalny partii Marcin Kulasek, któremu towarzyszyła od zawsze 

wspierająca mundurowych Katarzyna Piekarska.  

W Warszawie, na spotkaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie Nasz 

Światowid, deklaracje poparcia dla naszej sprawy złożył oficjalnie europoseł 

Michał Boni (Koalicja Europejska - PO) i poseł Michał Kamiński (klub poselski 

PSL i Unii Europejskich Demokratów).  

Na spotkaniu w Krakowie jednoznacznie po stronie emerytów 

mundurowych opowiedział się mec. Andrzej Szejna, były poseł, kandydat do 

Parlamentu Europejskiego (Koalicja Europejska – SLD).  

W Katowicach liczne grono polityków SLD, PO i Nowoczesnej poparło 

po raz kolejny mundurowych. Obecni byli: Tomasz Siemoniak (PO), Ewa 

Kołodziej (PO), Marek Balt (kandydat z rekomendacji SLD z list Koalicji 

Europejskiej) i Mirosław Suchoń (.N). 

Organizatorom wszystkich spotkań dziękuję za profesjonalne 

przygotowanie i troskliwą opiekę. Zapraszam na następne spotkania, których  

w najbliższym miesiącu będzie naprawdę dużo. Informacje o zbliżających się 



terminach znajdziecie jak zwykle na stronie internetowej Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych (fsssm.pl). 

13 kwietnia odbyło się walne zebranie Związku Byłych Funkcjonariuszy 

Służb Ochrony Państwa, na którym wybrano nową prezes oraz nowe naczelne 

władze związku. Gratuluję Monice Kazuli wyboru na to zaszczytne  

i odpowiedzialne stanowisko. Życzę owocnej i skutecznej działalności na rzecz 

środowiska byłych funkcjonariuszy. Kończącemu kadencję Panu pułkownikowi 

Maciejowi Niepsujowi, oraz ustępującemu Zarządowi, składam wyrazy 

najwyższego szacunku za trud i pracę włożoną w naszą sprawę. Nie zapomnimy 

tego nigdy. 

Jak sądzę nie trzeba Wam przypominać o zbliżających się wyborach do 

Parlamentu Europejskiego. Do 26 maja zostało niewiele ponad miesiąc. W tym 

okres świąteczny i długi weekend majowy. Postarajcie się tak zaplanować ten 

miesiąc, żeby znaleźć czas na aktywność społeczną, na dotarcie do 

nieprzekonanych, na poinformowanie niedoinformowanych.  

Powołanie Koalicji Europejskiej daje ogromną szansę na pierwsze 

zwycięstwo z PiS, jednak samo nic się nie zrobi. Każdy może do tego sukcesu 

dołożyć własną cegiełkę. Na to bardzo liczę i o to Was proszę w imieniu swoim 

i zaufanych przyjaciół, którzy już dawno dowiedli, że możemy na nich liczyć. 

Pamiętajmy więc szczególnie o tym co dla środowiska zrobili eurodeputowani 

Bogusław Liberadzki i Janusz Zemke. 

Życzę Wam byście świąteczny czas spędzili z bliskimi i przyjaciółmi, 

którzy podzielają naszą troskę o los i przyszłość Polski. Oby do jesieni. Jeszcze 

będzie normalnie! 

Andrzej Rozenek 

 


