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Danuta Leszczyńska: Chyba ludzie chcą nas zabić, żebyśmy wszyscy 

zniknęli, bo nie mamy racji bytu, skoro byliśmy w SB 

Zgodnie z regulacją wprowadzoną w 2017 r. emerytury i renty za służbę 

na rzecz totalitarnego państwa zostały obniżone w taki sposób, by nie mogły być 

wyższe niż średnie świadczenia ZUS. Oznacza to, że osoby pracujące dawniej 

w służbach bezpieczeństwa i organach pokrewnych nie mogą pobierać wyższej 

emerytury niż przeciętny Kowalski, którego świadczenie wynosi niecałe 1,9 tys. 

zł na rękę (dane za rok 2019). Obniżki wprowadzone na mocy ustawy objęły 

także renty inwalidzkie i renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach. 

W momencie wprowadzania ustawy szacowano, że państwo zaoszczędzi na niej 

ponad pół miliarda rocznie. 
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To nie pierwsza tego typu regulacja. W 2009 r. rząd PO-PSL uchwalił 

ustawę, na mocy której emerytury dla byłych funkcjonariuszy służb 

bezpieczeństwa zaczęły być obliczane według niższego wskaźnika, czyli 0,7% 

podstawy za każdy rok służby w latach 1944-1990, a nie 2,6%, jak wcześniej. 

Podstawową różnicą między jedną a drugą regulacją było to, że ta wprowadzona 

przez PO-PSL zabierała prawo do wyższej emerytury wyłącznie za okres PRL. 

Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że „każdy funkcjonariusz organów 

bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych 

służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane równe prawa 

z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 r., w tym równe 

prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego”. 

Kolejną różnicą było to, że ustawa z 2009 r. nie zakładała obniżki 

świadczeń inwalidzkich, co spowodowało falę wniosków o ponowne badanie 

lekarskie w celu uzyskania orzeczenia o takim stopniu niepełnosprawności, 

który predysponuje do pobierania rent. Wysokość średniej emerytury 

funkcjonariusza po obniżce wyniosła ok. 2,3 tys. zł, a średnia renta resortowa 

wynosiła wówczas ok. 2,5 tys. zł (emerytura zwykłego Kowalskiego wynosiła 

1,6 tys., a renta – 1,3 tys. zł). 

Mundurowi z czasów PRL obie ustawy nazywają represyjnymi i domagają 

się nowych regulacji. Jedną z aktywnych działaczek na rzecz zmian prawnych jest 

właśnie pani Danuta – oficer w stanie spoczynku, emerytowana kierowniczka 

sekcji w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, 

obecnie członkini Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szykując się do naszego 

wywiadu, słucham zapisu audycji radiowej, w której brała udział przed kilkoma 

dniami. Jej antenowym „przeciwnikiem” jest Leszek Duklanowski, członek PiS 

i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy 

Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów 

Politycznych. 

„Pan się na mnie mści za własne niedogodności życiowe!”, „To wy byliście 

sługusami sowieckiego systemu!”, głośnik trzęsie się z emocji, a ja myślę, 

że wśród obecnych 20- i 30-latków temat emerytur dla byłych funkcjonariuszy 

aparatu bezpieczeństwa poruszany jest na średnio porywających spotkaniach 



towarzyskich. Bywa, że między piwem a piwem ktoś rzuci znużonym głosem: 

„Ale że sekretarkom też zabrali…”. „Albo tym, którzy łapali złodziei, przecież 

ktoś musiał łapać złodziei”, odpowie ktoś inny. „I dobrze, ja bym im zabrał 

wszystko”, utnie ktoś trzeci. Podczas gdy młode pokolenie nie przejawia 

większego zainteresowania problemem, dla przedstawicieli starszych pokoleń 

stanowi on otwartą ranę, z której sączy się poczucie krzywdy, bez względu na to, 

czy nosili mundur, czy znaczek Solidarności. 

Zwłaszcza jeśli twierdzą, że służbie demokratycznej policji oddali całe 

swoje życie. 

– Porozmawiam z panią, ale mam prośbę. Warunek w zasadzie.  

Że nie będę anonimowa. Ja się swojego nazwiska nie wstydzę i tego, co robiłam, 

też się nie wstydzę. Proszę pamiętać, żeby moje nazwisko się ukazało. 

Od tych słów Danuta Leszczyńska rozpoczyna swoją historię. A później 

kontynuuje: 

– Jest rok 1939. Brata mojej babci w Twerze mordują Rosjanie. Wcześniej 

służył w Nalibokach nad Niemnem jako szeregowy policjant. W historii 

mojej rodziny na zawsze zapisuje się jako bohater. Najpierw babcia opowiada 

o nim tacie. Później tato zostaje milicjantem. O pracy nigdy w domu nie mówi. 

Tylko o stryju zabitym w 1939. 46 lat później, w 1985, i ja zostaję mundurową. 

Mam 23 lata, gdy wstępuję do milicji. Mąż też milicjant. Przyjmują mnie 

do Sekcji B, czyli wydziału obserwacji, i kierują do Szkoły Chorążych Służby 

Bezpieczeństwa MSW w Warszawie. W „B” mam obserwować przestępców 

pospolitych. Oprócz mnie w sekcji same chłopy. Mąż podejmuje służbę wraz 

ze mną w tym samym wydziale. Zaczynamy pracować razem na zlecenia 

Wydziału Kryminalnego i Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Pierwsza 

poważna sprawa – obserwacja grupy przestępczej, która kradnie futra z zakładu 

pracy w Goleniowie. Udaje nam się ustalić adres dziupli z kradzionym towarem 

i razem z mężem dostajemy premię. 

Atmosfera w pracy świetna. Sami mężczyźni, a ja od dziecka lepiej 

dogadywałam się z mężczyznami. Nigdy nie doświadczyłam dyskryminacji.  

Nikt nie traktował mnie gorzej, bo jestem kobietą. Musiałam wykonywać te same 



czynności, które wykonywali panowie, bez względu na to, ile ciąż przeszłam. 

Nie było, że nie mogę pracować, bo w domu czekają dzieci. Żadnej taryfy 

ulgowej. Może dziś część kobiet nazwałaby to dyskryminacją? Może tak,  

bo w policji coraz więcej jest roszczeniowości. Panienki idą do pracy 

i zastanawiają się, na jaki kolor pomalować paznokcie. Albo biorą zwolnienie,  

bo dzieci chore. Za naszych czasów nie było, że dzieci chore. Jak się szło 

do służb, to życie prywatne poświęcało się na rzecz porządku publicznego. 

Czy ja swoje poświęciłam? Tak. Zdecydowanie. Mam troje dzieci.  

Nigdy nie byłam na urlopie wychowawczym. Po każdym macierzyńskim 

natychmiast – natychmiast! – wracałam do pracy. Pracowałam na pełnych 

obrotach. Potrafiłam wyjść z domu o siódmej, wrócić za kilka dni. Z dziećmi  

był mąż. Wiedział, że zwalczanie przestępczości to moje życie. Robił wszystko, 

żeby mi to umożliwić. Rozumiał, że jak jest zabójstwo, to Nuśka zostaje w pracy. 

Zarzuca mi się, że skończyłam Szkołę Chorążych, gdzie uczono,  

jak wydobywać informacje od więźniów politycznych. Może i uczono.  

Ja się szkoliłam z zakresu technik obserwacji i nie żałuję. Później szalenie mi się 

to przydało. Po 1990 r. awansowałam wielokrotnie. W 2005 r. stanęłam na czele 

sekcji do spraw zwalczania przestępstw narkotykowych i patologii społecznych 

Wydziału Kryminalnego KWP. Kilka miesięcy później doprowadziłam 

do zatrzymania największego w Polsce transportu BMK, czyli substancji służącej 

do produkcji amfetaminy. 441 litrów szajsu w 27 budowlanych beczkach.  

Z tego transportu można było wyprodukować 240 kg czystego narkotyku! A dziś 

w gazetach czytam, jak antynarkotykowi zatrzymali kogoś z dwoma gramami 

amfetaminy i śmiać mi się chce. 

W 2006 r. pisała o mnie prasa. Na masce samochodu obezwładniłam 

faceta, który uprowadził i wielokrotnie zgwałcił 16-letnią dziewczynkę. 

Nie czekałam na wsparcie, po prostu go zatrzymałam. Zrobiłam swoje, 

naruszając procedury. Później okazało się, że to był seryjny gwałciciel 

poszukiwany w całej Polsce. 

Ja, proszę pani, na służbie starałam się być przede wszystkim człowiekiem. 

Do dziś pamiętam zatrzymanie grubego szczecińskiego dilera. Mężczyzna  

był poważnym przestępcą, a jednocześnie samotnie wychowywał synka 



z dziecięcym porażeniem mózgowym. Zadzwoniłam do brata zatrzymanego, 

który też był przestępcą narkotykowym. Powiedziałam: „Zajmij się bratankiem, 

bo w izbie dziecka sobie nie poradzi”. Dwa dni później facet przyszedł 

na komendę razem z chłopczykiem i powiedział: „Ja wiem, że pani wie, co robię, 

i pewnie mnie pani kiedyś zatrzyma, ale dziękuję, że nie oddała pani chłopca”. 

Takie miałam podejście do przestępców – traktowałam ich jak ludzi. 

Nie pozbawiałam godności, dlatego oni mnie szanowali. Wielu do dziś spotykam 

na ulicy. O, np. mężczyznę, który pobił ze skutkiem śmiertelnym kapitana statku. 

Ten mężczyzna dostał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności. „Cześć, Danusiu, 

co tam u ciebie?”, tak mnie wita, gdy spotykamy się na ulicy. Jak serdeczną 

koleżankę. 

Z byłymi przestępcami nieraz rozmawiam. Czasem widzimy się w parku, 

czasem w sklepie. Oni nie mają do mnie pretensji. Dlatego tak wielu z nich stało 

się moimi informatorami. Czy pani zdaje sobie sprawę, że po odejściu 

na emeryturę gros z tych źródeł nie miałam komu przekazać? Żaden policjant się 

tym nie interesował. Nie chciało im się weryfikować informacji i wykonywać 

skomplikowanej pracy operacyjnej. Przestępcy sami mówią: „Pani Danusiu,  

teraz to nie ma policjantów, z którymi da się rozmawiać”. A dlaczego? A dlatego, 

że gardzą informacjami. Po ośmiu czy dwunastu godzinach kończą służbę 

i do widzenia. Nic ich nie interesuje. 

A ja tą służbą żyłam. 

W 2009 r., jesień to była, spacerowałam z moją suczką Pinią po osiedlu. 

Każdy w okolicy wiedział, że jestem policjantką. Nagle podleciała do mnie 

sąsiadka, mówi, że u niej w bloku w mieszkaniu na parterze coś się dzieje. 

Podejrzane typy, muzyka do późna. Chodziłam z Pinią pod ten blok, 

obserwowałam mieszkanie i szybko się zorientowałam, że to burdel,  

bo w niejednym w życiu byłam. Na dniach zebrałam ludzi, weszliśmy do środka. 

W środku dwóch alfonsów i kilka prostytutek, w tym dwie nieletnie.  

Jedna uciekinierka z poprawczaka. Odesłaliśmy. Druga – uciekinierka 

z patologicznego domu. Rodzina uznała ją za zmarłą. Justynka się nazywała. 

Przygarnęliśmy ją z mężem do siebie. Nie miała gdzie iść. Kilka tygodni Justyna 



była z nami, później wróciła na swoje dno. Za bardzo w ten świat wrosła, 

żeby dać się uratować. 

Później to jeszcze kilka miesięcy przepracowałam i poszłam na emeryturę. 

Był to dla mnie bardzo trudny okres. Przez pierwsze miesiące śledziłam rubryki 

policyjne wszystkich lokalnych gazet. Interesowało mnie, jakich dilerów 

zatrzymali i jaki burdel zamknęli. Śledziłam wszystko, tak jakbym jeszcze 

pracowała. Pamiętałam ksywy, ilości, miejsca zatrzymań. Później przestałam 

czytać, bo tylko się denerwowałam, że sama zrobiłabym to sto razy lepiej.  

Durna jestem, wiem, ale jakby ktoś powiedział: „Danka, wracaj do służby”,  

to ja bym wróciła. Ze swoim doświadczeniem i kontaktami mogłabym w policji 

bardzo pomóc, ale mnie policja nie chce. 

A decyzję o emeryturze podjęłam, bo relacje służbowe zmieniły się 

w polityczne. Jak inaczej wyjaśnić, że zwykły szary pracownik bez większych 

sukcesów i doświadczenia zostaje naczelnikiem? Nagle okazało się, że dla mnie, 

koleżanek i kolegów, którzy dla policji bardzo dużo zrobili, już miejsca nie ma. 

Że nie pasujemy do układanki. 

Najbardziej ze wszystkiego boli mnie niekonsekwencja. Emerytury i renty 

są przywracane generałom, a nam, funkcjonariuszom, którzy na nich zapieprzali, 

nie. I ludzie nagle nie mają z czego żyć. Na szczęście my z mężem mamy 

rodziców, ci jednak nigdy nie przypuszczali, że w wieku 80 lat będą dokładać 

dzieciom do życia. 

Czy pani słuchała ostatniej audycji w Radiu Szczecin? Tam mówili, 

że jestem bandytką, przestępczynią. Pomyślałam sobie, że chyba ludzie chcą nas 

zabić. Po prostu zabić, żebyśmy wszyscy zniknęli, bo już nie mamy racji bytu, 

skoro byliśmy w Służbie Bezpieczeństwa. 

Ja kochałam policję, a dziś państwo mnie represjonuje. Ustawy 

dezubekizacyjne to ustawy represyjne. Tę ostatnią mogę nazwać jeszcze ustawą 

śmierci, bo dla wielu koperta z listem MSWiA była wyrokiem. Moja koleżanka 

Ziutka podcięła sobie żyły. Po tym, jak jej mąż – policjant – się zastrzelił.  

Później druga koleżanka Józefa z Włocławka wraz z mężem popełnili 

samobójstwo. Napisałam do posłanki Krystyny Pawłowicz, pytając, dlaczego 



tak jest, dlaczego chce nas pozbawić godności? Odpisała, że kat nie może 

dostawać więcej niż ofiara. A ja do dziś nie wiem, kogo katowałam. 

Fragment książki Marianny Fijewskiej Policjantki. Kobiece oblicze polskich 

służb, W.A.B, Warszawa 2021 
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