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T ego roku Dzie  Wszyst-
kich wi tych i  Zaduszki 
by y s oneczne. Ciep o i 

jasno otacza o s ce swymi 
promieniami wszystkie cmen-
tarze, wszelkie miejsca po-
chówków, te  znane, nieznane, 
jak i zapomniane. W tym wie-
tle, miliony zapalonych zniczy 
wydawa y si  jedynie ma o wi-
docznym dodatkiem do feerii 

onecznego blasku sp ywaj -
cego  na  mniej,  czy  bardziej,  
okaza e monumenty upami t-
niaj ce „tych którzy odeszli”. 
Dopiero wieczór pozwoli  roz-

ysn  pe gaj cym wiate -
kom,  z  serca  zapalanym,  zni-
czy. Dopiero wieczorem wróci-
a, zapami tana sprzed lat, au-
ra cmentarza tych dni. Znowu 
wybuch a una si  po czo-
nych  milionów  wiate ek,  a  w  
jej  falowaniu,  w  górze,  mo na  
by o  dojrze ,  spogl daj ce  ku  
nam cienie bliskich. Bliskich 
patrz cych uwa nie, jak yje-
my, jak post pujemy, co czyni-

my. Oceniaj  oni czy nasze y-
ciowe wybory s  ponadczasowe 
czy tylko koniunkturalnie po-
p r a w n e .  J e d n i  z  
„obserwatorów” s  dumni „ze 
swoich” inni, jakby zawstydze-
ni.  Bo jak si  ju  odesz o i  po-
rzuci o ten padó ez wie si  
wi cej i wi cej widzi, m drzej 
ocenia przesz  i rzeczywi-
sto . 
Pami tajmy o tym! 

P rzy okazji tych wi t 
warto zwróci  uwag  na 
sformu owanie jakiego 

 Tomasz  Sowi ski  w  
„Tajemnicach Warmii i Mazur”. 
Opisuj c „szlak bojowy” 

upaszki” wymienia pomniki 
postawione ofiarom Szyndziela-
rza. Na str. 174: „W miejscowo-
ci Kot znajduje si  trzeci po-

mnik jednej kobiety i dwóch 
czyzn. Z funkcjonariuszami 

nie wi e si adna szczególna 
historia, zgin li rozstrzelani”. 
Bez nazwisk, bez szacunku dla 
ofiar, bez podania  powodu 

„rozwa ki”. 
Mo e,  ów  autor,  pisze  o  tych  
pomordowanych, których na-
zwiska widoczne s  na tablicy 
poni ej?  
A cienie bliskich autora zapew-
ne   unosz  si  nad  tym  miej-
scem, czytaj  jego dzie o... 

Monument nagrobny na olszty skim cmentarzu przy ul. Poprzecznej skrywa szcz tki ofiar brato-
bójczych walk jakie toczy y si  w latach 1945 - 1949 na ulicach Olsztyna jak i na pozosta ym ob-
szarze Warmii i Mazur. Jak wida  ze zdj cia pami  o nich, mimo up ywu lat, trwa. 
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R edakcja OBI czuje si  zobowi zana do 
uzupe niaj cej publikacji o VI Zje dzie 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych w Legionowie - 6-8.10.2010 r. Po-
przednie wydanie OBI (nr 6/2010) zosta o za-
mkni te jeszcze przed wej ciem w posiadanie 
publikowanych obok zdj . Uzupe niamy to 
wi c! 
U góry po lewej: Jedno z pierwszych zdj  kol. 
Henryka Borowi skiego ju  jako Prezesa Sto-
warzyszenia. 
Poni ej: Zaproszeni go cie zjazdowi w towarzy-
stwie prezesa Henryka Borowi skiego i wice-
prezesa Henryka Grobelnego. 
Na dole: Pami tkowa, wyprodukowana z oka-
zji XX Lat SEiRP i VI Zjazdu tabliczka cera-
miczna. 
U góry szpalty: Prezes ZW SEiRP w Olsztynie 
przekazuje kol. Julianowi Czajce pami tkowy 
medal XX-lecia SEiRP z dyplomem „Za zas ugi 
dla SEiRP” nadany w czasie VI Zjazdu. Pozo-
sta ym olszty skim delegatom: Ryszardowi 
Gidzi skiemu, Lucjanowi Ko odziejczykowi, 
Jerzemu K. Kowalewiczowi i Aleksandrowi 
Koz owiczowi medale równie  zosta y nadane. 
 

Redakcja OBI honoruj c XX-lecie SEiRP, 
postanawia w czy  do winiety miesi czni-
ka, widok rewersu i awersu tego, wykona-
nego z br zu medalu, jako jej integraln  
ca . 

Redakcja OBI. 



Dzia alno  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych Ko a przy Wy szej Szkole Policji w Szczytnie. 
 W dniu 27.03.2010 r. odby o si  drugie walne zebra-
nie sprawozdawczo – wyborcze naszego Ko a. Zebranie za-
szczycili swoj  obecno ci : Komendant Rektor WSPol. m . 
insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, I-szy Zast pca Prezesa 
Zarz du G ównego SEiRP kol. Henryk Borowi ski oraz Kie-
rownik Rektoratu WSPol. m . insp. Bogdan Kielin.  
 W g osowaniu dokonano wyboru  Zarz du Ko a, 
komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazd Wojewódzki. 
  Zarz d Ko a w sk adzie: 

kol. Ryszard Gidzi ski Prezes Zarz du 
kol. Zbigniew Nowakowski I-szy Wiceprezes 
kol. Zbigniew Kowal W-ce Prezes 
kol. Danuta Kubiak Sekretarz 
kol. Henryk Radomski Skarbnik Ko a 
kol. Stefania, Ewa Czerw Cz onek Zarz du 
kol. Stanis aw Stefanowicz Cz onek Zarz du 

 Na dzie  wyborów ko o SEiRP przy WSPol. w Szczyt-
nie liczy o 174 cz onków. 
 Szeroko rozwini ta dzia alno  kulturalna Ko a, 
zorganizowa a  wyjazdy  do  Olsztyna  w  dniu  16-05-2010  r.  
na wyst p zespo u „Stare Dobre Ma stwo”, a w dniu 18-
06-2010  r.  na  przedstawienie  pt.  „  Klimakterium  „  w  któ-
rych udzia  wzi o 46 osób. 
 19-06-2010 r. zorganizowano spotkanie rekreacyjno 
– sportowe na terenie „Le niczówki” w okolicach Szczytna. 
W spotkaniu tym wzi o udzia  36 osób. W trakcie imprezy 
odby o si  spotkanie z przedstawicielem Care Center Sara 
zajmuj cej si  propagowaniem urz dze  EKG do powiada-
miania w przypadku zagro enia ycia lub zdrowia odpo-
wiednie s by ratownicze. 
 W  dniu  02-10-2010  r.  -  „Po egnanie  Lata”  tak  na-
zwali my spotkanie integracyjne, które odby o si  w 
„Le niczówce, która le y na terenie lasu. W trakcie spotka-
nia zorganizowano m. in. grzybobranie i pieczenie ziemnia-
ków w ognisku. Po zako czonym grzybobraniu, przy ogni-
sku piewano piosenki biesiadne, do których na akordeonie 
przygrywa  nasz Przewodnicz cy. Zabawa by a przednia. W 
spotkaniu uczestniczy o 66 osób. 

Opracowa : Zdzis aw Wnukowicz 

SB dzi kuje Buzkowi 
MACIEJ MIKO AJCZYK 

W  1987 r. kto  kopn  w krzes o. Krzes o by o zwy-
czajne. Ale siedzia a na nim persona niezwyczajna 
- Jaros aw H. Opozycjonista. Legenda. Cz owiek, 

który ci arówkom si  nie k ania . Cho  w ciwie na tym 
zwyczajnym krze le powinien by  siedzie  nieboszczyk. Bo 5 
lat wcze niej H. podczas solidarno ciowej demonstracji 
wpad  pod milicyjnego stara. Film z tego zdarzenia przemy-
cono na Zachód, pokaza y go telewizje na ca ym wiecie, a 

(Ci g dalszy na stronie 4) 
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Obecni na spotkaniu cz onkowie Ko a z zainteresowaniem 
obserwuj  moment dekoracji Krzy em „Za Zas ugi Dla SE-
iRP” przez prezesa Henryka Borowi skiego. 

Wie ci z Kó  SEiRP  

K o  SEiRP  z  E ku  (foto.  wy ej)  wynaj o  autokar  i  
przyjecha o do Olsztyna. (24.10.2010 r.) Olsztyn ich 
przywita  bardzo serdecznie, mimo dosy  niesprzyja-

cej pogody. Z E czanami spotka  si  prezes ZW SEiRP 
Jerzy K. Kowalewicz (po lewej stronie prezesa Ko a Euge-
niusza Talaronka). Wycieczkowicze zwiedzili Olszty skie 
Stare Miasto, obejrzeli seans w Planetarium i byli na spek-
taklu w teatrze im. Stefana Jaracza. W rozmowach uczest-
nicy tej eskapady wyra ali swoje zadowolenie z udzia u w 
tym przedsi wzi ciu. 

Tekst Redakcja OBI. Foto: Maria Kowalewicz 

Poni szy tekst, o dosy   tytule, zosta  przedrukowany z 
„Dziennika cotygodniowego „NIE” nr 48(1050) z 11 listopa-
da 2010 r. str. 3. Redakcja OBI nie identyfikuje si  ze 
wszystkimi wnioskami zaprezentowanymi przez jego auto-
ra Macieja Miko ajczyka, tak jak z u ytym w artykule s ow-
nictwem (zw aszcza z familiarnym nazwaniem prezydenta 
Aleksandra Kwa niewskiego: „Kwach” i kilku wyrazami 
dosy  wyra nie b cymi wulgaryzmami. Mimo tych za-
strze , istotnymi argumentami za przedrukiem by y fak-
ty podane w nim. Fakty, które - wg OBI s . na tyle intere-
suj ce, by je PT Czytelnikom zaprezentowa . Co te  niniej-
szym czynimy.\ 
Zachowano niezmienion  tre  artyku u, jego tytu , tytu y 
dzia ów i s ownictwo. 

Redakcja OBI 



„Paris Match" napisa : mier  polskie-
go gawrosza! A wtedy tylko polska pra-
sa k ama a. Tymczasem gawrosz wy-
szed  spod ci arówki niemal bez 
szwanku, a wiosn  1987 r. zasiada  na 
zwyczajnym krze le w esbeckich kaza-
matach. I kto  w nie kopa . 
W 2005 r. znowu siedzia  na krze le. 
Tym razem we wroc awskim oddziale 
Komisji cigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Czasy si  zmieni-
y;  nikt  ju  w  krzes o  nie  kopa .  Jaro-
aw H. z nieprzymuszonej woli, wawo 

i detalicznie piewa , a pan prokurator 
„kurw " nie rzuci , w oczy lamp  nie 

ysn , paznokcia nie wyrwa , tylko 
miecha  si  serdecznie. Na podstawie 

tych szczerych i swobodnych wyzna  w 
styczniu 2006 r. wroc awski IPN 
wszcz ledztwo w sprawie fizycznego i 
psychicznego zn cania si  nad pozba-
wionym wolno ci Jaros awem H. wio-
sn  1987 roku przez funkcjonariuszy 
pa stwa komunistycznego, poprzez 
gro enie mu pobiciem, d ugotrwa ym 
pozbawieniem wolno ci, g odzeniem i 
stosowaniem przemocy wobec po-
krzywdzonego. 
ciganie 

ledztwo trwa o 3 lata, obfitowa o w 
sukcesy sukcesów i do pe ni szcz cia 
prokuraturze brakowa o cho by jedne-
go, skonkretyzowanego zbrodniarza. I 
to koniecznie komunistycznego. Pad o 
na Marka Jankowskiego, kapitana SB 
w stanie spoczynku. Postawiono mu 
zarzut, e w 1987 roku przekraczaj c 
swoje uprawnienia zn ca  si  fizycznie i 
psychicznie nad Jaros awem H. W ten 
okrutny sposób, e kopa  w krzes o, na 
którym H. zasiada . Wkrótce w S dzie 
Rejonowym Wroc aw- ródmie cie wyl -
dowa  akt oskar enia. Po 8 miesi cach 
proces dobieg  do ko ca. Wyrokiem z 
dnia l lutego 2010 r. S d uzna  oskar-
onego Marka J. za winnego pope nie-

nia zarzuconego mu czynu i skaza  
Marka J. na kar  dwóch lat pozbawie-
nia wolno ci i warunkowo zawiesi  jej 
wykonie na okres 3 lat. Ponadto S d 
wymierzy  oskar onemu kar  grzywny 
w  wysoko ci  5000  z otych.  Wyrok  jest  
nieprawomocny - zakomunikowa  IPN. 
Jankowski odwo  si  do s du okr go-
wego. W pa dzierniku 2010 r. skazuj -
cy go wyrok uchylono, a post powanie 
karne umorzono. O tym, e taki b dzie 
koniec, prokurator doskonale wiedzia  
od pocz tku. Nie sposób bowiem podej-
rzewa , e nie zna ustawy o IPN, a tam 
czarno na bia ym jest napisane: W 
stosunku do sprawców zbrodni komu-
nistycznych nie stosuje si  wydanych 
przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepi-
sów ustaw i dekretów, które przewiduj  
amnesti  lub abolicj . Zapis ten wpro-
wadzono po to, eby esbeków pozbawi  
mo liwo ci unikni cia kary, ale jakim  
cudem do ustawy przemycono fraz  
wydanych przed 7 grudnia 1989 r. (to 
afera wi ksza, ni  zwrot lub czasopi-
sma, ale o tym potem). 7 grudnia 1989 
r. wesz a w ycie ustawa amnestyjna, 
w której czytamy: je eli z okoliczno ci 
sprawy wynika, e w wypadku prze-

st pstwa kara pozbawienia wolno ci 
nie przekroczy aby lat 2, post powanie 
karne umarza si . Mowa o bezwzgl d-
nym pobycie w pudle, a w przypadku 
Jankowskiego od zarania by o jasne, e 
zarobi najwy ej skromne zawiasy. Pro-
kurator IPN, eby nie nara  skarbu 
pa stwa na straty zwi zane z d ugo-
trwa ym ledztwem i procesem, a prze-
ci onych s dziów nie zatrudnia  bez-
owocnie, powinien ju  na starcie wy-
st pi  z wnioskiem o umorzenie spra-
wy. Nie skorzysta  z tej mo liwo ci, 
poniewa  by oby to niezgodne 
z interesami instytucji, któr  reprezen-
tuje, a zapewne i jego osobistymi. Bo 
oczekiwania góry s  inne. 

Naci ganie 
O tym, jakie one s , dowiadujemy si  z 
referatu Ewy Kój i Przemys awa Pi tka, 
ipeenowskich prokuratorów: Koniecz-
no  stosowania ustawy o amnestii nie 
neguje mo liwo ci oraz sensu cigania 
i poci gania do odpowiedzialno ci 
sprawców zbrodni komunistycznych. 
(...) W pionie ledczym IPN obecnie 
przewa a ocena, e w wi kszo ci spraw 
dotycz cych zbrodni komunistycznych 
nale y kierowa  do s du akty oskar e-
nia, nast pnie domaga  si  wobec 
sprawców tych przest pstw wymierze-
nia kary powy ej 2 lat pozbawienia 
wolno ci. Za przyj ciem takiego stano-
wiska przemawia wysoki stopie  zawi-
nienia tych czynów najcz ciej zwi za-
ny z tym, i  oskar ony dzia  w poczu-
ciu bezkarno ci, jakie dowala mu pozy-
cja funkcjonariusza pa stwa komuni-
stycznego. Sprawa jest wi c jasna: 
mimo gównianej wagi sprawy i ewi-
dentnych faktów przemawiaj cych za 
jej umorzeniem, prokuratorzy maj  
domaga  si  dla komunistycznych 
zbrodniarzy  zawy onych   kar,  by  nie  
da  s dowi podstaw do umorzenia 
post powa . Paranoja ta dotkn a nie 
tylko Jankowskiego. 
Wzbieranie 
Mecenas Edward R, zosta  oskar ony 
przez IPN o to, e w 1985 r. jako ówcze-
sny zast pca prokuratora rejonowego 
w Legnicy podpisa  dokument odma-
wiaj cy wszcz cia post powania karne-
go wobec esbeków. Proces mecenasa 
rozpocz  si  w pa dzierniku 2008 r. W 

dzie rejonowym spraw  umorzono ze 
wzgl du na amnesti , ale by a apelacja 
itd. W ko cu, po 2 latach przewalania 
sprawy z s du do s du, uniewinniono 
go. 
Stanis aw S., by y oficer s by bezpie-
cze stwa, po d ugotrwa ym i drobia-
zgowym ledztwie zosta  oskar ony 
przez  IPN  o  to,  e  w  1983  r.  wygra  
dzia aczowi lubelskiej „Solidarno ci". 

d umorzy  post powanie ze wzgl du 
na amnesti . Eks-milicjanta z Torunia 
oskar ono o dotkliwe pobicie dwóch 
uczestników manifestacji przeciwko 
stanowi wojennemu. Prokurator za -
da  surowej, znacznie przekraczaj cej 2 
lata kary pozbawienia wolno ci. W 
trakcie procesu okaza o si , e o dotkli-
wym pobiciu mowy by  nie mo e i s d 

na mocy ustawy amnestyjnej umorzy  
post powanie. Itd. 
W ubieg ym roku s dy wyda y orzecze-
nia wobec 53 oskar onych przez IPN 
obywateli, z czego w 26 przypadkach 
post powania umorzono z powodu 
amnestii. W roku 2008 na 71 oskar o-
nych z amnestii skorzysta y 32 osoby. 
To nie tylko wiadectwo stronniczo ci 
ledczych historycznych, ale tak e ich 

ca kowitej amatorszczyzny, bo amne-
stia mo e by  stosowana tylko wów-
czas, gdy s d uzna, e zebrane dowody 
nie pozwalaj  na wymierzenie kary 
wy szej ni  2 lata mamra. Tymczasem 
liczba wszczynanych przez IPN ledztw 
z roku na rok ro nie, paranoja przybie-
ra na sile. 

Spieprzenie 
Prawicowe rodowiska wrzeszcz , e 
amnesti  esbekom zafundowa  Sejm 
kontraktowy i premier Mazowiecki ze 
swoj  grub  krech . Ale jak si  rzek o, 
to nieprawda, bo kluczowy jest zapis w 
ustawie o IPN. Instytut próbowa  zna-
le  zbrodniarza komunistycznego, 
który stoi za spapraniem ustawy o IPN, 
ale i to ledztwo zako czy o si  totaln  
klap . Aktualnie trudno ustali  przy-
czyny,  dla  których  w  ustawie  w  ogóle  
nie wy czono zastosowania ustawy o 
amnestii wobec sprawców zbrodni ko-
munistycznych. Mo na domniemywa , 

 sta o si  to prawdopodobnie przez 
niedopatrzenie- skonkludowali ledczy. 
Spieszymy z pomoc  nieporadnym 
prokuratorom. Otó  projekt ustawy o 
IPN z  rz d Jerzego Buzka w marcu 
1998 r. Zapis pozwalaj cy zbrodnia-
rzom komunistycznym korzysta  z 
dobrodziejstw ustawy amnestyjnej by  
w nim od pocz tku. Nie zauwa  tego 
zdominowany przez AWS Sejm, nie 
dostrzegli Senat ani Komisja Nadzwy-
czajna pracuj ca nad ustaw . Mimo e 
projekt by  wa kowany po wielokro , bo 
zanim ostatecznie zosta  klepni ty, 
by o jeszcze weto prezydenta Kwa-
niewskiego, który go zwróci  do po-

nownego rozpatrzenia. Za przyj ciem 
przepisów w niezmienionym kszta cie 

osowa y  jednak  AWS,  KPN,  PSL  i  
ROP, wniosek Kwacha przepad  i usta-
wa wraz z haniebnym paragrafem we-
sz a w ycie. 
Esbecy s  wi c bezkarni m.in. dzi ki 
takim zacnym obywatelom, jak Stefan 
Niesio owski, Bronis aw Komorowski, 
Jan Maria Rokita, Kazimierz Marcin-
kiewicz, Marian Krzaklewski, Janusz 
Pa ubicki, Zdzis aw Pupa, a tak e – co 
z pewno ci  zasmuci Jaros awa Ka-
czy skiego - Jan Olszewski. Wszyscy 
oni g osowali za przyj ciem ustawy 
nakazuj cej ciga  wyrodnych esbe-
ków, a jednocze nie zapewniaj cej im 
bezkarno . Wygl da na to, e Jaro-

aw H., nasz rodzimy gawrosz, wpad  
pod milicyjn  ci arówk  po to, aby 
kierowcy Polski nie rozjechali jego 
prze ladowców. Niechc cy. 

 
mikolajczyk@redakcja.nie.com.pl 

(Ci g dalszy ze strony 3) 
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Poni szy tekst jest autorskim spisaniem po-
egnania ze s  na potrzeby konkursu 

zorganizowanego przez ZG SEiRP  z okazji 
XX-lecia powstania tego Stowarzyszenia. 
Opracowanie to  zosta o nagrodzone wyró -
nieniem.  

Z godnie z ustaw  z 1959 r. „O zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji” 
prawa emerytalne naby em w pa dzierni-

ku 1981 roku po przepracowaniu w resorcie 
trzydziestu lat. Napisa em raport o przeniesie-
nie mnie w stan spoczynku, ale ówczesny Ko-
mendant Komisariatu MO w K trzynie zapropo-
nowa  mi  abym  popracowa  jeszcze  jeden  rok,  
„to razem odejdziemy na emerytur ”. 
Przyszed  grudzie  1981 roku i stan wojenny 
Zast pca Kierownika Komisariatu w Mor gu, 
porucznik, koniecznie chcia  by  kapitanem. 
Ale tam, w Mor gu, etat zast pcy Kierownika 
Komisariatu nie przywidywa  takiego stopnia, 
natomiast w K trzynie tak, i by  tam wakat. Ów 
zast pca mia  zapewne „chody” w kierownictwie 
Komendy Wojewódzkiej Milicji w Olsztynie, wi c 
zosta  s bowo przeniesiony do K trzyna. Tak 
si  z o, e akurat odszed  na emerytur  na-
czelnik Wydzia u Kadr KWMO, który przez ca y 
czas blokowa  mój awans. Wówczas jego na-
st pca, wspólnie z zast pc  ds. Politycznych 
KWMO, skierowali mnie do Mor ga na stanowi-
sko Zast pcy Kierownika Komisariatu. 
W K trzynie pe ni em funkcj  Kierownika Sekcji 
Operacyjno-Dochodzeniowej.  W  Mor gu  w  tym  
czasie nie by o Kierownika Komisariatu, obj -
em kierownictwo nad tym dzia em pracy mili-
cyjnej. I w krótkim czasie doprowadzi em do 
90% wykrywalno ci „ogó u zarejestrowanych 
przest pstw”. 
Mimo sporego zaanga owania osobistego i tak - 
w porównaniu do pracy w K trzynie - w Mor gu 
mia em „lab ”. Mniej przest pstw, atwiej 
wspó pracowa o si  z terenowymi Posterunkami 
Milicji. 
Tak przepracowa em, do roku 1989. Nast po-
wa  okres reform. Nie mia em zamiaru jeszcze 
odchodzi  na emerytur . Chcia em przeczeka  
ten okres. W tym czasie faktycznie ju  pe ni em 
obowi zki szefa Rejonowego Urz du Spraw We-
wn trznych w Mor gu,  bowiem „w ciwy”  szef  
by  ci ko chory i nie by  zdolny do pracy. 
Ju  w  pocz tku  1989  roku  zlikwidowano  Za-
st pców ds. Politycznych, wi c „nasz” zast pca 
zosta  bez pracy. Aby wygospodarzy  mu stano-
wisko Zast pca Komendanta Wojewódzkiego ds. 
Politycznych zwróci  si  z pro , wr cz namó-
wi  mnie,  abym z  raport  o  przeniesienie  w 
stan spoczynku. Podpowiadaj c niejako 

„powody”:  -  e  mam oko o  40  lat  pracy  i  osi -
gn em wiek emerytalny 65 lat. Ja jako dobra 
dusza pos ucha em go i  wniosek taki z em. 
Nic to jednak nie da o, gdy  wówczas dzia y 
ju  Niezale ne Samodzielne Zwi zki Zawodowe 
Policjantów i nie chcia y przyj  owego 
„politruka” nawet do za ogi radiowozu. „Za zbyt 
egoistyczne post powanie wobec milicjantów w 
czasie pe nienia obowi zków”, wspomniany Za-
st pca ds. Politycznych, musia  odej  do innej 
jednostki. 
Dla mnie nie by o ju  honorem wycofa  z one-
go raportu o przeniesienie w stan spoczynku, 
ale Komenda Wojewódzka w Olsztynie, ze 
wzgl du na zaistnia y stan kadrowy nie spieszy-
a  si  mnie  pozby .  Szef  RUSW  w  Mor gu,  ze  
wzgl du  na  chorob ,  nadal  nie  by  zdolny  do  
pe nienia swych obowi zków, wi c kto  musia  
kierowa  jednostk . 
I  tak,  mój  raport  o  przeniesienie  w  stan  spo-
czynku, przele  od lutego do 15 lipca 1989 
roku. I by  mo e le by d ej, gdyby do odej-
cia nie zmusi y mnie sprawy rodzinne i finan-

sowe. 
W  czasie  kiedy  mój  raport  „le akowa ”  w  Wy-
dziale  Kadr  KWM  w  Olsztynie  awansowano  
mnie ze stopnia kapitana do stopnia majora. 
Przepracowa em w resorcie 40 lat i trzeba by o 
si  decydowa  na rozstanie z bycia czynnym 
funkcjonariuszem. 
Jak ju  sytuacja do odej cia dojrza a do fina u i 
nadszed  moment odej cia le si  z tym poczu-
em. Wówczas nie wyobra em sobie ycia bez 
intensywnej pracy. Od ma ych lat by em zaan-
ga owany czynnie i zawodowo w jakiej  pracy. 
Na terenie Mor ga przecie  wspó praca z podle-

ymi pracownikami uk ada a si  bardzo do-
brze. Tak samo uk ada a si  wspó praca z pra-
cownikami administracji samorz dowej, organi-
zacji partyjnej oraz dyrekcjami zak adów pracy i 
innych instytucji, np. Stra y Po arnej, Le nic-
twa, S by Zdrowia, Gospodarstw Rolnych itd. 
Cz owiek by  szanowany , uwa any i doceniany. 
Od  wielu  dyrektorów  s ysza em,  e  po  moim  
przyj ciu do Mor ga stosunki z Milicj  zmieni y 
si  diametralnie na lepsze. A teraz wszystko 
jakby si  mia o zawali  i run  jak nie na la-
win w górach. 
Ostatnie dni prze em ci ko. W nocy nie mo-

em nawet spa  spokojnie. Ale nie mia em 
mo liwo ci przecie  wycofania si . Trzeba by o 
poma u z tym si  pogodzi , chocia  nie mog em 
sobie wyobrazi , jak si  poczuj , gdy opuszcz  
gmach jednostki. Wspó pracownicy sugerowali 
bym nie opuszcza  ich. 
Zbli  si  coraz  szybciej  dzie  w  którym  mia-

(Ci g dalszy na stronie 6) 
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em jednostk  opu ci . Trzeba by o komu  
przekaza  „w adz ”. O tym „komu” zostanie ona 
przekazana mia a zadecydowa  za oga Komisa-
riatu. 
Wytypowano dwóch kandydatów. 
Jeden w stopniu kapitana, rodowity Mor anin, 
który pracowa  gdzie  w Polsce, na w asn  
pro  przeniós  si  do Mor ga, jaki  rok temu. 
Zatrudniony by  na stanowisku referenta w Re-
feracie Operacyjno-Dochodzeniowym. Drugi z 
kandydatów, to by y funkcjonariusz rozwi za-
nej S by Bezpiecze stwa. Zebra em ca  za o-

 i przeprowadzono tajne wybory Zast pcy 
Szefa  RUSW. Jednym g osem wi cej  zosta  wy-
brany kapitan - i to moim g osem - bo ja na nie-
go glosowa em. Pó niej po przekszta ceniu Mili-
cji Obywatelskiej w Policj  zosta  on komendan-
tem  jednostki  w  Mor gu,  a  
jego ówczesny konkurent z 
SB, zast pc . Jednak 
wspó praca mi dzy nimi 
by a bardzo z a i musieli si  
rozsta . 
Po wyborze zast pcy trzeba 
by o przekaza  gabinet. 
Spojrza em do wn trza sza-
fy. Prawie pe no ró nych 
papierków. A przecie , gdy 
obejmowa em to stanowisko 
by a pusta. Trzech tajnych 
wspó pracowników wyelimi-
nowa em,  bo  w  zaistnia ej  
sytuacji odmówili wspó pra-
cy z kim innym. Akta prze-

em  do  archiwum  Ko-
mendy Wojewódzkiej Milicji w Olsztynie. Zacz -
em przegl da  pozosta e papierki wyj te z szafy 
i te nie nadaj ce si  do przekazania wrzuca em, 
do worka. Nazbiera em ca y worek „papierów” 
do zniszczenia przez spalenie. By y ju  pog oski 
i  nawet  informacje  w prasie,  e  pracownicy  SB 
pal  w lasach jakie  dokumenty. Mia em wi c 
problem  ze  zniszczeniem  moich  „papierów”  by  
nie by  pos dzonym o podobne, jak pracowni-
ków  SB,  zachowania.  Rozwi za em  to  w  ten  
sposób, e poprosi em „naszego” palacza kot a 
centralnego ogrzewania o pomoc w spaleniu 
niepotrzebnej makulatury w kot owni Jednost-
ki. W ten sposób uchroni em si  od pos dzenia 
mnie o jakie  naruszenie prawa. 
Po rozliczeniu si  z zawarto ci  gabinetu i  jego 
szaf, tradycja wymaga a by po egna  si  z pra-
cownikami. Uczyni em to przy aktywnej pomocy 
milicjantów z Posterunku w Mi akowie. W tam-
tejszym o rodku wczasowym zorganizowa em 
po egnalny wieczór, na którym by o dwudziestu 
milicjantów, jedna osoba cywilna i trzech pro-
kuratorów. Wspó praca z Prokuratur  Rejono-

 w Ostródzie uk ada a si  bardzo dobrze. Za-
tem na po egnalny wieczór zaprosi em szefa 
Prokuratury pana Ryszarda M., jego zast pczy-

ni  pani  Janin  B. i prokuratora odpowiedzial-
nego za rejon mor ski pani  Longin  L., z któr  
wspó prac  najbardziej sobie ceni em. 
Po wieczorku po egnalnym z bólem serca 
opuszcza em jednostk . Wprost nie wyobra a-
em sobie,  e odchodz . W jednostce w metalo-
wej szafie - przepisy nakazuj  - przechowywa-
em bro  my liwsk . Wkrótce po po egnaniu w 
Mi akowie,  w  niedziel  rano,  przyszed em  do  
jednostki po ow  bro  jako, e wybiera em si  
tego dnia na polowanie. Zobaczy a mnie za oga 
radiowozu, która sko czy a nocn  s . Po-
prosili mnie do swego pokoiku, na uboczu. Po-
mimo niedzieli zorganizowali pó  litra wódki i 
ledziki  na  zak sk .  Zapyta em  „  o  co  tu  cho-

dzi”. Oni na to: „Poniewa  szef by  prawdziwym 
szefem, sprawiedliwie ocenia  prac  i post po-

wanie podleg ych poli-
cjantów. A gdy g ówny 
szef, czy polityczny nie-
sprawiedliwie wobec nich 
post powali, to ich broni . 
Przedtem ze wzgl dów 
zrozumia ych nie mogli-
my zaprosi  szefa na 

wódk  a  dzi ,  gdy  szef  
jest na emeryturze mamy 
yczenie zaprosi  na kieli-

szek” No có , spe ni em 
ich yczenie!  Ale na polo-
wanie ju  w tym dniu nie 
pojecha em. 
Opu ci em Mor g i wróci-
em do K trzyna, gdzie 
uprzednio  Milicja  -  zgod-

nie z przepisami - wykupi a mi mieszkanie. 
W kraju jak i w Milicji przyszed  czas reform. W 
Komendzie Powiatowej Milicji w K trzynie zwol-
niono uprzednie kierownictwo. Nowym komen-
dantem i zast pc  zostali moi dawni wychowan-
kowie, których przyjmowa em do pracy i od 
podstaw uczy em wiedzy milicyjnej. Wielu wy-

onych milicjantów odesz o na emerytur  
lub zostali zwolnieni nie przechodz c weryfika-
cji. Przyj to wielu nowych, nie znaj cych zasad 
pracy policyjnej. Obaj kierownicy jednostki 
zwrócili si  do mnie z pro , abym przyszed  
do pracy w Komendzie jako cywil, na pó  etatu i 
uczy  nowicjuszy praktycznej pracy. Zgodzi em 
si . I… przepracowa em jeszcze w Policji (z prze-
rwami zreszt ) 5 lat. 

 wreszcie, ze wzgl du na stan zdrowia powie-
dzia em do . Chyba wreszcie po tylu latach 
ci kiej pracy nale y si  prawdziwy odpoczynek. 
Do dzisiejszego dnia jednak nadal jestem ak-
tywny  spo ecznie.  Nale  do  wielu  stowarzy-
sze , gdzie pe ni  pewne funkcje spo eczne. W 
naszym Kole SEiRP jestem skarbnikiem od sa-
mego pocz tku, od jego powstania. 

Aleksander Brzezi ski 
trzyn, 2010 r. 
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Autor wspomnie , pan Aleksander Brzezi -
ski, podczas spotkania z prezesem ZW SEiRP 
w Olsztynie Jerzym K. Kowalewiczem. 
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Wielce Szanowni Koledzy! 
Z upowa nienia Pana Prezesa Józefa Krasuckiego, uprzejmie przesy am Jego list, z pro  o za-
mieszczenie na amach OBI. Z szacunkiem i przyjacielskimi pozdrowieniami - Adam K. Podgórski, 
rzecznik prasowy, cz onek prezydium ZW SEiRP w Katowicach  

Katowice 3 listopada 2010 r. 
 Do Warmiaka Anonima! 
 
 W OBI nr 6 autor, Warmiak Anonim, w artykule „ ka dziegciu”, ustosunkowa  si  do mojego wy-
st pienia w ramach dyskusji na forum VI Zjazdu SEiRP.  
 Pragn  na wst pie przypomnie , e mój g os w dyskusji by  g osem skiej delegacji na VI Zjazd. 
To fakt, nie by em delegatem, ale by em zaproszonym go ciem i cz onkiem delegacji skiej.  
 Tytu  go cia dawa  mi prawo do wyst pienia, a upowa nienie skich delegatów zobowi zywa o do 
powiedzenia tego, co powiedzia em.  
 Godzi si  przypomnie , e druga po owa kadencji wyst puj cych krajowych w adz by a owocn . 
Du a w tym zas uga kol. Zdzis awa Czarneckiego.  
 Je eli kto  tego faktu nie zauwa a to trzeba wyrazi  ubolewanie. 
 Zgodnie z naszym, skim stanowiskiem na czele ZG stoi policjant, który w procesie wyboru nie 
mia  konkurencji. (Szkoda, e prezes ZG nie pochodzi z Warszawy) Wybór policjanta na prezesa ZG, po 
moich wyst pieniach, ma swoj  wymow .  
 Prezesa ZG w tej kadencji czeka wiele trudnych do wykonania zada . Mo e on liczy  na nasze 
wsparcie. Jestem przekonany, e mo e liczy  na pomoc wielu zarz dów wojewódzkich  w kraju. 
 W sprawie tej, najbardziej kontrowersyjnej, odsy am Ciebie, Warmiaku Anonimie, do § 1 nowego 
statutu oraz do mojej wypowiedzi.  
 Odrzu  emocje i pomy l chwil , mo e zauwa ysz rzecz najwa niejsz . A mianowicie: 
„Stowarzyszenie to nasz wspólny obowi zek”! 
 Tej idei mamy podporz dkowa  nasze dzia ania.  
 Przys owiowa „beczka miodu itd.”, jak Warmiaku Anonimie napisa , zosta a zatruta „  dzieg-
ciu” – moj  wypowiedzi , któr  wed ug mnie by a wezwaniem do dyskusji nad naszym bytem w tej z o-
nej sytuacji spo ecznej.  
 Oburzenie niektórych uczestników Zjazdu si gn o szczytu. Nie zauwa yli oni, e po moim wyst -
pieniu by y te  oklaski.  Czy  oklaski nie s  wyrazem akceptacji naszego stanowiska? Spotka em si  te  z 
przeprosinami ze strony kolegi z SB.  Powiedzia  mi, e zrozumia , co chcieli my co zosta o powiedziane.  
 Na zako czenie pragn  zauwa , e zbyt wiele miodu szkodzi ka demu. A cz sto si  przejada.  
 Trucizna w ma ej dawce ma w ciwo ci uzdrawiaj ce. 
 Dziegie , co najwy ej, mo e popsu  smak samozadowolenia. Miód w nadmiarze ma podobne w a-
ciwo ci. 

    Z powa aniem -  
    Nie-delegat na VI Zjazd 

                                                                       Nie- zak Anonim
     

                                             Józef J. Krasucki 
    Prezes Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach 

 

R edakcja „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego” z uwag  obserwuje wszystkie 
objawy zainteresowania jakie wywo uj  publikacje w naszym miesi czniku, a 
zw aszcza  reakcjami na tre ci w nim zawarte. Wynikiem takiego stosunku do 

P.T. Czytelników jest zwyczaj publikowania listów bez jakiejkolwiek ingerencji w ich 
tre  (chyba, e zawieraj  tre ci ogólnie uznane za niestosowne). 
Redakcja nie b dzie komentowa a i odnosi a si  do tre ci wy ej pomieszczonego „Listu” - 
zapraszam do tego Pa stwa Czytelników. Uwa amy jednak, e nieco przesadne jest po-
stawienie tezy, e (cytat z listu.:) „Wybór policjanta na prezesa ZG, po moich wyst pieniach, ma 
swoj  wymow ” - wszak kandydat by  tylko jeden. 

Redakcja OBI 

List ze ska. 
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Wszystkie poni sze raporty s  ory-
ginalnymi raportami sporz dzony-
mi przez funkcjonariuszy MO, Poli-

cji i innych organów cigania :-)) 
W okolicy zw ok nie znaleziono adnych 

przedmiotów, które mog y pos  do nag ej 
mierci.. 

...poniewa  nikogo nie by o w pobli u poza 
dwoma funkcjonariuszami MO, zabra em ten 
sweter. 

Ostatnio, tj. 8 b. miesi ca by o w amanie w 
nocy do mieszkania szkodz c szyby i wy cza-

c co chwila wiat o. (...) Napastnik wlaz  
oknem i zaczynaj c gwa t zamaskowa  si  i nie 
by o wida , kto to móg  by . Domy lam si , e 
to by o napuszczenie C. Stefanii co nosi mój 

aszcz i mi dzy innymi inne ubranie. 

... gdy si  zwraca em do wspó lokatorki Jani-
ny K., to mi powiedzia a, e kartofle wsadzi a 
w dup , lecz na skutek interwencji MO kartofle 
zwróci a. 

Uderzy  mnie w prawy barek. 

... apówki w postaci pieni dzy przyjmowa  do 
prawej kieszeni spodni mundurowych. 

... i wspólnie z psem s bowym zaraz podj -
li my po cig za uciekaj cym osobnikiem. 

Na tylnym siedzeniu samochodu nr .... sie-
dzia  nn m czyzna. Mia  spodnie opuszczone 
do kolan i juwenalia na wierzchu. 

W czasie jazdy patrolowej zauwa em 
dwóch m czyzn bij cych si  na jezdni i trze-
ciego le cego obok. Ta sprawa wyda a si  mi 
wi c podejrzana. 

Ob. K. Zosta  zatrzymany przez nas w azien-
ce, gdzie wpad  rozp dem wrzucaj c dowód 
rzeczowy bezpo rednio w rur  kanalizacyjn  

... ch  wypicia wódki wynika a z choroby 
mojego kolegi po wcze niejszym wypiciu wód-
ki. 

Te ciowa zakrada a pensj  miesi czn  i roz -
czy a nas daj c kochankowi nasze przyrz dy 
kuchenne, a m owi dawa a zatruty alkohol 
chc c go pozbawi ycia. 

Na osiedlu Nied wiadek powinna by  cz sta i 
sta a kontrola MO, bo dziej  si  tam niestwo-
rzone rzeczy a chuliga stwo si  sadzi i dalej 
rozwydrza. 

... a swe dziecko chce obywatel wychowa  na 
postrach W-wa Rakowiec na co ja jako dzielni-
cowy nie mog  si  zgodzi . 

...utrzymuje kontakt wy cznie z elementem 
zara onym wenerycznie. 

Powiadomiony przez sklepow  o w amaniu 
uda em si  od razu na miejsce. Przed sklepem 
na rozsypanym popiele stwierdzi em lady. Nie 
mo na by o rozpozna  czy to lady cz owieka, 
czy kota. Musia y to jednak by lady kota, 
gdy  po wej ciu do sklepu zauwa em siedz -
cego kota, który si  ró nie bawi , a na moje 

wej cie nie zareagowa . W sklepie by o pe no 
wydzielin od kota. Nic z towaru nie brakowa o 
tylko by y na pod odze rozsypane papierosy. Na 
pewno papierosy ten kot wzi  sobie do bawie-
nia. Dlatego stwierdzi em, e w amanie nie 
mia o miejsca, a tylko kot w sklepie rozrabia  i 
sklepowa niepotrzebnie z a doniesienie. 

...nie mog a si  uczy , bo bez przerwy odby-
wa y si  hulanka, pija stwo i swawola. 

ona wykonywa a prac  w domu - sk adanie 
ugopisów, klejenie puderniczek, to ja onie 

pomaga em, bo ja jestem bardzo zdolny i nie 
chwal c si  mam doskona  pami . 

On dotyka  j  na wersalce w po owie odcinka 
mi dzy kolanami i brzuchem. 

W domu opieki spo ecznej s  ludzie potrzebu-
cy. Ja wiem, jak si  sprawa przedstawia na 

tym odcinku, bo czytam „ZDROWIE", 
„S  ZDROWIA", „NOW  WIE " i 
wiele innych pism. 

Po przybyciu na miejsce zasta em cudzoziem-
ców: Palesty czyk, Irak i ob. Niemiec. 

Mia  cz onka wyj tego, którego emitowa  za 
kioskiem w d oni. 

... na ciele widoczne by y lady uk sze  przez 
czarnego psa. 

Nie mo na by o zatrzymanego dok adnie 
rozpyta , bo by  bardzo pijany i tylko charcza  
odbytnic . 

Wed ug mojej obserwacji nie by  pijany, tylko 
napity. 

Wierz  w wysoki organ Generalnej Prokura-
tury, który sprawi, e karz ca r ka sprawiedli-
wo ci dosi gnie t  band  z odziei. 

wiadek jako d ugoletni funkcjonariusz w 
czasie wykonywania obowi zków s bowych 
ma szczególnie wyostrzone postrzeganie wzro-
kowe i s uchowe. 

Kiedy m  w swym widzie pijackim chce 
mnie bi  to tul  to dzieci  4-letnie do swego 
ona niczym jak tarcz  zas aniaj c si  od zada-

wania razów r  zabestwionego pijaka, a 
czasem i czym  ci szym. 

Zaj cie w piwialni by o dla artu i nie czuj  
si  winnym. Kolega dla miechu podstawi  
nog  Darkowi i on upad  z tym piwem. On si  
obrazi  niepotrzebnie i doprowadzi  do ma ej 
bójki, w której nikomu nic z ego si  nie sta o. 

Z m em mog  wspó  jak jest po alkoholu, 
ale w stopniu niedu ym, ale nie mog  jak jest 
bardziej pijany, albo mnie wyzywa od kurew i 
szmat. 

wiadek nie móg  widzie ebym krad  kury z 
kurnika jak siedzia  na strychu, bo okno od 
strychu zas aniaj  mu drzewa. Te drzewa wy-
ci  przed spraw  w s dzie, eby nie da  mnie 
si  z apa  na strasznym swoim k amstwie. 

Wspó oskar ony przekonywa  mnie, e spra-
wa zostanie umorzona, bo z Kowalskim si  
pogodzi , a proces odb dzie si  tylko dla for-

malno ci. Przyznaj  ze wstydem, e i mi si  
udzieli  ten optymizm, czego dzi  po wyroku 
bardzo serdecznie uj . 

Mój syn 11-letni powiedzia , e tata kopn  go 
tak, e a  go uderzy  w dek gdy  wcze niej 
w czasie tej akcji ten sam syn hu ta  si  na 
hu tawce, a mój m  powiedzia , e go na tej 
hu tawce powiesi i wyra  si  i bluzga  przy 
dziecku. 

ona jak j  mocniej podpyta em wypiera a si  
Kowalskiego, a ju  najbardziej z nim wycieczki 
do Niepor tu. 

W zwi zku z pos dzeniem mnie przez oskar-
onego o utrzymywanie intymnych kontaktów z 

jego on  sk adam wy cznie do wiedzy S du 
wiadczenie w sferze czysto biologicznej 

dotycz cej mojego zdrowia. Otó  jest to akt 
liwo ci ze strony oskar onego, gdy  w 

spu ci nie genetycznej po moich przodkach 
otrzyma em przerost gruczo u krokowego (tj. 
Prostata) chorob  powoduj  niemoc p ciow , 
co dotkn a równie  mnie przed dwoma laty. 

Ob. S na Naszym terenie powozi koniem 
obsranym jak krowa. 

Protokó  ogl dzin kurnika: jedna kura bia a - 
eb urwany, nie yje; druga kura pstra - eb 

urwany, nie yje; trzecia kura chodzi - sprawna. 

 przy ludziach powiedzia , e jestem 
upia jak Albin z KC. 

Z rozpytywania s siadów wynika, e podejrza-
ny zakopa  poszlak  w ogródku. 

W mieszkaniu urz dzi  melin  pijacko-
odziejsko-pasersko-prostytuck . 

Lokatorzy sk adali skargi, e W. wypija 
mleko z butelek przed drzwiami, które nape nia 
swoim moczem. 

... zniszczy a mnie wiadomie stylowy 
tapczan wersalk , ami c w nim ram  skacz c 
po nim sama i we dwie osoby, a tapicer tapczan 
ten sprzeda  wiedz c, e Julia P. ma zaburzenia 
psychiczne. 

Stwierdzam, e w wyniku znajomo ci z 
ni  zauwa alne jest w jej yciu partnerskim 
zboczenie seksualne przewa nie w sobot . 

Na postoju TAXI zauwa em dwóch 
czyzn. Prawdopodobnie oczekiwali na 

taksówk . 

Do domu sprowadza element, z którym 
wyprawia gieorgie. 

Dziecko w.wym. jest orientalne, poniewa  
jest dzieckiem prostytutki i Araba. 

Znikn a perspektywa napicia si  wódki, 
bo nie by o za co jej kupi . 

By em wczoraj u lekarza na kr gos up a 
ona zapisa a mi biseptol i calcypiryn . 

 
Z internetu:  

 http://www.bestbook.pl/strony/Raporty.htm 


