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Środowiska żołnierskie wielu stowarzyszeń i związków z wielkim zadowoleniem 
przyjęły słowa Pana Prezydenta wygłoszone w dniu 15 sierpnia w Katowicach dotyczące 
zapewnienia o niedopuszczeniu do obniżenia emerytur wojskowych. To kolejne Pana 
wychodzące naprzeciw naszym oczekiwaniom wystąpienie po tym, jak zapowiedział Pan nie 
akceptowania karania zbiorowego. Obserwując kolejne wystąpienia Pana Prezydenta na 
polach bitewnych odnosimy wrażenie że Pan swoją osobą stał się gwarantem jednakowego 
traktowania wszystkich żołnierzy bez względu na czas pełnionej służby czy przelanej za 
Ojczyznę krwi . 

Dla nas to wielka honorowa sprawa bowiem w naszych sercach Ojczyzna była zawsze 
tym skarbem, który nosiło się głęboko w sercu. Bez względu na losy Polski , jej polityczne 
konotacje, żołnierz zawsze nosił wierność Ojczyźnie w sercu. Czekaliśmy długo na taką chwilę 
żeby potraktowano nas z na leżną estymą , bo pełnoprawnymi żołnierzami czuliśmy się 

zawsze. Mamy nadzieję że politycy partii rządzącej wezmą przykład z Pana Prezydenta i ich 
stosunek do żołnierskiej służby stanie się jasny, i sprawiedliwy. Może Minister Obrony 
Narodowej zacznie nasz Związek, jak i wiele innych traktować na równi z innymi. Wybory to 
dobry czas na pewne zmiany w polityce, łączenie a nie dzielenie, wspólne budowanie 
dobrobytu narodowego. W Polsce wśród naszych szeregów nie ma wrogów obecnej władzy. 

Są tylko rozczarowani potraktowaniem naszej służby na rzecz Ojczyzny, jako służby dla 
totalitarnego państwa . Tak zostało to ujęte w represyjnym projekcie ustawy, która w postaci 
druku 1105, nadal leży w Sejmie RP. Właśnie ten niezakończony dla naszych środowisk , 



upokarzający nas projekt ustawy w sposób szczególny winien zniknąć raz na zawsze. To 
wciąż mimo Pana Prezydenta wystąpienia budzący niepokój środowisk żołnierskich , problem. 
Wielu nie wierzy że słowa wypowiedziane przez Pana Prezydenta dotyczą również nas, a nie 
tylko żołnierzy pełniących aktualnie służbę wojskową. 

Wyrażamy nadzieję , że Pan Prezydent nie dopuści , aby projekt tej ustawy wszedł w 
życie wyrządzając niezasłużoną krzywdę byłym żołnierzom Wojska Polskiego. 
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