
Szanowny Pan Jarosław Kaczyński      Warszawa, 06.04.2022 r. 

v-ce  Premier RP 

Prezes PiS 

 

Od: 

Zlustrowani przez IPN, Działacze Opozycji Niepodległościowej, Antykomunistycznej   posiadający status:  „Za 

zasługi dla Niepodległości lat 1956-1989”  

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

Środowisko represjonowanych,  działaczy antykomunistycznych i niepodległościowych  , które poświęciło 

swoje i swoich rodzin dobro na rzecz dobra wspólnego i które to dobro zostało osiągnięte, prosi o wniesienie 

nowelizacji ustawy o działaczach opozycji i osób represjonowanych z powodów politycznych z uwzględnieniem 

poniższych wniosków: 

1.              Osoby uprawnione otrzymują miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości   średniej płacy 

krajowej brutto. Kwota ta ulega aktualizacji przy każdorazowej zmianie wysokości średniej płacy krajowej 

brutto ( aktualizacja raz do roku ). Świadczenie nie podlega zajęciom komorniczym. Po śmierci działacza 

przechodzi na współmałżonka zlustrowanego.   

2.              Osoby uprawnione mogą przejść na pełną emeryturę w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w 

przypadku mężczyzn. Obejmuje to także osoby uprawnione , które nie wypracowały emerytury . 

 

Szanowny Panie Prezesie, rządzący, którzy nie pamiętają o swoich bohaterach, którzy wynieśli ich do władzy, 

długo tej władzy nie utrzymają. Przez ponad 25 lat pozostaliśmy pozostawienie sami sobie, bez należytego 

wsparcia i pomocy socjalnej. Państwo nie zadbało o nas choć jak widać po pomocy dla przesiedleńców z 

Ukrainy, potrafi. 

Ale pamiętamy również dobrze, że to dopiero dzięki Pana pomocy, umożliwiono, kilkuosobowej grupie 

naszego środowiska,  wzięcie udziału w pracach Komisji sejmowej opracowującej ustawę dotyczącą 

więzionych, internowanych i represjonowanych za działalność patriotyczną. Efektem tego w roku 2015-tym 

została uchwalona przez sejm ustawa która przyznała comiesięczny dodatek  w kwocie 400 złotych, ale tak 

obwarowana przepisami, że mogło z niej skorzystać  jedynie  ok. 400 osób. Dopiero podejściu do władzy PiS-u 

w 2017-tym wniesiono nową poprawkę o wysokości dodatku do ustawy dla wszystkich bez względu na 

wysokość emerytury lub pensji. 

Jednocześnie nasi prześladowcy: UB-cy czy SB-cy do aż do 2017-go otrzymywali gigantyczne emerytury, 

nieosiągalne dla naszej grupy wszelakie korzyści i świadczenia za swoją antypolska działalność. 



Wiele z naszych koleżanek i kolegów spotkały niebywałe problemy: część z nich nie była w stanie wypracować 

lat do emerytury, szykanowani zostali przez komorników, a wręcz zostali bezdomnymi.  

Panie Prezesie, najwyższy czas aby pochylić się nad naszą grupą z której co tydzień odchodzą  najdzielniejsi z 

dzielnych i najodważniejsi z odważnych lat 70-80-tych, którzy poświęcili najpiękniejsze lata swojego życia 

walce o wolną Ojczyznę. Czas na prawdziwe i godziwe uhonorowanie nas za to, że gdy nadszedł czas próby, my 

zachowaliśmy się jak trzeba. 

Dziś liczymy wciąż, że nasza władze również zachowa się jak trzeba. 

Zminimalizowaliśmy nasze postulaty tylko do dwóch, z 14-tu popartych przez kilkuset działaczy posiadających 

Status „Za zasługi dla niepodległości 1956-1989”, odznaczonych m.in.  medalami „100 lecia Niepodległości”, 

Krzyżami Wolności i Solidarności i popartych przez liczne nasze stowarzyszenia. 

 

Z wyrazami szacunku: 

      

Krzysztof Wyszkowski               tel: 601 690265     e-mail: Krzysztofwyszkowski@gmail.com 

Sławomir Kretkowski – Kret    tel; 536 867745 

oraz Grupa Robocza Niekoncesjonowanych Działaczy Opozycji Niepodległościowej i Antykomunistycznej  

powołana i upoważniona do rozmów z rządem i organami państwa na ogólnopolskim spotkaniu w Warszawie 

w styczniu 2020-go roku, stowarzyszeń i organizacji środowisk represjonowanych działaczy 

niepodległościowych, antykomunistycznych 

Eugeniusz Szostak                      tel: 514 108725 

Alina  Cybula  - Borowińska      tel: 503 768669;   e-mail: alacybula@gmail.com 

Janusz Olewiński            tel: 504 936104;   e-mail: januszolewinski@wp.pl 

Grażyna Olewińska                   tel: 504 936104;   e-mail: januszolewinski@wp.pl 

Wojciech Dobrzyński            tel: 531 220191;   e-mail: Wojciech.edward.dobrzynski1@gmail.com 

Jerzy Kowalski                         tel: 509 327207;    e-mail: jk.energetyka@gmail.com 

Andrzej Dombrowicz               tel:  501 029100;   e-mail: wia@neostrada.pl 

Barbara Kądzieia                      tel:  782 309605 

Zygmunt Miernik                     tel:  505 770567 

Mirosław Chandrała                tel: 530 963061 
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