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„NASZ ŚWIATOWID”   

 

  

Ponownie gromadzimy się pod Światowidem, pod naszym Światowidem. Ten słowiański 

symbol najpełniej oddaje specyfikę tego co   w życiu przyszło nam robić. Światowid był  punktem 

odniesienia do otaczającego  nas świata i natchnieniem do zrozumienia jego złożoności. Światowid 

był znakiem wskazującym kierunek naszego działania w obronie interesów i bezpieczeństwa Polski, a 

także w trosce o pomyślność i życie Polaków.  Światowid łączy nas również dlatego, że  kolejne 

pokolenia oficerów i podoficerów wywiadu pod tym symbolem odbierały i odbierają swoje pierwsze 

szlify, świętują swoje sukcesy. 

 Większość z nas poświęciła całe swoje dorosłe życie służbie w polskim wywiadzie. Służbie 

specyficznej, bo realizowanej na pierwszej linii frontu. Na tym tajnym froncie walka toczy się bowiem 

stale, chociaż wojny nie ma od ponad pół wieku. Wymagano od nas najwyższych umiejętności 

intelektualnych   i psychofizycznych, ale przede wszystkim patriotyzmu. Wymagano też  

dyspozycyjności i dyscypliny. Musieliśmy podporządkować całe swoje życie prywatne wymogom 

służby. Musieliśmy ukrywać miejsce pracy przed rodziną i przyjaciółmi. Wyjeżdżaliśmy w odległe 

strony świata bez pewności powrotu. Niektórzy z nas stracili życie na służbie, niektórzy zdrowie. 

Nawet na emeryturze obowiązuje nas tajemnica państwowa. Dziś ojczyzna, a raczej Ci którzy dziś ją 

reprezentują, odpłaca nam drastycznym obniżeniem emerytur. Przyjmiemy i to, gdyż dla nas 

ojczyzna, to nie taka czy inna partia rządząca. Ojczyzna jest w sercu! 

Nie pozwolimy jednak na bezpodstawne pozbawianie nas godności i honoru. Na 

kwestionowanie naszego patriotyzmu i przedstawianie jako zbrodniarzy i oprawców. Jesteśmy dumni 

z naszej służby obywatelom RP. Jesteśmy synami i córkami tej samej ojczyzny, Polski. 

Znaleźliśmy się dziś w trudnej sytuacji, gdyż obecne władze zdecydowały, aby obarczyć nas 

zbiorowo  winą za wszystkie  grzechy i nieprawidłowości PRL. Nie mieliśmy i nie mamy swoich 

związków zawodowych. Żadna z sił politycznych nie jest gotowa nas bronić, bo byliśmy apolityczni. 

Dziś o nasze sprawy, o obronę honoru, godności i wreszcie zasłużonych emerytur musimy zatroszczyć 

się sami. Zakładamy stowarzyszenie  „Nasz Światowid”, aby walczyć o swoje prawa, aby się 

wzajemnie wspomagać, wspierać, abyśmy wreszcie nie byli osamotnieni.  

 


