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         Poprad  5. 11. 2021 
 
Protest Światowego Związku Byłych Więźniów Politycznych przeciwko działaniom Unii 

Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej 
 

                                   http://www.szcpv.org/21/protest.html 
 

Wasza Ekscelencjo, z niepokojem śledzimy diametralnie odmienne podejście instytucji Unii 
Europejskiej do Słowacji i Polski w sprawach naruszenia praworządności. Obwinianie Polski za 
grożenie tzw Europejskie wartości i praworządność, jako prezes stowarzyszenia jestem szczególnie 
wrażliwy, głównie dlatego, że moja mama urodziła się w Krempachach koło Nowego Targu. Brat 
mojej matki jest teraz biedny z Mgr. Karol Paluch , członek Solidarności od 1980 roku, jest prezesem 
Fundacji Cor Aegrum i przyjacielem Adama Michnika z Solidarności. Ten niezwykle rzadki i 
skromny człowiek przeszedł w latach 60. ciężką operację serca w niesatysfakcjonującym i 
przestarzałym szpitalu w Krakowie.Obiecał chirurgom, którzy go wtedy operowali, że zrobi 
wszystko, aby zbudować dla nich nowy i nowoczesny szpital kardiologiczny. Nikt mu wtedy nie 
wierzył. Odniósł jednak bezinteresowny sukces i wraz z kardynałem Macharsky - ówczesnym 
arcybiskupem krakowskim i prof. Dziatkowiakiem - założył Fundację Cor Aegrum, która zbiera 
fundusze na całym świecie. 9 czerwca 1997 r. biedny papież św. Ojciec Jan Paweł II w Krakowie 
poświęcił nowo otwarty oddział Instytutu Kardiologii, w którym do dziś wykonuje się dziesiątki 
przeszczepów serca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Od lewej: Mgr. Karol Paluch Prezes Fundacji 
Cor Aegrum, kard. František Macharsky, św. 
Ojciec Jan Paweł II 
 

 
Wizyta św. Ojciec Jan Paweł II. w Krakowie 9 
czerwca 1997 r. i poświęcenie kliniki 
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Ponieważ połowa mojej rodziny mieszka w Polsce, mamy wystarczająco dużo obiektywnych 
informacji o tym, co dzieje się w tym kraju od 1990 roku.   

 

W przeciwieństwie do Słowacji: 

 banki nie zbankrutowały w Polsce 

 Obywatele polscy nie stracili dożywotnich oszczędności w zalegalizowanych przez państwo 
firmach pozabankowych niż tysiące obywateli Słowacji 

 polskie służby specjalne nigdy nie zostały wykorzystane do porwania syna byłego 
prezydenta, a jego członkowie, w przeciwieństwie do słowackiej SIS, nie handlują wywiadem 
i chronią mafię związaną z partiami politycznymi 

 Przewodniczący partii politycznej i parlamentu, który według danych byłej Służby 
Informacyjnej Bezpieczeństwa Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej przewoził 
heroinę przez granicę i miał widoczne kontakty z najsłynniejszymi słowackimi mafiosami, 
nie mianuje swoich nominatów do Polskie służby specjalne.  

  Prokuratura Generalna RP nie zajmuje się przestępstwami gospodarczymi i korupcyjnymi, a 
jej Prokurator Generalny nigdy nie był ścigany 

 nigdy nie ujawniono w Polsce sprawy korupcyjnej w związku z prywatyzacją strategicznych 
przedsiębiorstw i prywatyzacją wody z naruszeniem Konstytucji Republiki Słowackiej o 
takich wymiarach jak sprawa „Gorilla”, której żaden rząd na Słowacji nie chce zbadać 

 
  Jednak Komisja Europejska i Parlament Europejski odpowiadają na każdą skargę i 

skargę dotyczącą naruszenia praworządności w Republice Słowackiej, twierdząc, że 
prawodawstwo europejskie nie pozwala na ingerencję w prawodawstwo państw członkowskich 
UE, ponieważ podstawowa zasada praworządności prawa polega na niezależności prokuratur i 
sądów.  
            Natomiast Komisja Europejska i Parlament Europejski reagują nieproporcjonalnie i 
histerycznie na wszelkie skargi na działania polskiego rządu i ingerowanie w niezawisłość 
ustawodawstwa RP i orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego. 
 
 W załączniku jako dowód diametralnie podzielonego podejścia UE dołączamy  odpowiedź 
Naczelnego Prokuratora Europejskiego  na nasz „ Raport w sprawie naruszenia 
praworządności przez tuszowanie poważnego przestępstwa przez Prokuraturę Republiki 
Słowackiej przesłany do Naczelnego Prokuratora Europejskiego” , opublikowanej na naszej 
stronie internetowej  http://www.szcpv.org/pd/monitor/m4.html  
 

Odpowiedź alibi Głównego Prokuratora Europejskiego potwierdza, że wszystko, co dzieje się 
w Republice Słowackiej, jest zgodne z praworządnością i Prokuratura Europejska nie może 
ingerować w niezależność władz Republiki Słowackiej.  

Centralna Prokuratura Europejska, Parlament Europejski i Rada Europy nawet nie 
odpowiedziały na „ WEZWANIE DO WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH RZĄDU I CZŁONKÓW 
RADY KRAJOWEJ Urząd Inspekcji i Słowacka Służba Informacyjna muszą być niezależnymi 
instytucjami” , opublikowanych na naszej stronie internetowej.  
http://www.szcpv.org/21/vyzva2.html 
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Natomiast wszelkie skargi na działania obecnego polskiego rządu na rzecz oczyszczenia 
dawnego komunistycznego sądownictwa poprzez reformę sądownictwa i ochronę tradycyjnej 
chrześcijańskiej rodziny i dzieci są postrzegane przez UE jako zagrożenie dla praworządności, 
karzące Polskę milionami grzywien i zawieszenia także na rynkach finansowych, które 
dewaluują złotówkę, za co obywatele polscy dopłacają podwyżkami cen energii i ropy, która 
jest kupowana w dolarach. 

 Europejski Bank Centralny (EBC) tzw. poprzez luzowanie ilościowe, czyli tylko 
wypychanie niepokrytych pieniędzy, przyczyniło się do wzrostu inflacji i dewaluacji 
oszczędności obywateli, czego wymuszają państwa członkowskie, w tym Polska. Ten 
ekonomicznie nieracjonalny i kontrproduktywny krok przesunął spekulacyjne inwestycje na 
rynek nieruchomości, uniemożliwiając dostęp do mieszkań młodym rodzinom z dziećmi w 
demograficznie umierającej Europie i uruchamiając nową bańkę hipoteczną. Jedynie 
Narodowy Bank Republiki Czeskiej zdecydował się obniżyć inflację i podnieść ceny poprzez 
podniesienie stóp procentowych. 

 
               Pod hasłami ochrony praworządności i ochrony wartości, na których stoi UE, instytucje 
unijne nałożyły na Polskę sankcje finansowe i przygotowują kolejne. Uważamy to szantażujące 
podejście UE za niedopuszczalne i obrazę dla ofiar komunizmu i więźniów politycznych, którzy 
zginęli w egzekucjach i stalinowskich obozach pracy za ich przekonania, wiarę i ideały wolności.  
 

Cytujemy z Deklaracji Solidarności z Publicznie Znanymi Osobistościami Słowackimi z 
Polską z 4 listopada 2021 r.:  

 
         Niewiele narodów przyczyniło się do tego, że po upadku komunizmu możemy teraz żyć w 
zjednoczonej Europie jak Polacy. To absurd, że Polska z tradycją obrony wolności jest spychana do 
pozycji kraju niespokojnego. Polska od dziesięcioleci boryka się z wrogą kampanią medialną, która 
tworzy fałszywy obraz jej życia politycznego w kraju, w którym demokracja jest rzekomo zagrożona 
przez autorytarny reżim.  

 
Instytucje UE mają do odegrania rolę w eskalacji konfliktu. Rezolucje Parlamentu Europejskiego 
atakują Polskę i żądają od niej żądań w obszarach, w których podejmowanie decyzji na gruncie 
prawa polskiego i unijnego należy do kompetencji Polski. Rezolucje te zawierają niezgodne z prawdą 
interpretacje tego, co dzieje się w Polsce w dziedzinie ochrony życia i rodziny. 

 
         Sprawiedliwość postkomunistyczna jest problemem we wszystkich krajach 
postkomunistycznych po zmianie systemu politycznego, ale UE nie jest zainteresowana. Jest zatem 
hipokryzją, że Polska próbuje zająć się tą kwestią jako krokiem przeciwko niezawisłości 
sądownictwa. Nie przedstawiono żadnych dowodów utraty niezależności sądów polskich. Tutaj też 
prawdą jest, że sądownictwo należy do kompetencji rządów polskich. 
 
        Sposób, w jaki instytucje unijne wywierają presję na Polskę, jest oburzający. Jest to metoda 
szantażu finansowego. Kraje zachodnie doświadczyły wzrostu dobrobytu w okresie zimnej wojny, 
podczas gdy obywatele krajów Europy Wschodniej byli prześladowani w walce z komunizmem. Po 
tym, jak te ofiary przyniosły owoce w postaci upadku komunizmu i późniejszego zjednoczenia Europy, 
obywatele Europy Wschodniej przeszli bolesną transformację gospodarczą, a kraje Europy 
Zachodniej rozszerzyły swoje rynki na wschód. A dzisiaj bogaty zachód UE ośmiela się karać 
finansowo biedniejsze państwa członkowskie. Ponieważ w niektórych sprawach mają inne zdanie. 
Niektórym przedstawicielom instytucji unijnych brakuje pamięci historycznej. 
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Nasze stowarzyszenie jest więc po stronie Polski, którą uważa za kraj, który twardo i kosztem 
wielkich wyrzeczeń wywalczył sobie wolność. 

 
Europa zapomniała:  

 o tym, jak Polacy stawiali opór komunizmowi w czasach, gdy pod dyktaturą Moskwy 
wszyscy milczeli.  

 Zapomniała o strajkach organizowanych przez ruch Solidarność,  
 ujęcie pracowników Stoczni Gdańskiej 
 do stanu wyjątkowego ogłoszonego przez generała Jaruzelskiego.  
 Europa zapomniała o zabójstwie księdza Popiełuszki 
 do Papieża Polaka św. Ojciec Jan Paweł II, który przyczynił się do upadku komunizmu w 

byłych satelitach Związku Radzieckiego.   
 

         Św. Ojciec Jan Paweł II zawsze wzywał do tego, by Europa nie wyrzekała się swoich 
chrześcijańskich korzeni, bo inną drogą jest droga, która prowadzi do dekadencji i upadku 
moralnego, który spowodował upadek starożytnego Rzymu. Jesteśmy przekonani, że polski rząd 
działa w duchu spuścizny św. Ojciec Jan Paweł II. i na rzecz obywateli polskich, czego dowodem jest 
obniżenie wieku emerytalnego i wypłata zasiłków rodzinnych. 
       Jeśli papież św. Ojciec Jan Paweł II z pewnością stanąłby w obronie swojej ojczyzny i 
odpowiedziałby, że europejskie wartości nie mogą opierać się na równości płci, prawach dzieci do 
seksu, ponadstandardowej promocji praw mniejszości seksualnych i nie mogą mieć pierwszeństwa 
przed prawem do godnego życie większości europejskich rodzin z dziećmi, które staje się 
drugorzędne, ponieważ wiele z nich żyje na skraju ubóstwa w czasie, gdy istnieje ryzyko, że w 
krajach europejskich z powodu kryzysu demograficznego nie będzie komu przechodzić na 
emeryturę.   

        Rozważamy prawdziwą przyczynę wieloletniej presji medialnej i politycznej na Polskę, by tak 
jak to miało miejsce w swojej historii, Polska broniła prawa swoich obywateli do życia we własnym 
kraju i w Europie zgodnie ze swoją wieloletnią historią. tradycje i sprawdzone wartości. Te tradycje i 
wartości są trwalsze niż modne trendy polityczne, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były przez 
zagranicznych i obecnych krytyków Polski. Popieramy wysiłki Polski w obronie tego prawa jej 
obywateli i wyrażamy naszą solidarność z Polską. 

       Przyłączamy się do Deklaracji Solidarności z polskimi działaczami publicznymi z 4 
listopada 2021 r. zainicjowanej przez byłego ministra spraw wewnętrznych Vladimíra Palko i 
wzywamy instytucje UE do zmiany podejścia, do wykazania się rozsądną powściągliwością bez 
eskalacji konfliktu i bez grożenia Polsce kolejnymi sankcjami, i wezwać ich do podjęcia 
kroków, które rozwiążą konflikt. Rosnąca presja na Polskę nie doprowadzi do rozwiązania. 

 
Światowe stowarzyszenie byłych więźniów politycznych 

 

Dodatek:  

Wasza Ekscelencjo, Światowe Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych jest następcą 
stowarzyszenia, które po zajęciu Czechosłowacji 21 sierpnia 1968 roku zostało zdelegalizowane 
przez MSW i nazwało instrumentem zachodnich tajnych służb do łamania komunizmu. W czasie 
zimnej wojny działał w Kanadzie i Szwajcarii. Jesteśmy jedynym z trzech stowarzyszeń 
reprezentujących więźniów politycznych na Słowacji, które nie zdradziło dziedzictwa 
antykomunistycznego ruchu oporu i którego członek nigdy nie był współpracownikiem 
komunistycznego bezpieczeństwa państwa. Za nasze działania w zdemaskowaniu zbrodni komunizmu 
i zbrodni gospodarczych popełnionych po 1989 r. przez sługusów byłego reżimu komunistycznego, 
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Służby Bezpieczeństwa i KGB, jesteśmy także zagrożeniem dla obecnych polityków. Z powodów 
politycznych karzą nas najniższą dotacją na działalność stowarzyszenia. Dla porównania 
prokomunistyczny i promoskiewski Słowacki Związek Antyfaszystowskich Bojowników otrzymał 
dotację w wysokości 250 000 euro na 2021 rok. Minister Spraw Wewnętrznych obniżył dotację dla 
naszego stowarzyszenia do likwidacji 4 tys. euro. Konfederacja Więźniów Politycznych otrzymała 80 
000 euro. Z tego powodu złożyliśmy pozew antydyskryminacyjny o naruszenie zasady równego 
traktowania przy udzielaniu dotacji, którego angielskie tłumaczenie publikowane jest na naszej 
stronie internetowej.http://www.szcpv.org/21/zaloba.html . Jednocześnie wysłaliśmy „ List otwarty 

do ambasad i instytucji Unii Europejskiej w sprawie likwidacji stowarzyszeń więźniów politycznych 

przez obecny rząd Republiki Słowackiej i poprosiliśmy o wsparcie publikacji magazynu Svedomie 
”, który ukazuje się na  http://www.szcpv.org/21/otvoreny_list.html  

         Skontaktowaliśmy się również z Ambasadą RP w Bratysławie z prośbą o wsparcie. Nie 

otrzymaliśmy również odpowiedzi na prośbę o informacje, które podaliśmy w pozwie przeciwko 

dyskryminacji, że Konfederacją Więźniów Politycznych kieruje 35-letni Peter Sandtner, który 

nigdy nie był więźniem politycznym ani krewnym.Z tego powodu zmienił statut stowarzyszenia bez 
zgody walnego zgromadzenia w czasie Kovidu i blokady. Zarządzanie stowarzyszeniem powierzył 
wiceprezesowi Branislavowi Borovskiemu, który jest przedsiębiorcą i szefem Urzędu Powiatowego w 
Bratysławie. Przedstawia tytuł Mgr., podczas gdy startował w wyborach w 2020 roku bez podania 
tytułu. Nie odpowiedział na wniosek wynikający z ustawy informacyjnej o przedstawienie dowodu 
najwyższego poziomu wykształcenia uzyskanego w ustawowym terminie 8 dni, co budzi wątpliwości. 
Oficjalny wniosek o udzielenie informacji zgodnie ze statutem Konfederacji Więźniów Politycznych 
Słowacji zgodnie z ustawą informacyjną nr. 211/2000 Coll. jest publikowany na stronie 
http://www.szcpv.org/21/zaloba.html#16  

Stowarzyszenie to było i nadal ma jako członków byłych zarejestrowanych współpracowników 

komunistycznego Urzędu Bezpieczeństwa Państwa, jest bierne w sprawach politycznych, a jego 

jedynym celem jest utrzymanie się z dotacji państwowych.  

Dlatego też ubolewaliśmy nad raportem o odznaczeniu wiceprezesa Konfederacji Więźniów 
Politycznych Słowacji Branislava Borovský'ego Krzyżem Kawalerskim Rady Zasługi RP, co 
potwierdza fotografia z magazynu Naše Svedectvo no. 3. 2021. 

Przystawka: 
 Odpowiedź Naczelnego Prokuratora Europejskiego z dnia 22 września 2021 r.  
 artykuł z wręczenia nagród ambasadorowi RP 13 maja 2021 

Z poważaniem            František Bednár  

Przewodniczący związku 

 
 
 
 

CO:  
Komisja Europejska  
Rada Europy  
Parlament Europejski  
Premier RP  
Prezes Partii Politycznej Prawo i Sprawiedliwość  
Ambasada RP w Bratysławie  
Ambasady państw członkowskich UE, USA, Kanady i Szwajcarii 
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