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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE
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Fiedorowicz
Ten kto skrzywdził już człowieka,
Skrzywdzi jeszcze raz,
Więc nie głosuj na takiego
Co przy zemście trwa.
Oddaj głos swój w dobre ręce
Co potrafią pomóc.
Na tych tylko z dobrym sercem,
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-
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Otłowski

- o polityce i politykach

ZG SEiRP

- o możliwościach
prawnych
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do policjantów.
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Do Redakcji

Z

mieniony skład i układ wydania zdeterminowały, jak się łatwo domyśleć,
nadchodzące wybory do samorządów. Nie
sam fakt ich zaistnienia, ale konieczność
wzięcia w tych wyborach udziału, zadecydowania kartką wyborczą komu, w czyje
łapczywe władzy ręce oddamy samorządy.
Jest w czym wybierać, przebierać i zdecydować się na wybór konkretnego człowieka, wsparcia ugrupowania z którego ów
„wybraniec” startuje.
Sprawą ważną, istotną dla emerytów i
rencistów policyjnych jest wybór wyborczego skierowania do samorządów osób
związanych ze środowiskiem mundurowych. Na kilku pierwszych stronach OBI
przedstawiamy więc NASZYCH KANDYDATÓW do Sejmiku i do Rad Miast Warmii i
Mazur, którzy wyrazili zgodę i chęć by ich
kandydatury, krótkie CV, hasła i zamiary
wyborcze w naszym miesięczniku zamieścić. To nie jest kompletna lista startujących w wyborach osób z naszego środowiska, w Olsztyńskiem, jak można się domyśleć jest ich więcej, ale tylko od tych Pań-
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stwa uzyskaliśmy materiały wyborcze.
arto zwrócić też uwagę na fakt, że w
tych wyborach wśród kandydatów
jest spora reprezentacja policyjnych emerytów, którzy zapewne upominać się będą
o „nasze sprawy”, o sprawy emerytów i
rencistów policyjnych.
Warto też zaapelować do Naszych Czytelników, by gremialnie - wraz z członkami
swoich rodzin, wzięli udział w wyborach,
by nie sądzili, że ich osobisty, pojedynczy
głos jest mało istotny, że nie zaważy na
wyniku… Takie myślenie, przy jednym z
poprzednich głosowań, doprowadziło do
sytuacji obecnej, do uchwalenia represyjnych ustaw, do upokarzających odwołań
od decyzji zmniejszających renty i emerytury, a także do błagalnych próśb w trybie
art. 8a.
Pamiętajcie Państwo o tych, którzy z politycznej zemsty stworzyli i przegłosowali
represyjne ustawy, gdyż na potrzeby kampanii wyborczej, ci
sami obiecują
„odkręcenie” ustawy, która ich głosami
uznała Waszą Służbę dla Polski, jako
„służbę państwu totalitarnemu”. Są przecież partie, które były przeciw represjom.

W

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(101)2018

P

ropozycja inicjatywy obywatelskiej
„Emerytury Bez Podatku” w formie
propozycji odpisu 760 zł od emerytury
dla seniorów używających „w domu” internetu wybrzmiała, czego niżej podpisany był świadkiem”, na II Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dn. 1
października 2017 r. w Muzeum Żydów
Polskich „Polin” wyartykułowana przez
delegata z Warmii i Mazur, kol. Aleksandra Pieczkina. Obecny na Sesji rzecznik
prasowy PSL, Jakub Stefaniak, zainteresował się tą propozycją. Propozycję rząd
odrzucił, a PSL podjęło inicjatywę obywatelską „Emerytury Bez Podatku”, rozszerzając jej działanie na wszystkich emerytów. Efektem podjęcia tej inicjatywy było
zbieranie dla niej podpisów poparcia obywateli. Konkretne, nie szacunkowe, wyliczenie zwiększenie emerytur obrazuje
poniższa tabela:

Dziesięciolecie Koła Emerytów i Rencistów Prewencji w Olsztynie miało bardzo
uroczysty charakter. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego, Przewodniczący
NSZZ Policjantów Warmii i Mazur - Sławomir Koniuszy, Zarządu Głównego
SEiRP Antoni Duda i Wojewódzkiego Jerzy K. Kowalewicz.

Wręczono odznaczenia Związkowe i pamiątkowe medale.

K

Nasze Stowarzyszenie, jak i wszystkie
inne olsztyńskie (i zapewne w całej Polsce) organizacje i gremia zrzeszające
emerytów a także inne osoby nie będące
seniorami, włączyły się w tę akcję. Efekty
„zbiórki” podpisów na listach poparcia
poznamy niebawem, kiedy wszystkie głosy zostaną policzone i przekazane do
marszałka sejmu.
Jak tę inicjatywę przyjmą rządzący?
Trudno przewidzieć, ale sądząc po ich
deklaracjach ulżenia emeryckiej doli…,
po wyborach może się wszystko zmienić.
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ol. Sławomir Koniuszy, w swoim
okolicznościowym przemówieniu wystąpił z ideą połączenia różnych związków emerytów i rencistów policyjnych - a
jest ich w Olsztynie trzy - w jeden który
będzie posiadał większą siłę oddziaływania niż każdy z tych trzech oddzielnie.
Rzecz warta rozważenia w jakiej formie i
na jakich zasadach owo „połączenie”
miałoby nastąpić. Czy pójść w stronę federalizacji, czy wzajemnego stopienia się
w jeden.
Na koniec Redakcja, jeszcze raz, zachęca Wszystkich Państwa do wzięcia
udziału w Wyborach Samorządowych
w dn. 21 października 2018 r. Zachęcam do tego by wybrać przyjaznych
Stowarzyszeniu ludzi, a nie tych którzy na potrzeby kampanii wyborczej
przefarbowane obietnice rozpowiadają
Jerzy K. Kowalewicz
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być świadczone tym osobom w ich środowiskach zamieszkania przez wyspecjalizowane
podmioty. Działanie takie pozwoli na aktywizacje seniorów i utrzymanie ich samodzielności w środowisku domowym tak długo, jak
będzie to możliwe. Wychodzę do Państwa z
tym programem, gdyż mam doświadczenie w
pracy z osobami wymagającymi opieki z uwagi na wiek i choroby. Znam i widzę ten problem nie tylko w swoim najbliższym miejscu
zamieszkania, a także z pozycji osoby wchodzącej w wiek senioralny.
- wsparcie osób starszych w ich miejscu
zamieszkania:
• budownictwo mieszkaniowe bez barier architektonicznych
• bezpłatne warsztaty na temat pielęgnacji
chorego po jego wyjściu ze szpitala
• zespół multidyscyplinarny: fizjoterapeuta,
pracownik socjalny, architekt – dostosowanie
domu
• opieka pielęgniarska
• wolontariat opiekuńczy dla osób niesamodzielnych w domach i dla ich rodzin
• realizacja recept na telefon osobom, których
stan zdrowia uniemożliwia osobiste udanie
się do apteki (wytypowane apteki)
• książki z dostawa do domu (wytypowane
biblioteki, częstotliwość 1-2 razy w tygodniu)
• voucher opiekuńczy
• koperta seniora
• infolinia seniora
• monitoring z systemem alarmowym dla seniorów mieszkających samotnie
- ośrodki opieki krótkoterminowej dla osób
niesamodzielnych po wyjściu ze szpitala,
aby
rodzina miała czas na zorganizowanie
opieki w domu.
- budowa kompleksowego centrum opieki
nad seniorami
przyjazne i czyste miasto

SAMORZAD DLA SENIORÓW

P

roblem starzenia się społeczeństwa jest
ważnym zadaniem dla samorządów. Bedzie nasilał się i dotyka nas wszystkich. Konieczne jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań, które nie tylko ułatwia życie osobom
starszym, niesamodzielnym i często żyjącym
w samotności, ale także ułatwia zżycie ich
rodzinom. Dlatego tez w swoim programie
proponuje rozwiązania i usługi, które mogą

Posiadam wykształcenie wyższe administracyjne. Mam męża i dwoje dorosłych dzieci.
Jestem emerytowanym oficerem Urzędu
Ochrony Państwa. Obecnie zaangażowana
jestem w prace Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Olsztynie.

Wszystkim Państwu, którzy wsparli
moją kandydaturę swoimi podpisami,
serdecznie dziękuję.

„To jest możliwe: być samym,
ale nie samotnym”
/Phil Bosmans/
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r. przez 28 lat pełniłem
służbę w Policji, a ostanie
lata jako Komendant Policji w Pasłęku, Nowym Mieście Lubawskim, Iławie i
Elblągu. Za służbę w Policji zostałem odznaczony
Brązowym Krzyżem Zasługi.
Ukończyłem Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w zakresie ochrony porządku
publicznego, Uniwersytet
Gdański w zakresie polityki publicznej oraz studia
podyplomowe w zakresie
zarządzania w administracji publicznej.
Moje hobby to historia
współczesna,
turystyka
oraz sport; głównie tenis
ziemny i squash. Przez
wiele lat współpracowałem
z lokalnymi samorządami,
zwłaszcza w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
obywateli oraz porządku
publicznego na terenie
miast, gmin i powiatów.
Chcemy żyć w mieście dobrze zarządzanym, bez politycznych kłótni, gdzie
Prezydent Miasta będzie
realizował skierowany na
rozwój ale realny program.
Elbląg może być miastem,
w którym mieszkańcy mogą bezpieczne pracować i spędzać czas
wolny, w którym sprawnie i bezpiecznie
funkcjonuje układ komunikacyjny.

Krzysztof Konert

Krzysztof Konert. Lat 49. Mieszkam w
Elblągu, a ostatnie 33 lata wraz z rodziną w rejonie parku Kajki. Żona Katarzyna; dwóch pełnoletnich synów. Do 2016

Jako radny będę dążył do budowy obwodnicy wschodniej miasta, rozbudowy ścieżek
rowerowych, modernizacji targowiska miejskiego, budowy parku rozrywki dla dzieci
na Dolince.
Samorząd powinien korzystać z wiedzy i doświadczenia swoich mieszkańców.
Liczę na Państwa głos.
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Silny samorząd demokratyczna Polska

Sławomir Mierzwa. Lista nr 5

M

am 54 lat ,jestem emerytowanym generałem policji służbę
zakończyłem po 32 latach pracy w
mundurze w styczniu 2016 roku .

P

rawie przez całe życie zawodowe byłem związany z pracą w pionie kryminalnym na różnych stanowiskach roboczych i kierowniczych a przez ostatnie 8
lat służbę pełniłem na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie i Białymstoku.

Zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego z
listy nr .5 SLD-Lewica Razem w okręgu nr.4 pozycja nr 7
Powiaty: ełcki, gołdapski,
olecki, węgorzewski

kętrzyński,

Chcę realizować między innymi hasła
programowe: Silny samorząd demo-

kratyczna Polska przywróćmy normalność w odniesieniu do środowiska służb mundurowych .
Pozdrawiam Sławomir Mierzwa
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Marek Osik
Lat 49. Absolwent SP 14, II LO, Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kryzysowego. Komendant Miejski Policji w Elblągu w latach 20082015. Po 27 latach służby emerytowany policjant,
aktualnie wiceprezes elbląskiego koła oraz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych. Miłośnik życia rodzinnego, sportu, aktywności fizycznej i dobrej książki.
Zamierzam wspierać program wyborczy kandydata na Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego
w obszarach:
rozwiązań minimalizujących zagrożenia i poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców, w tym
budowę miejskiego zbiornika retencyjnego
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budowy nowego żłobka i przedszkola w dzielnicy
Zatorze
rozwiązań zmieniających nasze otoczenie w miejscu zamieszkania w bezpieczne przestrzenie
edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów
wspierania klubów i stowarzyszeń sportowych w
aktywizacji dzieci i młodzieży
budowy strefy dedykowanej seniorom przy ul.
Lotniczej
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Naszego
Miasta
współpracy ze środowiskiem, stowarzyszeniami i
związkami służb mundurowych.
Zamierzam godnie i merytorycznie reprezentować
mieszkańców w Radzie Miasta.
Elbląg to Ty. Elbląg to My. Proszę o Twój gło
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Karol Wyszyński

Lista nr 5 SLD-Lewica Razem. Okręg nr 4, poz. 3
Karol Władysław Wyszyński
sierżant sztabowy w stanie spoczynku,
ur. w 1950 r. w Elblągu, jestem emerytem policyjnym, służbę pełniłem w Elblągu, jako funkcjonariusz prewencji, a
potem dowódcy tej formacji.
Pełniłem funkcję Prezesa, i przez wiele
lat, wiceprezesa, Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Elblągu.
Jestem ławnikiem II Wydziału Karnego
Sądu Okręgowego w Elblągu już trzecią
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kadencję.
Jako Przewodnik turystyczno-Terenowy
PTTK Koła Ziemi Elbląskiej. Propaguję
atrakcje turystyczne i historyczne Elbląg
i okolic.

Kandyduję do Rady Miasta Elbląga
w tegorocznych wyborach samorządowych z listy nr 5 SLD- Lewica Ra-

zem w Okręgu nr 4 na pozycji 3
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Adam Kołodziejski, kandydat na radnego Rady Miasta Olsztyna, Lista nr 4, Okręg nr 1
(Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie,
Brzeziny, Kortowo),
Nr 3 na liście Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska.
Lat 51. Absolwent Technikum Samochodowego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału
Prawa UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością w Administracji UWM. Wykładowca WSPol. w latach. 1991-2000, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
KWP w Olsztynie w latach 200-2006 , Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim
w latach 2006-2010, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie w latach 20102016. Po 29 latach służby emerytowany policjant.

Zamierzam wspierać działania;
- zmierzające do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
- kształtowanie bezpiecznych przestrzeni na naszych osiedlach,
- poprawiające bezpieczeństwo i płynność ruchu na ulicach miasta, rozwój tras rowerowych,
- edukację na rzecz bezpieczeństwa dzieci i seniorów,
- pomoc i ułatwienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych,
- ochronę i uatrakcyjnienie wód i terenów zielonych ,
- rozbudowę boisk i miejsc aktywności fizycznej, pomoc dla szkół, klubów i stowarz sportowych,
- skuteczne usuwanie śmieci i odpadów – czyste osiedla i ulice.
Stawiam do dyspozycji mieszkańców prawie 30 lat doświadczeń w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, w tym organizacji ruchu na drogach. Nasze miasto to: Bezpieczne i Przyjazne Miasto!

Liczę na Twój głos.
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Kompetencje, doświadczenie, zaangażowanie, skuteczność.

Wspólnie zmienimy Ełk!
Edukacja, bezpieczeństwo, sport
Edukacja
Rodzice z Ełku potrzebują szczególnie na nowych osiedlach /
Oś. Tuwima/ publicznych żłobków i przedszkoli. Dostępna dla kieszeni, profesjonalna opieka nad dziećmi, to spokój
i większe zaangażowanie w życie zawodowe ich rodziców.
Skutek, to rozwijające się i bogatsze miasto.
Bezpieczeństwo
Zmiany w pracy Straży Miejskiej. Proponuję między innymi
częstsze wspólne patrole z Policją, zmianę nadzoru nad monitoringiem miejskim tak, aby interwencję np. popołudniami
i w nocy na promenadzie i osiedlach mogły odbywać się w
czasie rzeczywistym zaistnienia rozboju, pobicia, zakłócenia
ciszy, niszczenia rzeczy, kradzieży i innych zdarzeń łamiących prawo /zasada zero tolerancji/,a nie po fakcie.
Zaangażowanie uczniów klas mundurowych do prowadzenia
kampanii promujących bezpieczeństwo w mieście, to mój pomysł na kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, ale
także otwarcie młodzieży na problemy i pomoc osobą niepełnosprawnym, dzieciom, seniorom.
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Sport
Stawiam na sport, ponieważ to zdrowie, aktywność, pozytywne emocje. Mamy duży sportowy potencjał. Będę dążył do powstania w mieście II ligi piłki siatkowej mężczyzn. Miasto w większym stopniu musi
finansować działalność klubów i stowarzyszeń sportowych rozwijających aktywność najmłodszych.

Dlaczego warto mi zaufać?
Jestem mieszkańcem Ełku od prawie 30 lat
Ukończyłem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe między
innymi w zakresie:
Zarządzania Jakością w Administracji na UWM w Olsztynie.
Zarządzania Kryzysowego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Prawno- Społecznych Aspektów Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UWM w Olsztynie,
Edukacji dla Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie,
Przygotowania pedagogicznego w PWSZ im. prof. Edwarda F.
Szczepanika w Suwałkach,
Pracuję jako instruktor/nauczyciel w Liceum Mundurowym Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, posiadam uprawnienia
specjalisty ds. BHP i p.poż,
Przez ponad 30 ostatnich lat pracowałem na rzecz mieszkańców
regionu służąc w Policji, osiągając stopień inspektora. Zarządzałem Komendą Powiatową Policji w Kętrzynie i Olecku.
Jestem trenerem siatkówki dziewcząt w kategorii juniorek w Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS w Ełku,
Masz swoje pytania i spostrzeżenia pisz na adres email: rafalklauza@wp.pl lub kontaktuj się ze mną na facebooku.
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STOWARZYSZENIA
EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI
W OLSZTYNIE

Kolega
Arkadiusz Hasiuk
Przewodniczący Koła
Emerytów i Rencistów
Oddziału Prewencji
w Olsztynie
Kolego Przewodniczący!
Korzystając z tej, jedynej okazji, jaką daje 10 Rocznica Powstania Koła Emerytów i
Rencistów Oddziału Prewencji, i z zaproszenia do wzięcia udziału w spotkaniu upamiętniającym początki Koła i dziesięciolecie jego działalności - Zarząd Wojewódzki
SEiRP w Olsztynie, doceniając wszystko to co już uczyniliście, w dziele integracji
środowiska emerytów mundurowych, i współpracy z naszym Stowarzyszeniem liczy
na kontynuację i na kolejne sukcesy.
Kolego Przewodniczący!
Redakcja „Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego”, wydawanego przez Zarząd Wojewódzki przyłącza się do pozytywnej oceny dokonań Waszego Koła i oddaje swoje
łamy na prezentacje Waszej działalności i spodziewanych sukcesów na kolejne dziesięciolecia.
Na koniec chciałbym Wszystkim Państwu, życzyć jak najlepszego zdrowia i spoglądania z optymizmem w przyszłość, złe czasy, tak jak i najlepsze przemijają przecież.
I przeminą!
Olsztyn, 21 września 2018 r.
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Analiza
możliwości prawnych realizacji uchwały nr 34/VII/ZG/2018 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z
26 czerwca 2018 roku dot. zawiadomienia Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających z art. 231 § 1 k.k. i
z art. 271 § 1 k.k. przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego
MSWiA w Warszawie i jego współpracowników przy prowadzeniu
postępowań dotyczących zaskarżonych decyzji emerytalnych i
rentowych.
Uchwałą nr 34/VII/ZG/2018 z 26
czerwca 2018 roku Zarząd Główny
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych postanowił zawiadomić
Prokuraturę o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień wynikających .z art. 231 § 1 kk i z art
271 § 1 kk przez Dyrektora Zakładu
Emerytalno-Rentowego MSWiA w Warszawie.
ozważając możliwości prawne realizacji uchwały Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych należy
wskazać, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. poz. 2270) – zwanej dalej
„ustawą nowelizującą”, Dyrektor ZER
MSWiA lub osoby przez niego upoważnione, wydały decyzje emerytalne drastycznie obniżające kwoty emerytur i
rent wcześniej przyznanych.
ako podstawę prawną decyzji, przywołano art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Z 2016
r. poz. 708 i 2270), dalej zwaną „ustawą

R

J

emerytalną”. Jest to podstawa przytoczona błędnie, albowiem przepis ten określa
formę ustalenia prawa do zaopatrzenia
emerytalnego (decyzja) i stanowi podstawę do wydania decyzji pierwotnej ustalającej prawo do zaopatrzenia emerytalnego i wysokość świadczenia z tego tytułu.
Ponadto, zgodnie z jego ust. 3 postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego wszczyna się na
wniosek zainteresowanego. Jednakże
zainteresowani emeryci i renciści wniosków takich nie składali.
yrektor ZER MSWiA lub osoby przez
niego upoważnione, wydając przedmiotowe decyzje, również rażąco naruszył przepis art. 33 ustawy emerytalnej w
brzmieniu nadanym przez art. 4 ustawy
z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 715).
Treść art. 33 została ustalona przez prawodawcę już po nowelizacji ustawy emerytalnej. Jednakże nowelizacja została
wprowadzona do ustawy FUS i ustawy
emerytalnej jako następstwo wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego
2012 r. sygnatura akt K 5/11. Istotą art.
33 ust. 1 ustawy emerytalnej jest ograniczenie wzruszalności prawomocnych decyzji organu emerytalnego, w tym ZER
MSWiA, ustalających prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość
świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia. Ustawodawca uznał, że prawomocność (trwałość) decyzji, niezależnie
od jej przedmiotu wymaga aby przesłanki
jej wzruszenia były precyzyjnie określone. Jeżeli uzasadnieniem trwałości ma
być zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, to

D
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należy gwarantować tę trwałość przede
wszystkim przez niedopuszczalność ponownej, odmiennej oceny raz już ocenianych dowodów. Art. 33 ustawy emerytalnej, w ust. 1 pkt 1- 6, wskazuje enumeratywnie wszystkie te okoliczności
(przesłanki), których wystąpienie może
spowodować uchylenie lub zmianę decyzji emerytalnych i rentowych. Żadna z
tych przesłanek nie uzasadnia wydania
nowych decyzji obniżających świadczenia. Należy wyraźnie wskazać, że nową
okolicznością i nowym dowodem nie jest
"nowe prawo", określające kryteria obliczania wysokości emerytury (to jest art.
15c ustawy emerytalnej).
Art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej
zobowiązuje organ emerytalny do wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie
ponownego ustalenia wysokości świadczenia, ale zarazem nie przesądza wyniku tego postępowania. Nie zakłada więc,
że zostanie ono zakończone wydaniem
nowej decyzji w przedmiocie, w jakim to
postępowanie wszczynano. Zawiadamiającemu stowarzyszeniu nie są znane
przypadki, w których decyzja taka nie
zostałaby wydana. Tymczasem organ
emerytalny otrzymał tylko prawo do
wszczęcia z urzędu postępowania w
przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń i w toku tegoż postępowania po ustaleniu, że nie zachodzą w
każdym konkretnym przypadku żadne
przesłanki przewidziane .w art. 33 ustawy emerytalnej, winien to postępowanie
umorzyć.
Ze względu na treść przepisu art.
11 ustawy o emerytalnej w związku z art.
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.
Dz. U. Z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) zwana dalej „k.p.a” i z uwagi na treść art. 2
ust. 1 ustawy nowelizującej organ emerytalny, mając obowiązek wszcząć postępowanie z urzędu w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości świadczeń oraz
w związku z tym, mając obowiązek wydania postanowienia o wszczęciu takiego
postępowania, postanowienia takiego nie
wydał, a więc i nie wszczął postępowania
w ustawowo zakreślonym przedmiocie,
lecz nowe decyzje o ponownym ustaleniu
wysokości emerytury wydał poza tego
rodzaju postępowaniem.
Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a organ był zo-

bowiązany do niezwłocznego powiadomienia świadczeniobiorców o wszczęciu z
urzędu postępowania w sprawie zmiany
decyzji emerytalnej. Z pewnością nie
można uznać za spełnienie powyższego
obowiązku zapisu w pouczeniu do przesłanych decyzji, brzmiącego „biorąc pod
uwagę zbieżność czasu wszczęcia z urzędu postępowania i wydania niniejszej
decyzji należy niniejszą decyzję traktować, jako informację .w przedmiocie
wszczęcia i zakończenia postępowania”.
Jednocześnie, w myśl art. 13a ust.
1 ustawy emerytalnej, to „na wniosek
organu emerytalnego Instytut Pamięci
Narodowej sporządza informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy". Toteż nieuzasadnione jest twierdzenie organu, iż momentem wszczęcia postępowania było otrzymanie informacji z
IPN, a nie wysłanie do IPN wniosku o jej
sporządzenie.
W świetle powyższego należy również uznać, iż postępowanie administracyjne przeprowadzone przez organ dotknięte zostało oczywistą wadą prawną
poprzez niezastosowanie przepisów art.
10 §1 k.p.a. stanowiącego, że „Organy
administracji publicznej obowiązane są
zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań”.
Stowarzyszeniu nie są znane przypadki, w których Dyrektor ZER MSWiA
lub upoważnione przez niego osoby, po
wszczęciu postępowania w sprawie emerytalnej umożliwiłby świadczeniobiorcy
przedstawienie swoich racji i argumentów i dopiero na podstawie całokształtu
dowodów podjął decyzję emerytalną. W
zasadzie ograniczono się do informacji z
IPN o przebiegu służby jako podstawy
wymiaru nowego, niższego świadczenia.
W kontekście powyższego należy
zauważyć, że w treści Wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2012
r. (K 36/09) zawarte są następujące
stwierdzenia: „informacja o przebiegu
służby sporządzona przez IPN stanowi
tylko i wyłącznie dowód z akt osobowych
funkcjonariusza w postępowaniu przed
organem emerytalnym w sprawie ponownego ustalenia prawa do świadczenia
emerytalnego oraz jego wysokości.”

- 16 -

(Ciąg dalszy na stronie 17)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(101)2018

(Ciąg dalszy ze strony 16)

Informacja, będąc tylko jednym ze
środków dowodowych w postępowaniu
przed organem emerytalnym, w żadnym
wypadku nie rozstrzyga sprawy indywidualnej z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariusza.
Z istoty zaświadczenia jako czynności materialno-technicznej wynika bowiem, że jest ono - jak niniejsza
„informacja”- aktem wiedzy, a nie woli
IPN i nie ma charakteru prawotwórczego,
w szczególności nie zmienia zakresu
praw i obowiązków funkcjonariuszy, nie
wywołuje bezpośrednio żadnych skutków
materialnych w sferze ich uprawnień
emerytalnych, choć pośrednio może mieć
wpływ na realizację niektórych praw i
obowiązków.
Zaświadczeniem organ potwierdza
jedynie istnienie określonego stanu faktycznego na podstawie posiadanych już
danych. Rozstrzygnięciem władczym o
indywidualnych prawach i obowiązkach
byłego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa PRL jest dopiero decyzja właściwego organu emerytalnego w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do
świadczenia emerytalnego i jego wysokości.
Co więcej, to właśnie w tym postępowaniu organ emerytalny, zgodnie art.
34 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, w celu ustalenia
okoliczności mających wpływ na prawo
do świadczeń pieniężnych z tytułu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy,
przeprowadza postępowanie dowodowe i
ocenia tym samym także urzędowe poświadczenie określonych faktów zawarte
w informacji IPN. Treść informacji IPN,
stanowiącej dokument urzędowy, może
zatem ulec weryfikacji w postępowaniu
dowodowym. W myśl art. 76 § 3 KPA dopuszczalne jest bowiem nawet obalenie
domniemania zgodności z prawdą dokumentu urzędowego w drodze przeprowadzenia dowodu przeciwko treści takiego
dokumentu. Decyzja organu emerytalnego zapada więc po przeprowadzeniu stosownego postępowania dowodowego .i
podlega następnie zaskarżeniu do sądu
powszechnego.
akwestionowany art. 13a ust. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy wyłączając stosowanie
przepisów kodeksu postępowania admi-

Z

nistracyjnego do informacji o przebiegu
służby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL, wyłącza tym samym jedynie prawo do bezpośredniego zaskarżania
informacji o przebiegu służby funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL
przed IPN w trybie i na zasadach określonych w KPA.
Jak wykazano wyżej, informacja, o
której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, jest jednak równoważna z zaświadczeniem o przebiegu służby sporządzanym na podstawie akt osobowych przez
właściwe organy służb, które po pierwsze
- nie jest zaświadczeniem w rozumieniu
KPA, po drugie - nie jest rozstrzygnięciem sprawy z zakresu zaopatrzenia
emerytalnego funkcjonariusza. Nie ma
więc z całą pewnością ani charakteru
decyzji, ani tym bardziej - co oczywiste orzeczenia, podczas gdy konstytucyjne
prawo do zaskarżania dotyczy bezpośrednio decyzji i orzeczeń wydanych w pierwszej instancji.
iorąc pod uwagę całokształt unormowań determinujących postępowanie
w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych i ich wysokości, należy stwierdzić, że osoba, której dotyczy kwestionowana regulacja, nie
jest pozbawiona generalnego prawa do
zaskarżania. Informacja o przebiegu
służby byłego funkcjonariusza organów
bezpieczeństwa PRL, mimo braku możliwości bezpośredniego zakwestionowania
jej treści w postępowaniu przed IPN przez
funkcjonariusza, którego informacja dotyczy, podlega nie tylko weryfikacji w postępowaniu przed właściwym organem
emerytalnym, ale przede wszystkim podlega wszechstronnej kontroli sądowej w
postępowaniu wyjaśniającym. W razie
bowiem zaskarżenia decyzji organu emerytalnego o ostatecznym ukształtowaniu
praw emerytalnych funkcjonariusza rozstrzyga co do istoty sąd powszechny, który nie jest prawnie związany treścią tej
informacji.”
ając na uwadze powyższe informacja zawarta w treści pouczenia do
decyzji (o czym wyżej) o jednoczesnym
wszczęciu i zakończeniu postępowania w
sprawie ponownego ustalenia wysokości
emerytury
faktycznie
zamknęła .świadczeniobiorcom drogę do uczest-

B
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nictwa w tym postępowaniu i do przedstawienia dowodów.
Tymczasem istnieje wiele przykładów
świadczących o tym, że racje takie
winny być uwzględnione przez Dyrektora ZER MSWiA lub osoby działające z
jego upoważnienia.
ednym z nich jest sytuacja kobiet
funkcjonariuszek, które pełniąc służbę przed 31 lipca 1990 r., a więc w okresie PRL, przebywały na urlopach wychowawczych. Wszystkim tym kobietom Dyrektor ZER MSWiA lub osoby działające z
jego upoważnienia obniżyły emeryturę
również .za okres przebywania na tych
urlopach,
a
IPN
wystawił
„zaświadczenia”, z których wynikało, .że i
w okresie opieki nad małym dzieckiem
pełniły służbę w organach bezpieczeństwa Państwa. Część kobiet dotknięte
zostały obniżką emerytur za kwestionowany okres już wcześniej, tj. w 2009 r.,
po uchwaleniu ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U.
Poz.145). Również część z nich odwołała
się wówczas do sądu. Wszystkie orzeczenia, które ostatecznie zapadały (jeżeli nie
w pierwszej, to w drugiej instancji)
uwzględniały racje kobiet. Przykładowo w
uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego
w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 stycznia
2013 roku, sygn. akt III AUa 1645/12
znajdujemy co następuje.
- Sąd Apelacyjny wskazuje, że
„uzupełnił w sprawie .postępowanie dowodowe i zażądał z IPN akt personalnych
skarżącej. Z nich wynika,(...) iż w okresie
służby korzystała ona z urlopu wychowawczego, w trakcie którego nie pełniła
żadnej służby w organach bezpieczeństwa państwa, (...)”.
- Sąd Apelacyjny podkreśla, że
okres urlopu wychowawczego w związku
z opieką nad dzieckiem należy traktować
jako okres służby funkcjonariusza – kobiety, czyli okres pozostawania w stosunku służbowym.

J

- Okres służby, a także okres służby równorzędnej, zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 7 ustawy zaopatrzeniowej stanowi
wysługę emerytalną.
dalszej części uzasadnienia swojego wyroku Sąd Apelacyjny wskazuje, cyt.: „Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że okres urlopu wychowawczego
udzielony funkcjonariuszce organów bezpieczeństwa państwa w celu sprawowania opieki nad małym dzieckiem winien
być uznany za okres, w którym funkcjonariuszka nie pełni służby w organach
bezpieczeństwa państwa (podobnie jak
pracownica nie świadczy w tym okresie
pracy) w rozumieniu art. 15b ust. 1
ustawy zaopatrzeniowej. Według Sądu
Apelacyjnego skoro w okresie korzystania z urlopu wychowawczego pracownik
jest zwolniony z obowiązku świadczenia
pracy, to korzystająca z takiego urlopu
funkcjonariuszka jest zwolniona z wykonywania obowiązków służbowych. Pozostaje ona w stosunku służby, zachowuje
status funkcjonariuszki, jednakże nie
realizuje zadań przynależnych do określonego stanowiska służbowego, tym samym nie pełni służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 15b
ust. 1 in principio ustawy, skoro realizacja zadań na stanowisku służbowym
prawnie została jej odjęta.
Zdaniem Sądu Apelacyjnego pojęcie pełnienia służby w organie bezpieczeństwa
państwa, jakim posługuje się art. 15b
ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej, nie można przypisać innego znaczenia, niż faktyczne wykonywanie obowiązków związanych ze stanowiskiem zajmowanym w
organie bezpieczeństwa państwa, z takim
skutkiem, że znajdujące prawną podstawę zwolnienia z obowiązku realizacji zadań i ich nie wykonywanie oznacza brak
możliwości przyjęcia, iż miało miejsce
pełnienie służby w organie bezpieczeństwa państwa.
(...) Względy wykładni celowościowej prowadzą do wniosku, że ograniczenie wysokości świadczeń emerytalnych nie może
dotyczyć funkcjonariuszy, którzy li tylko
formalnie pozostawali w służbie w jednostce organizacyjnej kwalifikowanej jako
organy bezpieczeństwa państwa, ale winno obejmować tych, którzy rzeczywiście
pełnili służbę w tych organach realizując
obowiązki przypisane do stanowiska,
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które mieściły się w danej strukturze organizacyjnej. Skoro byli funkcjonariusze
ponoszą konsekwencje pełnienia służby
w organie bezpieczeństwa państwa, ze
względu na rolę tych organów, to konsekwencje te winny rozciągać się wyłącznie
na okresy służby pełnionej faktycznie,
wykonywanej, na okresy uczestniczenia .
w realizowaniu przez te organy ich funkcji”.
olejny przykład to wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia
2 lipca 2013 roku, sygn. akt III AUa
1741/12. Zdaniem Sądu II instancji nieuprawnione jest ustalenie Sądu Okręgowego, iż cały okres jej służby stanowi
służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 i o
treści tych dokumentów.
Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał, że
„okresy urlopów macierzyńskich i urlopu
wychowawczego są zaprzeczeniem pełnienia służby w organach bezpieczeństwa .państwa, powodującym ponowne
ustalenie – obniżenie – wysokości emerytury policyjnej. Wprawdzie . w wymienionych okresach odwołująca się pozostawała formalnie funkcjonariuszem określonej jednostki bezpieczeństwa państwa, ale nie może budzić najmniejszej
wątpliwości fakt, że korzystając z ustawowych urlopów przeznaczonych na
opiekę i wychowanie dziecka nie wykonywała obowiązków przypisanych do jej
służbowego stanowiska i tym samym nie
pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa”.
W konsekwencji dziesiątków, jeśli
nie setek orzeczeń sądowych, Dyrektor
ZER MSWiA zmienił zaskarżone decyzje,
w których uwzględnił okres urlopów wychowawczych jako okres, w którym funkcjonariuszki nie pełniły służby w organach bezpieczeństwa, a MSW musiało
zwrócić pieniądze, których bezprawnie
pozbawiono kobiety. W związku z omawianą nowelizacją ustawy emerytalnej z
16 grudnia 2016 roku IPN wystawił
„zaświadczenia”, z których wynika, . że w
organach bezpieczeństwa kobiety pełniły
służbę również w okresie przebywania na
urlopach wychowawczych, a Dyrektor

K

ZER MSWiA lub osoby działające z jego
upoważnienia, danych tych nie zweryfikowały. Nie zweryfikowały wobec wszystkich kobiet – a nawet nie uczyniły tego
wobec tych, które miały już wcześniejsze
orzeczenia sądów,.z których wynikało, że
w tym samym okresie w czasie urlopów
wychowawczych nie pełniły służby. Tymczasem niedopuszczalna jest prawomocna ocena raz już ocenionych dowodów.
iedopełnienie obowiązków przez Dyrektora ZER MSWiA lub osoby działające z jego upoważnienia w zakresie
przeprowadzenia postępowania doprowadziło do sytuacji wręcz paradoksalnej,
gdyż sądy w związku ze złożonymi obecnie odwołaniami w sprawach już poprzednio osądzonych (o czym wyżej) będą
się musiały wypowiadać w kwestiach będących przedmiotem wcześniejszego,
prawomocnego rozstrzygnięcia, chyba że
a priori dojdzie do głosu powaga rzeczy
osądzonych.
Przyjmując nawet, że orzeczenia
sądów (nawet masowe) zapadały w sprawach indywidualnych, .i że nie daje to
podstawy do ujednolicenia stanowiska
wobec wszystkich kobiet przebywających
na urlopach wychowawczych – to jest
pewne, że Dyrektor ZER MSWiA lub osoby działające z jego upoważnienia powinny zweryfikować „zaświadczenia” IPN
przynajmniej tym, które mają pozytywne
orzeczenia sądów i podjąć kroki w celu
pozyskania wykładni przepisów. Dane
dot. kobiet, wobec których Dyrektor ZER
MSWiA lub osoby działające z jego upoważnienia zmieniły wcześniejsze decyzje
emerytalne, które wydano w związku z
ustawą nowelizującą z dnia 23 stycznia
2009 r. i w „nowych decyzjach” ponownie
obniżył im emerytury za omawiany okres
– znajdują się w Zakładzie EmerytalnoRentowym MSWiA. Na zakończenie omawiania niedopełnienia obowiązków przez
Dyrektora ZER MSWiA w kwestii urlopów
wychowawczych funkcjonariuszek należy
przypomnieć, że jak wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy - przepisy o
systemie ubezpieczeń społecznych mają
charakter norm bezwzględnie obowiązujących, stąd niedopuszczalne są jakiekolwiek odstępstwa, poza wyraźnie określonymi. Oznacza to, że niedopuszczalne
jest swobodne kształtowanie warunków,
na jakich następuje wyliczenie wysokości
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emerytury – co w działaniach Dyrektora
ZER MSWiA lub osób przez niego upoważnionych, miało miejsce.
olejną jest sytuacja funkcjonariuszy
(emerytów), wobec których prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wydali prawomocne
orzeczenia zawierające rozstrzygnięcie, ze
nie stwierdzają wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez nich w trybie ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach
1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
Nadmienić należy, że oświadczenie miało
brzmienie „nie pracowałem, nie pełniłem
służby ani też nie byłem współpracownikiem w rozumieniu art. 3a tej ustawy,
organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 tej ustawy”. Mimo tego,
że Dyrektor ZER MSWiA lub osoby działające z jego upoważnienia, często miały
wiedzę o takim dowodzie z dokumentu
urzędowego dostarczonego przez instytucję właściwą w zakresie definiowania
(oceny) pełnienia albo niepełnienia służby w organach bezpieczeństwa państwa
(na rzecz państwa totalitarnego), zaniechali jego wykorzystania w prowadzonym
postępowaniu.
ie ma również wątpliwości, że istnieją i inne poważne zastrzeżenia co do
rzetelności postępowań. Można wysnuć
przypuszczenie graniczące z pewnością,
że wiele z tych postępowań było pozorowanych. Nie odnoszono się do argumentów przywoływanych przez poszczególnych
świadczeniobiorców
stosując
„politykę” ujednoliconego, masowego stanowiska. Świadczą o tym chociażby przykładowe pisma będące stanowiskiem Dyrektora ZER przesyłanym do Sądu Okręgowego w wyniku odwołań od decyzji
emerytalnych. Już choćby w tych przykładach bark odniesienia się Dyrektora
ZER MSWiA do kwestii podnoszonych
przez tych świadczeniobiorców, a przecież nie ma dwóch emerytów czy rencistów, których sytuacja byłaby identyczna
(w załączeniu przykładowe odpowiedzi
ZER na odwołania).
Warto również podkreślić, że nie
tylko w trakcie trwającego postępowania
Dyrektor ZER MSWiA lub osoby działają-

K
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ce z jego upoważnienia mają możliwość
weryfikowania całości dowodów w sprawie emerytalnej ale również po jego zakończeniu. Na podstawie art. 4779 §2
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, zwanej
dalej „k.p.c., w zw. z art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych może, w
ramach samokontroli, zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. Jak wynika z informacji uzyskanej z ZER MSWiA żadnego z odwołań nie uznano za słuszne, pomimo przedstawienia przez niektórych
świadczeniobiorców
bezdyskusyjnych
dowodów nakazujących zmianę decyzji.
d decyzji obniżających świadczenia,
za pośrednictwem Dyrektora ZER
MSWiA, złożyło odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych 22 015 świadczeniobiorców składając 25 900 odwołań.
Odwołania te przez wiele miesięcy nie
były przekazywane do sądu, przy czym
niektóre odwołania pozostawały w Zakładzie Emerytalno–Rentowym MSWiA ponad rok. Do dnia 18 lipca 2018 r. Dyrektor ZER MSWiA lub osoby przez niego
upoważnione nadal nie przekazali do sądu odwołań 5721 świadczeniobiorców.
Dyrektor ZER MSWiA lub osoby przez
niego upoważnione, zgodnie z art. 4779 §
2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Z
2018 r. poz. 1360, 1467), zwanej dalej
„k.p.c., jeżeli nie uznali przedmiotowych
odwołań za słuszne w całości, mają obowiązek niezwłocznego ich przekazania,
wraz z aktami sprawy, do właściwego
Sądu Okręgowego w Warszawie. Obowiązek ten wskazany jest także w art. 83
ust. 6 i 7 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887), z tym że
ogranicza ten termin do 30 dni liczony
od dnia wniesienia odwołania.
„Niezwłocznie" nie jest tożsame z
„natychmiastowo” - oznacza jednak „bez
zbędnej zwłoki”. Trudno jednak uznać, że
zwłoka taka nie nastąpiła skoro odwołania zalegały przez wiele miesięcy na biurkach lub w szafach urzędników ZER
MSWiA bez nadania im biegu, po czym
przekazywane były do zespołu radców
prawnych, co jednak nie było równoznaczne z przekazaniem ich do sądu.
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Część odwołań nadal nie doczekała się
nawet takiej reakcji Dyrektora ZER
MSWiA lub osób przez niego upoważnionych, gdyż nie dopełnili oni obowiązków,
czyli nie wykonali w ogóle bądź wykonali
nienależycie czynności nakazane przepisami wynikające z istoty pełnionej funkcji, działając w ten sposób na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. W
tym miejscu zasadne jest przywołanie
fragmentu uzasadnienia wyroków Sądu
Najwyższego z 13 grudnia 2006 r. oraz z
dnia 30 czerwca 2011 r. że, termin
„niezwłocznie” oznacza termin realny
mający na względzie okoliczności miejsca
i czasu, a także regulacje zawarte w art.
354 i art. 355 k.c. Przepisy te stanowią o
regułach i należytej staranności w wykonywaniu zobowiązań (obowiązków prawnych). Według art. 354 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
Z 2018 r. poz. 1025, 1104) Dyrektor ZER
MSWiA lub osoby przez niego upoważnione powinni wykonać swoje zobowiązanie (obowiązek przekazania odwołania do
Sądu) w sposób odpowiadający jego celowi oraz zasadom współżycia społecznego,
tj. winni kierować się wskazaniami, jak
postępować pod względem moralnym i
etycznym. W naszej opinii wstrzymywanie przekazywania odwołań do Sądu
(niezależnie od rzeczywistych motywów
takiego działania), mając świadomość
staczania się w ubóstwo tysięcy świadczeniobiorców ZER MSWiA (często w
końcowej fazie ich życia), a także ludzkich tragedii, jest gwałceniem zasad
współżycia społecznego.
odnoszona przez Dyrektora kwestia
braków kadrowych skutkująca drastyczną przewlekłością wskazuje na bierne i mało efektywne starania w zakresie
ich uzupełnienia. Wszakże istnieją wyliczenia kosztów realizacji nowelizacji zawarte w projekcie ustawy, przesłanym w
dniu 16 listopada 2016 r. przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka do Komitetu Stałego
Rady Ministrów. Zaprezentowano tam
precyzyjnie oszacowane nakłady, jakie
poniesie MSWiA w związku z wdrożeniem
ustawy. Uwzględniały one także nowe
etaty oraz związane z tym koszty osobowe. Wykazywana wówczas determinacja
w przygotowaniu etapu wdrożenia ustawy, nie zapowiadała żadnych trudności.

P

Potwierdza to wypowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA
Dariusza Atłasa na posiedzeniu połączonych Komisji Sejmowych: Administracji i
Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 13 grudnia
2016 r. Określił on wówczas precyzyjnie
uzasadnione potrzeby finansowe ZER
MSWiA, które zostaną zaspokojone.
eraz zaś Dyrektor ZER MSWiA
stwierdza, że rozpatrywanie odwołań
jest procesem czasochłonnym, wymagającym działania wielu pracowników Zakładu, a w Zespole Prawnym zatrudnionych jest obecnie (tylko) siedem osób.
Osoby te muszą przecież merytorycznie
rozpatrywać odwołania pod względem
prawnym. Jednakże w rzeczywistości w
odpowiedziach ZER MSWiA na odwołania
przesyłanych do świadczeniobiorców
wraz z pismem sądowym brak tego, co
jest prawnym obowiązkiem pozwanego,
tj. konkretnego odniesienia się do przedstawionych zarzutów wobec skarżonej
decyzji Dyrektora ZER MSWiA (art. 127
k.p.c.). Kwestia ta była szerzej opisana
we wcześniejszej części zawiadomienia.
W treści art. 231§ 1 k.k. ustawodawca
zawarł, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub
nie dopełniając obowiązków, działa na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Przestępstwo to musi być zawinione
umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz
publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym)
zarówno przekroczenie uprawnień lub
niedopełnienie obowiązków (w wyniku
działania lub zaniechania).
yrektor ZER MSWiA i osoby przez
niego upoważnione są funkcjonariuszami publicznymi. Nawet jeśli Dyrektorowi ZER MSWiA i osobom przez niego
upoważnionym nie można przypisać winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim,
to wina umyślna z zamiarem ewentualnym nie budzi żadnych wątpliwości –
albowiem musieli oni wiedzieć o wielomiesięcznym zaleganiu odwołań świadczeniobiorców w ZER MSWiA i nie przekazywaniu ich do Sądu i na to się godzili.
Wiedzieli również o obowiązujących ich
przepisach regulujących postępowanie
emerytalne i nie zastosowali ich (co wykazano wyżej).
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la bytu przestępstwa niezbędne jest
także aby sprawca działał na szkodę
interesu publicznego lub prywatnego. Nie
ma znaczenia, czy nieuczciwy urzędnik
narusza dobro publiczne, jakim . np. jest
prawidłowe funkcjonowanie jego urzędu
czy też dobra określonego petenta. Jak
bowiem wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 27 października 2014 r. (sygn. akt
WA 23/14) – przedmiotem ochrony z art.
231 Kodeksu karnego jest jakiekolwiek
dobro prawne, bez względu na to, czy
należy ono do sfery prywatnej czy publicznej.
yrektor ZER MSWiA lub osoby przez
niego upoważnione odebrali niektórym byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom (tam, gdzie było to uzasadnione)
możliwość zakończenia batalii o emeryturę już na etapie postępowania w ZER
MSWiA i zachowania wcześniej przyznanych świadczeń. Innych (kobiety przebywające w okresie PRL na urlopach wychowawczych) bezzasadnie pozbawili
świadczeń za ten okres. Nie ma więc wątpliwości, że urzędnicy ci działali na szkodę interesu prywatnego. Inaczej mówiąc
spowodowali powstanie rozumianej szeroko szkody w interesie prywatnym,
obejmującej zarówno szkodę majątkową,
jak i niemajątkową w postaci krzywdy
moralnej stanowiącej znaczną dolegliwość.
nteres publiczny to odwołanie się
przez organy stosujące prawo do wartości, które są wspólne i istotne dla całego społeczeństwa, a w szczególności mają oparcie w wartościach wskazywanych
w Konstytucji RP. Postępowanie wyżej
wymienionego urzędnika i osób przez
niego upoważnionych naruszyło niektóre
zasady konstytucyjne i zasady prawa europejskiego, takie jak:
- art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zasady prawa do
sądu „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy,
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”,
- art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zasady równości wobec
prawa oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zasady demokratycznego państwa prawnego,
- art. 47 i art. 48 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Nicea 7
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grudnia 2001 r.), art. 47 KPP odpowiada
art. 6 ust. 1 i art. 13 EKPCz, zaś art. 48
KPP odpowiada art. 6 ust. 2 i 3 EKPCz.
W wyniku niedopełnienia obowiązków
Dyrektor
Zakładu
EmerytalnoRentowego MSWiA i osoby przez niego
upoważnione pozbawili tysiące odwołujących się emerytów i rencistów mundurowych prawa do sądu jako jednego z katalogu praw człowieka. Biorąc pod uwagę
fakt, .że większość emerytów, rencistów i
rencistów rodzinnych jest w podeszłym
wieku, a wielu to osoby sędziwe - pewne
jest, że część z nich nie doczeka w swoich sprawach rozstrzygnięć sądowych, co
pozostaje w bezpośrednim związku z niedopełnieniem obowiązków przez urzędników, o których mowa wyżej.
ie bez znaczenia dla bytu przestępstwa pozostaje fakt, że w wyniku
niedopełnienia obowiązków przez Dyrektora ZER MSWiA i osoby przez niego
upoważnione – zwiększyli oni pulę
spraw, które bezzasadnie trafią do sądu,
działając w ten sposób na szkodę wymiaru sprawiedliwości i jednocześnie też na
szkodę finansów publicznych.
admieniam, że Zakład EmerytalnoRentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Pawińskiego17/21, 02-106 Warszawa, dysponuje pełną dokumentacją w zakresie
wykazanego w zawiadomieniu niedopełnienia obowiązków.
arto również podkreślić, że nie tylko w trakcie trwającego postępowania Dyrektor ZER MSWiA ma możliwość weryfikowania całości dowodów w
sprawie emerytalnej ale również . po jego
zakończeniu. Na podstawie art. 477(9) §
2 k.p.c., w zw. z art. 83 ust. 6 ustawy z
dnia . 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych może, w ramach samokontroli, zmienić lub uchylić
zaskarżoną decyzję. Jak wynika z informacji uzyskanej z ZER MSWiA Dyrektor
żadnego z odwołań nie uznał za słuszne,
pomimo przedstawienia przez niektórych
świadczeniobiorców
bezdyskusyjnych
dowodów nakazujących zmianę decyzji.
świetle powyższego, uważam za
całkowicie uzasadnioną uchwałę
nr 34/VII/ZG/2018 .z dnia 26 czerwca
2018 r. podjętą przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych, a w jej wykonaniu upraw-

N
N

W

W
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nione i uzasadnione zawiadomienie Prokuratury na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1904 ze zm.), o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w okresie od 1
stycznia 2017 r. do co najmniej dnia
sierpnia 2018 r. przez Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administracji z
siedzibą przy ul. Pawińskiego17/21, 02106 Warszawa oraz inne osoby działające
z jego upoważnienia, przestępstwa określonego w art. 231 § 1 k.k. polegającego
na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień skutkujących działaniem na szkodę interesu publicznego i
prywatnego.

APEL DO POLICJANTÓW
Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych w Łodzi
dn. 9 września 2018 r.
https://www.fssm.pl/apel-uczestnikow-kord-do-policjantow

Funkcjonariusze policji!

N

osicie mundury, a na nich polskie
godło państwowe. Coraz częściej to
naprzeciw Wam stajemy dziś na polskich
ulicach, choć występujemy w obronie
tego samego, ustanowionego Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, którego ślubując, przysięgaliście
strzec. I doświadczamy z Waszej strony
represji. Widzimy Wasze działania w
służbie politycznej władzy, a nie państwa
prawa. Z oskarżenia Waszych przełożonych toczy się wobec nas ponad tysiąc
różnego rodzaju postępowań. Z pojedynczymi wyjątkami policyjne zarzuty wobec
nas są oddalane przez wciąż jeszcze niezawisłe sądy, orzekające w imieniu tej
samej Rzeczypospolitej, której ślubowaliście wierność. Nie usprawiedliwiają Waszych bezprawnych działań żadne rozkazy. Ustawa o policji jasno wyznacza granice Waszego posłuszeństwa:
Art. 58. 2.:Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia
przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej
lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby
się z popełnieniem przestępstwa.

W

ciąż czekamy na wykonanie tego
ciążącego na Was obowiązku. Wiemy, że wymaga to odwagi, której nie od
każdego da się żądać. Pierwszy z Was,
który się na nią zdobędzie, może odwrócić bieg polskiej historii.

W

szystkich Was wzywamy do zaniechania nadgorliwości. Żądajcie od
przełożonych poleceń na piśmie zawsze,
kiedy to jest możliwe. Lepiej od nas wiecie, że nikt z nich nie chce ich wydawać.
Wasi dowódcy kryją się za Waszymi plecami, tchórzliwie unikając odpowiedzialności. Wiedzą, że kiedyś przyjdzie czas
zdać rachunek. Znamy wielu z Was i
Waszej odpowiedzialności nie chcemy.
Wiemy, że kto inny decyduje.

T

ylko nieliczni z Was dopuszczają się
wobec nas brutalności. Jednak większość z Was łamie nasze prawa. Reakcją
na jedno i drugie bywa niestety wzrost
skierowanej przeciw Wam agresji. Nie
chcemy tego i robimy, co w naszej mocy,
by tę agresję powstrzymać. Nie przeciw
Wam występujemy, a przeciw tym, którzy wydają Wam rozkazy. Wiemy, że również Wy, a nie tylko my jesteśmy ofiarami tych rozkazów. Jesteśmy obywatelami
tego samego państwa, którego prawo
niszczy obecna władza. Pamiętajmy o
tym – i Wy, i my – kiedy się znowu spotkamy na ulicach.
Władysław Frasyniuk
Robert Hojda
Paweł Kasprzak
Apel zaaprobowany przez uczestników
Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych w Łodzi 9 września
2018
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ANEKS
do Komunikatu z dnia 22 sierpnia 2018 r.
(dot. rozpoczęcia zapowiadanych kroków prawnych p-ko K. Morawieckiemu)
https://www.fssm.pl/pozwy-indywidualne---uzupelnienie
W Komunikacie z dnia 22 sierpnia b.r.
przedstawiliśmy, wydaje się że w sposób możliwie komunikatywny, aktualny stan sprawy, informując o szeregu
posunięciach Federacji, w tym m. innymi o wybraniu kancelarii prawnej,
która poprowadzi procesy prywatnoskargowe o przestępstwo zniesławienia oraz w trybie cywilnym o ochronę
dóbr osobistych.
ledząc jednak wypowiedzi naszych Koleżanek i Kolegów publikowane na portalach społecznościowych i podnoszone
tam wątpliwości różnej natury, uznaliśmy za wskazane wyjaśnienie kilku kwestii związanych z działaniami prawnymi
FSSM w powyższej sprawie.
a początek, także w ramach edukacji
prawnej, kilka dodatkowych informacji dot. zasad ścigania sprawców przestępstw przeciwko czci, w tym przypadku
zniesławienia. Musimy przecież wiedzieć
o czym mówimy!
1. Pokrzywdzony (a może się nim czuć
każdy z nas), jako oskarżyciel prywatny może wnosić i popierać oskarżenie (osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika) o przestępstwo
zniesławienia z art. 212 k.k. Należy
jednak pamiętać, że w naszej sytuacji, kiedy to cała grupa została pokrzywdzona jednym przestępstwem –
zniesławieniem, nie oznacza jeszcze,
że każdy z pokrzywdzonych może oddzielnie wnosić akt oskarżenia przeciwko oskarżonemu. Inni pokrzywdzeni, do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, mogą tylko przyłączyć się do toczącego się już postępowania. Składając oświadczenie o przyłączeniu się
do takiego postępowania, pokrzywdzony zobowiązany jest uiścić tzw.
zryczałtowane koszty postępowania
prywatnoskargowego. Oznacza to, że
jeżeli w danej sprawie występuje kilku oskarżycieli prywatnych, to każdy
z nich, aby mógł występować w procesie w takiej roli, musi uiścić zryczałtowaną równowartość wydatków.

Ś

N

2.

- 24 -

Ryczałt ten wynosi obecnie 300 zł.
Ryczałt ten nie obejmuje jednak jeszcze innych kosztów, jakie ponosi
Skarb Państwa w związku z postępowaniem sądowym. Warto też wiedzieć, że w orzecznictwie funkcjonuje
pogląd, że tzw. „zasada jedności czynu” wyłącza zarówno możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku postępowań o ten sam czyn, jak i ponowne
osądzenie tego samego czynu również
w trybie prywatnoskargowym. Ujmując rzecz prościej, jeżeli jedną wypowiedzią sprawca zniesławił wiele osób
(tak jak było w naszym przypadku), a
konstrukcja tego zniesławienia jest
niepodzielna (a jest), to osądzenie
czynu na skutek skargi jednego z naszych pokrzywdzonych zamyka proces dla innych, jeżeli na czas nie
przyłączyli się oni do oskarżenia.
Niektórzy z Koleżanek i Kolegów pytają, dlaczego Federacja zrezygnowała z
wytoczenia procesów innym osobom
(publicznym), które w przeszłości
wielokrotnie dopuściły się czynów
podobnych do tego, jakiego dopuścił
się M. Morawiecki? Oczywiście nie
zrezygnowała. Ci wszyscy, którzy
uważnie śledzą informacje publikowane na stronie FSSM wiedzą, że aktualnie pozostaje w fazie realizacji
projekt pn. NIE ZAPOMNIMY. Zajmuje się nim specjalnie powołany do
tego zespół wolontariuszy FSSM. Jego celem, najprościej rzecz ujmując,
jest zebranie dostępnego materiału
źródłowego, w perspektywie dowodowego, z myślą o wytoczeniu procesów
karnych o zniesławienie oraz cywilnych o ochronę dóbr osobistych.
Oczywiście mamy świadomość, że
karalność przestępstwa ściganego z
oskarżenia prywatnego (w tym z art.
212 k.k.), ustaje z upływem roku od
czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział
się o osobie sprawcy przestępstwa,
nie później jednak niż z upływem 3
lat od czasu jego popełnienia. Nato(Ciąg dalszy na stronie 25)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(101)2018

(Ciąg dalszy ze strony 24)

miast warto pamiętać, że roszczenia
o ochronę dóbr osobistych nie podlegają przedawnieniu. Inaczej jest w
przypadku ewentualnych roszczeń o
charakterze majątkowym (np. o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr
osobistych), które, co do zasady,
przedawniają się po dziesięciu latach.
WNIOSKI:
1. Najprawdopodobniej nie ma wśród
nas nikogo, kto byłby przeciwny działaniom zmierzającym do obrony naszej czci oraz ochrony naszych dóbr
osobistych, jako byłych policjantów i
funkcjonariuszy. Nie oznacza to jednak podejmowania kroków chaotycznych, bez wcześniejszego rozpoznania
możliwości własnych oraz potencjalnych skutków, jakie mogą one przynieść. Tu nie działa przysłowie „mierz
siły na zamiary”. Nie możemy też zapominać o ograniczonych możliwościach Federacji, która nie dysponuje
środkami na tyle wystarczającymi, by
móc inicjować szerokie działania
prawne, z pewnością pożądane, lecz
obiektywnie niemożliwe do realizacji.
Wydaje się, że wielu z nas tego, jakże
istotnego faktu nie dostrzega, formułując pod adresem Federacji daleko
idące oczekiwania, z postawą roszczeniową włącznie.
2. W przypadku postępowania w trybie
prywatnoskargowym (z oskarżenia
prywatnego), w tej konkretnej sprawie, naszym celem jest doprowadzenie do uznania winnym i skazania M.
Morawieckiego, jako sprawcę przestępstwa zniesławienia tysięcy naszych Koleżanek i Kolegów i nas samych jako autorów tego tekstu. Dla
osiągnięcia takiego celu nie jest niezbędnym, ani też prawnie dopuszczalnym (jak wyżej wskazaliśmy),
skierowanie p-ko ww. wielu prywatnych aktów oskarżenia. Wystarczy
jeden spośród nas – oskarżyciel prywatny, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, oraz (ewentualnie) kilku innych
pokrzywdzonych przyłączających się
do tego postępowania. Pamiętajmy
jednak o kosztach!!! Z tego też powodu Federacja przyjęła na siebie zadania organizacyjne związane z przygo-

3.
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towaniem takiego procesu i wsparciem „naszego” oskarżyciela prywatnego. Uwarunkowania procesowe
wskazane wyżej, co oczywiste, dotyczą jedynie sprawy p-ko M. Morawieckiemu. Nie ma żadnych przeszkód w indywidualnym kierowaniu
prywatnych aktów oskarżenia p-ko
innym, znanym nam sprawcom przestępstw zniesławienia nas jako grupy
osób dotkniętych ustawą represyjną.
W najbliższym czasie opublikujemy
wzorzec „Prywatnego aktu oskarżenia”, do ewentualnego wykorzystania
przez tych z nas, którzy zdecydują się
na ten tryb dochodzenia swoich/
naszych racji, na podstawie art. 212
k.k. Należy jednak pamiętać o wskazanych wyżej kosztach i okresie przedawnienia ścigania tego rodzaju przestępstwa, który może upłynąć (wg.
szacunku i w zależności od sytuacji)
nie później niż w drugiej połowie
2019 r. Pamiętajmy jeszcze o jednym,
samodzielne wszczęcie postępowania
prywatnoskargowego bez pomocy
profesjonalnego pełnomocnika procesowego (adwokata lub rady prawnego), chociażby z uwagi na koszty, niesie ze sobą poważne ryzyko. Po prostu, na sali sądowej, mając naprzeciw siebie oskarżonego reprezentowanego przez pełnomocnika – profesjonalistę, możemy sobie nie poradzić.
Pojedyncze osoby z naszego środowiska, zdeterminowane i osobiście zainteresowane wystąpieniem w charakterze strony w procesach cywilnych o
ochronę dóbr osobistych, jako pierwsi powodowie, reprezentowani także
przez profesjonalnych pełnomocników procesowych, otrzymają wsparcie Federacji w maksymalnie, prawnie dopuszczalnym zakresie. Podobnie, jak w przypadku postępowania prywatnoskargowego, nie ma
przeszkód w samodzielnym kierowaniu powództw o ochronę dóbr osobistych przez dowolną, jak największą
liczbę osób z naszego środowiska
przeciwko tym przedstawicielom opcji
rządzącej, ale nie tylko, którzy dopuścili się naruszenia naszych dóbr
osobistych. Tu jednak także należy
wskazać na ryzyka związane z samodzielnym występowanie przed sądem
(Ciąg dalszy na stronie 26)
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w charakterze strony, mając naprzeciw siebie wytrawnego adwokata –
pełnomocnika pozwanego. W każdym
razie bazą źródłową do procesowego
wykorzystania będą wyniki pracy
wspomnianego wyżej zespołu FSSM
prowadzonej w ramach projektu NIE
ZAPOMNIMY.
ako Federacja nie jesteśmy w stanie
wspierać w pełnym zakresie wszystkich tych, którzy się na taki krok zdecydują. Będziemy jednak robić wszystko to,
na co nas stać. I tak w najbliższym czasie opublikujemy wzorzec „Pozwu o
ochronę dóbr osobistych”, do ewentualnego wykorzystania przez tych z nas,
którzy zdecydują się na tryb cywilny dochodzenia swoich/naszych praw na podstawie art. 24 k.c. Miejmy jednakże świadomość, że od takiego pozwu pobierana
jest opłata stała w wysokości 600 zł. Jeżeli jednak żądanie pozwu nie ogranicza
się wyłącznie do roszczeń o charakterze
niemajątkowym, jak np. nakazania opublikowania przeprosin, a pokrzywdzony domaga się jeszcze zadośćuczynienia,
które jest już roszczeniem majątkowym, wówczas pobierana jest tzw. opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości
przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł. i
nie więcej niż 100 000 zł.
iezależnie od powyższego musimy
lojalnie wskazać, że strona przegrywająca sprawę (a niczego nie można wykluczyć) obowiązana jest zwrócić swojemu przeciwnikowi - na jego żądanie –
tzw. niezbędne koszty procesu jakie poniósł on realizując swoje prawo do obrony przed żądaniami naszego pozwu. Do
kosztów tych, w przypadku reprezentowania pozwanego przez adwokata, zalicza się jego wynagrodzenie, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd
osobistego stawiennictwa strony. Szczegóły z tym związane określone są w szeregu przepisach wykonawczych dotyczących kosztów postępowania sądowego
cywilnego. I to są właśnie te ograniczenia, które w znaczny stopniu wyznaczają
ramy naszych działań. Pamiętając o tym
musimy być odpowiedzialni i przewidywać skutki naszych decyzji procesowych.

J

N

SPRAWA H.MROZIŃSKI
vs DYREKTOR ZER
https://www.fssm.pl/sprawah_mrozinski-vs-dyrektor-zer
Kol. Henryk Mroziński złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu
przez Dyrektora ZER MSWiA przestępstw niedopełnienia obowiązków
służbowych i przekroczenia uprawnień
wynikających z art. 231 §1 k.k. i w
konsekwencji z art. 271 §1 k.k. dot.
potwierdzenia nieprawdy w dokumencie, co do okoliczności mających znaczenie prawne przez wydanie decyzji
obniżającej mu emeryturę na podstawie ustawy represyjnej z 16 grudnia
2016 r.

Z

godnie z tą „ustawą” Dyrektor ZER
wydaje decyzje o ponownym ustaleniu rent i emerytur byłych funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przed 1990 r.
na podstawie dokumentacji dot. przebiegu ich służby przekazanej mu przez IPN.
To jednak nie zwalnia go od dokonania
analizy tej dokumentacji i nie pozwala na
bezkrytyczny automatyzm w wydawaniu
ww. decyzji tylko na podstawie samego
faktu otrzymania tej dokumentacji. A tak
wg kol. Mrozińskiego, stało się w jego
przypadku, gdyż, jak uważa, nie podlega
on
przepisom
ustawy
represyjnej.
Złożone przez niego w tej sprawie zawiadomienie leżało (bo trudno tu mówić o
jego analizowaniu) w prokuraturze ok.
pół roku, choć ustawowy termin to 30
dni (art. 307 §1 k.p.k.), która po złożeniu
zażaleń na jej bezczynność, w końcu wydała postanowienie o odmowie wszczęcia
postępowania. Odmowa ta została przez
kol. Mrozińskiego zaskarżona do Sądu
Rejonowego w Warszawie, na którego
werdykt, jak już wiemy, musimy poczekać do 26 października br.

Komisja Prawna FSSM
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„Hamowanie” odwołań.
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23954476,ponad-23-tys-odwolan-ws-obnizenia-emerytury-w-ramach-ustawy.html#s=BoxOpImg2

Ponad 23 tys. odwołań ws. obniżenia
emerytury w ramach ustawy dezubekizacyjnej utknęło w sądzie. Postępowania nie posuwają się do przodu, bo kilka miesięcy temu w sprawie jednego z
nich sąd zwrócił się do TK z pytaniem
o zgodność ustawy z konstytucją. Odpowiedzi na razie nie ma.
ąd Okręgowy w Warszawie musi się
zmierzyć z ogromną liczbą odwołań od
decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent "byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa". Wpłynęło ich ponad 23 tys. W sądzie powołano do tego zadania specjalną
sekcję w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych.
d odgórnych, arbitralnych decyzji o
obniżeniu emerytury odwołują się
nie tylko funkcjonariusze, ale też związani z MSW tłumacze, kryptolodzy, sekretarki, sprzątaczki, kucharze, a nawet
sportowcy. W tej grupie są też historycy,
lekarze, farmaceuci, biolodzy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego i
pracownicy pionu PESEL i łączności.
iektórzy z odwołujących się do sądu
piszą też z prośbą o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. Takich próśb
w biurze RPO jest już ponad 1600.
- Trzeba pamiętać, że co do zasady, na
wszystkich wykonawczych stanowiskach
były osoby pełniące służbę, zatrudnione
w charakterze funkcjonariusza. Z listów
do rzecznika wynika ogromne rozczarowanie tym, jak ich potraktowano - mówi
Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału do
spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W
tym czasie w MSW nie było bowiem tzw.
"zwykłych" pracowników.
- To jest ogromna rzesza ludzi, długo
można byłoby wymieniać. W tej grupie są
też powstańcy warszawscy, są osoby, które działały w opozycji – dodaje Oklejak.
RPO zajmie się kilkunastoma sprawami,
wybranymi na zasadzie reprezentatywności, w których można poruszyć różne argumenty prawne. Rzecznik nie byłby w
stanie przyłączyć się do wszystkich, bo w
Wydziale do spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy pracują tylko cztery osoby. - O

S

O

N

tym, do czego się przyłączamy, decydowało meritum danej sprawy i przebieg
służby danej osoby - wyjaśnia Oklejak.
ierwszymi sprawami związanymi z
dezubekizacją sąd już się zajął, ale są
zawieszane. Wynika to z faktu, że w jednej z nich sąd zwrócił się do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie
ustawy z konstytucją. Trybunał decyzji w
tej sprawie jeszcze nie podjął. Nie wiadomo, kiedy decyzja się pojawi.

P

RPO: Można orzekać
Prawnicy Rzecznika Praw Obywatelskich
przekonują jednak, że na orzeczenie TK
wcale nie trzeba czekać - argumentują, że
można orzekać w oparciu bezpośrednio o
konstytucję, ale też Europejską Konwencję Praw Człowieka. Jak tłumaczy Tomasz Oklejak, kilka lat temu w jednej z
podobnych spraw dotyczących emerytury
- choć nie emerytury mundurowej - zapadł wyrok korzystny dla emerytki z Polski.
Trybunał uznał wtedy, że państwo nie
może w taki sposób zmieniać decyzji w
sprawie przyznania emerytury, bo to podważa zaufanie obywatela do państwa. Nie
można też zmieniać wysokości emerytury
w dowolnym momencie, np. po 20 czy 30
latach od wydania pierwszej decyzji w tej
sprawie.
RPO chce podnieść m.in. ten właśnie argument w sprawach, do których będzie
się przyłączał. Zamierza wskazać sądowi,
że można orzekać w oparciu o Europejską Konwencję. - W konstytucji jest przepis, artykuł 91 ustęp 2, który mówi o
tym, że Europejska Konwencja ma pierwszeństwo przed ustawami zwykłymi i sądy, w mojej ocenie, mogą rozpatrzeć sprawę na podstawie Konwencji. Nie muszą
koniecznie bezpośrednio stosować konstytucji, ale mogą wypowiedzieć się, czy
ustawa nie narusza przepisów Europejskiej Konwencji, która ma pierwszeństwo
przed ustawą - tłumaczy.
"Niezwłoczność" przekraczająca rok
W całej sprawie jest jeszcze jeden wątek,
który niepokoi RPO i na który rzecznik
zwrócił uwagę ministrowi sprawiedliwo-
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ści. Chodzi o to, że emeryt, któremu obniżono emeryturę, ma prawo odwołać się
do sądu. Tyle tylko, że takie odwołanie
można zrobić wyłącznie za pośrednictwem Zakładu Emerytalno - Rentowego
MSW.
dwołań jest tak dużo, że część z nich
jest wysyłana do sądu dopiero teraz,
po roku od wydania decyzji o obniżonej
emeryturze.
- Organ emerytalno-rentowy powinien
niezwłocznie przekazać odwołanie do sądu. Tyle, że ta niezwłoczność w części
spraw już przekroczyła rok. Dlatego
Rzecznik Praw Obywatelskich sformuło-

O

wał wystąpienie do ministra sprawiedliwości - mówi Tomasz Oklejak.
I wyjaśnia, że obywatel może się poskarżyć na przewlekłość postępowania dopiero wtedy, gdy sprawa jest w sądzie. Ustawodawca nie przewidział bowiem, że to
instytucja emerytalna będzie zwlekać z
przekazaniem odwołania dalej. - Część
spraw jeszcze nie została przekazana do
sądu, a mimo to, o bezczynności nie może być mowy, bo takiej sytuacji nie przewidują przepisy - mówi Oklejak.
Anna Gmiterek-Zabłocka
22.09.2018

"mięcho wyborcze"
http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103454,23029842,b-oficergrom-ustawa-dezubekizacyjna-to-miecho-wyborcze.html

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam
Bodnar poprosił szefa MSWiA o
"rozważenie zmiany ustawy" dezubekizacyjnej. Wśród wniosków, które
wpłynęły do biura rzecznika są dokumenty od wdów i sierot po oficerach,
które straciły pieniądze po wejściu w
życie kontrowersyjnych przepisów.
- To draństwo ze strony państwa. Wielu
z tych funkcjonariuszy służyło przecież
w nowej rzeczywistości i teraz zabieram
im się emerytury. Znam takich ludzi,
którzy przez 25 lat służyli w nowej rzeczywistości: byli nagradzani, otrzymywali medale. I nagle taki strzał ze strony
państwa: to co robiliście było złe - komentował w TOK FM płk Krzysztof Przepiórka, były oficer jednostki GROM i
długoletni prezes Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM.
Zgodnie z przepisami kontrowersyjnej
ustawy, obniżone świadczenia dotyczą
wszystkich którzy choć jeden dzień przepracowali w strukturach SB lub MSW w
czasach PRL.
"Słabość państwa"
Zdaniem gościa Karoliny Lewickiej,
wszystko byłoby w porządku gdyby
przepisy dotyczyły tych, którzy dopuszczali się niegodziwego zachowania, "byli
draniami".
- Ale ta ustawa stygmatyzuje wszystkich, mamy odpowiedzialność zbiorową.
Po pierwsze - to nie jest państwo prawa.
A po drugie - świadczy to o słabości
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państwa. Bo to państwo ma mi udowodnić, że byłem draniem, a nie ja mam
udowodnić państwo, że dobrze wypełniłem swoje obowiązki.
Jak podkreślił płk Przepiórka, PRL w
którym kariery zawodowe zaczynało wiele osób objętych ustawą dezubekizacyjną było państwem uznawanym przez
społeczność międzynarodową. - A czy
my mieliśmy wpływ na to, że żyliśmy w
PRL? Nie. Zachód nas sprzedał, Stalin
nas zawłaszczył - żyliśmy tak jak umieliśmy i mogliśmy.
- Może chodzi o to, by kogoś zaliczyć do
tej elity, z którą PiS retorycznie walczy, i
pokazać, że ta elita została ukarana, za
wszystkie złe rzeczy, które zrobiła? - pytała Karolina Lewicka.
- Myślę że PiS działa z premedytacją, nie
powiem Prawo i Sprawiedliwość, nie
przejdzie mi to przez gardło... Ten przekaz jest dla ich wyborców, a ci wyborcy
bardzo często, trzeba to bardzo mocno
podkreślić, byli do tej pory wykluczeni
przez rządzących. Fantastycznie PiS zagospodarował tych sfrustrowanych ludzi. Efektywną metodą zarządzania jest
zarządzanie poprzez konflikt, stwarzanie
wrogów. Ci wyborcy PiS muszą dostać
od czasu do czasu „mięcho wyborcze”. I
PiS to robi m.in. ustawą dezubekizacyjną - stwierdził były oficer jednostki
GROM.
oprac. Anna Siek
15.02.2018

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(101)2018

Sygn. akt III AUz 821/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 sierpnia 2018 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:
Przewodniczący - Sędzia: SA Magdalena Kostro-Wesołowska (spr.)
Sędziowie:
SA Bożena Lasota
SA Agnieszka Ambroziak
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 sierpnia 2018 r. w Warszawie sprawy NNNN
przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

o wysokość emerytury policyjnej
na skutek zażalenia NNNN na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sekcji ds. odwołań od decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom
pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa
z dnia 11 czerwca 2018 r.
sygn. akt XIII 1U 1668/18
Postanawia:
uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie XIII Wydziałowi Ubezpieczeń Społecznych Sekcji do spraw odwołań od decyzji zmniejszających wysokość
emerytur i rent byłym funkcjonariuszom pełniącym służbę na rzecz totalitarnego państwa:
UZASADNIENIE
Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c., zawiesił postępowanie w sprawie o sygn. akt XIII 1U 1668/18 z odwołania NNNN od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lutego
1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Anty korupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. Państw w ei Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.) - dalej jako: „ustawa zaopatrzeniowa”.
Zdaniem Sądu Okręgowego, wystąpienie z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o
sygn. akt XIII 1U 326/18 o zbadanie zgodności z Konstytucją zastosowanych przez organ emerytalny przepisów
prawa materialnego uzasadniało zawieszenie niniejszego postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c.
Postanowienie to zostało zaskarżone zażaleniem przez
całości.
W uzasadnieniu skarżąca wskazała, że w okresie od 1 kw ietnia 1987 r. do 31 lipca 1987 r. przebywała kolejno
na zaległym urlopie wypoczynkowym po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a następnie korzystała z urlopu wychowawczego Wyjaśniła również, że skierowanie jej do pracy w Wydziale Paszportów SB WUSW w NNNNmiało charakter fikcyjny, służący wyłącznie do czasowego zwolnienia etatu w Wydziale Ogólny m WUSW w BU

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:
Zaskarżone postanowienie należało uchylić.
Zastosowaną przez Sąd Okręgowy podstawa zawieszenia postępowania dotyczącego świadczeń ubezpieczonego
jest przepis art. 171 par. 1 pkt 3 k.p.c. a zatem regulacja dotycząca możliwości zawieszenia postępowania z
uwagi na wynik postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Try runąłem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Sąd Okręgowy - wystąpił z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż powziął wątpliwości, czy
art. 15 c. art. 22 a oraz art. 13 ust. 1 lit lc w zw. z art. 13 b ustawy zaopatrzeniowej w związku z art. 2 ustawy z
dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie tej ustawy są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 w zw. z
art. 51 ust. 3 Konstytucji RP z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość
świadczeń, pomimo odpowiedniego okresu służby i w zakresie w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przezeń prawa, niedziałania
prawa wstecz, powodującego nierówne traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi. którzy rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r.. skutkując ich dyskryminacja.
W sprawie odwołująca się już w odwołaniu od zaskarżonej decyzji wskazywała na okoliczności i przedłożyła
dokumenty , które mogą (choć nie muszą) mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy i co za tym idzie konieczności zastosowania przepisów poddanych kontroli Konstytucyjnej. Sąd Okręgowy nie rozważył czy okres przebywania kolejno na zaległym urlopie wypoczynkowym po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a następnie
okres urlopu wychowawczego od 1 kwietnia 1987 r. do 31 lipca 1987 r. ma jakiekolwiek znaczenie dla podjęcia
decyzji procesowej w przedmiocie zawieszenia postępowania ze względu na wystąpienie z pytaniem prawnym do
Trybunału Konstytucyjnego. Nie wynika to bynajmniej z treści uzasadnienia zaskarżonego postanowienia.
W tym stanie rzeczy zażalenie podlegało uwzględnieniu, co jednocześnie skutkowało uchyleniem zaskarżonego
postanowienia i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu na zasadzie art. 386 §
4 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Apelacyjny postanowił jak w sentencji.
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Widziane z puszczy.

SAM TEGO CHCIAŁEŚ GRZEGORZU DYNDAŁO
Janusz Maciej Jastrzębski
Do historii literatury, teatru wszedł
cytat z molierowskiej sztuki, który
wykorzystałem jako tytuł tego felietonu. Przyszedł mi on teraz na myśl, gdy
słyszę lamenty, żale, co podła władza
wyprawia z prawem, z Sądem Najwyższym, KRS-em, z Sejmem, itd… itp…
o, że władza u nas jest teraz sprawowana przez ludzi podłych, nie mam
najmniejszych wątpliwości, a także podzielam oburzenie na to co wyczynia,
jednak z drugiej strony, mam pewne poczucie… nie satysfakcji, że „a nie mówiłem”… raczej żalu, że w społeczeństwie
tak często jeszcze dominują emocje a nie
zdrowy rozsądek.
Napiszę teraz coś niezbyt popularnego, ba sądzę, że ściągnę na siebie gromy, wyzwiska, grzebania w przeszłości
moich praprapradziadków, zaglądania im
do rozporków, czy po prostu przyprawiania nam gęby, wypisywania wszystkiego,
co tylko usłużnym durniom do ich chorych mózgów przyjdzie na myśl.
Nie przejmuję się tym. Całe życie byłem
niepokorny i tak mi zostało na stare lata.
Mądrzy zrozumieją to co chcę przekazać, a głupcy mogą mnie pocałować
tam, gdzie pisuary całują z nabożeństwem swojego guru.
d rem. W poczuciu bezkarności, w
przekonaniu, że mogą robić wszystko co tylko zechcą, sprawujący obecnie
władzę utwierdzili się, gdy z naruszeniem
Konstytucji, wielu zasad prawnych i kultury prawa, wprowadzili ustawę tzw.
dezubekizacyjną.
To był ich papierek lakmusowy
Ostrzegałem wówczas, nie tylko w
internecie, ale i w drukowanych wydawnictwach – nie wolno zgadzać się na
wprowadzanie odpowiedzialności zbiorowej, nie wolno przymykać oczy, by jakakolwiek ustawa łamała choćby jedną zasadę ustaloną w Konstytucji.
Nie miałem wątpliwości, że każdego, kto znęcał się nad ludźmi, łamał ich
fizycznie czy psychicznie niedopuszczalnymi metodami należy osądzić i surowo
ukarać (Ci co mnie znają od dawna, wiedzą, że chociaż moje życie wiodło mnie

T

A

różnymi meandrami, to zawsze obca mi
była brutalność, nadużywanie w jakikolwiek sposób swojej przewagi nad innymi
– brzydziłem się tym i brzydzę do dnia
dzisiejszego; czasami byłem naiwny i w
swej naiwności nie widziałem różnych
rzeczy – można mi zarzucić głupotę, ale
nie podłość).
Powtórzę, każdego drania, który
gnębił innych, należy surowo ukarać, ale
po rozpatrzeniu każdego przypadku indywidualnie.
Niezależnie od stopnia niechęci,
antypatii, nawet uczucia nienawiści – nie
powinny one przesłaniać świadomości, że
nie wolno zgadzać się na odpowiedzialność zbiorową! Bo przyzwolenie na nią to
wyrażenie zgody na to, że i mnie kiedyś
może to dotknąć!
Niewielu wówczas myślało tak jak
ja. Wielu opozycyjnych polityków, dziennikarzy, większość społeczeństwa, w którym niestety jest znaczna ilość takich,
którzy będą się cieszyli, że zdechła im
krowa, byleby tylko sąsiadowi zdechły
dwie, zacierali z radością ręce, wychwalali pod niebiosa sprawiedliwą władzę, która przywraca sprawiedliwość społeczną.
No to macie teraz tą swoją sprawiedliwość społeczną. Przecież to właśnie w
imię tej sprawiedliwości ci sami rządzący
podlece robią co chcą z sądami, z prawem, z Sejmem!
Ba nawet wojskowi, obecnie będący
w służbie policjanci, funkcjonariusze innych służb mundurowych mówili –
„dobrze im tak” albo przynajmniej machali ręką – nas to nie dotyczy!
Nie dotyczy?! Teraz już poczuli na własnej skórze, że jednak też ich to dotyczyło, i wiele jeszcze przykrych doświadczeń
może być przed nimi. Kto raz dał bandziorowi palec, musi się liczyć z tym, że
któregoś dnia urwie mu on całą rękę, i
oby na tym skończył!
Wszystkie służby specjalne i mundurowe na świecie pracują tymi samymi
metodami i służący w nich to tylko ludzie. Jedni z nich nigdy nie ulegną pokusie nadużycia władzy, którą im dano, inni, których niestety nie przesieje żadne
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klasyfikacyjne do służby sito, - ujawnią
swoje najpodlejsze instynkty, a wielu z
nich będzie robiło to dla kariery i wykazania się przed przełożonymi.
A co, może teraz ich w służbach nie ma?
– przypadek Stachowiaka nie jest ewenementem, a większość „specjalnych” np.
przesłuchiwań jest nadal słodką tajemnicą służb i nie ujrzy światła dziennego.
Chyba że zmienią się rządzący, i wezmą
się za pranie brudów swoich poprzedników.
Miejcie to uwadze obecni funkcjonariusze służb mundurowych, że historia
kołem się toczy, i może przyjść taki
dzień, iż zostanie uchwalona np. ustawa
„depisacyjna”, która w pierwszej kolejności obejmie was, bo was najłatwiej kopnąć, w społeczeństwie zawsze to budzi
najmniejszy sprzeciw.
Takie są już prawa ludzkie. W odróżnieniu od praw natury, które są bardziej
sprawiedliwe.
ieraz widzę w telewizji pewnego redaktorka przemądrzalca, zapraszanego do różnych programów, by
„powiedział co wiedział”. Jakże on się
wówczas
rozpływał
nad
tą
„sprawiedliwością dziejową” . Teraz
skomle, jaka to to brzydka jest ta władza, bo łamie prawo. Oślizgły padalec. A
takich jak on było wielu.
Znamienne, że bardziej rozważnie
do tego problemu podchodziło wielu opozycjonistów z najwyższej półki, którzy
rzeczywiście doświadczyli represji osobiście. Bo przyświecały i przyświecają im
idee szczere, a wśród nich ta, że prawo
musi być równe dla wszystkich. Natomiast najbardziej zaśliniali się ci, którzy
dopiero po 1990 roku poczuli w sobie
bohaterstwo, wyleźli z nor,wepchali się
do pierwszego rzędu największych rewolucjonistów i wystawili cycki po ordery, a
łapy po szmal.
A „sprawiedliwość dziejowa”, dosiadana przez jeźdźców niesprawiedliwości,
w zbrojach fałszu i pospolitego chamstwa, pędzi przez kraj I nie wiadomo co
jeszcze może się zdarzyć, wszak wielką
wyobraźnię ma nasza władza.

N

Powtórzę bez cienia triumfalizmu. Sam
tego chciałeś Grzegorzu Dyndało!

DOBROCZYŃCY
az Chwalipięta Matti i Broszka
z Obłudy
Spór wiedli, kto dla kraju
ma większe zasługi.
Z ust Mattiego padało co zdanie
to kłamstwo.
Twierdził, że on sprowadził
do Polski chrześcijaństwo,
Że sprawił pod Grunwaldem
przegraną Zakonu,
Że zbudował odręcznie
tysiąc szklanych domów,
A nawet sam się później
w jednym z nich urodził…
W ferworze się zapomniał,
i nawet dowodził,
Że trzy rozbiory Polski
to też jego sprawa…

R

B

roszka nie była dłużna, i jejmości
blaga
Również o pierwsze miejsce
wielce się starała:
Że Unię do porządku nieraz przywołała,
Która z jej pulchnej dłoni
potulniutko jadła
Ucząc się demokracji, od niej, abecadła.
Broszeczka Obłudeczka też się zapędziła,
Gdy o premiach dla swoich fagasów
mówiła,
Że ich broniąc stawała
w imię uczciwości,
Bo ta jest dla niej jedną
z najwyższych wartości.
I dodała, że zawsze jest pełna pokory

M

im Adrian tu się wtrącił,
do kpin zawsze
skory,
Wydrwił ich strojąc miny,
i zagłuszył krzykiem:
- A ja kraj wciąż wyzwalam,
by mógł dobrobytem,
Za pół wieku z okładem
nareszcie się chwalić,
Muszę więc co jest teraz
do reszty wypalić
Uwalniam od komuny,
smrodu demokracji,
Chociaż się odwołuję
do jej świętych racji,
Bo cel uświęca środki…:
- My też tak robimy Krzyknęli Matti z Broszką
– Lecz głównie liczymy

Janusz Maciej Jastrzębski
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Muza Poety

Tutaj na pomoc boską.
I z kasy państwowej
Wpłacamy w tej intencji
w kasie rydzykowej.

Nie wierz Dziewczyno,
gdy Ci poeta Wmawia,
że Muzą jego zostałaś.
Muza to Pegaz, czyli chabeta,
Chabetą chyba zostać nie chciałaś?!

M

atti rzekł: - Też tam płacę,
też z państwowej kasy
Bóg w wersji ojca Tadzia
na grosz bardzo łasy,
Lecz nie ma co żałować
na słuszne intencje,
Więc z wdzięcznością
całujmy ojca Tadzia ręce.

Nie ufaj, biedne Dziewczę poecie,
Bo to jest dzika, wietrzna istota.
Naprawdę wierzysz,
że kochać może
Ten, który ciągle buja w obłokach?
On gładkim słowem łatwo uwiedzie,
Lecz Ci pod stopy nie rzuci kwiatów,
Bowiem zazwyczaj
w pustych kieszeniach
Nie ma najmniejszych nawet grosiaków.
Pod Twoim oknem będzie wieczorem
Grał na gitarze stare romanse...
Gitara stara, a głos przepity,
Będą więc drażnić Cię dysonanse.

Pax wśród nich zapanował,
już jad się nie sączy,
Bo znaleźli podłoże co ich trójcę łączy.

***
Prezes, który to wszystko
obserwował z boku,
Rozstawił krótkie nóżki
i stojąc w rozkroku,
Mruknął: - Choćbyście nawet
w każdy dzień płacili,
To wasz los w mych jest rękach.
A ja w każdej chwili
Mogę wam zabrać auto
i służbową teczkę,
Czyli po prostu zdmuchnąć,
jak zużytą świeczkę.

Jego dom twórczy, to podła knajpa,
Gdzie wódka ciepła i bardzo tania,
Tam zwykle szuka na dnie kieliszka
Natchnienia, aż do białego rana.
Gdy na wycieczkę Ciebie zaprosi,
Nie będzie to zbyt miłe doznanie.
Nie pojedziecie alfa romeo,
Tylko rowerem... i ty na ramie.

Janusz Maciej Jastrzębski

MOJA MORDA ZDRADZIECKA
DRUGIEGO SORTU
Zawsze rano, gdy widzę się w lustrze,
Psychicznego zaznaję komfortu,
jak to miło mieć mordę zdradziecką
I należeć do drugiego sortu.
Wszak to znaczy, że jestem normalny,
Nie fanatyk i nie z ciemnogrodu,
Nie wystaje z obuwia mi słoma,
Z hucpiarskiego nie jestem też rodu.
Ukochanej Ojczyzny nie doję,
Praw nie gwałcę, ich zasad nie zmieniam,
W szambie haków na bliźnich
nie szukam
I wiadrami pomyj nie oblewam.
Widzę w lustrze mordę mą – jest czysta
I poczciwa… Nie jak liczne twarze,
Które chociaż pierwszego są sortu,
To się pławią w brudnym pisuarze.

Jeśli Ci obiad zaproponuje,
To nie pewno w uroczej knajpce,
Tylko podejmie „wykwintnym" jadłem W
małym fast foodzie lub w „MacDonaldzie.
Taka Cię czeka, dziewczę, „kariera"
Gdybyś oddała rękę poecie...
Lecz z drugiej strony, kto Ci opowie Piękniejszym słowem o uczuć świecie.
Kto słowo „miłość" ozdobi frazą
Tak, jak girlandą z róż lub goździków,
Kto ci tysiącem pięknych przenośni
Objaśni nocne trele słowików.
I jeszcze jedno weź pod uwagę,
Że jak wskazują dzieje ludzkości,
Gdyby nie było wśród nas poetów,
Świat znacznie gorszej byłby jakości.

Janusz Maciej Jastrzębski
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Stare aktualia.
Pamiętacie aferę podsłuchową związaną z nagrywaniem rozmów kilkudziesięciu, o ile nie większej, liczby osób z
najwyższych naszych sfer podczas
„konsumpcji” za państwową kasę w
różnych restauracjach typu „Sowa…” i
inne?
a temacie robi popularność i kasę
całkiem spora liczba ludzi, a w
„eterze” pojawia się co chwilkę, jakiś stenogram lub nagranko z kolejnej rozmowy
-spotkania (chlania konkretnie).
Ostatnie nowum, to narracja, że za podsłuchami, jako inspiratorzy, stali - zgadnijcie kto?) No Ruskie kurde!
Dobra. Nie będę tu piany bił w
kwestiach: Ruskie, nasze, PiS, Falenta
czy inny Franek. To dla mnie kwestia
wtórna, uboczna.
Ja bym tu bardziej chciał pokazać
rolę naszych polskich służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo
osób siedzących na najwyższych krzesłach (jakoś mi teraz krzesło będzie się
ciągle kojarzyło z krzesłem w Gabinecie
Owalnym w Waszyngtonie – właściwie
jego brak).
łaściwie to co teraz nastąpi to będzie szereg pytań. Tylko pytań, pytań zawierających skomplikowaną problematykę:
Jak skonstruowane są przepisy,
wytyczne – czy jak je tam zwać – w kwestiach dotyczących podporządkowania
się polityków zasadom bezpieczeństwa;
Czy służby prowadzą politykom jakieś
pogadanki, wykłady, szkolenia w zakresie ich bezpieczeństwa, w zakresie bezpieczeństwa wiedzy specjalnej, którymi
politycy dysponują;
Czy
polityk może
swobodnie
„olewać” jakiekolwiek zasady i postępować jak mu się tylko podoba – rozumiem
zatem, że nikt polityków nie dyscyplinuje
jeżeli postępują wg własnej woli;
Czy ktokolwiek ze służb analizował gdzie
sobie państwo politykierstwo ubzdurało
najlepszą dla nich oprawę (smakową?) i
postanowiło organizować ochlaje jedynie
w tych kilku knajpach;
Jaki poziom wiedzy i intelektu mieli (mają?) szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i teoretycy od zagrożeń, którzy nie przewidzieli,

N

W

że podsłuch (w rozumieniu mikrofon,
urządzenie) może być ukryty w cukierniczce, solniczce czy widelcu, czy ewentualności, że może być wniesiony w każdej chwili lub zainstalowany wcześniej;
Czy przewiduje się możliwość
wprowadzenia zasady, że od teraz każde
spotkanie-rozmowa-konsumpcja czy inny pochlaj naszych vipów będzie się odbywał w specjalnym pomieszczeniu zbudowanym ze szkła, jeść będą i chlać ze
stołu ręcamy i bez widelców (te poszły do
Francji), a siedzieć będą bez ubrań (na
golasa) by sami się nie nagrywali. O ile
już to nagrywać ich będą nasze służby –
o ile tego nie robiły.

Tyle tego.

J

a właściwie się tym naszych gigantom
intelektu ( mowa o naszych politykach) nie dziwię. Mało im płacą więc idą
se pochlać za państwowe. Przy okazji dupę obrabiają tym, których akurat na spotkaniu-ochlaju nie ma.
Są oni takie ważne, że nic ich nie obowiązuje? Że jakiekolwiek zasady mają w
d...? Za to dziwię się służbom. Bo tu to
służby dały przysłowiowej dupy. A z
przywołaniem konkretnych to BOR i
ABW.
a parę lat temat „podsłuchy u Sowy”
będzie materiałem do szkolenia nowych adeptów sztuki służb specjalnych.
A może Panowie nie szukajcie winnych
poza krajem? Może potykacie się o własne sznurowadła?
Idę coś wypić, bo tego się nie da na trzeźwo rozpatrywać.
Na marginesie tych decyzji ad zmniejszenia nam emerytur, to Wam powiem, że
domyślam się podłoża tych decyzji: te
nowe chcą nas głodem brać byśmy wyzdychali i nie mogli się śmiać z ich udawania, że są służbami specjalnymi. Ha
ha ha…!

Z
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Nie jesteśmy żadnymi zdradzieckimi
mordami!
Nie jesteśmy ostatnim sortem!
Nie uważamy się za żadnych
„przeklętych”!
Kiedyś i na naszej ulicy zaświeci słońce!
Popełniłem 2018-09-20
Mietek Malicki
Krzyżak zamieszkały na Warmii.
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Bez tytułu
Z pisaniem jest tak, że trzeba mieć
jakąś motywację, mieć chęć do napisania właśnie tego co chciałbym powiedzieć innym. Otóż do dziś nie miałem.
chęci napisania czegokolwiek, poruszenia jakiegokolwiek tematu. Ale już
mam. Nawet mam pomysł na kilka tematów-wątków ale pewnie nie wszystkie tu wyłożę.
Dawno, dawno temu, w niezbyt odległej galaktyce…
o kilku miesiącach mojej pracy w
nowych strukturach służb usłyszałem od jednego z Kolegów takie zdanie :..„ Klucz do zjednoczenia Niemiec
leży w Warszawie” – była to jesień 1990
roku.
Jakoś nie bardzo ten klucz w tej
Warszawie był i nie za dużo (albo i nic)
Warszawa miała do gadania w temacie.
No ale tak chcieliśmy, tak chcielibyśmy
by miała.
Dziś Niemcy są dla nas najważniejszym partnerem gospodarczym i do niedawna mogliśmy się do nich „przytulać”
w działaniach politycznych w łonie Unii
Europejskiej. W jednych tematachproblemach od Niemiec się oddalamy
( od UE takoż), w innych – historycznych
zwłaszcza i na użytek wewnętrzny – widzimy Niemcy inaczej a przynajmniej
„zapominamy” o roli Niemiec, zauważając
„prawie” że II w. św. wywołali Ruskie.
Ale nie w tym sprawa. Aczkolwiek sytuacja poniżej wprost pod powyższe stwierdzenia pasuje.
uż kilka razy pisałem o pomniku Wyzwolenia Ziemi WarmińskoMazurskiej (pierwotnie zwanym Wdzięczności Armii Czerwonej) w Olsztynie, popularnych
„Szubienicach”,
który
„uchował”
się
nie
dzięki
jakiejś
„wdzięczności”
czy,
jakiemuś(??)
„wyzwoleniu”, ale dzięki maniu (bo
wszakże jest „ za niemanie świateł”) ręki
Dunikowskiego przy tworzeniu.
Obecnie widzę, że powrót do
„wojny” o Pomnik sukcesywnie powraca.
Istotne jest w tym aby wyraźnie powiedzieć, że autorzy tekstów w prasie o Pomniku mają jeden, jasno określony cel:
zaorać!
Cel jasny od początku dla IPN
(chyba nie muszę wyjaśniać co to za

P

J

skrót) ale nie tylko bo ostatnio bardzo
popierany przez lokalne medium prasowe
a zwłaszcza osobiście zaangażowanego w
temat redaktora naczelnego (co istotne
ów Pan jest wrogiem wszystkiego co poPeeReLowskie wśród pomników na Warmii i Mazurach). Wklepcie nazwisko redaktora to wam wyjdzie na temat których pomników pisał. I jak pisał. Wyborcza też ostatnio Pomnikiem się zajęła – w
aspekcie tablicy opisującej tło wyzwalania Prus Wschodnich (IPN nie zgadza się
z wersją opracowaną przez władze samorządowe). Tyle, że Pan Redaktor lokalnego medium przebija w argumentach
przeciwko Pomnikowi nawet IPN. Co zaś
do owego opisywania „tła” ówczesnych
wydarzeń i sytuacji to jest to chyba wynalazek czysto nasz, czysto polski. Kiedyś – lata 90-te - były to komentarze
wprowadzające przed emisjami odcinków
seriali: „Czterej pancerni i pies” i
„Stawka większa niż życie”. Tak, tylko w
Polsce możliwy jest poważny ( z założenia) komentarz do fikcji (literackiej czy
filmowej).
Czyżby obawa o możliwość rozwiązań ustawowych w kwestiach nacji kapitału (własności) w mediach? Dlatego tak
lokalne medium stara się wpisać w narracje aktualnie rządzącej partii? Dlatego
też lokalne najważniejsze medium tak
otwarcie (i w wydźwięku negatywnym)
zaczęło pisać o aktualnym Prezydencie
Olsztyna (nie mam nic do Olsztyna ani
tym bardziej do Prezydenta Olsztyna) i
najpoważniejszym kandydacie na to stanowisko w najbliższych wyborach? Doszło do tego, że jedno z „wolnych i niezależnych” mediów (pomniejszych i chyba
jedynie istniejące w necie) określiło nasze
największe lokalne medium następująco:..” Najbardziej wazeliniarska gazeta w
kraju, od kilku dni krytykuje władze
Olsztyna”. Jeżeli jeszcze do niedawna
opozycja wobec PO (mowa o owym
„wolnym i niezależnym” medium), a dziś
wreszcie mająca u władzy wymarzoną
partię, tak ocenia nasze najważniejsze
lokalne medium, to coś w tym musi być
na rzeczy. A może Pan redaktor naczelny
za mało wazeliny używa albo wprost
przeciwnie za dużo?
Pan redaktor naczelny owego lokalnego medium zaczyna zapominać, że Polska – jak już mówimy o tym - miała w
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roku 1939 dwóch agresorów: Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki. O ile w
narracji – nie tylko redaktora naczelnego
- jeden z agresorów nadal występuje, to
drugi dziwnie znika, a jego rola i zbrodnie są systematycznie umniejszane bądź
pomijane. Tak, ten który pozostaje to nasi odwieczni, wieczni i na wieczność wrogowie, czyli RUSKIE. Co ciekawe Ruskie
to dziś wróg Ukrainy (uwaga ta nie ma
absolutnie żadnego znaczenia ani nie ma
na celu wywoływanie skojarzeń). Obchody napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę – 1 września 1939 - powoli są pomijane i schodzą na dalszy plan innych
ważnych wydarzeń w tym dniu, za to 17.
września 1939 staje się najważniejszą
datą w historii Polski. Nie jest ważna
agresja i okupacja a późniejsze zniewolenie – co aktualnie urosło do tematu najważniejszego
skut kującego
ideą
„wyklętych”, „bojowników” o wolność i
niepodległość i innymi pokrewnymi
„patriotycznymi” ideami.
A powinno być – że PAMIĘTAMY o
wszystkich datach w historii Naszej Ojczyzny.
ilka lat temu w owym medium lokalnym (wersja internetowa) znalazł się
tekst jakiegoś pseudohistoryka amatora,
który aż pojechał do Niemiec by porozmawiać ze świadkiem wyzwolenia Bisztynka (siedziba jednej z gmin w naszym
regionie) przez pododdziały Armii Czerwonej – wkroczenia do Bisztynka żołnierzy radzieckich (a jak wszystkim wiadomo Warmia i Mazury od momentu stworzenia świata należały do Rzeczpospolitej
Polskiej, jak i Wilno czy Lwów). Ważne
jest przy tym, że ów świadek miał w tamtej chwili 6 chyba lat – co autor w tekście
wspomniał. Ciekawe też, że ów „świadek”
widział wiele faktów z ówczesnych wydarzeń a zaistniałych (jednocześnie) w różnych miejscach niewielkiego Bisztynka.
Ale 6 letni dzieciak? Napisałem wówczas
w komentarzach coś na ten temat i autor
(również w komentarzach) przyznał mi
rację ale. swojego „wypracowania” nie
zmienił. Tenże „świadek” wydarzeń miał
także jakieś dziwnie antyrosyjskie spojrzenie na wszystkie zaobserwowane kiedyś wydarzenia. Może i „nabył” takowe z
czasem, bo w końcu deklarował się jako
Niemiec, a Ruskie byli jego wrogami. Tyle
że jakoś chyba to Niemcy napadły na

K

Polskę i na Ruskich więc jawi mi się, że
agresorem i sprawcą ludobójstwa na obu
narodach były Niemcy.
est tego odwracania kota ogonem
sporo w mediach i robienia z klęski
zwycięstwa i na odwrót.
Czytam, że embargo na dostawy
żywności z Polski wprowadzone przez
Rosję (w odpowiedzi na restrykcje ze
strony UE - w tym i Polski – za agresję
na Ukrainę) absolutnie polskim producentom żywności nie zaszkodziły a wręcz
przeciwnie, bo eksport żywności na innych nowych kierunkach wzrósł. Ciekawa jakaś nowa ideologia.
I dobrze ale gdyby obok tych innych kierunków byłby jeszcze kierunek
ruski to nasi producenci (i państwo) rosło w siłę.( a ludziom żyłoby się dostatniej…) - na jabłkach i świninie. O kartoflach i cebuli nie wspomnę.
Za chwilkę przeczytam, że podpisywanie umowy międzynarodowej przez
prezydentów dwóch supermocarstw w
gabinecie jednego z nich i udostępnienie
gościowi skraju swojego biurka, by papier podpisał, to przejaw nowoczesnych
zmian w dyplomacji. Nowoczesności w
polskiej dyplomacji chyba? Bo dopuszczenie kogoś do swojego biurka to zaszczyt dla…dopuszczanego- czyli nowe
kanony dyplomacji wg Czeputowicza.
akie tam zwidy jakieś dodatkowo.
Pozwólcie, że nawiąże do Lema a to z
tego powodu, że Lem to dla mnie najlepszy autor (na poezji się nie znam i mnie
za bardzo ona nie pociąga, dlatego wolę
prozę). Lema. czytam zaś bez skrótów –
to dzisiaj takie modne, zwłaszcza gdy się
czyta publicznie (skróty modne). A na
marginesie: skoro Lema czytam, a Lem
to Żyd, przeto i ja jakiś niepewny chyba.
Otóż nawiązuję do Lema. z przyczyn/powodów fantazji – wizji przyszłości, których On jest mistrzem.
Jawi mi się zatem otóż taka wizja
przyszłości. Niedalekiej przyszłości.
Wreszcie normalność, ale aby nastąpiła całkowita normalność należałoby
winnych ukarać. Winnych! Za przestępstwa! Konkretne przestępstwa, a nie tak
jak nas za „przestępstwo” pracy/służby
na rzecz totalitarnego państwa. Przyznać
trzeba, że się starano i stara o to do dziś
aby skazać, jak najwięcej z nas. Ale…cuś
kurde nie bardzo wychodzi. Skazać nie

J

T
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da rady ale po gaciach dać, gdy się władzę ma można.
Ale wizja była inna.
tóż „widzę” procesy. Widzę skruchę,
widzę usprawiedliwienia, że… kazano, musiałem, robiłem to dla rodziny, że
byłem zmuszany ustawę podpisać. Buta
znikła. Po napuszeniu się nie ma śladu.
Zadęcie kościołowe nic nie daje. Koniec
świata…dla niektórych.
My nigdy nie używaliśmy takich
usprawiedliwień.
Oczywiście to była wizja ale jakże
prawdopodobna.

No po prostu musiałem to napisać. I nikt
mnie nie zmuszał.
Aha i jeszcze coś. Jeżeli nie będzie
opadów to nie będzie grzybów.
Ale wybory będą. Trzymam kciuki
za naszą Koleżankę!
PS: Wybaczcie proszę pewien brak konkretów w sposobie opisywania pewnych
podmiotów. To z dbałości o to aby ani
mnie ani tym bardziej OBI nie brał na
tapetę żaden papug czy inny prokurator.
Popełniłem 2018-09-19
Mietek Malicki
Krzyżak zamieszkały na Warmii.

Moralność? Która?

związkiem zawodowym lub związkiem
wyznaniowym) i przekazuje tymże informacje o charakterze działań swojej formacji.
unkcjonariusz Policji – służb specjalnych lub żołnierz Wojska Polskiego nie zgadza się z kierunkiem polityki państwa i w „proteście” zgadza się na współpracę z wywiadem obcego państwa.

O

Kilka faktów.
Czas: przed rokiem 1989 – mamy PRL
Funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
lub Służby Bezpieczeństwa (albo żołnierz Ludowego Wojska Polskiego) nie
zgadza się z ówczesnym kierunkiem
polityki państwa i w proteście pisze
raport i odchodzi ze służby.

F

unkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
lub Służby Bezpieczeństwa (albo żołnierz Ludowego Wojska Polskiego) nie
zgadza się z ówczesnym kierunkiem polityki państwa i w „proteście” nawiązuje
kontakt z organizacją (partią, stowarzyszeniem, związkiem zawodowym lub
związkiem wyznaniowym) i przekazuje
tymże informacje o charakterze działań
swojej formacji.
unkcjonariusz Milicji Obywatelskiej
lub Służby Bezpieczeństwa (albo żołnierz Ludowego Wojska Polskiego) nie
zgadza się z ówczesnym kierunkiem polityki państwa i w „proteście” zgadza się
na współpracę z wywiadem obcego państwa.

F

Czas po roku 1989 – mamy Rzeczpospolitą Polską

F

unkcjonariusz Policji – służb specjalnych lub żołnierz Wojska Polskiego nie zgadza się z kierunkiem polityki państwa i w proteście pisze raport i odchodzi
ze służby.
unkcjonariusz Policji – służb specjalnych lub żołnierz Wojska Polskiego nie zgadza się z kierunkiem polityki państwa i w „proteście” nawiązuje kontakt z
organizacją (partią, stowarzyszeniem,

F

F

Efekty

W

k a ż d y m
p r z y p a d k u
„protestu” (akcentuję, że piszę o
proteście i „proteście”) funkcjonariusz
czy żołnierz popełnił przestępstwo i winien być za to osądzony i skazany.
ie znam personaliów funkcjonariuszy czy też żołnierzy, którzy odeszli
ze służby w wyniku protestu. Przypuszczam, że przed i po roku 1989 takie przypadki występowały ( i pewnie występują).
namy jednak personalia osób, które
w wyniku „protestu” w czasach przed
1989 r. przekazywały różnorodne informacje różnym organizacjom (krajowym).
Pewnie kilka takich przypadków ujawniono przed rokiem 1989 i osoby takowe
skazano. W kilku przypadkach faktów
takich nie ujawniono (nie wykryto) i dopiero w wyniku „działania” pierwszej i
drugiej ustawy represyjnej sprawcy takiego
przestępstwa
byli
zmuszeni
wszcząć działania aby obydwie ustawy
ich nie objęły. Dziś ( za czyn popełniony
po
roku
1989)
taka
osoba
(funkcjonariusz czy żołnierz) zostałby
także skazany.
nane są także przypadki przestępstwa zdrady (szpiegostwo), której do-

N
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konały osoby w wyniku „protestu”. Z
tym, że jedne osoby wyroki za swoje czyny odsiedziały zaś inne cieszyły się wolnością lub były odznaczane wysokimi
orderami i awansowane. Istotne jest przy
tym na rzecz jakiego państwa dany osobnik dokonał zdrady Polski. Jeżeli na
rzecz Rosji to wiadomo, że pudło i infamia dożywotnia, jeżeli na rzecz USA to
bohater i wzór do naśladowania.
Czy aby rzeczywiście naśladowania?
rzypadki odejścia ze służby jako protest na działanie państwa oceniam
jako przejaw wielkiej odwagi - i kiedyś
przed 1989 r. i dziś.
rzypadki zaś działań podejmowanych
w wyniku „protestów” winny być zaś
bez względu na czas i kierunek zdrady
bezwzględnie piętnowane.
Z ostatnich chwil.
Słownik najnowszy:
Ojkofobia, komprymacja, komprador,
dyfamacja tudzież (też pewnie jakieś
„zagraniczne” słowo) zdradziecka morda.
Taka tam nowomowa.

P
P

Skrucha…
Z całego serca przepraszam za moje
wredne zachowanie. Ja, który nie pałam, ze zrozumiałych względów sympatią do obecnej nowej zmiany sam
osobiście ją finansuję. I nawet nie
chodzi tu o podatki czy inne haracze.
Ja po prostu wspieram finansowo ichniego kłamcę ministranta Płaszczyka,
który, jak mu się wydaje dowodzi największą armią po USA stojącą bohaterskim frontem przeciwko niegdysiejszym naszym przyjaciołom ruskimi zwanymi.
oże odrobina konkretów. Moja pracownica, samotnie wychowująca 6cio letniego syna Bartka, po namowie
swojej rówieśniczki (31 lat życia) podpisała cyrograf o zamiarze wstąpienia w
szeregi niezwyciężonej armiji. Nawet o
tym zapomniała, ale po bez mała roku
czasu sztabowcy niezwyciężonej odezwali
się i skierowali ją na 3-y miesięczny
kurs przeszkolenia unitarnego do Zegrza. W zasadzie o niczym to nie świadczy, bowiem dopiero po ukończeniu
przeszkolenia i ewentualnym znalezieniu
wakatu może być żołnierzem, pracownikiem cywilnym wojska, w ostateczności

M

Należało by to skomentować podając to:
„więc biorąc to etymologicznie dochodzimy do konkluzji, że aprobata owych tendencji zdezorganizowała momenty abstrakcyjne”.
Taka zbitka, którą zapodał mi kiedyś zakolegowany Warszawiak (z dużej litery bo
fajny chłopak). No i ten no, komprador –
ale nie ojkofob czy. uprawiacz komprymacji wespół z dyfamacją (czyli rodzaj
defloracji przez perforację).
PS
A już tak na luzie. Za tego kompresora,
kompramadora czy może comodora to
można iść siedzieć? Nie? Ok. To vice versa. Półtorej raza!
Popełniłem 2018-09-25
Mietek Malicki
Krzyżak zamieszkały na
Warmii.

wstąpić do WOT-u. Ale co ja mam z tym,
wspólnego?. Otóż zwróciła się ona o
urlop bezpłatny, bowiem w czasie kursu
będzie dostawać wynagrodzenie (więcej
niż minimalne), ale, jest to cholerne
„ale”: na podstawie art. 125 ustawy o
obronności Kraju, to Ja, jako pracodawca zmuszony jestem wypłacić jej półmiesięczne wynagrodzenie, które otrzymywała u mnie w trakcie zatrudnienia.
Dlaczego ja?. Jestem z gruntu pacyfistą,
nawet swojej żony nie biję (być może z
lenistwa), a jednak zostałem zmuszony
finansować ichnie wojsko. Za jaką cholerę??!!!. Jak się okazało, są to stare, jak
to oni mówią, tfu! komunistyczne przepisy, bo nawet prywatne samochody na
wypadek stanu wojennego mogą być
nam odebrane i wcielone do armii. Takich korzystnych dla nich przepisów nie
zamierzają likwidować. A miało być inaczej. To już im tych amerykanów, Serbów, Ukraińców i temu podobnej zbieraniny nie wystarczy? To ja muszę utrzymywać ich zabawki.
hciałem machnąć na to ręką, bo wybory tuż, tuż, ale kolejny raz szlag
mnie trafia. Większość pamięta decyzje
mleczarza z SLD jak to z rękawa, czy z…
no nie ważne z czego, wyciągnął korni-
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szona, jako kandydata SLD na prezydenta. To całe otumanienie okazało się wysoce zaraźliwe. Otóż nawet w takiej mieścinie jak Giżycko ten syndrom szarańczy)* się odnajduje. Giżycki aktyw SLD
proponuje i popiera kandydata, który po
maturze opuścił Giżycko, początkowo był
w Olsztynie, a obecnie jest w Warszawie.
Do Giżycka okazjonalnie przyjeżdża w
odwiedziny do krewnych. O problemach
bieżących miasta nie ma zielonego pojęcia. Ale on jest reporterem TVN 24 (był) i
zdaniem naszych nawiedzonych lewicowych działaczy w związku z tym wykosi
wszystkich konkurentów. Paranoja do
kwadratu. Obecny burmistrz miał poparcie w poprzednich wyborach ze strony
SLD, lecz ostatnio zaczął skłaniać się w
stronę KK i … kicha. Co to komu przeszkadza? Nawet Olo obżenił się przed
ołtarzem KK ze swoją piękną Jolą. I co,
korona komuś z głowy spadła?!.
ceniając obecnych kandydatów to
jedynie obecny burmistrz jednocześnie i kandydat na nową kadencję, ma
przychylny stosunek do służ mundurowych. Przysłuchując się tym durnowatym wypowiedziom tych nie daj Boże z
jakiegokolwiek kościoła przyszłym burmistrzom, wójtom mam wrażenie, że w
łepetynach się poprzewracało. Będą rozliczać, udowadniać winy (nie wiadomo jakie) i w ogóle jak oni dostaną pieczątkę
to będzie super. No jak by wszystkich
napadła pisowska mentalność. Czysta
paranoja. A zobaczcie Mili Państwo co
robi wierzchówka nowej zmiany. Rozpuszczają np. plotki, że ministrant Płaszczyk nie będzie już dowodził armiją, że
teraz, to nawet emeryty dostaną jakiegoś
„plusa”. Kolejne deja vu. Pamiętacie o
Antosiu, Żeberku których zakamuflowano w trakcie kampanii wyborczej, a
zmartwychwstali dopiero po wygranej
PIS-u. Oni w dalszym ciągu do wyborów
podchodzą w sposób profesjonalny, marketingowy. Oni chcą wygrać wybory, aby
przejąć pełną władzę w naszym Kraju. A
co robi opozycja, a lewica zwłaszcza? Nadal uważa, że wybory wygra konkretnymi
programami, realnymi obiecankami.
Bzdura.
urne masy chcą obiecanek, chcą
nadziei, że znowu kapnie im jakiś
tam „plus”. To, że od stycznie energia
elektryczna wzrośnie, sakramencko, a co
za tym idzie praktycznie wszystko, nie

O

D

mówi się nic. Premiuszek nawet pochwalił się, że jesteśmy potęgą w rozwoju ekonomicznym. Ten humorysta przyrównał
nasz Kraj do takich potęg gospodarczych
jak: USA, Holandia, Niemcy. Po takich
wypowiedziach czuję się jak bym mydlin
się napił . Normalny człowiek nazwał by
to zidioceniem, no tak ale durne masy to
kupią.
eżimowe media nic sobie nie robią z
konkretnych zarzutów o braku
obiektywizmu. O naciąganiu faktów i ich
przekłamywaniu. Nie ma resortu, w którym nie ma już siły aby ukryć przed opinią publiczną afery i przekręty. Obsadzaniu stanowisk w systemie kolesiostwa
przy totalnym braku fachowości i wykształcenia. Co wobec tego robi słuszna
zmiana? Nie licząc się z niczym, mając
poparcie KK olewa totalnie wszystkich
oponentów nawet orzeczenia Parlamentu
Europejskiego. Ludzi dochodzących swoich słusznych praw nazywa się zdrajcami, wrogami narodu. A głoszą to tacy
spece od moralności, etyki, patriotyzmu
jak tzw. profesor prawa niedojedzoną
zwana, o Piotrowiczach, Terleckich, Karczewskich nie warto nawet wspominać.
a kampania wyborcza w moim odczuciu będzie ostatecznym sondażem w
kwestii nadziei na jakiekolwiek istotne
zmiany w naszym Kraju. Jak widać wierchówka nowej zmiany nie pozwoli na odstępstwa od swojej szaleńczej polityki i
jedynie oddolne zmiany mogą obalić ten
chocholi taniec. Ale czy się to uda ?
Ostatnio zaczynam wątpić. Osobiście
udam się na wybory, będę głosował na
kandydatów lewicy. I tylko bardzo smuci
mnie fakt, że wielu kolegów, emerytów
służb mundurowych, tym razem chce
głosować na PO. Nie docierają do nich
argumenty o tym, że to m.in. PO było za
przyjęciem bandyckich ustaw zwanych
deubekizacyjnej. Że ich obiecanki są i
będą jedynie obiecankami. Ręce opadają.
Pozdrawiam
Bohdan Makowski s. Władysława
W przypadku wygranej PISu proponuję zmianę herbu
na taki.
)* Szarańcza w swojej gonitwie dociera np. do morza i
tam topi się lecąc otumaniona jedna za drugą nie
licząc się ze skutkami.
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Integracja na Szlaku Kopernika

K

olejna autokarowa, jednodniowa, wycieczka integrująca emerytów mundurowych ze społecznością Olsztyna (8
września 2018 r.) przebiegła Szlakiem
Kopernika, a przynajmniej jego fragmentem z Olsztyna przez: Ornetę, Pieniężno i
Braniewo. „Szlak Kopernika” stworzony
został właściwie na potrzeby promocji i
turystyki, gdyż w miastach tych należących do dominium warmińskiego Wielki
Astronom bywał nadzwyczaj rzadko, jeżeli w ogóle. Tak, zarządzał Kopernik tymi terenami mając swoje siedziby główne
we Fromborku i Olsztynie - na co są materialne i dokumentarne dowody, chociażby
tablica
astronomiczna
„równonocy” ukazująca pozorny ruch
słońca. Co było potrzebne do ruszenia
ziemi z posad.
aczęliśmy od Ornety. Sporo zabytków
(kościół, ratusz, ruiny zamku) tak jak
w wielu innych miastach Prus Wschodnich zbudowanych przez Niemców. PRLowska współczesność, która przeminęła
to kotwica zezłomowanego już statku
„Orneta”, która posłużyła do zaprezentowania się części Redakcji OBI. A w Pieniężnie jest jeszcze najdłuższy, najwyższy, najdłużej używany most z 1909 r.

(30 metrów wysoki, 60 m długości) rozpięty nad rzeką Wałszą, której zaniedbane brzegi uznano parkiem krajobrazowym przez to niebezpiecznym dla spacerowiczów, co zdejmuje odpowiedzialność
władz za wypadki ewentualne.
ieniężno zabytkowe to ruiny: Zamek
Kapituły Warmińskiej, Ratusz i
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współczesność niemal, Muzeum MisyjnoEtnograficzne ks. Werbistów. To trzy
miejsca odwiedzone w tym mieście. Najdłużej, najintensywniej oglądaliśmy zbiory muzealnej etnografii. Zbiory zwożone
są z całego świata przez księży misjonarzy udających się do niewiernych mieszkańców egzotycznych krain z misją nawracania na słuszną, katolicką wiarę, w
Boga Jedynego. Niejako przy okazji zabiera niewiernym ich wytwory ludowe,
sprzęty, martwe zwierzęta i przedmioty
miejscowych kultów. Głowa krokodyla,
którą obecnie nie można by było przywieźć do Polski nie przemycając jej. A są
tam jeszcze w gablotach zdarte skóry:
ocelota, pantery, pancerników, węży, czy
skorpiona czarnego. Spore zainteresowanie budzą zbiory etnograficzne w postaci
przyodziewków z Japonii, Chin, Ameryki
Południowej… Zwrócono uwagę też na
specjalne przyrządy ochraniające penisy
podczas rytualnych tańców.
Pieniężnie jest jeszcze najdłuższy,
najwyższy, najdłużej używany most
z 1909 r. (30 metrów wysoki, 160 m długości) rozpięty nad rzeką Wałszą, której
zaniedbane brzegi uznano parkiem krajobrazowym przez to niebezpiecznym dla
spacerowiczów, co zdejmuje odpowie-

W

dzialność władz za wypadki ewentualne.
Braniewo zabytkowe to przede wszystkim
kościół pw. Katarzyny Aleksandryjskiej,
zburzony, rozbity do cna niemal w IIWŚ i
odbudowany pieczołowicie z wielkim nakładem kosztów. , 45 lat temu oglądaliśmy tamte, powojenne zgliszcza jadąc
przez Braniewo do Malborka. Nic nie
wskazywało wtedy, że zobaczymy tę katedrę w stanie budzącym zrozumiały zachwyt. W mieście jest sporo innych zabytków i 22% procentowe bezrobocie.
Historycznie Braniewo było portem połączonym spławną Drwęca z Zalewem Wiślanym i dalej z Bałtykiem przez przesmyk będący obecnie w Rosji - nadzieje
na powrót do miasta portowego to przekopanie Mierzei Wiślanej.
ęsknota za minionymi, dobrymi dla
miasta, czasy daje się ujrzeć w pieczołowitości muzealnej miejscowych zbieraczy pamiątek. Dziewięć sal muzeum
etnograficzno-historycznego zawiera także okazałe zbiory z czasów PRL. Tam nie
wstydzą się przeszłości, a starają się zapamiętać i przechować dla przyszłych
pokoleń.

T

- 40 -

Jerzy K. Kowalewicz

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(101)2018

Biskupinie i w Golubiu-Dobrzyniu
W dniach 1-2 września 2018 r. Zarząd
Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przy WSPol. W Szczytnie zorganizował wycieczkę po pięknym regionie naszego kraju - „Ziemi Pałuckiej”
ycieczkę-zwiedzanie rozpoczęliśmy
od Biskupina - osady związanej ze
starą kulturą łużycką z XIV - V wieku
p.n.e.
tanowisko archeologiczne w Biskupinie położone jest na terenie należącym do wsi Biskupin w województwie
kujawsko - pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa (na Pojezierzu
Gnieźnieńskim. Odkrycie osady było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej i europejskiej archeologii.
Badania wykopaliskowe prowadzono od
1934 r do wybuchu II wojny światowej.
Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem
kultury łużyckiej od środkowej epoki
brązu XIV w. p.n.e. po wczesną epokę
żelaza ok. V w. p.n.e. Ludność Biskupina
zajmowała się rolnictwem, rybołówstwem,
zbieractwem
i
rzemiosłem
(garncarstwo, tkactwo).
iewątpliwą atrakcją był przejazd kolejką wąskotorową - Żnińska Kolej
Powiatowa z Biskupina do stacji Wenecja
gdzie spędziliśmy noc w Ośrodku
„Przystań Wenecka”. Miejsce położone

W
S

N

jest w pięknym miejscu nad jeziorem Biskupińskim, które jest dobrze zarybione
- szczupak, okoń, leszcz, płoć, ukleja,
karp, sandacz i krasnopióra. Przed udaniem się na nocleg uczestnicy wycieczki
spędzili miło czas przy grillu na terenie
ośrodka - oczywiście były tańce i śpiewy.
dniu następnym (02.IX.) udaliśmy
się do Golubia-Dobrzynia w celu
zwiedzenia zamka powstałego w I połowie
XIV w., który pełnił rolę warowni krzyżackiej. Za swego panowania Władysław
Łokietek podjął nieudaną próbę odbicia
zamku. Dopiero zwycięstwo w bitwie pod
Grunwaldem otworzyło drogę do jego odzyskania. Wielkie zasługi w jego przebudowie położyła Anna Wazówna, otrzymując go w darze od swojego brata Zygmunta III Wazy.
wiedzone okolice są położone na terenie otoczonej zielenią i wieloma
akwenami wodnymi - jeziora, rzeki. Z
wypowiedzi uczestników wycieczki wynikało, że są zadowoleni z przebiegu i realizacji wycieczki.
Tekst i zdjęcia
Zdzisław Wnukowicz
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Zakończenie sezonu letniego Lidzbarskie Koło SEiRP każdego roku kończy
biesiadą przy grillu organizowaną w
plenerze, starając się przy tym by za
każdym razem było to w innym miejscu. Nie zawsze się to udaje ale tego
rodzaju urozmaicenie jest dodatkową
atrakcją chętnie przyjmowaną przez
uczestników biesiady.
tym roku biesiadę zaplanowano
na 15 września a jej głównymi organizatorami byli Zofia i Krzysztof Sterniczukowie. Oczywiście przy wydatnym
udziale członków zarządu miejscowego
Koła SEiRP. Kol. kol. Zofia i Krzysztof są
na emeryturze. Zosia ze służby zdrowia,Krzysiek z naszej służby, zaś w Kole
od wielu lat udziela się społecznie jako
członek komisji rewizyjnej. W odległej
ok.9 km od Lidzbarska Warmińskiego
wsi Łaniewo posiadają dosyć duże, zabudowane siedlisko i to właśnie tam przygotowano biesiadę.
mpreza była nad wyraz udana. Wzięło
w niej udział 36 osób. Przy muzyce,
różnorodnych smakowitych potrawach
przygotowanych przez gospodarzy, członków zarządu Koła, ich małżonki i przyjaciół bawiono się od godziny 13.00 do
ciemnego wieczora. Dodatkową atrakcją i
odpoczynkiem od biesiadowania było relaksacyjne wędkowanie w dość sporym i
obwitym w ryby stawie położonym na
terenie siedliska. Niektórzy koledzy
skwapliwie z tej okazji korzystali i to nawet z udanymi „braniami”. Cała tak licz-

W

I

na grupa na biesiadę dojechała i szczęśliwie z niej powróciła wynajętym autobusem.
Dobre
humory
uczestników,wspaniała atmosfera spotkania i
ciepła pogoda towarzyszyły zabawie od
początku do jej zakończenia.
spomnieć w tym miejscu należy,że
w tej miejscowości aktywnie działa
stowarzyszenie „Razem Dla Łaniewa”. Z
inicjatywy stowarzyszenia i pod patronatem Wójta Lidzbarskiej Gminy,każdego
roku, jesienią już po wykopkach organizowany jest we wsi huczny „Festiwal Pieczonego Kartofla”. Jest to impreza regionalna znana w całym lidzbarskim powiecie i poza jego granicami. W zasadzie jest
to festiwal kulinarny. Poza atrakcjami
artystycznymi, kulturalnymi i samą zabawą, podczas trwania festiwalu na licznie rozstawionych stoiskach można posmakować najróżniejsze potrawy przygotowane na bazie ziemniaka. Wspomniane
Stowarzyszenie posiada stronę internetową. W tym roku „Festiwal...”. zaplanowano na 29 września i niektórzy członkowie
lidzbarskiego Koła SEiRP również tam
będą.

W
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Miejsca przyjazne seniorom.

https://www.olsztyn24.com/news/32615-olsztyscy-seniorzy-wybrali-kolejne-miejsca-im-przyjazne.html

Organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa, które otwierają się na mieszkańców stolicy Warmii i Mazur w wieku
60+ mają szansę zostać Miejscem
Przyjaznym Seniorom. Trzeci już raz
kapituła powołana przez prezydenta
miasta i Radę Olsztyńskich Seniorów
przyznała specjalne certyfikaty. Tym
razem było ich 25. Ceremonia ich wręczenia miała miejsce dzisiaj (21.09) w
olsztyńskim ratuszu.
elem inicjatywy jest promowanie tych
podmiotów, które poprzez stosowanie
odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się
do poprawy sytuacji społecznej osób
starszych. A takich - sześćdziesięciolatków i starczych - jest w Olsztynie ponad
40 tysięcy
- Jako olsztyńscy biznesmeni dajecie
przykład postawy empatycznej, altruistycznej - zwrócił się do wyróżnionych
przewodniczący Rady Olsztyńskich Seniorów, prof. Lucjan Jędrychowski. - Dajecie innym coś z serca. Nasza wdzięczność jest przeogromna.
3 edycjach konkursu certyfikatem
olsztyńskiego Miejsca Przyjaznego
Seniorom uhonorowano 100 podmiotów.
Wśród nich znalazły się Biuro Wystaw
Artystycznych, Komenda Miejska Policji i
Pałac Młodzieży w Olsztynie.

C

W

W III edycja konkursu " Miejsca Przyjazne Seniorom w Olsztynie" wzięły udział
instytucje realizujące projekty z myślą o
osobach starszych.
Kapituła konkursu "Miejsca Przyjazne
Seniorom w Olsztynie" powołana Zarządzeniem Nr 155 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 kwietnia 2018r. w
składzie:
Barbara Szpakowska-Bartyś – przewodnicząca
Jerzy Klemens Kowalewicz – wiceprzewodniczący
Anna Żygowska – członek ROS
Regina Stachurska – główny specjalista
Sabina Dąbrowska - członek ROS
Aleksander Pieczkin - członek ROS
Barbara Nikołajuk Liberna - członek ROS

W

dniu 21 sierpnia 2018 roku przyznała następującym podmiotom
Certyfikat „Miejsca Przyjazne Seniorom w
Olsztynie”:
Kino HELIOS Spółka Akcyjna 10-576
Olsztyn ul. Piłsudskiego 16 - rabaty dla
seniorów , oraz realizacja projektu "Kino
dla Seniora
Klub Tańca Sportowego "Power Dance"
- upowszechnianie i promocja aktywności seniorów
Manufaktura Sztuki Ewa Majcher,
upowszechnianie i promocja aktywności
seniorów
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Biuro Wystaw Artystycznych - autorskie programy opracowywane pod potrzeby i oczekiwania seniorów
Baltic Group Syrena - rabaty dla seniorów
Fundacja Laurentius, - podtrzymywanie
aktywności seniorów
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska upowszechnianie i promocja zdrowia seniorów
Fundacja "Zdrowie Kobiety" - rabaty i
promocja zdrowia seniorów
Miejski szpital Zespolony w Olsztynie
- przy zakupie dwóch zabiegów w Pracowni Fizjoterapii rabat 15% dla seniorów
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, podtrzymywanie aktywności seniorów
Przedsiębiorstwo Turystyczne Mazowsze Sp. z .o.o Łeba - rabaty dla seniorów
Iwona Konewko Salon Fryzur, - 10% 15% rabatu dla seniorów
Kawiarnia "Maja" - 5% rabatu dla seniorów
Małgorzata Mazurkiewicz Fryzjerstwo
i zabiegi Kosmetyczne - rabaty dla seniorów
Księgarnia " Tak czytam"- rabaty dla
seniorów
Kwiaciarnia Kwietnik Agnieszka Rejchert, - 5- 15% rabatu dla seniorów
Salon Optyczny Na Moje Oko - 20%
rabatu dla seniorów

BASS - Iwona Wołejko, - 10% zniżki dla
seniorów na sprzęt wędkarski
Archiwum Państwowe w Olsztynie autorskie programy opracowywane pod
potrzeby i oczekiwania seniorów
Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich upowszechnianie i promocja aktywności
seniorów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski upowszechnianie i promocja aktywności
seniorów
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny - integracja
środowiska małoletnich ofiar wojny
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Wojewódzki, - integracja środowiska seniorów
Komenda Miejska Policji, - integracja
środowiska seniorów oraz podejmowanie
działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów w autorskim programie edukacyjnoprofilaktycznym "Bezpieczny Senior".
BiM Firma Usługowa Centrum Fitness
i Rehabilitacji - 10% zniżki dla seniorów
Pełna lista „Miejsc przyjaznych seniorom” Olsztyna Pierwszej i Drugiej Edycji
dostępna na stronie
https://senior.olsztyn.eu/senior/
miejsca-przyjazne-seniorom/o-miejscach
-przyjaznych-seniorom.html
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POWÓD
DO WŚCIEKŁOŚCI
Zenon Piłka do domu wrócił
rozzłoszczony.
Kopniakiem drzwi otworzył
i... w objęciach żony
Zobaczył wyblakłego, gołego
chudzinę,
Który, gdy dojrzał męża swej
kochanki minę,
Wydał krzyk przerażenia;
nie wyszedł on z gęby...
Zenon miał wyszczerzone,
zaciśnięte zęby.
Wpadł do kuchni,
szarpnięciem otworzył
lodówkę
I z tak zwanego gwinta pił
ostro żytniówkę.
Żona zaraz do kuchni
przyszła, na kolanach
Błagała go o litość owieczka
zbłąkana:
- Proszę Cię, mężu drogi, nie
bądź w złym humorze,
Raz pierwszy i ostatni w życiu
cudzołożę!
Zenon wściekłością dyszał,
twarz mu sczerwieniała.
Daj mi spokój, znów Legia
sześć-zero przegrała!

NA CO KOMU
WRAŻLIWI MĘŻCZYŹNI?
Na co komu wrażliwi
mężczyźni?...
Czy w ogóle jest sens
ich istnienia?...
Kto ich stworzył,
po jaką cholerę?...
Budzą głównie odruch
obrzydzenia.
Taki robal po świecie się t
oczy,
Nieprzydatna nikomu

gadzina,
Bo czy ktoś chce przytulić
niedojdę,
Która dzień swój
od książek zaczyna?
I miast robić
coś pożytecznego,
On zachwyca się
czarem Wszechświata,
Myśli dureń
o sensie istnienia...
A w ogrodzie nań czeka
łopata,
Grabie, szpadle... chwastów
gilotyny...
Nadwrażliwiec przed nimi
się
wzbrania,
Bowiem gamoń... nawet by
nie wiedział,
Jak należy wziąć się
do kopania.
Powabami świat wielki
Cię nęci,
A to takie składa Ci ofertę,
Byście poszli na spacer
do lasu...
Nieprzydatne jest toto
zupełnie.
Nie opielisz nim swego
ogródka,
Ni popłyniesz z takim
w rytmie walca,
Zgubi rytm, bowiem właśnie
rozmyśla.
O korzyściach przyrody z padalca.
Ni to facet, ni baba z jajami,
On pająka nawet
nie zatłucze,
Mówiąc, że też
do życia ma prawo...
Nie wrażliwe jest toto
a głupie.
Bardzo szybko żałujesz
z nim związku,
Chłop wrażliwy to głównie
kłopoty,
Więc uciekasz,
gdzie pieprz tylko rośnie,
Tak masz dość
okrutnego despoty!
Dotykiem dłoni budzę Twoje
zmysły.
Krew burzę warg lekkim
muśnięciem.
łatkami szczęścia obsypuję
ciało,
A duszę karmię miłości
zaklęciem. Marzę i
kocham, kocham
i znów marzę.
Przy Tobie płonę, bez Ciebie
usycham. Kocham
Twe oczy i uśmiech na
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W JEJ OBJĘCIACH
Przyszła do mnie późną nocą,
Gdy tulił już mnie Morefeusz,
Bóg wytchnienia
i marzeń sennych.
Wyrwała mnie
z jego objęć siłą,
Którą daje tylko
nieokiełznana namiętność.
Wsunęła się pod kołdrę
i wpiła się w moje usta,
A one puchły i pierzchły od
jej zniewalającego dotyku.
Nienasycona objęła wargami
moje uszy,
Ssała je, aż rozgrzała
Do temperatury smoły
w kotle piekielnym.
Smoła wykipiała, wylała się
z kotła
I rozlała się na moje czoło,
twarz, całe ciało.
Chciałem krzyknąć,
że w moim wieku
Nadmiar pieszczot może być
niebezpieczny,
Ale z gardła zamiast słów
Popłynęły dźwięki
z płyty winylowej,
Odtwarzanej non stop przez
pół wieku.
Igła, która tańczyła po płycie,
Rozdzierała mi gardło
na strzępy.
Narzędziem mowy stał się
mój nos,
Zamieniony w oszalałego
Wezuwiusza.
Strzelał gejzerem słów
przekształconych w lawę,
Płynącą niekontrolowanymi
strumieniami
We wszystkie strony.
Moje rozpalone ciało
Drżało jak stary bruk
Pod najcięższym młotem
pneumatycznym.
Szepnęła.
jesteś mój!
Pokochałam Cię i zostanę z
Tobą na dłużej,
Będę Cię pieścić aż do utraty
zmysłów...
I pieści.
Nikt nie jest tak słowny, jak
moja grypa.
Bywają wielkie zbrodnie na
świecie, ale chyba największą
jest zabić miłość.
Bolesław Prus
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to zaraz z niego wyłazi panisko.

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”

Śmierdzące
miejsce sprawy
Gdy sprawa nabiera dziwnego
kolorytu
i bieg jej staje się niezrozumiały, trzeba szukać jej odbytu,
w którym czyjeś paluchy
grzebały.

Plecowa odwaga
Pomimo bojaźliwej natury
u niego
pojawia się odwaga,
gdy ktoś ważny z góry plecami
go wspomaga.

i wreszcie się
tego dobić,
by ludzie, zamiast wciąż
„budować”,
zwyczajnie — chcieli coś robić.

Pieszczoch ofiarą
Niejeden usilnie się stara,
jako pieszczoch tych dawniej
u steru,
pokazać się obecnie jako ofiara
już byłego PRL-u.

Jego skromność
i łaskawość

W swej nieograniczonej
skromności
Aby rzeczywistość
uwielbia wiwatujące na jego
nie skrzeczała
cześć okrzyki
Kto nie unika złudzeń
i pozwala w swej łaskawości
i z nich się nie leczy,
budować za życia
ma wiele przykrych przebudzeń
sobie pomniki.
a rzeczywistość często
Na co zawsze go stać
mu skrzeczy.
Dla siebie jest pełen zachwytu
Fata nolentem trahunt
i choć umysł ma ubogi,
Nie ustępuj zbyt poddanie,
to zawsze wystarcza
lecz opór też z umiarem stawiaj
mu sprytu
człowiecze,
na podstawienie komuś nogi.
bo jak dawni rzymianie
A miejsce dla człowieka?
mawiali: opornego los wlecze.
Tak wiele spraw ma swój prym
Kto jest
i tyle ich w ważność się obleka,
bardziej interesujący?
czy jest więc w tym wszystkim
Ortodoksa gdzieś się skrywa.
jeszcze miejsce dla człowieka?
Interesującym dla świata,
Oby nie ostatnia nić
nie on więc bywa,
Gdy między ludźmi więzi się
lecz zwykle apostata.
rwą

Niebezpieczna iluzja

Dozna od życia kontuzji,
ten, co błądzi wielce,
gdy ulega iluzji
zawartej w butelce.

Walka o koryto
Ludzie są sposobni,
do walki
także, walką niejeden
cel zdobyto,
lecz najzacieklej wszakże ludzie
walczą o koryto.

A jednak symbole

Ludzie wpływom się opierają
i choć przeciwstawiają
im swą wolę,
to wciąż na ich życie mają
wpływ przemożny
— różne symbole.

Czy wciąż „budować”?

Język z rzeczywistością trzeba
korelować

i pęka w nich ostatnia nić
jest to oznaką złą
i trudno wtedy optymistą być.

I na drodze życia też...
Życie nierzadko częstuje nas
zdradą
więc może korzystać
z drogowego porównania
i w życiu też kierować się
zasadą
tylko ograniczonego zaufania.

Gdy za wiele srok
Kto zbyt wiele kombinuje,
chce mieć sukces z każdej
strony,
to się często okazuje,
że to program jest chybiony.

Od zaraz panisko
Polakom przywar nie brakuje,
co niejednego wystawia
na pośmiewisko,
gdy taki byle posadę obejmuje,
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On zawsze przy wodzach
Gotów, dążąc do celu,
zniszczyć wszystko po
drodze,
by wreszcie spocząć na Wawelu
i nawet tam trzymać wodze.

Skamlenie
Wielu, bez zażenowania
u Opatrzności skamle
o sukcesy,
jakby Bóg nie był od zbawiania,
ale by załatwiał ich interesy.

Bo tak mu się jawi
Niejeden mówca mniema,
że mową prawdę objawi,
choć możliwości takiej nie ma,
a tylko ona mu się jawi.

Kosze utraconych nadziei
Ludziom w życiu różnie leci,
niezależnie od wyznawanych
idei,
a w „Lotto” kosze na śmieci
są pełne ich utraconych
nadziei.

Uniwersalna słabość
Ludzie mają różne klasy,
każdy w inną szatę się owija,
ale zawsze na pochlebstwa
jest łasy.
Widać, że nawet świętych
to nie omija.

Igrzyska
zamiast przeżywania
Wartości moralne odświętnie
są traktowane.
Jak się ludziom przyjrzeć
z bliska, widać - wartości
te nie są przeżywane.
Dla wielu je zastępują igrzyska.

Powalony przez życieWykonywał coraz to ważniejsze
zadania,
a gdy życie go powaliło,
nie może uwolnić się
od pytania,
i po co to wszystko było?

Mąci, by utrącić
Gdy przy sprawie ktoś pracuje,
inny przy niej chce zamącić,
więc usilnie kombinuje
jakby sprawę tę utrącić.

Czy siła przed racją?
Zawsze byli równi i równiejsi.
Ludzie ten podział odnawiają,
więc o wszystkim decydują
silniejsi,
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,
Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW,
prowadzi nieodpłatnie doradztwo z zakresu cyfrowego
prowadzenia finansów Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Na posiedzeniu ZW SEiRP w Olsztynie zatwierdzono dokooptowanie nowych członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego powierzając im funkcje koordynatorów
działań antyrepresyjnych związanych z wejściem w życie najnowszej ustawy dezubekizacyjnej.
•

Kol. Marek Osik pełni funkcję koordynatora obejmującą Warmię i Mazury
Kontakt: tel. 723 393 030, e-mail: osik.marek@wp.pl

•

Kol. Andrzej Leszczyński, obejmuje swoim działaniem miasto Olsztyn.
Kontakt: tel. 605 549 346, e-mail: jedrusle@tlen.pl

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą drugą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00

Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, ul. Erwina Kruka 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430

Na okładce:

Strona I: Wybory Samorządowe 2018
Strona IV: Waldemar Hypś
Delegat na Walny Zjazd SEiRP
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