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Szanowne Panie, Szanowni Panowie
Prezesi stowarzyszeń i organizacji
zrzeszających żołnierzy w rezerwie, stanie spoczynku oraz członków ich rodzin

Szanowni Państwo Prezesi

Od dwu lat jesteśmy świadkami działań władz skierowanych przeciwko środowiskom
żołnierzy w rezerwie i stanie spoczynku oraz ich rodzinom. Dotyczą one głównie możliwości
obniżenia emerytur i rent oraz pozbawienia stopni wojskowych. Stanowią one zagrożenie dla
egzystencji emerytów i rencistów mundurowych, a także godzą w naszą godność i honor. Dotychczasowe przeciwdziałania środowisk żołnierskich miały charakter rozproszony i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Niemniej jednak działania Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego takie jak: kierowanie petycji, apeli i opinii obywatelskich do przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz posłów i senatorów, przedkładanie do właściwych instytucji negatywnych opinii o projektach aktów prawnych, współudział w działaniach
podejmowanych przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, udział i wystąpienia w
akcjach protestacyjnych, wystąpienia w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w konferencjach prasowych, wywiady i wypowiedzi dla stacji telewizyjnych, radiowych oraz prasy przyniosły pewien efekt w postaci zmiany nastawienia części opinii społecznej na rzecz środowisk
służb mundurowych.
Nie są to jednak efekty, na które można by oczekiwać. Niestety większość środowisk
żołnierskich biernie oczekuje na działania innych. Należy jednak stwierdzić, że do Związku
wpływają propozycje działań zgłaszane również przez osoby niebędące jego członkami.

W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, pozwalam sobie zwrócić się do Pań i Panów Prezesów z propozycją wspólnych działań
mających na celu przeciwstawienie się przedstawionym wyżej zagrożeniom. Udział w nich
miałby charakter dobrowolny. Jeżeli Panie i Panowie widzicie potrzebę takich działań jesteśmy
gotowi uwzględniać Wasze propozycje i rozpowszechniać je do wszystkich zainteresowanych.
Rozważana jest możliwość zorganizowania wspólnego spotkania zainteresowanych stowarzyszeń. Będę bardzo zobowiązany jeżeli Panie i Panowie prześlą nam, na adres poczty elektronicznej: zzwp@op.pl swoje opinie i uwagi dotyczące powyżej propozycji.
Korzystając z okazji uprzejmie informuję, że zgodnie z zapowiedzią złożoną przez
uczestników konferencji prasowej w dniu 26 marca br. przed Pałacem Prezydenckim, Komitetu
Organizacyjnego Centrum została Pani Monika Jaruzelska, a jej zastępcą Prezes Związku – płk
Marek Bielec. Bieżącą pracą Centrum kierować będzie Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk Henryk Budzyński. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego weszli: poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Janusz Zemke, płk Miłosz Biały oraz płk Stanisław Kalski.
W najbliższych dniach uruchomione zostaną: strona internetowa (www.gwir.pl) oraz adres poczty elektronicznej (egwir@gwir.pl). Od poniedziałku do czwartku, pod telefonem
727 008 005, w godzinach 9.00 – 13.00 pełnione będą dyżury w Biurze Związku.
Celem działania Centrum będzie gromadzenie i ewidencjonowanie przypadków działań
represyjnych, nagłaśnianie ich skutków w mediach, a także udzielanie porad osobom dotkniętym skutkami obu ustaw.
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