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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE
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Kol. Zbigniew Nowakowski
Wiceprezes i jeden z założycieli Koła SEiRP przy WSPol w Szczytnie
Z okazji 80 Rocznicy Urodzin
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie składa Koledze życzenia jak najlepszego
zdrowia i sukcesów w pracy społecznej w integracji środowiska mundurowego.
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- Andrzej Kapkowski
13 Ostatnie słowo skazanych – Sławomir Sakowski
16. List do Przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego
– Zdzisław Czarnecki
17. List do Przewodniczącej Komisji Europejskiej –
Zdzisław Czarnecki
18. List do Wiceprzewodniczącej Komisji
Europejskiej
– Zdzisław Czarnecki
19. Wybory w maju, a my w lesie
– Mieczysław Malicki
21. Apel
– Mieczysław Malicki
22. Dr Andrzej Duda – kandydat na prezydenta
– Marcin Szymański

23. Do lekarza bez kolejki, Ile to kosztuje?
– Magdalena Warchała
25. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
– Paulina Szewioła
26. Nie zawsze kłamstwo ma krótkie nogi…
- Bohdan Makowski
28. Wdowie renty zwrócono! – Małgorzata Oberlan
29. Ameryka, Królikowo, Olsztynek
– Jerzy K. Kowalewicz
30. Świętować każdy może… - Bohdan Makowski
31. Rejs w karnawale
– Józef Fikus
32. Kim jest człowiek
– Bohdan Makowski
33. FSSM RP „donosi do PE
- Mieczysław Malicki
34. Rzecznik konsumentów radzi. Umowy na odległość i poza lokalem
– Zenon Królik
35. „Kołtuny”
– Janusz Maciej Jastrzębski
38. Akademia Ruchu Funkcjonalnego
– Zdzisław Gudojć
39. Edmund Legowicz, Józef Malinowski - nekrologi

Kalendarium. Luty 2019 r.
5, 12, 19.02.26.02. - Posiedzenie Zarządu Oddziału Olsztyn
6,13, 27.02. - Posiedzenie Koła SEiRP w Olsztynie
16.02. - Wycieczka z PTTK Olsztyn
22.02. - Udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkańców „Radiowa 27’”
26.02. - Rozprawa ws dezubekizacji w SO w Olsztynie sala 224
26.02 - Spotkania z Robertem Biedroniem

Ostrzeżenie!
Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości.
Przykładowy fałszywy SMS: "Dług skarbowy nr 2891/18 zostanie wkrótce przekazany do egzekucji. Kwota do
spłaty 6,85 ZL, by uniknąć zajęcia konta (link do strony www)"
Wiadomości tego typu są fałszywe i zawierają link, który może być niebezpieczny. Otwieranie linków oraz wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować przekazanie danych nieuprawnionym osobom. Wiadomości
takie należy traktować jako niebezpieczne i je usuwać.
Źródło: Ministerstwo Finansów

Pamiętamy o Dniu Kobiet! 8. Marca pospieszymy z życzeniami.

- 3 -

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 2(118)2020 r.

Od Redakcji

W

lutowym wydaniu OBI,
zresztą jak i w poprzednich wiele miejsca poświęcono sprawom związanym z
wysiłkami prawnymi i publicystycznymi zniwelowaniu represji
„dezubekizacyjnych”. Represji na
ślepo obdzielanych śród tych,
którym z wyroków boskich i natury nakazano urodzić się tak, by
pracować i działać w określonym
przedziale historycznym w Polsce.
Coraz pomyślniejsze dla represjonowanych procesy sądowe hamowane są oportunizmem niektórych sędziów oczekujących z wyrokowaniem na wyrok Trybunału
Konstytucyjnego. Wprawdzie wyrok tego upolitycznionego gremium jest przewidywalny, zwłaszcza że sędzią sprawozdawcą TK
jest Krystyna Pawłowicz, to wielu
z sędziów czeka odkładając wydanie orzeczeń „by się nie narazić
władzy”. Teraz, kiedy już działa
sądowa ustawa kagańcowa, na
mocy której za wydanie „złego
wyroku” (czytaj: nie po myśli rządzącej ekipy) sędzia może być
karany grzywną wysoką, a nawet
pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu, odwaga zdrożała, a kręgosłupy zyskały większą
elastyczność.
Fraszka, chyba Leca:
„Przed jednym się zgina
Drugiemu wypina”.

P

owrócę jeszcze raz do sprawy odprowadzania składek
i związanej z tym wykazywania ilości członków w Kołach,
Oddziałach Wojewódzkich, a
wreszcie w całym Stowarzyszeniu. By nie przedłużać wstępu
podam najpierw przyczyny, a później skutki odprowadzania przez
Koła składek w wysokości wyłącznie! od zebranych, od wpłaconych przez członków Kół w
okresie sprawozdawczym. I tylko
takie kwoty są przekazywane do
Zarządów
Oddziałów/
Okręgowych.
Natomiast Zarządy Oddziałów i Okręgowe, odpowiednimi
uchwałami Zarządu Głównego
zobowiazane są odprowadzać do
ZG część składek zgodnych z ilością członków podanych w sprawozdaniach za rok miniony, czyli
w kwocie pełnej co do ilości
członków Koła, w kwocie w części
refundowanej z finansów własnych ZO/O za członków Kół,
którzy składek nie opłacili w
okresie sprawozdawczym.
Z zapisów nowego Statutu
wynika, że okres karencji nie płacenia składek przez członka wydłużono do 12 miesięcy (§10 pkt.
3a Statutu) realnie pozwala być
członkiem nie opłacającym składem przez 2 lata, aż do prawomocnego odwołania uchwałą Zarządu potwierdzoną podczas walnego zebrania Koła.
Reasumując członkowie niby są,

składki nie wpływają, a za nieuczestniczenie w życiu Stowarzyszenie płacimy oszukując statystyki, udając, że tak wielu nas
jest w Stowarzyszeniu.
W związku z powyższym
poważnie rozważamy w Prezydium Zarządu Oddziału SEiRP w
Olsztynie zmianę wyliczania kwot
odprowadzanych do ZG wyłącznie
od tych członków, którzy w okresie sprawozdawczym wywiązali
się z obowiązku.
ie sposób nie wspomnieć o
koronawirusie, w nomenklaturze medycznej oznaczonym jako: COWID-19 i jego
2853 ofiarach (na ranek
29.02.2020). Nie sposób zauważyć, że zabija on, jak dotąd, osoby
w sile wieku i starsze, a więc o
zmniejszonej odporności. Póki co,
na szczęście, „nie sięga” po dzieci
- niemowlę urodzone przez zarażoną matkę zwalczyło chorobę.
Jeden z moich znajomych zastanawiał się nad tym, czy ten wirus
nie
jest
sposobem
na
„odmłodzenie” starzejącej się populacji naszego globu?
Mam nadzieję, że taka zauważona prawidłowość, oprócz
„zauważenia”, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością medyczną.
Z jednej strony medycyna wydłuża życie jednostki, a z drugiej początki pandemii mające cechy
skracania tych wysiłków lekarzy
Jerzy K. Kowalewicz

N

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu wczorajszym 9 lutego zmarł nagle nasz kolega,

sierż. Paweł Wyszczelski.
Kierownictwo warmińsko-mazurskiej Policji
oraz Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Olsztynie
łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.
Sierż. Paweł Wyszczelski służbę w Policji rozpoczął w 2015 r. w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie. Od 2017 roku pełnił służbę w Wydziale Zabezpieczenia Miasta Komendy
Miejskiej Policji w Olsztynie. W roku 2018 r., jeszcze jako starszy posterunkowy, Paweł
Wyszczelski wraz ze st. post. Tadeuszem Wójcikiem wygrali wojewódzkie eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju „Patrol Roku”. Sierż. Paweł Wyszczelski był bardzo aktywnym
sportowcem i m.in. sędzią Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Bezpośrednio
przed śmiercią przygotowywał się do sędziowania w tegorocznej edycji piłkarskiego memoriału im. podkom. Andrzeja Strują odbywającego się w dniach 10 – 13 lutego 2020 r.
Sierż. Paweł Wyszczelski osierocił dwoje dzieci – dwuletnią córeczkę i dziesięcioletniego syna. Zarząd Terenowy
NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którego śp. Paweł był członkiem uruchomił specjalne
konto, pod które można przekazywać wsparcie dla Jego rodziny.
63 1600 1462 1019 2614 3000 0002 z dopiskiem „wsparcie dla rodziny śp. Pawła”
Pawle! Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
ZW NSZZ Policjantów w Olsztynie
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Apel Komisji ds. OPP Zarządu Głównego SEiRP
Koleżanki i Koledzy, Emeryci
Policyjni i Członkowie Rodzin
pobierający świadczenia po bliskich, którzy odeszli z naszych
szeregów.
iele Koleżanek i Kolegów
z naszego środowiska,
zwłaszcza tych najstarszych spośród nas, zmaga się
bardzo często ze zwyczajną biedą
i chorobami, którym towarzyszą
głębokie stany depresyjne. Niestety, ostatnia nowelizacja ustawy
zaopatrzeniowej tylko ten stan
pogłębiła. Nierzadko borykamy
się z traumą spowodowaną obrzydliwym, zorganizowanym instytucjonalnie, hejtem i poczuciem
odrzucenia przez część społeczeństwa, któremu zgodnie ze złożonym ślubowaniem, służyliśmy,
także z narażeniem życia.
W wyniku inkwizycyjnych,
rygorystycznych decyzji emerytalnych wielu z nas dotknęło drastyczne obniżenie poziomu życia,
w licznych przypadkach do granicy poniżej przetrwania egzystencjalnego. Sytuacja, w której zostaliśmy postawieni, zmusza do
dokonywania codziennych upokarzających wyborów, odmawiania sobie i swoim najbliższym
podstawowych zakupów spożywczych, odchodzenia od półek sklepowych. Nie należą także do rzadkości przypadki odchodzenia od
okienka aptecznego bez leków, na
zakup których nas nie stać. W
najgorszej, najtrudniejszej sytuacji znajdują się nasze najstarsze
Koleżanki i Koledzy, którzy ze

W

względu na zaawansowany wiek i
stan zdrowia nie są w stanie podjąć pracy, a to właśnie setki z
nich ma najniższe świadczenia.
Wszyscy znamy historie osób,
które biedę i stres przypłaciły
własnym życiem. Mamy świadomość, że obecna sytuacja polityczna nie zwiastuje poprawy,
wprost przeciwnie, coraz to nowe
osoby otrzymują decyzje odbierające wypracowane świadczenia.
Droga sądowa, budząca w
pierwszych chwilach pewne nadzieje, została skutecznie zablokowana i pomimo wypracowania
profesjonalnych modeli postępowania – sprawy większości z nas
pozostają w zawieszeniu.
W tej sytuacji jako ludzie
pochylający się nad wnioskami o
pomoc i wsparcie, czujemy się w
obowiązku zaapelować do Szanownych Koleżanek i Kolegów o
pomoc tym spośród nas, którzy
są najsłabsi, często wręcz bezradni. Pomóżmy im przeżyć i przetrwać.
A przecież nie tylko Ci, którym obniżono świadczenia, nie ze
swojej winy popadają w tarapaty
finansowe z powodu chorób czy
innych zdarzeń losowych. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych ma na co dzień kontakt z wszystkimi potrzebującymi
i stara się, na ile to możliwe, pomóc i wesprzeć.
Dlatego zwracamy się do
Was – Koleżanki i Koledzy, Sympatycy - pomóżcie nam pomagać.
Przekażcie proszę nasz Apel rów-

nież członkom rodzin, znajomym i
przyjaciołom.
Wszystkie środki z 1% pochodzące z odpisu na organizację
pożytku publicznego, którą jest
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, co do ostatniej złotówki, przeznaczone są dla
osób w skrajnie trudnej sytuacji.
Nawet 1 grosz z tej puli nie będzie
przeznaczony na żaden inny cel.
Zapewniamy, że nasze Stowarzyszenie wszystkie uzyskane środki
przeznacza w całości dla emerytów policyjnych, rencistów policyjnych i rodzin Koleżanek i Kolegów, z którymi jeszcze nie tak
dawno wspólnie służyliśmy Ojczyźnie.
Dlatego w tych trudnych
chwilach prosimy o solidarność i
empatię. Propagujmy i popularyzujmy ideę SEIRP jako Organizacji Pożytku Publicznego:
Komisja d/s Organizacji Pożytku
Publicznego /OPP/
Zarządu Głównego SEiRP
Aby pomóc, wystarczy w PIT –
OPP wpisać nasz numer KRS
0000043188
Uprzejmie prosimy o upowszechnianie tej informacji w mediach
elektronicznych i w każdy inny
dostępny sposób.

żeby przeprowadzić całą
operację sprawdzenia poprawności naszego PIT,
wypełnienia danymi OPP,
akceptacji i wysłania.

Usługa Twój e-PIT
pozwala na elektroniczne zadeklarowanie 1% na rzecz OPP

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/
W nawiązaniu do dotychczasowych informacji i apeli informuję, że już od dzisiaj – 15 02 2020
roku, podatnik nie musi samodzielnie wypełniać formularza PIT. Zrobił to za każdego z nas
Urząd Skarbowy. Nasz PIT jest dostępny w Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów pod
adresem podanym w tytule
Do zalogowania niezbędne są:
- PESEL podatnika,
- Przychód za rok 2018,
- Przychód za rok 2019
Po zalogowaniu do tego portalu należy sprawdzić poprawność danych i zaakceptować je i przed
wysłaniem wpisać we właściwą kolumnę dane Organizacji Pożytku Publicznego – w naszym
przypadku:
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH - KRS 0000043188
To bardzo prosta procedura. Kilka minut wystarczy.
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PODARUJ SEiRP 1%

PODATKU DOCHODOWEGO
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW
I RENCISTÓW POLICYJNYCH
POSIADA STATUS
ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO
DO PRZEKAZANIA 1% ODPISU
OD NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO
WYSTARCZY ZŁOŻENIE W FORMULARZU PIT ZA ROK 2019
STOSOWNEGO ZAPISU ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE:

NAZWĘ OPP:
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I
RENCISTÓW POLICYJNYCH
NR REJESTRACJI OPP W

KRS 0000043188
Więcej przydatnych informacji, w szczególności dot. Usługi Twój e-PIT, na
stronie Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/akcja-e-pit-2020/
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INFORMACJA

dotycząca możliwości przekazywania spraw
o wysokość emerytur i rent policyjnych, zawisłych przed Sadem Okręgowym w Warszawie do:
Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi,
Olsztyna, Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Torunia, Wrocławia oraz Zielonej Góry.
Istnieje możliwość przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi okręgowemu na zgodny wniosek stron.
Zainteresowani przekazaniem sprawy do rozpoznania jednemu z w/w sądów okręgowych w miastach wojewódzkich,
powinni złożyć do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Wniosek (wzór w załączeniu).
Pozostałe czynności wykonuje sąd, który po otrzymaniu naszego wniosku samodzielnie występuje do Dyrektora ZER
MSWiA o potwierdzenie zgody na przekazanie sprawy do rozpoznania wskazanemu we wniosku sądowi okręgowemu.
……………………………., dnia ……………………………..r.
SĄD OKRĘGOWY
XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych
w Warszawie
ul. Płocka 9, 01-231 Warszawa
Odwołująca/y się
/imię, nazwisko, adres i PESEL/
Pozwany:
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.
Sygn. akt. XIII 1U ……………
WNIOSEK
o przekazanie sprawy równorzędnemu sądowi
w …………………………….
Na podstawie art. 461 §3 Kodeksu postępowania cywilnego, wnoszę o przekazanie mojej sprawy, sygn. akt. XIII 1U
…………………..…. do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, tj. Sądowi Okręgowemu w ………………..,
ze względów celowościowych.
UZASADNIENIE
Odwołanie od decyzji Dyrektora ZER MSWiA o ponownym ustaleniu wysokości mojej
…………………………./emerytury/renty policyjnej/renty rodzinnej/ złożyłam/łem w dniu………………………r.
Aktualnie sprawa pozostaje w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako właściwym do jej rozpoznania. Do
chwili obecnej nie został jednak wyznaczony termin rozprawy.
Zgodnie z art. 461 §3 k.p.c., na zgodny wniosek stron, przy wystąpieniu względów celowościowych, istnieje
możliwość przekazania mojej sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu.
Moim stałym miejscem zamieszkania jest …………………., położone/y w pobliżu siedziby Sądu Okręgowego w ………………………. .
Okoliczność ta, w tym także mój wiek i stan zdrowia, mają istotne znaczenie w przypadku osobistego stawienia się
na rozprawie, do czego mam prawo. Tym samym przekazanie mojej sprawy do rozpoznania ww. Sądowi Okręgowemu może nie tylko przyspieszyć jej rozpoznanie, ale także w sposób znaczny zmniejszy uciążliwości, które wiązałyby się z moim osobistym stawiennictwem przed Sądem Okręgowym Warszawie. Dodatkowo wyjaśniam, że siedziba
ww. Sądu jest najlepiej skomunikowana z moim miejscem zamieszkania. Poza tym trudność dotycząca wyłożenia
przeze mnie kwoty związanej z kosztami stawiennictwa w Sądzie w Warszawie, w mojej aktualnej sytuacji materialnej, nie jest bez znaczenia. Nadmieniam, że wyrażenie przez Dyrektora ZER MSWiA, zgody na przekazanie mojej
sprawy innemu sądowi równorzędnemu ze względów celowościowych jest możliwe.
W związku z powyższym wnoszę, jak na wstępie.
……………………………………….
Podpis
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„USTAWA DEUBEKIZACYJNA” W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM
https://osluzbach.pl/2020/02/07/kampania-prezydencka-tk-zajmie-sie-ustawa-deubekizacyjna/?fbclid=IwAR3npewKnUNeIqFkjFmNZ6X_elWZSZij4iaHgIhuDYkqH-4kRT6AD1i4BW0

Trybunał Konstytucyjny (w pełnym składzie: Przewodnicząca
- prezes TK Julia Przyłębska, I
sprawozdawca - sędzia TK Justyn Piskorski, II sprawozdawca - sędzia TK Jakub Stelina. dopisek JKK) zajmie się tzw.
„Ustawą deubekizacyjną” w
szczytowym momencie kampanii prezydenckiej. Co planuje
PiS?

17

marca Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym
składzie wniosek skierowany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia
16 grudnia 2016 r., obniżających
emerytury funkcjonariuszom 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, którzy chociaż przez jeden
dzień przed 1990 r. pełnili służbę
w organach uznanych przez IPN
za działające na rzecz tzw. totalitarnego państwa.
W tym miejscu należy
stwierdzić, że w zasadzie opinie
wszystkich autorytetów prawnych oraz treść pojawiających
się orzeczeń Sądów nie pozostawiają wątpliwości, że ustawa
z dnia 16 grudnia 2016 r. jest
niezgodna z Konstytucją. Niestety obecne orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest wyraźnie podporządkowane realizacji
interesu politycznego PiS i ewentualny wyrok będzie najprawdopodobniej zgodny z oczekiwaniem
tej partii.
Wobec powyższego powstaje pytanie: z jakiego powodu
sprawą, która czeka w TK od
2018 r. i wyraźnie nie była
traktowana priorytetowo (w
sprawie są tylko dwa dokumenty: pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie i stanowisko Sejmu), Trybunał zajmie się
w środku prezydenckiej kampanii wyborczej? Odpowiedź na to
pytanie wydaje się być oczywista.
PiS najprawdopodobniej
będzie się starał utrwalić swój
wizerunek jako partii walczącej
z pozostałościami komunizmu i
przedstawiać swoich działaczy,

jako patriotów zwalczających
ostatnie posterunki PRL. Równocześnie PiS swoich konkurentów,
którzy z uwagi na oczywistą obrazę prawa będą protestować,
przedstawiać będzie jako obrońców ubeków itp. Czy w takiej sytuacji opozycja może racjonalnie
dyskutować i angażować się w
obronę pokrzywdzonych ustawą
funkcjonariuszy?
W mojej opinii tak, a co
więcej brak reakcji opozycji spowoduje więcej szkód niż pożytku
w jej kampanii prezydenckiej. Po
pierwsze, ewentualny wyrok TK
stwierdzający zgodność ustawy z
konstytucją (być może z udziałem
sędziego Piotrowicza – prokuratora stanu wojennego!) będzie obarczony wieloma błędami prawnymi, które specjaliści z łatwością
wykażą. Po drugie, w takiej sytuacji opozycja będzie mogła z łatwością wykazać, że taka linia
orzecznicza TK, w połączeniu z
przejęciem przez PiS Sądu Najwyższego, może doprowadzić do
odebrania emerytur kolejnym
funkcjonariuszom i obywatelom,
którzy w przyszłości zostaną
przez IPN zakwalifikowani do
działających w przeszłości na
rzecz państwa totalitarnego (MO,
wojsko, prokuratura (!), sądy,
PZPR). Co więcej, może to doprowadzić do podważenia zaufania
do całego systemu emerytalnego,
a nawet szerzej tj. do wszelkich
tzw. praw nabytych. Oczywiście
wymaga to ze strony opozycji odwagi, prowadzenia konsekwentnej narracji w tym zakresie i
uświadamiania obywatelom realności takiego zagrożenia.
Nie można jednak wykluczyć, że PIS wprowadza na wokandę TK sprawę emerytur z
uwagi na chęć wyciszenia istniejącego niepokoju w szeregach emerytów i pełniących
służbę żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy nie są jeszcze objęci w/w ustawą. Być może z ich
(PiS) wewnętrznych badań wynika, że w ten sposób można pozyskać ten elektorat? W takiej sytuacji, wyrok TK będzie zapewne
zupełnie odmienny. Ten scenariusz, korzystny dla obecnie pokrzywdzonych, wydaje się jednak
mało prawdopodobny.
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Paweł Białek: oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w
randze pułkownika.
7 lutego, 2020

Pytanie prawne:
a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust.
1 lit. 1c w związku z art. 13b ustawy z
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 w brzmieniu nadanym
przez art. 1 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 w związku z
art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016
r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32
ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z
art. 31 ust. 3 Konstytucji RP - z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w zakresie,
w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywatela do państwa
prawa i stanowionego przez niego
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 dyskryminacją;
b) art. 1 i 2 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 są zgodne z
art. 2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96
ust. 1, art. 104, art. 106, art. 109
ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust.
1 i ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na
sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz wątpliwości, czy
spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia.
http://trybunal.gov.pl/postepowanie -iorzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-irenty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacychsluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa
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N

a trzech kolejnych stronach
zamieszczam skany artykułu generała Andrzej Kapkowskiego publikowanego w nr.
6/2020 „Przeglądu”. Tekst przypomina sposób w jaki pozbawiono
wielu „mundurowych i ich rodzin”
nie tylko środków do godnego życia
ale próbowano odebrać im honor i
dobre imię, stosując odpowiedzialność zbiorową, likwidując prawa
nabyte i nie stosując się do zasady
nie działania prawa wstecz.
JKK
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Ostatnie słowo skazanych
https://trybuna.info/polska/ostatnie-slowo-skazanych/?fbclid=IwAR07hfnKjy2F05UyDDlSzuQmCkR3a0QiuApFRKy1TrPiPn-OMDXqnzMsAok

była, jak i wcześniej, służba Polsce takiej, jaka istniała.

Aby zrozumieć fenomen i sens dzisiejszego bezprzykładnego ataku
PiS na sądy, trzeba cofnąć się do grudnia 2016 r. Wtedy właśnie
PiS przegłosował w sejmie RP jedną z najbardziej niekonstytucyjnych i podłych ustaw represyjnych, nazywaną „dezubekizacyjną”.
Sławomir Sakowski

O

d trzech lat trwa w Polsce
niezwykły atak PiS-owskiej
władzy
wykonawczej
(rządu i prezydenta) oraz ustawodawczej (sejmu) wymierzony w
polskie sadownictwo. Partia Jarosława Kaczyńskiego z całych sił
pragnie podporządkować sobie
wymiar sprawiedliwości, więc
sięga po najbardziej brudne
chwyty propagandowe, nie cofa
się przed kłamstwami i oszczerstwami, także represjami, zwłaszcza wobec sędziów próbujących
zachować minimum niezależności. Wciąż niezadowalające efekty
wywieranego nacisku sprawiły, że
PiS zdecydował się na uchwalenie
kolejnej
ustawy,
zwanej
„kagańcową”. Akt ten całkiem
jawnie łamie elementarne zasady
trójpodziału władzy oraz Konstytucję RP, ale w zamyśle jego autorów ma ostatecznie spacyfikować
polskie sądownictwo.

nych reguł prawa. Warto zadać
pytanie, dlaczego to ugrupowanie
rozpoczęło swoją walkę, po co mu
taka awantura i koszty międzynarodowe, gdy w praktyce i tak może rządzić Polską bez żadnych
ograniczeń?

Unia Europejska z najwyższym niepokojem obserwuje te
zabiegi i jest wręcz zaszokowana,
że jedno z tworzących ją państw
staje się stopniowo obszarem faktycznego bezprawia, gdzie wyroki
sądowe będą zależały wyłącznie
od widzimisię rządzących polityków. Tocząca się batalia nie jest
jeszcze rozstrzygnięta, ale już
teraz ma interesujące efekty
uboczne. Najważniejszym z nich
jest ten, że dzisiaj PiS otwarcie
zademonstrował całemu światu
swe totalitarne zapędy oraz cynizm i pogardę dla cywilizowa-

Prawicowi politycy w ustawie nie tylko przyjęli haniebną
zasadę odpowiedzialności zbiorowej, ale i jednocześnie sami wymierzyli karę osobom nią objętym. Grupie tej, ludziom z reguły
w bardzo podeszłym wieku, obniżyli wypracowane przez nich renty i emerytury do głodowego minimum. Całkowicie zlekceważono
przy tym m. in. fakt, iż bardzo
wielu z nich zostało w 1990 r.
pozytywnie zweryfikowanych i
później z oddaniem, niekiedy z
narażeniem zdrowia i życia służyło III RP. Bo sensem ich życia

Fenomen i sens bezpardonowego uderzenia w sądy stanie
się jaśniejszy, gdy cofniemy się do
grudnia 2016 r. To wtedy PiS
przegłosował ustawę represyjną,
manipulacyjnie i propagandowo
nazwaną „dezubekizacyjną”. Zdecydowała ona, że bez konieczności sformułowania jakichkolwiek
aktów oskarżenia, bez procesów
sądowych, bez prawa do obrony,
bez zasady domniemania niewinności, kilkadziesiąt tysięcy byłych
funkcjonariuszy PRL zostało z
automatu uznanych za zbrodniarzy.
Bez sądu i śledztwa
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Ale przez prawie trzydzieści lat
prawica polska włożyła mnóstwo
wysiłku w przekonanie społeczeństwa, iż funkcjonariusze PRL dopuszczali się wszelakich możliwych zbrodni i przestępstw i w
zasadzie nie robili nic poza tym.
Aby zdobyć na to „potwierdzenie”,
skierowano do IPN znaczną liczbę
dyspozycyjnych pracowników, z
zadaniem wykrycia, opisania i
postawienia przed sądami tysięcy
rzekomych komunistycznych
zbrodniarzy.
Efekty pracy pionu prokuratorskiego IPN okazały się żałośnie nikłe wobec potrzeb i oczekiwań – poza sprawami sięgającymi
lat stalinowskich oraz kilkoma
bardzo mało spektakularnymi
przypadkami z późniejszych okresów, nie było kogo i o co oskarżać. Podtrzymanie mitu o permanentnej i masowej zbrodniczości
systemu, o nieustannym poddawaniu obywateli wyszukanym
prześladowaniom, wymagało więc
zastosowania nadzwyczajnych
rozwiązań. Właśnie dlatego została stworzona wspomniana ustawa.
Złośliwcy mogą powiedzieć,
że my, ludzie którzy odbudowywaliśmy, pracowaliśmy i służyli
Polsce Ludowej, sami jesteśmy
sobie winni. Nie chodzi oczywiście
o to, że naprawdę byliśmy zbrodniarzami, jakimi się nas maluje,
ale o to, że od czasu upadku PRL
z pokorą wysłuchiwaliśmy pogardliwych ocen tamtej rzeczywistości, sfałszowanych danych,
oszczerczych i karykaturalnych
opisów, w tym także mitów o
funkcjonowaniu w niej struktur
bezpieczeństwa. Nigdy nie spróbowaliśmy zaprotestować przeciwko zmyśleniom na nasz temat,
w milczeniu przyjmowaliśmy kalumnie i kłamstwa o naszej pracy
i służbie.
Historia nie jest czarno-biała
Ta nasza postawa wynikała w
ogromnej mierze z faktu, że wiedzieliśmy doskonale, iż PRLowski realny socjalizm to nie był
dobry ustrój. Rozumieliśmy i bez
propagandowych czytanek z IPN,
(Ciąg dalszy na stronie 14)
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że był to ustrój narzucony, obarczony szeregiem błędów oraz
ludzkich krzywd i chociaż później, na różnych etapach przez
większą część społeczeństwa akceptowany, to jednak ustrój marny. Marny, może nawet zły, ale od
1956 r. z pewnością nie zbrodniczy. Ponadto był to system polityczny, który dla wielu aspektów
życia społecznego miał też jasne
strony.
Temat wymagałby znacznie
szerszego opracowania, więc jedynie kilka bardzo ogólnych uwag.
Do ogromnego awansu cywilizacyjnego Polski po 1990 r przyczyniła się nie tylko zmiana ustrojowa, ale też fakt, że III RP odziedziczyła po Polsce Ludowej zaskakująco wysoki poziom powszechnego wykształcenia Polaków, dobrze
rozwinięte życie kulturalne, brak
istotnych obszarów bezrobocia,
bezdomności i biedy, niską przestępczość, ponadprzeciętny w
skali europejskiej poziom zdrowotny i fizyczny społeczeństwa,
zachowaną w bardzo korzystnym
stanie polską przyrodę, zasoby
naturalne, zabytki itd. Oczywiście
pozytywy te nie mogły rekompensować ogromnych słabości poprzedniego systemu, jego niedostatków gospodarczych, marnotrawstwa wysiłku społecznego,
braku innowacyjności, rozwojowego zastoju, a zwłaszcza ograniczeń w demokracji i swobodach
obywatelskich.
Z tego też powodu upadek
realnego socjalizmu w 1989 r.
również nasze środowisko przyjęło z wielkimi nadziejami.
Stracone złudzenia
Wierzyliśmy, że nowa Polska będzie lepsza, bardziej sprawiedliwa, praworządna, demokratyczna … Taki nasz stosunek do
przemian wynikał ponadto z faktu, że jako pracownicy instytucji
PRL, poza absolutnymi wyjątkami, nigdy nie łamaliśmy prawa,
nie popełnialiśmy przestępstw,
nie krzywdziliśmy ludzi. Sądzę, że
mogę powiedzieć, że byliśmy in
gremio ludźmi uczciwymi i przyzwoitymi. Czy inaczej ta kilkuset
tysięczna grupa pracowników
resortów siłowych przyjęłaby
zmianę ustrojową tak spokojnie?
Dzisiaj oskarża się nas, że
„mamy krew na rękach”, że biliśmy, mordowaliśmy, torturowaliśmy, zrywaliśmy paznokcie, ko-

paliśmy ciężarne kobiety – to tylko niewielki zestaw potwarzy jakie można usłyszeć i przeczytać.
Płyną one nie tylko ze strony PiS i
skrajnej prawicy – powtarzają je
także naiwni dziennikarze, uważający się za ludzi przyzwoitych.
Wszystkim tak twierdzącym –
politykom, dziennikarzom, publicystom, zwykłym ludziom – należy zadać jedno pytanie:
Dlaczego nie stajemy
oskarżeni przed sądami?

jako

Dlaczego nieustannie słyszymy tylko ogólnikowe ataki na
całą grupę ludzi i zapewnienia, że
odebranie im emerytur było sprawiedliwe i potrzebne? Dlaczego od
trzydziestu lat nie odbywają się w
Polsce żadne procesy sądowe, w
których konkretni ludzie, na podstawie konkretnych dowodów
byliby oskarżani o konkretne czyny przestępcze? W świetle tego co
mówią przedstawiciele PiS o naszych „rękach unurzanych we
krwi”, to takich procesów powinny być setki, może tysiące. Dlaczego okazuje się, że w praktyce
nie ma ich wcale?
Sami żądamy sformułowania aktów oskarżenia i postawienia nas przed sądami. Żądamy
ukarania nas za nasze zbrodnie,
jeżeli jakiekolwiek były, ale ukarania przez niezawisłe sądy, w
uczciwych procesach, z prawem
do obrony i ostatniego głosu.
Przecież w ogromnej większości
jeszcze żyjemy, tak jak i nasze
rzekome ofiary. Niech one też
przyjdą do sądów, wypowiedzą
swoje stanowisko, zostaną wysłuchane. Trzeba przy tym pamiętać,
że Służba Bezpieczeństwa i pokrewne jej instytucje były na
wskroś zbiurokratyzowane, żadne
działanie nie było podjęte bez
wcześniejszego napisania analizy,
oceny sytuacji, planu wykonawczego, podsumowania, itp. IPN
ma całą tę dokumentację i każde
z naszych przedsięwzięć jest tam
opisane w najdrobniejszych
szczegółach.
Oni to wszystko mają, ale
do sądów nie idą – nikogo to nie
zastanawia?
W zasadzie pytanie jest
retoryczne. Mimo to odpowiemy,
także z myślą o tych wszystkich,
którzy, słuchając od lat historii o
czarnej legendzie PRL zaczęli w
nią wierzyć.

Po prostu nie ma kogo i o co
oskarżać!
Kilka tego typu spraw, jakie toczyły się przed sądami po
1990 roku wykazało ich żałośnie
małą przydatność propagandową
dla prawicy, ich miałkość, nikłość. Na kilkadziesiąt tysięcy
funkcjonariuszy służb specjalnych oraz na stan wzburzenia i
rozemocjonowania jaki trwał w
Polsce od roku 1980, jest to fakt,
za który należy raczej podziwiać
ówczesne władze, a nie je potępiać. Statystyka mówi, że jakieś
pojedyncze przypadki, na pewno
nie wynikające z systemowej
praktyki, mogły się zdarzyć, ale
one zdarzały się też po stronie
ówczesnej opozycji. Można przytoczyć przykłady.
PiS i środowiska prawicowe
praktycznie wszystkie oskarżenia
formułują na poziomie ogólników,
półprawd, niedomówień oraz cynicznych fałszerstw historii. Gdy
propaganda się chwilowo „sypie”,
ale wtedy zawsze można sięgnąć
do okresu stalinowskiego i podrzucić kilka prawdziwych zbrodni. Potem było tak samo – sugerują propagandyści. Tyle, że z
jednej strony okrucieństwu okresu stalinowskiego nikt nie zaprzecza, a z drugiej – to nie są sprawy, które bezpośrednio dotyczą
„dezubekizowanych”! Prawie nikogo z nas, którzy dzisiaj tracimy
świadczenia i jesteśmy poddawani stygmatyzacji, nie było wówczas na świecie. To jednak nie ma
dla PiS znaczenia.
Powtórzmy zatem: jest propaganda, ale nie ma prawdziwych
procesów, bo uczciwe, niezależne
sądy wykazałyby nasza niewinność. A nie o to prawicy przecież
chodzi.
Prawda nikomu nie jest potrzebna
Trzeba bowiem niestety
dodać, że w zasadzie prawie
wszystkim w Polsce bardzo odpowiada przedstawianie nas jako
oprawców i to im straszniejszych
– tym lepiej.
Dawnej Solidarnościowej
opozycji, bo stanowi dowód jak
wielkimi byli bohaterami – walczyli z tak okropnym, zbrodniczym systemem i jego funkcjonariuszami, więc teraz należą im się
stanowiska, nagrody, ordery i
odszkodowania. Ogromnej części,
(Ciąg dalszy na stronie 15)
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zwłaszcza starszego społeczeństwa, też to pasuje. Jest dobrym
usprawiedliwieniem, dlaczego nie
zdobyli wykształcenia, nie zrobili
karier, nie „dorobili się”, nie osiągnęli sukcesów – przecież tkwili w
w tak strasznym systemie. A jeszcze wielu byłych aktywnych pracowników i uczestników tamtego
szeroko pojętego systemu władzy,
także dziennikarzy, „celebrytów”,
intelektualistów, usilnie stara się
zasłużyć nowej władzy. Im gorzej
mówią o poprzednim reżymie i o
„zbrodniarzach z SB”, tym bardziej sami są niewinni i czyści.
Interesującym przykładem
dla całego problemu może być
sprawa tzw. „lustracji”. Dzisiaj
temat ten wygasa, ale miał swoje
znaczące zasługi w tworzeniu
czarnej legendy służb specjalnych
PRL. Chodzi o to, w jakiej sytuacji
postawiono wcale nie małą rzeszę
ludzi niegdyś niejawnie lub oficjalnie współpracujących z funkcjonariuszami ówczesnych służb.
Prowadzony nacisk propagandowy sprawił, że współpraca taka
stała się rzekomo hańbiąca, wstydliwa, godna potępienia. Co
prawda tych ludzi (jak i samych
funkcjonariuszy) nie było za co
karać sądownie, więc wytworzono
formułę „kłamstwa lustracyjnego”.
Cynicznie zafałszowany
obraz spowodował, że nikt nie
odważał się przyznać, iż głównymi
motywami współpracy setek tysięcy tajnych informatorów z organami władzy PRL były względy
patriotyczne, chęć zwalczania
przestępstw, przeciwdziałanie
łamaniu prawa, poczucie odpowiedzialności za dobro kraju, czasami też chęć przeżycia przygody.
Teraz można to interpretować
bardzo ironicznie, ale tak właśnie
było – w absolutnie przeważającej
większości powody zgody na tajną
współpracę były godne szacunku.
I taki szacunek i uznanie tym
ludziom się należą, a nie infamia,
potępienie, ostracyzm. Odium,
które wytworzono sprawiło, że
wielu poddawanych lustracji rozpaczliwie się broniło i twierdziło,
że byli zmuszeni, szantażowani,
wręcz torturowani. Można ich
teraz zrozumieć, chociaż takie
argumenty to desperackie kłamstwa. W SB i pokrewnych służbach, jak w każdej tego typu instytucji na świecie, panowała żelazna zasada: „z niewolnika nie

ma robotnika”. Jak można przemocą zmusić kogoś do tajnej
współpracy, jeżeli później musisz
tej osobie całkowicie ufać, powierzać jej istotne dane, korzystać z
jej informacji? Szantażowanie,
aby zrobić z kogoś osobę zaufaną.
jest absurdem. Jednak tragiczny
przekaz ludzi rozpaczliwie broniących się przed sądami lustracyjnymi szedł w przestrzeń publiczną, a czarnymi charakterami
oczywiście byli funkcjonariusze
służb PRL.
Czarna legenda autorstwa
premiera
Jak ważna dla polskiej prawicy jest czarna legenda SB dowodzi fakt, że w jej podtrzymaniu
czynnie uczestniczy nawet aktualny premier Polski. W dniu 16
grudnia 2019 r. Mateusz Morawiecki, podobnie jak to zrobił kilka miesięcy wcześniej podczas
wizyty w Brukseli, kolejny raz
publicznie
powiedział
o
„bestialskim mordowaniu ludzi
przez Służbę Bezpieczeństwa”.
Tym razem uczynił to w kontekście nieukarania przez polskie
sądy sprawców tych przestępstw.
Pan premier nie sprecyzował o jakie morderstwa chodzi,
więc ani byli funkcjonariusze SB
ani też sędziowie nie mogą się
bronić, bo nie wiedzą ani kto
konkretnie, ani o co jest obwiniony. Natomiast jako wytrawny propagandzista pan premier Morawiecki wygłosił swe oskarżenie
tak dobitnie, że wszyscy zrozumieli, iż ma on niepodważalną
wiedzę o tych morderstwach i
wie, kto ich dokonał. Sytuacja
powyższa rodzi ciekawe problemy
prawne. Posiadanie informacji o
niewykrytych i nieukaranych
przestępstwach oraz o ich sprawcach powinno skutkować natychmiastowym przekazaniem tej wiedzy polskiej prokuraturze. Dotyczy to zwłaszcza t zw. zbrodni
komunistycznych, które nie ulegają przedawnieniu. O ile pan
premier dotychczas tego nie uczynił, to sam łamie prawo i może
zostać uznany za wspólnika
zbrodniarzy.
Czy doczekamy
sprawiedliwości?
Uczciwe, niezależne sądy – to
właśnie z uwagi na te przymiotniki rządzący wypowiedzieli wojnę
środowisku sędziowskiemu. PiS
nie może pozwolić, aby w naszych
procesach zaczęły zapadać uczci-
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we wyroki, bo wówczas cała narracja o zbrodniczym PRL i o
swych zasługach w jego obaleniu,
ległaby w gruzach. Z tego też powodu przez ponad dwa lata od
wejścia
w
życie
ustawy
„dezubekizacyjnej” funkcjonariusze PiS w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Trybunale Konstytucyjnym wszelkimi sposobami nie dopuszczali, aby jakiekolwiek sądy zaczęły rozpatrywać
nasze skargi. Nie da się jednak
odwlekać tego w nieskończoność,
więc ostatnio rzetelni i odważni
sędziowie zaczęli wreszcie wydawać sprawiedliwe, korzystne dla
nas wyroki. To właśnie dlatego
władza musiała radykalnie przyspieszyć pacyfikowanie środowiska sędziowskiego. Nie wszyscy
ludzie w togach mają wystarczająco dużo sił, aby przeciwstawić
się naciskom, znieść groźby, represje, szykany materialne. Zachowanie niezawisłości w tych
warunkach będzie wymagało
wielkiej odwagi, więc z pewnością
pojawią się wkrótce także wyroki
nas krzywdzące, tak bardzo oczekiwane przez PiS.
Niewątpliwie kiedyś trybunały międzynarodowe, prawdziwie
niezależne oraz kierujące się autentycznym prawem i sprawiedliwością, wydadzą uczciwe wyroki
w naszych sprawach, tylko kto z
nas, starych, schorowanych, zestresowanych ludzi, tego doczeka? Niektórych ustawa represyjna już zabiła. Dosłownie.
Czy ktoś się zastanawia,
jak może bronić się człowiek niewinny, który nigdy niczego złego
nie zrobił i nawet nie wie o co jest
oskarżony? Kto by pomyślał, że w
XXI wieku na własne oczy zobaczymy rzeczywistość nie tylko z
dzieł Orwella, ale także Kafki!
Sławomir Sadowski
Dziennik Trybuna 21.02.2020
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Wybory w maju, a my w lesie.
Czytam, czytam i czytam. Gdzie się da i co się da. Myślę, że też
czytacie, bo czekanie na istotne info na kanałach tivi to marnowanie czasu. Gadające głowy w tivi silą się na mądrości. Wydalają
z siebie różne teorie a wg mnie bzdury, w które sami nie wierzą.
Gadają dla samego gadania a jedynym celem jest przekonanie, że
NASZ kandydat czy kandydatka jest lepsza od waszego a w ogóle
to najlepsza. Ale uzasadnienia nagabywań są o kant – czasami
uzasadnień w ogóle brak.
Mieczysław Malicki

O

tóż przed wyborami do
samorządów, potem do
Europarlamentu a na końcu do naszego parlamentu jakieś
tam propozycje o jedności list
kandydatów były. By nie było
partyjnych kandydatów i zarejestrowanych komitetów partyjnych
a był JEDEN. Oczywiście nic z
tego nie wyszło ale to jest słabe
słowo. Otóż G... z tego wyszło! Z
wykrzyknikami. G...!
A wiecie dlaczego? Bo te
wszystkie palanctwo myśli nie o
Polsce, nie o Narodzie, nie o przyszłości. Oni myślą tylko i wyłącznie o sobie. Oni mają w d... zgodę. I wcale, ale to wcale nie mam
tu na myśli PiS-u. PiS zostawmy
całkowicie na boku. Teraz celem,
jedynym celem, najważniejszym
celem jest ZMIECENIE PiSu.
Raz na zawsze. A potem
wyprostowanie tego całego gówna
co w trakcie rządów PiSu (i nie
tylko) powstało. Ale wyprostowanie to nie tylko naprawa prawa
(ustaw), to nie tylko zastąpienie
miałkich ludków fachowcami i
normalnymi Polkami i Polakami
(katolikami, prawosławnymi, ateistami, LGBT-owcami, kobietami,
chłopami, itp.). To także mozolne
osądzanie aż do spodu całej naszej administracji, sądownictwa,
służb, kadr państwowych firm.
Odrabianie zaległości w wychowaniu młodego pokolenia. Wpojenie wszystkim, że nasza historia,
historia Polski, nie jest czarnobiała. Ale jest nasza. Trzeba będzie ludziom wpajać tolerancję.
Trzeba też zrobić porządek
nie z wyznaniami ale z administracją wyznań. I stosunkiem
Państwa do kościołów. I to zrobimy. Wspólnie zrobimy.
Ale to jest przyszłość i aby
ona zaistniała wg mojej tu jakiejś
fantastycznej wizji PiS musi
upaść. Teraz mamy szansę aby
zaczął on padać.
Zbliżają się wybory prezydenckie i kandydat NIEPiSu, któ-

ry by zwyciężył zapewniłby nam
wszystkim przyśpieszony upadek
całej tej chmary niszczącej Naszą
Ojczyznę.
Warunkiem jest jednak
JEDEN KANDYDAT CAŁEJ OPOZYCJI.
Nie jakieś mdławe ludki,
które się same reklamują jacy to
oni są wielcy. Nie kandydat partii,
która wielokrotnie zmieniała swój
front. Nie kandydatka dużej partii, która nie ma charyzmy ale
jest za to wnuczką prezydenta
(pokazują nam, że tylko posiadacze „błękitnej krwi” są w stanie
nami kierować, bo my sami rady
nie damy).
Jeżeli my nie zmusimy polityków całej tej obsranej opozycji,
która chyba siebie samą przecenia, do zjednoczenia, do wystawienia jednego kandydata, to mamy moje Koleżanki i Koledzy
przesrane (nie mam pojęcia czy
dziś jest to jeszcze możliwe, nie
przesranie a wystawienie jednego). W każdym innym przypadku
ten, którego nazwiska nie będę
wymieniał, po prostu przejdzie i
będzie „prezydentem wszystkich
polaków”. I na nasz rozwój
(Polski) będziemy musieli poczekać nie wiem jak długo a w trakcie owego czekania wielu z nas
(nie tylko nas, byłych mundurowych) dostanie w d...
Jak to zrobić nie wiem.
Wiem jedynie, że tylko jeden kandydat wspólny może zwyciężyć –
jak zawołanie w kilku filmach :
„zwycięzca może być tylko jeden”.
Nie wiem też kim ma być
kandydat idealny, który byłby
akceptowalnym przez te kilka
partii opozycyjnych.
To powyżej napisałem abyśmy
sobie mieli nad czym myśleć.
Przyznam się Wam, że miałem wielką nadzieję w Biedroniu,
ale z jego ostatnich wystąpień w
Brukseli wynika, że nie jest to
facet jeszcze w pełni wykrystalizowany w poglądach. Ma niby po-
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glądy lewicowe, ale jak coś
„wywali”, to rujnuje całkowicie
swoją dotychczasową pozycję jako
„człowiek lewicy”. Wstawianie do
ważnego wystąpienia owego komunizmu w Polsce miało zachęcić
do głosowania na Biedronia? Bardzo mnie tym zasmucił ten Biedroń. Wielokrotnie łapałem się na
tym, że przyznać trzeba rację wielu moim Rodaczkom i Rodakom,
że niestety nie ma na kogo głosować. Z tego też powodu wielu z
nich po prostu wybory olewa. Z
lubością wielką wspominam wystąpienia Prezydenta Kwaśniewskiego w trakcie kampanii i w
trakcie obu kadencji. Do kilku
jego decyzji mam zastrzeżenia ale
w wystąpieniach był wyrazisty.
Mam jeszcze sentyment (z
akcentem na „jeszcze”) i jednak
jestem nadal zwolennikiem Lewicy. Tyle, że ona jest zbyt mało
wyrazista. Wypowiada szczytne i
piękne hasła ale to jest za mało
Panie Kulasek, Pośle z naszego
Warmińsko-Mazurskiego, Sekretarzu generalny SLD. Za delikatnie się wypowiadacie, chcecie być
na siłę kulturalni gdy wokół słychać wobec Was tylko chamstwo.
Bardziej wyraziste i twarde Wasze
wypowiedzi to nie byłoby chamstwo – to chyba oczywista oczywistość. Wspomniany tu Kwach
przez obydwie kadencje chciał się
dostać na „salony”, chciał być
a k cep towa n y
p rzez
„demokratycznych liberaliów”. I
gówno Panie Pośle Kulasek z tego
wyszło. A piszę „gówno” by do
Was dotarło przesłanie. Więc porzućcie te podrygi kulturalne i
zwracajcie się do tych, którzy
Was wesprą.
A my emeryci mundurowi
w końcu ruszcie dupy i idźcie do
urn głosować. Na kandydata Lewicy a potem zobaczymy.
(Ciąg dalszy na stronie 20)
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A teraz z innej beczki.
ak nasze środowisko – całe
środowisko
mundurowe,
emeryckie – postrzega sytuację w kraju i jak podchodzi do
kwestii ustaw z 2009 i 2016 roku? Nie mam aspiracji do pisania
rozpraw ale postaram się zawrzeć
tu kilka prawd.
W kwestii obu ustaw dominują
wśród nas trzy poglądy:
• - obecna władza zmieni ustawę z 2016 roku, wprowadzając
może częściowe bądź całościowe zlikwidowanie dotkliwości i
nieludzkości tej ustawy w obliczu argumentu, że „przecież
ustawa jest wybitnie niekonstytucyjna” – piszcie na Berdyczów reklamacje gdy tak nie
będzie;
• - władza nie zmieni tej ustawy
ale może być ona zmieniona w
wyniku bezkonfliktowego dojścia do władzy i rządów opozycji a konkretnie koalicji PO/
Lewicy?PSL – z różnymi opcjami co do zmian - w co też wątpię, adres także Berdyczów;
• - zmiany są realne jedynie w
przypadku radykalnych działań – konflikt.
• Rozważania powyższe nie mają żadnego znaczenia a stanowią jedynie próbę ukazania
problematyki.

J

Poważniejszą sprawą jest
rozważanie – na podstawie obserwacji - jak widzą problem nasi
wodzowie i przywódcy. I tu w
tymże „nasi” rozumiem nasze
stowarzyszenia mundurowych
emerytów i Federację. I tu w tym
temacie jednak przewiduję rewolucję i konflikty.
Konkretnie to najistotniejsze jest ku jakiej partii się zbliżyć,
na których kandydatów głosować,
gdzie szukać sojuszników. To jest
centralny punkt na którym się
skupiają nasze organizacje emerytów mundurowych.
No i właśnie o owych sojuszników mi chodzi. Odnoszę
wrażenie, że wielu ludzi z kręgów
„przywódczych” organizacji emerytów naszą drogę ku odzyskaniu
odebranych nam praw widzi jedynie w zbliżeniu do partii, która po
raz pierwszy owe prawa nam odebrała w roku 2009. Oni widzą
szansę jedynie w Platformie Obywatelskiej. Widzą ale głośno tego
nie mówią. Oficjalnie głaszczą
Lewicę i wychwalają za złożony

projekt w sejmie ale oczywista
oczywistość – w zakresie współpracy - to jest raczej PO.
Trzeba jednak też widzieć,
że i Lewica poza projektem nie
robi w zasadzie nic. Wielu zakrzyknie: „ Co trujesz? Przecież to
oni walczą?”. Dobra. A gdzie owa
„walka” w Brukseli? Co w naszym
temacie robią tam europosłowie
Lewicy? Coś może europoseł Marek Balt tam zdziałał, bo nic nie
słychać? Nie po to na nich głosowaliśmy aby tam jeno ośmiorniczki w…
Nie oczekuję rewelacji – w
działaniach naszych organizacji bo rewelacji nie będzie ale jakiś
konkretów. Do konkretów niestety nie zaliczam konferencji ostatnio organizowanych ( Toruń czy
Katowice). Nasza Koleżanka z
Katowic Ewa Macek prowadziła
spotkanie w Katowicach. Więc
wymień Ewo argumenty za organizacją podobnych imprez w
przyszłości i korzyści płynące z
tej konferencji. I nie udawaj, że
do Ciebie pytania takie nie docierają. Zakładka „Polemiki” na stronie ZG SEiRP od stycznia 2019
jest jakaś nieobrabiana, zero argumentów. Podobnie oceniam
wcześniejsze spotkanie w Toruniu. A czemu by tych nakładów
poniesionych na obydwie imprezy
nie przeznaczyć na prawników
może i nie z Polski, którzy by
skierowali odpowiednie petycjedokumenty do Unijnych podmiotów? Skoro nie można nic w kwestiach prawnych zdziałać tu to
należy działać tam. Oczywiście
plusem Torunia a szczególnie
Katowic była możliwość spotkania się jakiejś grupy ludzi, pogadania, odznaczenia. Ale NICZEGO
więcej! I nie jest to jedynie moje
zdanie-opinia na ten temat.
Jeden z Kolegów wini za
ową sytuację marazm w naszych
szeregach. Tak, marazm i zobojętnienie jest ale nie przekłada się to
na działania naszych stowarzyszeń. To właśnie stowarzyszenia
winne tym masom emeryckim
wręcz wmawiać jakąś nadzieję. A
ja widzę, że poza apelami o ten
1% i reklamą ubezpieczeń reszta
tematyki leży i zdycha. Dlatego
też ów marazm to wina naszych
organizacji.
Wśród nas są ludzie wybitni, ludzie z pomysłami, które już
starają się je wdrażać. Wdrażać
na tyle ile sami mogą. Ale nie mają oni żadnego poparcia w gre-
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miach przywódczych naszych
organizacji (poza kilkoma wspólnymi zdjęciami prominentów z
naszych organizacji, co ja widzę
jako lans nie tych wybitnych ale
prominentów naszych). Oficjalnie
nikt ich z pozycji stowarzyszeń
czy Federacji nie krytykuje ani
nawet nie dyskutuje. Oni funkcjonują poza stowarzyszeniami i
poza Federacją. A szkoda.
I może jednak ja napiszę co
jest przyczyną
tego stanu rzeczy.
Otóż oni (kto? Nie czarujmy się ale kto to jest i kim oni są
to ta wiedza jest dostępna) swoimi pomysłami, intelektem, uporem, konsekwencją i zaangażowaniem zmusiliby nasze struktury
kierownicze (stowarzyszeń i Federacji) do konkretnych działań a
nie tylko markowania takich
działań i grzania w świetle jupiterów w „ciepłej d...”. Dlatego nikt
nawet nie próbuje się ich pomysłami zainteresować, wykorzystać, czy po prostu wpuścić ich w
nurt działań naszych organizacji
– włączyć ich w te działania lub
włączyć się w te działania.
Dodam jeszcze taką moją jedną
uwagę.
Jeżeli ktoś z poza struktur
stowarzyszeń narzeka na brak
aktywności ze strony mas emeryckich to ja to rozumiem i chociaż tego nie pochwalam to się z
takim zdaniem-opinią zgadzam.
Ale ten ktoś w swoich działaniach
jednak niesie tym masom jakiś
przykład, niesie wiarę i nadzieję.
Jeżeli jednak ktoś z naszych central wyraża podobny
pogląd i krytykuje owe masy za
marazm, za zwątpienie to ja się
pytam: a kiedy z waszej strony
działacze z „czapki” płynęły słowa
wsparcia i otuchy owym masom?
To Wy - dając się wybrać do tych
struktur - wzięliście na siebie
odpowiedzialność i obowiązek nas
reprezentowania.
Ale nie krytykowania (że za
mało nas przychodzi na różnorodne akcje i że za mało odpisujemy na ten 1%))! Ale też nie robienia czegoś poza naszymi plecami.
Wasze działania muszą być jawne!
I nie zasłaniajcie się tym,
że wróg czuwa bo jesteśmy świadomi jak i Wy jaka jest sytuacja
w tym zakresie. Wszystko co mówimy w rozmowach, wszystko co
(Ciąg dalszy na stronie 21)
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piszemy w mailach, wszystko czego tylko „dotykamy” w necie dociera gdzie trzeba. Kto jak kto ale
my coś o tym powinniśmy wiedzieć chociażby przez to, że mamy wyobraźnię.
A tak całkowicie na marginesie, ale poważnie, to wróżę
Wam, że może być tak, że to Was
zmieciemy w pierwszej kolejności
za brak efektów albo za markowanie działań (z akcentem na
„markowanie”)!
Mietek Malicki
Krzyżak (z urodzenia – Mazury)
w stopniu komtura
zamieszkały na Warmii.
Popełniłem 2020-02-11

Apel
Wszyscy piszą różnorodne apele więc
i ja napisze apel ale jest to Apel rozpaczy z bezsiły. Kieruję go do wszystkich osób, środowisk, partii, do
wszystkich tych, którzy się angażują
w obronę pokrzywdzonych żołnierzy i
funkcjonariuszy służb mundurowych.
Mój apel kieruję więc do:
- Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych;
- Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych;
- partii Lewicy, posłów i europosłów
Lewicy;
- partii opozycyjnych, które deklarowały swoje zaangażowanie;
- sędziów wszelkich sądów;
- wszystkich osób i środowisk deklarujących działania na rzecz dyskryminowanych rzesz emerytów i rencistów mundurowych.
Kieruję szczególnie akcentowane słowa do europosłów Lewicy:
Cimoszewicza, Millera i Balta – dwaj
pierwsi często występują w tivi ale w
naszej sprawie nie raczyli nawet
miauknąć. Oszukaliście nas!
Czy rzeczywiście działania
was wszystkich mają czy miały aby
na celu zmianę-poprawę naszej sytuacji czy są lub były jedynie działaniami pozorowanymi?
My wystawiamy pikiety wyrażające poparcie środowisk sędziowskich przed sądami a sędziowie:
- z Sądu Okręgowego w Warszawie
opisując dokładnie naszą sytuację
kierują zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego;
- Sąd Apelacyjny w Gdańsku kieruje
„ponaglenie” do SO w Toruniu o rozpatrzenia jednej sprawy;
- Sąd Apelacyjny w Białymstoku
kieruje zapytanie do Sądu Najwyższego w sprawie, której nie może
sobie dać rady;
- Sąd Najwyższy rozpatruje sprawę

Dopisek – wiem Redaktorze, że
Tobie to być może nie wypada i
będziesz oponował, ale to puść.
Otóż ostatnio wysyłając
linka (do OBI) do wielu naszych w
kraju napisałem o trudnościach
finansowych naszego OBI – jakiego rzędu są to koszty itd. Napisałem, że Kowalewicz wystąpił o
dofinansowanie (350 zł miesięcznie) do ZG SEiRP, ale pewnie kasy nie dostanie, bo „na tacę zbiera” FSSM, która ma potrzeby w
zakresie sfinansowania remontu
swojego biura. A fotele wygodne
tam w tym biurze macie?
I proszę sobie wyobrazić, że akces
sfinansowania jednego nakładu
miesięcznego OBI złożył jeden z
naszych Kolegów w kraju. Dziękujemy.

Od Redakcji

otrzymaną z SA w Białymstoku w
składzie 3 sędziów i dochodzi do
wniosku, że winien go rozpatrywać
sąd w składzie 7 sędziów;
- sędziowie z większości SO i SA
„postanowili” nie zajmować się rozpatrywaniem spraw z tej tematyki.
Starczy przykładów.
Może niezbyt „prawniczo”
opisałem owe przypadki ale widać z
powyższego, ze sędziowie z wielką
„odpowiedzialnością” i zapewne
„odwagą” umywają ręce i problem
odsyłają „wyżej”. Widać wyraźnie, że
owe „wyżej” to instancja najwyższa
czyli Trybunał Konstytucyjny.
Zatem gdy zapadnie orzeczenie–wyrok TK sprawa będzie
„pozamiatana”. I chyba o to chodzi.
Raz już to przerabiano w 2010 roku
gdy TK (ze „sławetnym” osobnikiem
na „rz”) problem odhaczył i dziś uważa się, że tamta ustawa (z 2009 roku)
jest załatwiona (ostatecznie?).
Czy można inaczej? Otóż
można. Przykładem sędzia Marek
Przysucha z Częstochowy, sędzia
Paweł Juszczyszyn z Olsztyna (są i
inni ale jest ich mało, bardzo mało).
Tych ludzi musimy szanować!
Może najwyższy czas nastał by:
- naszym wodzom i przywódcom ze
Stowarzyszeń i Federacji:
- wszystkim partiom (szczególnie
także Lewicy);
- wszystkim sędziom;
pokazać „lichotka” ( w żargonie międzynarodowym „środkowy palec”)!
ielu uzna mnie za szkodnika
ale zapytam: a może nie powinniśmy ani na was wszystkich liczyć
ani nie brać udziału w jakichkolwiek
wyborach (na was głosować)?
Nie należę do słabych psychicznie i dotychczas „lałem” moim
Koleżankom i Kolegom słowa wsparcia, otuchy, słowa wiary i nadziei.
Coraz częściej dochodzę do wniosku,
że ich po prostu mamiłem złudnymi
nadziejami.

Największy jednak żal i pretensje mam oczywiście do naszych
wodzów stowarzyszeń czytając na ich
stronach jakieś próby wytłumaczenia
owej sytuacji albo nie znajdując nic
co by na te tłumaczenia chociażby
wyglądało.
Na FB znajduję zaś wypowiedzi osób z władz naszych stowarzyszeń, które próbują znaleźć w stanowiskach-wyrokach sądów i działaniach partii politycznych jakieś
pseudo pozytywne pierwiastki.
Chyba należy wam wszystkim powiedzieć WYPAD!

W
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D

rogi Komturze! Nie „oponuję”
i „puszczam” dziękując serdecznie za rozpowszechnianie
OBI i jego popularyzację. Przyznam, że zaskoczyła mnie deklaracja
jednego
Kolegi
o
„sfinansowaniu” jednego wydania
Naszego miesięcznika - tak Naszego, bo jest wyrazem wspólnych
Naszych myśli, odczuć, obaw i
nadziei na lepsze jutro. Nie mając
zgody na ujawnienie nazwiska
darczyńcy, tą drogą, w imieniu
Zespołu Redakcyjnego i swoim
własnym dziękuję za okazanie
serca pomocnego. Kłaniam się
niziutko
Jerzy K. Kowalewicz

PS.

Mieczysław Malicki
2020-02-20

P

rzepraszam i odszczekuję więc
moje krytyczne słowa, które
kiedyś wyraziłem o inicjatywnie powołania nowego stowarzyszenia (w moim tekście dla OBI z 2018
roku chyba).
Dziś wiem i znam nazwę tego nowego
stowarzyszenia, które powstaje –
Bractwo Mundurowe RP. Wyrażam
wiec Wam, ludziom którzy je tworzą,
wielkie przeprosiny i słowa uznania.
Pozdrawiam legendy w naszym środowisku: Danusię „Nusię” Leszczyńską i Mariana Szłapa oraz pozostałych Założycieli.
I jeszcze. Dziś chciałem się wycofać z
dalszego pisania dla OBI ale ktoś
mnie przekonał i będę dla Was Koleżanki i Koledzy pisał nadal.

Od Redakcji
Cóż może Redakcja?! Tylko się cieszyć ze zmiany decyzji Mietka. Sami
Państwo przyznacie, że OBI bez komtura Malickiego byłoby mniej wyraziste i zadziorne. Dlatego też podziękuj
w moim imieniu „temu komuś” kto
wpłynął na zmianę Twojej decyzji „ o
niepisaniu”
Jerzy K. Kowalewicz
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List otwarty

Dr Andrzej Duda - kandydat na prezydenta
Panie doktorze! Zastanawiałem się dłuższy czas, czy warto do pana pisać. I – jeśli tak, to w jakiej formie. Z uwagi na fakt, iż jest
pan osobą publiczną, zdecydowałem się na formę listu otwartego.
A temat mojego listu – zaręczam panu, ma również charakter publiczny.
Marcin Szymański
Zacznę od przedstawienia się:
Jestem emerytowanym
oficerem służb specjalnych PRL,
duży fragment mojego życia (1973
– 1989) poświęciłem służbie dla
Polski. Takiej, jaka wówczas była.
Zaręczam panu, że innej Polski
nie było. I w żadnym atlasie takiej
by pan nie znalazł. Przypomnę
panu, że tamta Polska była podmiotem (a nie przedmiotem, jak
obecnie) prawa międzynarodowego. Może ta informacja nieco odświeży panu pamięć, może skłoni
do przemyślenia całej pańskiej i
pana obozu politycznego skomplikowanej strategii zakłamywania historii i dzięki temu przestanie pan traktować tamten okres,
jako czarną dziurę. Chciałbym
przy okazji nieśmiało zapytać –
czy pana rodzice uzyskali wyższe
wykształcenie i rozpoczęli kariery
naukowe w tej właśnie czarnej
dziurze? Czy też po prostu, jak
miliony Polaków, wykorzystali
szansę na darmowe wykształcenie i umożliwili – dzięki tej
„czarnej dziurze” również panu
rozpoczęcie i kontynuowanie nauki w szkole średniej. Do tego, jak
sądzę, szkole o przyzwoitym poziomie nauczania, co w przyszłości ułatwiło panu dostanie się na
zawsze elitarny Uniwersytet Jagielloński.
Przy okazji – utrzymując
się w konwencji pisania historii
od nowa, nasuwa mi się kolejne
pytanie. Jak to jest możliwe, żeby
w kraju pod okupacją radziecką
istniały szkoły każdego szczebla,
łącznie z wyższymi, z językiem
wykładowym polskim, nauczycielami i naukowcami Polakami? A
jednak tak było, co jaskrawo
przeczy narracji pseudohistorycznej, generowanej przez pana obóz
polityczny. Czy nie widzi pan w
tym wszystkim jakiejś śmieszności? Przecież ciągle żyje nas –
świadków historii, ale tej prawdziwej, kilkanaście milionów. Nie
wszyscy mają zaawansowaną demencję starczą. Większość wyrosła, wykształciła się, zbudowała

sobie życie właśnie w tamtej Polsce. Polsce, która dla nich była
matką bardziej, niż obecna. Polsce, która zapewniała realny,
choć skromny byt wszystkim
swoim obywatelom, a nie tylko
tzw. elitom.
Pański obóz polityczny doszedł do władzy dzięki negowaniu
rządów poprzedników. Słusznym
skądinąd i uzasadnionym. A pan,
mimo złożonej na Konstytucję
przysięgi, nie stał się prezydentem wszystkich Polaków.
Miał pan stać na straży
Konstytucji, a zaczął pan swoją
kadencję od jej podeptania. Bardzo szybko przestał pan ukrywać,
że jest pan prezydentem wybiórczo traktującym obywateli i równie wybiórczo, prawo.
Kto pana upoważnił i na
jakiej zasadzie, do odebrania
praw obywatelskich znaczącej
liczebnie grupie ludzi? Ściślej
mówiąc do potwierdzenia odebrania tych praw. Bo przecież podpisując ustawę zwaną chyba dla
kpiny, dezubekizacyjną, odebrał
pan takim, jak ja, część praw
obywatelskich. Do tego na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej.
Wina została zadekretowana odgórnie, żaden sąd nie wydał wyroku skazującego, lub uniewinniającego. Wyrok zapadł w pańskim
obozie politycznym. I ten sam
obóz z pana czynnym udziałem
wyrok wykonał.
Z czasem okazało się, że
nie tylko nasza dawna grupa zawodowa jest przeszkodę w realizacji planu wielkiego stratega,
będącego pańskim guru. Okazało
się, że zawadzają wam również
nauczyciele, lekarze, a ostatnio
sędziowie. Jednym słowem wszyscy ci, którzy nie głosują, jako
elektorat, na PiS, czy szerzej ujmując, na tzw. Zjednoczoną Prawicę. Do tego pozwalają sobie na
krytykę pana i pańskiego obozu.
Ani do pana, ani do pańskich koleżanek/kolegów nie dociera prawda, że demokracja polega wprawdzie na rządach więk-
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szości parlamentarnej, ale z pełnym poszanowaniem praw mniejszości.
Jest takie stare polskie
przysłowie: „kto sieje wiatr, ten
zbiera burzę” Pan i pańscy wspierający siejecie już nie wiatr, ale
wręcz huragan. Nie ma bodaj
żadnej grupy zawodowej, czy społecznej, która nie zostałaby przez
was skłócona z innymi.
Divide et impera.
Tak się wam spodobało to rzymskie porzekadło? No, to proszę
pamiętać, że i cesarstwo rzymskie
też upadło. Burza, której pierwsze
pomruki już słychać, może być
dla was bardzo groźna. A wy nie
macie w swoim składzie meteorologa, który by wam wytłumaczył,
że burze bywają niekiedy mordercze. Zarówno w przenośni, jak i
dosłownie. Miejmy nadzieję, ze
tym razem tylko w przenośni.
Lubię polskie przysłowia.
Są takie pełne mądrości i refleksji. A pan, panie doktorze, czy
zna pan choć jedno?
Przytoczę moje ulubione:
„dłużej klasztora, niż przeora”
Uważam, że bardzo wymowne. I
na swój sposób prorocze. Bo
przecież żadna władza nie trwa
wiecznie. Jesteśmy tego świadkami. A zarówno pan, jak
i
pańscy wspierający zachowujecie
się tak, jakby was to nie dotyczyło. Mam takie skojarzenie: niejaki
Włodzimierz Lenin, twórca najbardziej chyba krwawego i bezwzględnego systemu politycznego,
zwykł był mawiać – władzy, raz
zdobytej, nie oddamy nigdy. No
cóż. Zmarło mu się, szczęśliwie
dla ludzkości, zaś stworzony
przez niego ustrój ostatecznie
załamał się po 73 latach. Wprawdzie był na tyle długi, żeby odcisnąć trwały i bolesny ślad w historii świata, ale przecież też się
zakończył. Zatem i ta próba naśladowcza przez was generowana
kiedyś się zakończy. Nawet, jeśli
powiedzie się panu ponowne zdobycie funkcji prezydenta, to po
pięciu latach historia się zakończy, a za następne pięć lat nikt
nie będzie o panu mógł powie(Ciąg dalszy na stronie 23)
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dzieć, że był pan twarzą dobrego
przełomu. Co najwyżej, będzie się
o panu mówiło to, co i dziś się
mówi: prezydent „dobrej zmiany”.
Czasem, bardziej złośliwi mówią o
panu Notariusz. Ale ja uważam to
za krzywdzące. W moim przekonaniu to, co pan robi, robi pan z
przekonaniem o słuszności tych
działań. Robi pan to świadomie.
Tyle, że postępuje pan źle. I pańskie działania są złe. Nie wiem,
czy wypływają ze złych pobudek.
Nie znam pana na tyle, żeby to
ocenić. Oceniam za to, i mam do
tego prawo, że to, co pan robi jest
złe. Uczestniczył pan i czyni to
nadal, w psuciu Państwa. Naszego Państwa. Czyli także mojego.
Żadne zaklinanie rzeczywistości
tego nie zmieni.
W mojej, ale nie tylko mojej
ocenie, stanowisko prezydenta, to
stanowisko najwyższego przedstawiciela, reprezentanta Majestatu Rzeczpospolitej. Ciężar tego
Majestatu jest bez wątpienia
ogromny. A panu zwyczajnie
zbrakło siły, że go godnie udźwignąć. Żeby nie być gołosłownym –
ośmieszył pan nas, Polaków, swoim zachowaniem w USA. W czasie
składania podpisu pod jakimś
dokumentem. Nieważne jakim.
Liczył się sposób, w jaki pan to

zrobił. Rzecz jasna, w niczym nie
tłumaczy to chamskiego zachowania gospodarza. Ale pan taką
formę, takie jego zachowanie,
zaakceptował. Dostosował się pan
do niego. A to było i nadal jest
uwłaczające dla nas, dla Polaków.
Narodu, który honor ceni sobie
ponad życie. Ośmieszył nas pan
również, czynnie uczestnicząc w
demolowaniu trzeciego filaru władzy – sądownictwa i gimnastykując się wraz z sejmem i senatem
przy uchwalaniu/odwoływaniu
potworka prawnego – ustawy o
IPN. Co boli – zrobił to wykształcony prawnik. Pan akurat nie
może powiedzieć, że robił pan to
nieświadomie.
I na zakończenie tego mojego
listu osobista refleksja:
W czasie ubiegło sobotniej
konwencji, rozpoczynającej pańską kampanię wyborczą był pan
uprzejmy stwierdzić: Niektórym
ludziom odebraliśmy nienależne
emerytury liczone w tysiącach
złotych (może nie zacytowałem
pana dosłownie, ale sens wypowiedzi jest zachowany). Takie
niedomówienie – nie niektórym,
tylko licznym, bo jest nas ponad
50 tysięcy, zaś z rodzinami zdecydowanie bliżej ćwierć miliona wyborców. A tyle głosów może akurat panu zabraknąć.

Zastanawia mnie jedno:
jak się czuje człowiek, o którym
można powiedzieć, że pośrednio
ma krew na rękach. Czy liczył się
pan z taką opinią podpisując tę
bandycką ustawę nas represjonującą?
Ucieszyłbym się, gdyby
publicznie ogłosił pan, że rezygnuje z kandydowania na II kadencję. Świadczyłoby to o tym, że
tli się w panu jeszcze poczucie
przyzwoitości i że ma pan sumienie. Ale zwyczajnie nie wierzę, że
stać pana na taki gest.
Życzę panu, aby zastąpił
pana ktoś, kto jest naprawdę
godny tego urzędu. A pan, żeby
przyjął tę porażkę z pokorą i
przekonaniem, że wygrał lepszy
kandydat, kandydatka.
Łączę stosowne wyrazy
Marcin Szymański

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25665890,do-lekarza-bez-kolejki-ile-to-kosztuje.html
Z wiekiem coraz częściej musimy się badać, korzystać z porad
lekarza czy rozmaitych zabiegów. Coraz więcej seniorów decyduje
się wykupić abonament medyczny lub prywatne ubezpieczenie
zdrowotne.
Magdalena Warchała

N

a leczenie w prywatnych
gabinetach,
przychodniach i szpitalach Polacy
wydają już ponad 40 mld zł rocznie. Rośnie także popularność
prywatnych ubezpieczeń medycznych, którymi objętych jest już
ponad 2,2 mln Polaków.
W przypadku osób, które
muszą regularnie konsultować
się z lekarzami, takie rozwiązanie
pozwala obniżyć rachunki za
świadczenia. Często jest także
gwarancją szybszego dostępu do
specjalisty. Wszystko zależy od
rodzaju wykupionego przez pacjenta pakietu.
Abonament medyczny
gwarantuje leczenie w wybranej

sieci przychodni w całej Polsce i
krótki czas oczekiwania na wizytę
u specjalisty. Nie zawsze pokrywa
w całości koszty leczenia. Przy
niektórych tańszych abonamentach pacjent musi dopłacić do
każdej wizyty drobną kwotę, np.
15-20 zł.
Jeśli wizyt jest dużo, koszty leczenia znacząco rosną, więc
warto rozważyć wykupienie droższego abonamentu, który całkowicie pokrywa koszty świadczeń.
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Oferty dla osób starszych

I

nnym rodzajem produktu jest
polisa zdrowotna, która zapewnia pacjentowi szeroki
wybór szpitali i klinik, ale nie
gwarantuje szybkiego umówienia
się na wizytę w wybranej placówce. To po prostu prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Swoim zakresem może obejmować pakiet
medyczny, ubezpieczenia KL
(kosztów leczenia) , NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) czy szpitalne.
Są sytuacje, w których
prywatne ubezpieczenie nie zastąpi podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednym z takich wyjątków jest przyjazd karetki pogotowia w nagłym wypadku. Niemal żaden ubezpieczyciel
nie pokryje jego kosztów. Jeśli
pacjent nie opłaca składek na
podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, którym objęci są wszyscy
(Ciąg dalszy na stronie 24)
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pracujący, emeryci, renciści i zarejestrowani bezrobotni, za przyjazd karetki zapłaci z własnej
kieszeni.
Abonamenty medyczne są
ogólnodostępne. Z polisami bywa
różnie. Jeszcze niedawno wiele
firm ubezpieczeniowych wykluczało seniorów z grona klientów.
Ponieważ starsze osoby częściej
chorują, podpisywanie z nimi
umów było mniej korzystne niż z
młodszymi klientami. Ubezpieczyciele wyznaczali górną granicę
wieku, powyżej której oferta nie
była dostępna.
Odsetek seniorów w społeczeństwie rośnie, a co siódmy
Polak ma już powyżej 65 lat.
Ubezpieczyciele nie mogli dłużej
ignorować tak licznej grupy,
zwłaszcza że jej przedstawiciele
są najbardziej zainteresowani
zapewnieniem sobie łatwiejszego
dostępu do opieki zdrowotnej. W
efekcie zaczęli uniezależniać dostęp do ofert od wieku klientów.
Wiele firm przygotowało również
specjalne pakiety dla osób starszych.
Pakiety w Lux Med. Jakie są i
ile kosztują
oraz częściej powstają produkty łączące w sobie zalety abonamentu i polisy.
Przed podpisaniem umowy warto
przyjrzeć się dokładnie różnym
ofertom.
Jedną z bardziej zróżnicowanych ma grupa LUX MED. Dla
seniorów przygotowała aż pięć
pakietów. Zostały stworzone z
myślą o osobach od 71. roku życia.
Najtańszy pakiet, Podstawowy Srebrny, kosztuje 57 zł
miesięcznie, jeśli pacjent zdecyduje się dopłacać do niektórych
usług, lub 114 zł miesięcznie,
jeśli pacjent chciałby korzystać z
wizyt i badań bez dopłat. Obejmuje konsultacje u sześciu lekarzy specjalistów, 52 badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz 36
zabiegów ambulatoryjnych.
Najdroższy pakiet, Premium Platynowy, kosztuje od 659
zł miesięcznie i obejmuje konsultacje u 37 lekarzy specjalistów,
841 badań laboratoryjnych i diagnostycznych, 96 zabiegów ambulatoryjnych, opiekę stomatologa, nielimitowaną opiekę fizjoterapeuty, nielimitowane wizyty
domowe, ubezpieczenie kosztów

C

leczenia za granicą oraz usługi
indywidualnego opiekuna pacjenta.
Ubezpieczenia oferowane
przez TU Zdrowie przeznaczone
są dla osób powyżej 70. roku życia. Do wyboru są cztery pakiety.
Najtańszy, Basic, kosztuje 32 zł
miesięcznie i obejmuje opiekę 13
lekarzy specjalistów, 190 rodzajów badań, dwa rodzaje szczepień
i coroczne badania profilaktyczne.
Najdroższy pakiet, Prestiż,
ze składką od 168 zł miesięcznie,
zapewnia opiekę 36 lekarzy specjalistów, 466 rodzajów badań,
osiem rodzajów szczepień, coroczne badania profilaktyczne, wizyty
domowe, konsultacje profesorskie, rehabilitację i planowe zabiegi operacyjne.
Karetka dojedzie bez dopłat
Krajowym
Programie
Zdrowotnym abonament
kosztuje 49 zł miesięcznie, ale za wizyty i badania trzeba
dopłacać, np. za konsultację lekarską 19,90 zł. W zamian można
szybko się umówić do większości
specjalistów (z wyjątkiem psychiatry, psychologa, seksuologa,
dentysty, lekarza medycyny pracy, lekarza rehabilitacji medycznej i dietetyka), wykonać badania
laboratoryjne i diagnostyczne
oraz zrobić testy alergiczne. Oferta jest skierowana do osób poniżej 70. roku życia.
Pakiety dla osób do 80.
roku życia przygotował InterRisk
Medi-Care. Firma proponuje dostęp do świadczeń medycznych w
placówkach Enel-medu oraz do
ponad 1200 innych przychodni
na terenie kraju. Pacjenci mogą
korzystać z porad 35 specjalistów, badań laboratoryjnych, zabiegów pielęgniarskich, a także
wizyt domowych. Mają do wyboru
pięć pakietów.
W sieci Medicover seniorzy
mogą wybierać spośród aż kilkunastu pakietów – od opieki podstawowej i profilaktyki, poprzez
konsultacje specjalistyczne, zaawansowaną diagnostykę, stomatologię i rehabilitację, aż po pełną
opiekę szpitalną.
Najprostszy pakiet medyczny można kupić od 2 zł dziennie.
Najbardziej zaawansowany,
Elite+, obejmuje m.in. konsultacje lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej i specjalistów 67 specjalności, konsultacje lekarzy

W
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pomocy doraźnej, kompleksowe
zabiegi ambulatoryjne, diagnostykę, fizjoterapię, szczepienie przeciwko grypie. Do tego w jego
skład wchodzi wizyta z podstawowymi badaniami profilaktycznymi
raz w roku, przegląd stomatologiczny i scaling zębów, nielimitowane wizyty domowe, pilna pomoc medyczna, a także – co jest
rzadkością – pogotowie ratunkowe i transport sanitarny. W ramach pakietu można korzystać
także z leczenia szpitalnego.
Ubezpieczenie grupowe
zukając ubezpieczenia dla
seniora, warto rozważyć wybór ubezpieczenia grupowego. Wprawdzie ten rodzaj ubezpieczeń kojarzy się z ubezpieczeniami pracowniczymi – najczęściej zakład pracy oferuje je grupie zatrudnianych przez siebie
osób – ale można przystąpić do
niego także indywidualnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle
prowadzą otwarte grupy, do których można dołączyć na własne
życzenie po spełnieniu określonych warunków.

S

Ubezpieczenie
zdrowotne. Uważajmy, co podpisujemy
iestety na rynku ubezpieczeniowym
funkcjonują
nieuczciwe firmy żerujące
na ufności osób starszych. Dlatego przed zakupem polisy należy
koniecznie sprawdzić, czy przedsiębiorstwo, z którego usługi
chcemy skorzystać, jest nadzorowane przez KNF i podlega przepisom polskiego prawa. Należy też
kilkakrotnie dokładnie przeczytać
umowę, a w razie konieczności
skonsultować ją z zaufaną bliską
osobą albo z niezależnym doradcą
ubezpieczeniowym. Oprócz samej
umowy należy zwrócić uwagę na
dołączone do niej oświadczenia,
których podpisania wymaga
ubezpieczyciel. Jeśli klient zatai
przed towarzystwem ubezpieczeniowym np. fakt, że cierpi na chorobę przewlekłą, w przyszłości
ubezpieczyciel może odmówić mu
wypłaty świadczenia.

N

Magdalena Warchała
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Ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1453710,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop.html

Niemal półtora roku po tym, jak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował
niekorzystne zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
wypłacany funkcjonariuszom odchodzącym ze służby, resort spraw wewnętrznych przygotował projekt, który umożliwi wypłatę wyrównań.
Paulina Szewioła

C

hodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października
2018 r. (sygn. akt K7/15).
Uznał on, że art. 115a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest
niezgodny z konstytucją w części, w
jakiej przewidywał, że ekwiwalent za
jeden dzień niewykorzystanego urlopu
powinien być liczony wedle stawki
1/30 części miesięcznego uposażenia
funkcjonariusza wraz z dodatkami.
Wyrok wszedł w życie 6 listopada
2018 r.
– Taki ekwiwalent jest wyjątkową,
zastępczą postacią prawa do urlopu,
która przysługuje w formie pieniężnej,
gdy po zakończeniu stosunku służbowego funkcjonariusz nie będzie mógł
korzystać z dni wolnych od pracy –
wyjaśnia radca prawny Wojciech Maciejko.
TK wskazał, że skoro urlop wypoczynkowy jest liczony w dniach roboczych,
kwota ekwiwalentu również powinna
uwzględniać dni robocze w miesiącu,
a nie wszystkie dni kalendarzowe.
Uregulowanie tej kwestii pozostawił
jednak ustawodawcy.
Będą zmiany
Po ponad roku od wejścia w życie
orzeczenia TK w końcu jest na to
szansa. W odpowiedzi na interpelację
poselską Maciej Wąsik, sekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
poinformował, że w resorcie został
przygotowany projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących
wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, zapewniający realizację wyroku TK.
W odpowiedzi na pytanie DGP MSWiA
informuje, że w projekcie przyjęto
wskaźnik wynoszący 1/21.
Pozytywnie do deklaracji resortu podchodzą związkowcy. – Wskaźnik ten
jest dla nas satysfakcjonujący. Jeżeli

faktycznie wejdzie w życie, możemy
uznać, że nasze starania zakończyły
się sukcesem. To oznacza większe
pieniądze dla każdego policjanta, który będzie korzystał z wypłaty świadczenia za zaległy urlop – mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
Wypłaty wstrzymane
Związkowiec podkreśla, że wielu policjantów, którzy odeszli na emeryturę,
czeka na wprowadzenie tej ustawy.
Tym bardziej że ze względu na wyrok
TK wielu komendantów w ogóle
wstrzymywało wypłatę ekwiwalentów.
– Twierdzili bowiem, że do czasu
uchwalenia nowych przepisów nie ma
podstawy prawnej do wyliczenia należnej wysokości ekwiwalentu – mówi
Andrzej Szary.
I przywołuje wyrok WSA w Gdańsku
(sygn. III SA/Gd 218/19), który jednoznacznie zaprzeczył takiemu podejściu.
W podobnym tonie wypowiada się
Wojciech Maciejko.
– Komendant nie może ani poprzestać
na informacji, że nie ma przepisu
koniecznego do załatwienia sprawy,
ani zawiesić postępowania, oczekując
na ustawę niwelującą lukę w przepisach. Nie jest też uprawniony do odmowy wypłaty pismem niepodlegającym kontroli, skoro przepisy wymagają dla odmownej formy załatwienia
sprawy decyzji administracyjnej –
tłumaczy.
Tyle teorii. W praktyce – jak zauważa
rzecznik praw obywatelskich w swoim
wystąpieniu pod koniec zeszłego roku
– zaniechaniu ustawodawcy w wykonaniu wyroku TK towarzyszy wstrzymanie wypłat ekwiwalentu policjantom zwolnionym ze służby po 6 listopada 2018 r.
– Dobrze więc, że ta kwestia zostanie
uregulowana w ustawie. Nie będzie
wtedy wątpliwości co do wysokości
ekwiwalentu – mówi Andrzej Szary.
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Mecenas Maciejko podkreśla, że do
czasu wejścia w życie przepisów określających nowy wskaźnik (np. 1/21)
przełożeni powinni kierować się aktami osobowymi funkcjonariuszy.
– Oznacza to, że zastosowanie powinien mieć wskaźnik w postaci ułamku, którego licznik będzie cyfrą 1, a
mianownik – liczbą dni roboczych
wynikającą u danego policjanta z
rozkładu czasu jego służby – tłumaczy ekspert.
Kto skorzysta, a kto nie
– Według moich informacji ustawa
obejmie w pierwszej kolejności osoby,
które nabyły prawo do ekwiwalentu
po opublikowaniu wyroku TK w
Dzienniku Ustaw, czyli po 6 listopada
2018 r. Nie wiadomo, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane w stosunku
do pozostałych – mówi Andrzej Szary.
Podkreśla, że wyrównanie powinni
otrzymać wszyscy, którym zaniżono
ekwiwalent. Dlatego jego związek
oczekuje, że projekt ureguluje również
sytuację tych funkcjonariuszy, którym wypłacono świadczenie przed
wyrokiem TK.
Obawia się jednak, że wszystko rozbije się o pieniądze.
– Niekonstytucyjny przepis obowiązuje od 19 października 2001 r. Byłyby
to zatem niebagatelne pieniądze dla
budżetu – wskazuje.
Do czasu wejścia w życie nowych
przepisów sytuacja funkcjonariuszy
jest zróżnicowana.
– Policjanci, którzy nabyli prawo do
ekwiwalentu po 6 listopada 2018 r.,
mogą wystąpić o ustalenie i wypłatę
ekwiwalentu na podstawie art. 190
ust. 1 konstytucji w związku z art.
115a ustawy o Policji w brzmieniu
ustalonym przez wyrok Trybunału
Konstytucyjnego. Ich podania powinny być uwzględniane – wyjaśnia Wojciech Maciejko.
Wskazuje, że do 5 listopada 2018 r.
zastosowanie ma jednak wskaźnik
1/30, bo art. 115a korzystał z domniemania konstytucyjności.
– Dlatego osoby składające po wyroku
TK żądania wyrównania ekwiwalentu
za ten wcześniejszy okres spotkają
się, co do zasady, z prawidłowymi
decyzjami odmownymi. Chyba że
ustawa umożliwi im wystąpienie z
takim podaniem – wyjaśnia mecenas.
Zwraca uwagę, że jest też szczególna
kategoria policjantów, którzy przed 5
listopada 2018 r. walczyli o różnicę w
ekwiwalencie i wobec których wydano
już ostateczną decyzję odmowną.
– Wyrok TK otworzył dla nich prawo
wystąpienia do organu, który wydał
decyzję, ze skargą o wznowienie postępowania na podstawie art. 145a
par. 2 k.p.a. Musieliby jednak zrobić
to najpóźniej 6 grudnia 2018 r. – wyjaśnia mecenas.
autor: Paulina Szewioła
13.02.2020,
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Nie zawsze kłamstwo ma krótkie nogi…
Pamiętam taki moment z dzieciństwa, a raczej z wieku pierwszokomunijnego, że aby komuś dopiec do bólu nazywało się go kłamcą. Wtedy była to największa obelga. Nawet „skarżypyta”
„donosiciel” do rodziców, nauczycieli nie był tak piętnowany jak
ten „kłamca”.
Bohdan Makowski

T

o właśnie z tego okresu ta
moralna ocena kolegi podwórkowego,
szkolnego
była najbardziej obiektywna. Tam
nie było polityki. Jak skłamał,
nawet jak to dziś mówią działał w
imię racji staniu lub innych
bzdur, osobnik taki miał przechlapane. Przez długie lata musiał walczyć o wypranie tej negatywnej opinii. I jak to w życiu bywa, taka refleksja wspomnieniowa napadła mnie w chwili nie
tylko kłamliwych obietnicach wyborczych, ale głównie obecnych
kłamliwych postawach wśród
polityków (z lewa i prawa). O
zgrozo tak się narobiło, że polityk
stosunkowo często synonimem
kłamcy. Z. Rozenek na spotkaniu
w Giżycku wyjaśnił istotę tego
problemu: żadnemu politykowi
nie należy dawać wiary. No tak
ale co my, ci mający małe możliwości z małych dzierewni możemy
uczynić. Jak mogło by się wydawać możemy jedynie odcinać się
do takich ludzi. I tu mogę jednak
stwierdzić, że nie ma takich możliwości. Nie będę nawet wracał do
kłamstw i obelg rzucanych pod
naszym adresem przez tzw. słuszną zmianę ustami ministranta
Płaszczyka, złotoustego nadymanego Jareczka - parasola* itp. itd.
w celu dowalenia nam, a konkretnie uchwalenia bandyckiej ustawy. Nawet kiedy przedstawiano
konkretne i prawdziwe kontr argumenty oni mówili, że jak z
tego przysłowia to …. pada
deszcz. Dziś , czkawka się odbiła,
bo jako przykład o naszych zarobkach płaconych przez MSW
podawano anonimowo zarobki
tzw. szpiega Tomka, ale to inna
bajka.
Kierując się prostą zasadą
normalności mam wrażenie, że
politycy w naszym kraju nie maja
umiejętności (czytaj chęci) zrzeszania się pod sztandarem prawdy, uczciwości. To kraj neurotycznych indywidualistów, z których
każdy gdy znajdzie się wśród innych, zaczyna pouczać, krytykować, okazywać swoją wątpliwą

wyższość i aby to osiągnąć stosuje metodę, poniżania, obrażania,
a gdy to nie pomaga szafuje
wszelkiego rodzaju kłamstwami.
Dominuje klasyczna zasada: zwycięzca nie musi się nigdy tłumaczyć.
Do znudzenia powtarzam
(powtarzałem), że kampania wyborcza, cale wybory dla malućkich jeszcze coś tam znaczy. I to
tylko oni wyszukują w tych wszelkiej maści zakłamaniach rzeczy
przyziemne, jakim jest niewątpliwie tzw. interes społeczny. W rzeczywistości niby to ten interes
społeczny jest tam gdzieś pod
lasem. Ważne jest jacy cwaniaczkowie dorwą się do władzy. Oczywiście odbywa się to pod szyldami
partii, które przyjmując swoje
nazwy ironizują wprost właśnie z
tego durnowatego narodu. Daleko
nie sięgając : partia Prawo i i
Sprawiedliwość (raczej organ wykonawczy nieomylnego i jedynego
wodza) ma ona tyle wspólnego z
prawem i sprawiedliwością co
Izba Lordów z Izbą Wytrzeźwień.
Dziś szefem NIK jest osoba która
w opinii wlanie takiej lokalnej, pa
duszam, nawet przez moherowe
berety została okrzyknięta jako
nie godna. Te durne masy oczekują że on że jako mały człowiek,
ale wielce honorowy podda się do
dymisji. A gdzie tam. Rwij jak
szczerbaty boczek to się liczy …. I
innym też wzrostem nie nachalny
szefem od służb tajnych i mniej
tajnych , zaginionych milionów
itp. swawolnych poczynaniach
ponad prawem nawet nie warto
wspominać.
Takich przykładów
jest multum:

• - Afera Misiewicza
• - KNF, dwórki Glapińskiego i bliscy
Mariusza Kamińskiego

• - Afera majątku premiera
• - Afera GetBack
• - Afera z nagrodami dla ministrów
rządu Szydło

• - Afera Polskiej Fundacji Narod.
• - Zamach na konstytucję
• -Taśmy prawdy Kaczyńskiego
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• - Afera prezesa NIK Mariana Banasia

• - Afera Kuchciński Air
• -Afera hejterów w Ministerstwie
Sprawiedliwości- itd. itp.

O tych obecnych poczynaniach w wymiarze sprawiedliwości, zabierania kasy z Senatu i
plenipotencji w kwestii Polonii
tegoż organu już nawet nie chce
się pisać.
Kochani to trwa raptem 5
lat. A może wzorem naszej starej
pracy pozakładać tym nowobogackim akta „Dossier” i klasycznie polecić posterunkowemu, aby
tematy te rozliczył zgodnie jak to
się mówiło z czerwoną książeczką
(KK) w ręku bez gmatwania się w
polityczne zawiłości.
Bym zapomniał może jeszcze inny przykład , mający odrobinę związku z naszą pracą
(czynną w przeszłości). Takie akademickie rozważanie: Jeżeli ja
powiedziałem na kogoś , że dałem
mu łapówkę i że nie zapłacił mi
kasy za wykonana pracę, a na
dodatek mam, co prawda nie
zgodnie z prawem, nagranie naszej rozmowy w obecności świadków, to nawet sprzątaczka z Komendy wiedziała by, że w ramach
czynności sprawdzających wypadało by przesłuchać tą duga stronę, o świadkach nawet nie wspomnę. Ale jak to powiedział N. Dyzma: nie było faulu. A skoro to on
tak powiedział,! to… rzeczywiście
faulu nie było. Można uprościć
procedury procesowe. Kodeks
Postepowania Karnego nocnym
glosowaniem unieważnić. I dalej
do przodu. Gawiedź się uspokoi
dostanie na pożarcie jakiegoś tam
Nojmana co to równie nielegalnie
podsłuchany powiedział wyraz na
d..., na ch… czy coś tam jeszcze.
Podsłuch podsłuchowi nie równy.
Być może z powodu braku mojej
edukacji w nowym procesie karnym i nie znajomości tematów
rozmów prezesicy najważniejszego polskiego sądu z prezesem, też
najważniejszym w kraju, jest on
przesłuchiwany w trakcie obiadu.
Nauka radziecka, a zwłaszcza
polska zna takie przypadki. Czytaj uniewinnienie przed prawomocnym skazaniem wspomnianego wyżej gościa od gier operacyjnych. Czy jest to możliwe ? Oczy(Ciąg dalszy na stronie 27)
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wiście, bo ile można gotować
obiad nawet z trzech dań, a na
dodatek z kompotem ?!
Kończę moje spostrzeżenia
na temat kłamstw i kłamców,
bowiem jak to mówią Ruskie: ręce
opadają. A propos Ruskich. W
sowieckim alfabecie literka „ja”
jest ostatnia, po: ж, ш, щ, dopiero Я („ja”). U nas okazuje się, że
to „ja”, tego nowobogackiego polityka jest długo, długo przed „a”.
To jego „ja” (ego) tak nim zawładnęło, że z niczym i z nikim się nie
liczy (chyba że odrobinę boi się
Prezesa - czytaj wspomnianym
Marianek). I wcale nie chodzi tu o
tych Szyszków, Piotrowiczów,
Kuchciński i innych. Ci ludzie tak
na prawdę nie mają sumienia.
Oni goląc się chyba zmykają oczy.
I w tym momencie nasuwa
się kolejny raz pytanie: czy warto
mówić (pisać) o tym. Czy warto w
ogóle dyskutować na te tematy ?
Sądzę, że tak. Z pewnością jest to
lepszy temat niż dyskusja nad
kandydatem na prezydenta wystawionym przez lewicę. Osobiście mam wrażenie, że lewica po
chwilowych niby to sukcesach
nadal uważa, ze można funkcjonować w tej zabagnionej polityce
szafując jedynie argumentami.
Totalna bzdura. Kandydatem ze
strony lewicy został były prezydent Słupska. Uważam jednak, że
fakt, iż ktoś jest grzeczny, jest
europosłem nie świadczy o tym,
że musi nadawać się na prezydenta. Przepraszam on może i się
nadaje, lecz w tych marketingowych wyborach nie ma szans.
Dudek na dachu jest przedstawicielem oferentów: 500 +, ileś tam
na kota, psa, świnię, krowę , dodatków do hektarów, nadal utrzymanie KRU-u, zmian w sadownictwie , wszelkiej maści „13”, „14”,
końcówek banderoli nie opamiętam. Emeryci, a zwłaszcza elektorat wiejski jest jak się okazuje
najbardziej karny. Tam frekwencja jest największa. No a co może
dać Biedroń?!. Przy totalnej nagonce Jędraszewsko-podobych to
tak na prawdę to może on dać…
kolejny Ogórek, powielenie jak się
okazało nietrafnej decyzji Millera?! Jest to klasyczny strzał w
kolano. Taki stan rzeczy może
spowodować, że nawet elektorat
lewicy stanie kolejny raz w rozkroku: być za słusznym nurtem
politycznym, czy za logiką. Jak
życie pokazało dugi wariant zaw-

sze zwyciężał.
Z tego też powodu mam
wątpliwości czy NADAL ZABIERAĆ GLOS, SZUKAĆ WSPOLNIE
Z CZYTELNIKAMO NORMALNOŚCI. Czy to w ogóle coś da ?. Z
mediów wynika (tych słusznych
PRiTV), że jesteśmy państwem
samodzielnym, mamy stosownych obrońców granic (za kilka
lat dostaniemy kilka sztuk przestarzałych F-35 ale kasa już dziś).
Mamy naszych amerykanckich
obrońców. Tu też drobna dygresja. Tych 4-5 tysięcy poganiaczy
bydła będących na wczasach w
Polsce nas nie obroni. Po pierwsze: zanim oni dostaną zgodę na
użycie rakiet, samolotów itp.
sprzętu do zabijania to już ta wojna może się zakończyć. A że historia lubi się powtarzać to już w
czasie pokoju nasi sojusznicy (w
ramach NATO) zdążyli nas olać.
Przykład: Turcja blokuje NATOwski plan obrony Polski i państw
bałtyckich w razie inwazji ze
Wschodu – donosi Reuters**.
Swoją zgodę uzależnia od politycznej pomocy sojuszników w
walce z Kurdami w Syrii. Agencja
Reuters, która donosi o ultimatum, potwierdziła tę informację w
czterech różnych krajach członkowskich sojuszu. Wysłannicy
NATO wciąż próbują zdobyć formalną zgodę wszystkich 29 państw członkowskich na przyjęcie
planu obrony wschodniej flanki
Sojuszu jeszcze przed szczytem w
Londynie, który równocześnie
będzie uroczystością z okazji 70tej Rocznicy jego powstania
(NATO).
Wracając do kłamstwa
gdzieś tam wyczytałem, że nie
tylko nasi niegdysiejsi przyjaciele
kłamali np. na temat Katynia.
Nasi obecni z za wielkiej wody
tzw. Wielki Brat to kłamca wprost
zawodowy. On nigdy od czasu
wojny nie miał takich zapasów
ropy naftowej. I co im pozostaje?
Kłamstwo ! To za pomocą kłamstwa: groźby posiadania przez
arabów broni atomowej itp. wywołano i nadal się wywołuje konflikty bliskowschodnie. Jak widać
czarno na białym jest to kraj nieustannie angażujący się w konflikty zbrojnie pod płaszczykiem
kolejnego kłamstwa – obrony demokracji. Wart uwagi jest fakt, że
żadna z tych „pomocy” nie skończyła się pozytywnie w interesie
demokracji którą niby to bronili.
Warto sobie przypomnieć Wiet-
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nam, Panamę, Afganistan i … a
na Iraku kończąc. A to co się
działo na Ukrainie samo z siebie
nie wynikło. Jest to efekt zakłamanej polityki tego niby to Brata.
Zawsze chodzi o kasę. I co by nie
mówić to właśnie ta kasa stała
się ideologią naszej polskiej rzeczywistości. Nam naiwniakom
pozostała nadzieja dalszej walki,
a raczej trwania w systemie naiwnej teorii o równości, sprawiedliwości i prawości i czegoś tam
jeszcze. Takie są realia. Jak niektórzy twierdzą mały (wielki) Prezes nie ma zachcianek finansowych. Bo i po co ?. Nie tylko
ochrona opłacana jest za nasze
pieniądze, ale nawet prezesica
najważniejszego trybunału gotuje
mu obiadki. O komfortowym systemie leczenia prezesowskiego
kolanka nie warto nawet mówić.
Na dodatek jest on prezesem jednoosobowego Zarządu Fundacji
Dwóch Wierz, ma stosowną emeryturę, jak to mówią żyć i nie
umierać a ja?? Bylem durnowatym naiwniakiem bo wierzyłem
(nadal wierzę ) w sprawiedliwość
społeczną. Ale do cholery mój
stary był tylko rzeźnikiem w państwowej masarni, a matka sprzątaczką. Oni mnie nie nauczyli
obecnej tzw. Nowobogackiej biznesowej zaradności na który to
sposób wspomniani ruscy mówią
„ Zajebi, zapiżdzi i skarzy szto
naszoł”. A jak widać taka właśnie
edukacja w dobie obecnej się liczy. Osobiście poza innymi względami sądzę że już jestem za stary
na tego typu nauki.
Co prawda swoje przeżyłem i w
ostateczności jako po części zramolały gościu nie boję się wcielenia w kamasze, lecz coraz bardziej martwię się o moje wnuki,
Przecież oni tak naprawdę tu, do
naszej Polski, nie maja do czego
wracać. Oni tam za granicą żyją
w normalnym kraju. I tego na
starość się nie oczekiwałem. Ale
czy tylko ja ??!!
Cierpliwości…
Bohdan Makowski s.
Władysław

Pasztetowa z dodatkiem świniny
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Wdowie renty zwrócono!
https://nowosci.com.pl/wdowy-po-milicjantach-odzyskaly-renty-sad-w-toruniu-stanal-po-ich-stronie/ar/c1-14812190?
utm_source=facebook.com&utm_medium=nowosci&utm_campaign=sadtorun&fbclid=IwAR2vpWyxnBpWabNTv0RLmv6qjHgQejT78qu2GOP018GyYM5PKYifALNR4Yo

Dwie 89-letnie i schorowane staruszki, na mocy wyroków Sądu
Okręgowego w Toruniu, odzyskały pełne renty rodzinne po zmarłych mężach milicjantach. Pieniądze odebrano im na mocy kontrowersyjnej ustawy dezubekizacyjnej.
Małgorzata Oberlan

W

sprawach
obu
89letnich wdów Sąd Okręgowy w Toruniu wydał
wyroki w styczniu br. Orzeczenia
nie są jeszcze prawomocne, ale
kobiety i reprezentująca je adwokat Aleksandra Chołub są dobrej
myśli. Jeśli przyjdzie toczyć bój w
apelacji, są na to gotowe. Byle
tylko sił i czasu wystarczyło...
Obu staruszkom renty obniżył
Zakład Emerytalno-Rentowy
MSWiA, na mocy kontrowersyjnej
ustawy dezubekizacyjnej. Według
wskazań Instytutu Pamięci Narodowej, zmarli mężowie-milicjanci
obu pań mieli "pełnić służbę na
rzecz państwa totalitarnego". Sąd
Okręgowy w Toruniu tymczasem
stwierdził, że brak jest jakichkolwiek dowodów na to, by mundurowi dopuścili się jakiejś przestępczej działalności. Sam fakt
zatrudnienia w milicji w latach
1945-1954 nie może być powodem do tego, by karać wdowy po
zmarłych obniżeniem świadczeń.
- Sprawy obu tych pań pokazują,
że wspomniana ustawa uderzyła
także w najbliższych członków
rodzin zmarłych funkcjonariuszy
MO, w tym przypadku wdów podkreśla adwokat Aleksandra
Chołub.
Przyjrzyjmy się tym historiom. Pani Zofia ma 89 lat, jest
schorowana i wymaga codziennej
opieki. Jej mąż zaczął prace w
1949 roku. Pracował w sekcji
kryminalnej, potem gospodarczej,
a następnie w referacie dzielnicowych. Zmarł w 1978 roku, w
związku ze służbą. Po trzech latach pani Zofii przyznano po nim
rentę rodzinną. Odbierała ją
przez blisko trzy dekady. Na starość, w roku 2017, dostała zła
wiadomość: świadczenie obniżono
jej z 2434 zł do 1660 zł. Powód?
Dezubekizacja.
Od tej decyzji wdowa odwołała się do sądu. Wyrokiem z 14
stycznia br. Sąd Okręgowy w Toruniu przywrócił jej pełen świad-

czenie. Na uwagę zasługuje uzasadnienie. Po pierwsze, sąd
stwierdził, że brak jest jakichkolwiek dowodów przestępczej działalności zmarłego milicjanta.
Kontrowersyjna ustawa wprowadziła zasadę, że każdy, kto pozostawał zatrudniony w służbach
bezpieczeństwa, służył państwu
totalitarnemu. Wobec tego doszło
do przyjęcia przez ustawodawcę
odpowiedzialności i winy zbiorowej. Wątpliwości sądu wzbudził
fakt przeniesienia odpowiedzialności za czyny zmarłego męża
(nieudowodnione) na wdowę.
Po drugie, toruński sąd
powołał się na art. 30 Konstytucji
mówiący o poszanowaniu godności człowieka. - Uznanie zmarłego
męża za wykonującego służbę na
rzecz państwa totalitarnego, bez
udowodnienia mu winy i wykonywania działań bezprawnych, po
upływie niemal 27 lat od zmiany
ustroju, godzi w godność zmarłego. Godzi też w godność wdowy
po nim, która miałaby z tego tytułu ponieść karę w postaci obniżenia renty, czyniąc ją współodpowiedzialną za przeszłość męża.
Zasadę godności należy tu rozpatrywać również w kontekście godnego życia na odpowiednim poziomie socjalnym. Wdowa jest
osobą starszą, schorowaną, wymagającą opieki innych osób, a
jej świadczenie rentowe zostało
bezpodstawnie zaniżone - podkreśla adwokat Aleksandra Chołub.
Wyrok w sprawie pani Marii, drugiej wdowy po milicjancie,
Sąd Okręgowy w Toruniu wydał 9
stycznia br. Pani Maria również
ma 89 lat. Przeszła dwa zawały,
udar mózgu, choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu II,
niedoczynność tarczycy oraz zatorowość płucną z rozsianym procesem nowotworowym. Na skutek
opisywanej ustawy z 2016 roku
obniżono jej rentę rodzinną z
kwoty około 4000 zł miesięcznie
do 1660 zł. Wyrok sądu przywrócił jej pełne świadczenie.
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Mąż pani Marii został przyjęty do
Milicji Obywatelskiej w 1946 roku. W latach 70. został milicjantem kierowcą, pracował w drogówce. W 1984 roku został emerytem, a w 2007 roku zmarł. Wtedy kobiecie przyznano po nim
rentę rodzinną. I znów - po wielu
latach obniżono ją drastycznie,
argumentując to służba na rzecz
totalitarnego państwa. Orzekając
na korzyść pani Marii toruński
sąd przytoczył podobne argumenty, jak w przypadku pani Zofii.
-Oba wyroku Sądu Okręgowego w
Toruniu są dla moich klientek i
dla mnie bardzo ważne. Nie są
jednak jeszcze prawomocne. Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji odwołał się od nich
do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku - zaznacza adwokat Aleksandra Chołub.
PS Imiona obu pań zostały zmienione.
WARTO WIEDZIEĆ:

D

o sejmowej komisji Administracji i
Spraw Wewnętrznych (ASW)
trafił już projekt Lewicy, zmieniający
tzw. ustawę dezubekizacyjną. Szef
komisji Wiesław Szczepański przyznał
w rozmowie z PAP, że projekt jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych,
którymi w tym roku będzie zajmowała
się komisja
"Przepisy, które wprowadziła tzw.
ustawa dezubekizacyjna, czy jak niektórzy mówią ustawa represyjna,
dotyczą około 40 tys. osób, z czego ok.
25 tys. odwołało się do sądu, w którym sprawy toczą się latami i wiele z
tych osób finału tych spraw zapewne
już nie doczeka. Te osoby są często w
sędziwym wieku, wiele z nich nie wytrzymuje tej sytuacji psychicznie" podkreślił Wiesław Szczepański
Szef komisji zaznaczył, że projekt
Lewicy naprawia nieuczciwość państwa, bo zaraz po przemianach społeczno-politycznych przełomu 1989 i
1990 roku "państwo umawiało się z
tymi ludźmi, że osoby, które zostały
pozytywnie zweryfikowane będą mogły dalej służyć temu państwu".

MAŁGORZATA OBERLAN
24 lutego 2020 r.
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Ameryka, Królikowo, Olsztynek

Pełen autokar, 50 osób, w niedzielę, 17 lutego 2020 roku,
przy dosyć „zmiennej” pogodzie, zapoznało się z miejscami
i miejscowościami, w których
działa się historia, w których ta
historia została upamiętniona i
udostępniona ku pamięci, ku
przestrodze…
aczęliśmy od powstałego w
1903 r. Szpitala Klimatycznego dla dzieci chorych na
gruźlicę, gdyż w owym czasie tę
chorobę leczono wyłącznie
„klimatycznie” - to było takie właśnie miejsce. Obecnie szpital jest
znacznie rozbudowany łącznie ze
szkołą podstawową, leczenie
„leśnym klimatem” wspomaga
współczesna medycyna.

przeprowadzenie badań i przeniesienie znalezisk do muzeum w
ratuszu w Olsztynku, którego
zwiedzenie dopiero unaocznia
ogrom bestialskiego barbarzyństwa niemieckich.

Z

N

iemiecki Stalag I-B Hohenstein, w obecnej miejscowości Królikowo nie
pozostawił po sobie wielu śladów.
Budowa drogi A7 przebiegającej
przez teren byłego Stalagu pozwoliła na dokładne, archeologiczne

N

ieopodal Stalagu I-b Hohenstein
posadowiono
(między Olsztynkiem a
Sudwą) tzw. Mauzoleum Hindenburga przy którego budowie pracowali więźniowie wspomnianego
Stalagu I-b. Umierających z wycieńczenia i głodu chowano na
cmentarzu w Sudwie. (55 tysięcy
ofiar). Przed Ratuszem w Olsztynku umieszczono jedyny, dotychczas odnaleziony fragment Mauzoleum: figurę lwa, który „stał”
onegdaj po prawej stronie głównego wejścia na zewnątrz budowli. Pozostałe elementy monumentu, wysadzonego przez ustępujące
wojska niemieckie, zużyto jako
materiał budowlany w wielu miejscach w Polsce.
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W

Olsztynku, po zwiedzeniu Muzeum Stalagu I-b
Hohenstein, w Hucie
Szkła zaprezentowano wycieczkowiczom komercyjną produkcję:
kwiatów - nigdy nie więdnących,
ptaszków - nie śpiewających, ślimaków - nie pełzających… Ale
pokazana
technika
ich
„wytwarzania” była o tyle fascynująca, co prosta dla przeszkolonego „szklarza”.
Na koniec był spacer po zabytkowych miejscach miasteczka i
krótka wizyta w Skansenie Budownictwa Wiejskiego.
Jerzy K. Kowalewicz
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Świętować każdy może,
jeden lepiej, jeden gorzej….

M

y jednak zawsze z humorem i dobrym samopoczuciem podsumowaliśmy miniony rok. Jak co roku
nasze Noworoczne Spotkanie odbyło się w hotelu naszego przyjaciela Czesława Stankiewicza.
Obiekt ten położony jest nad
pięknym jeziorem Niegocin i jeszcze nie ma nazwy. Najczęściej
mówi się „U Cześka”, ale tak po
cichutku zastanawiamy się jak go
nazwać. Do tej pory funkcjonował
on w ramach Ośrodka LOK. Jednak jak to bywa w dobie obecnej
jako że LOK powiązany był z tfu!!
komuną został sprywatyzowany i
stoi pusty. Natomiast wspomniany nasz przyjaciel przeniósł się do
własnego hotelu pobudowanego
jak stylizowany galeon. Ale to
inny temat.
Spotkanie nasze jedynie po
jednym względem nie zadawalało
nas (Zarządu) bowiem frekwencja
z roku na rok maleje. Tym razem
zebrało się nas tylko 28 osób. I to
„tylko” napawa nas troską. Natomiast sama impreza pozwoliła
nam przenieść się wstecz do czasu wspólnej służby. Nie było podziałów. Wspominano przeżycia
obecnie zamglone ułomną pamięcią. Śmiano się z naszej niegdysiejszej naiwności, braku doświadczenia, kiedy to wprowadzający (była ta instytucja) w celu
popisania się swoim doświadczeniem, stażem puszczała na przysłowiową ścianę ledwie co opierzonego milicjanta. Wysłanie po

łożyska młodego kierowcy - milicjanta do lekarza Bernarda C.
niby nic wielkiego ale on był….
ginekologiem. To klasyka. Dziś
załatwia się takie rzeczy przez
telefon. A propos telefonów. To
też zmora doby obecnej. Przy dobrze rozkręcającej się imprezie
telefon psuje cały nastrój. W pewnym momencie rozweselony Włodek ze skruszoną mina odbiera
telefon. Potakuje, potakuje, wstaje: Panowie oficerowie dzwoniła
żona urywam się, strzemiennego.
I odmeldował się. Po ½ godziny
dzwoni Irena żona Mietka. Podobny reakcja lekko zawstydzonego
Mieczysława. Trzeci telefon wykonała, a raczej wyrok na mężu
Krystyna i „a piać” ta sama reguła: Panowie oficerowie… itd.
strzemiennego. I tylko jeden kolega zachował się nad wyraz honorowo. To w jego imieniu wykonano telefon, ale nie do jego żony
Halinki, lecz… na pogotowie, bowiem bohater ten, nie pantoflarz,
odrobinę źle się poczuł. Dlatego w
trakcie podsumowania spotkania
dokonano następującego postanowienia. Po przyjściu na imprezę
wszystkie „komórki” lądują w
jednym pudle. Ten, którego telefon odezwie się pierwszy płaci
1/2 rachunku. Następny połowę
tej pozostałej kwoty itd. Aż do
ostatniego telefonu. Prawda ze
proste? Czy skuteczne, dowiemy
się w najbliższym czasie na konferencji sprawozdawczej Koła,
którą zakończymy tradycyjnie

- 30 -

obiadem (i nie tylko).
W zasadzie to było by tyle,
bowiem jak uczy historia większość kół organizuje podobne
spotkania i w tym momencie liczy
się frekwencja. Pragnę dodać, że
ta mała frekwencja wynika również z faktu, że praktycznie 80 %
naszych członków nadal pracuje
zawodowo w ostateczności jako
Baby Syster z wnukami. Podczas
spotkania padło hasło aby podnieśli rękę ci którzy nie dorabiają
( nie pracują) było ich czterech, z
tym ze jeden też pracuje – pływa
na statku zarobkowo ale w sezonie letnim. Ot i cal tajemnica braku frekwencji.
Na zakończenie spotkania
odśpiewano Prezesowi gromkie
„Sto lat”, który oświadczył, że to
podziękowanie należy się pozostałym członkom Zarządu i z tej okazji otrzymali oni drobne upominki. Były to prezenty o charakterze
humorystycznym. Przykładowo
Skarbnik, który owdowiał w ubiegłym roku, obecnie przygotowuje
posiłki sobie sam (uczy się) otrzymał w prezencie opakowanie suszu owocowego i przepis jak z
tego zrobić kompot wigilijny. Do
chwili obecnej nie chwalił się czy
mu się to udało.
I tym lekko nie poważnym
akcentem, życząc wszystkim naszym emerytom pogodnego i zdrowego roku Zarząd giżyckiego Koła
żegna się z czytelnikami OBI.
Giżycko 15.01.2020 r.
Bohdan Makowski
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W

Rejs w karnawale

dniach 30 stycznia - 1
Lutego 2020 r. Zarząd
Wojewódzki SEiRP w
Gdańsku zorganizował dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin trzydniową rejs karnawałowy
promem na trasie Gdańsk –
Nynäshamn. Miasto Nynäshamn i
port położone są wśród jezior,
morskich zatok i lasów na południowym skraju wspaniałego Archipelagu Sztokholmskiego liczącego 24 tysiące wysp.
W trakcie podróży w pierwszym
dniu zorganizowany był wieczór
rozrywki – muzyka na żywo w
Piano Bar, oraz dyskoteka – zabawa z DJ-em, zaprezentowany został pokaz barmański, oraz liczne
konkursy z nagrodami. Drugiego
dnia po przybyciu do portu odbyła się wycieczka po urokliwych
zakątkach szwedzkiego miasteczka. Zwiedzono między innymi
zabytkowy kościół, miejscowy
bazar, gdzie można było skosztować świeżych owoców morza.
Podczas spaceru podziwiano charakterystyczne domki, które pomalowane są na czerwono. Czerwony barwnik powstał w miejscowości Falun, w tamtejszej kopalni
miedzi jako produkt uboczny jej
wydobycia. Po podgrzaniu i zmieszaniu z wodą, tworzy bardzo
wytrzymałą farbę, która chroni
drewno m.in. przed trudnymi
warunkami atmosferycznymi. A
przy okazji czerwony barwnik
pochłania spore ilości promieni
UV, dzięki czemu farba dłużej
zachowuje swój kolor.
Podczas powrotnego rejsu po kolacji, uczestnicy rejsu karnawałowego mieli do wyboru udział w
dyskotece z DJ-em, karaoke, lub
muzyką na żywo w Piano Bar. .
Karnawałowy rejs promem był
czasem wspólnej zabawy, zwiedzaniu wspaniałych urokliwych
miejsc oraz planowaniu kolejnych
wspólnych spotkań. Wszyscy
uczestnicy wycieczki pełni wrażeń
z rejsu jak i mile spędzonego
wspólnie czasu powrócili do portu
w Gdańsku.

Rzecznik prasowy : J. Fikus
fot. wykonała: B. Podczarska
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Człowiek nie jest takim jakim sam siebie widzi, lecz takim jakim widzą go inni..

Kim jest człowiek

Z

pewnością naszym czytelnikom po tylu latach dyskusji na lamach naszego
OBI znane jest moje zmiłowanie
do lokalnej historii. Ten sentyment miał i nadal ma podłoże w
mojej pracy społecznej, zwłaszcza
te podstawy nabyte w ramach
Związku Harcerstwa Polskiego.
(Współorganizowałem nieodpłatnie jako instruktor ZHP ponad 30
obozów dla młodzieży szklonej).
To społecznikostwo pozostało.
Nadal współuczestniczę w spotkaniach o charakterze historycznym. Ostatnie spotkanie dotyczyło pierwszych lat Giżycka dawnego Lötzen. Takim naocznym
świadkiem (miał 10 lat jak tu
przyjechał w ramach PUR-u) Stefan Lempiecki. To z nim organizowaliśmy obozy harcerskie. Dodać
trzeba nie był on, tak jak i ja nauczycielami. Wtedy ludzie spoza
branży nauczycielskiej też byli
aktywni w tej dziedzinie. Przy
Urzędzie Miasta istniał taki twór
jak Rada Przyjaciół Harcerstwa.
Przekrój zawodowy był sakramencko zróżnicowany: od Wojskowych (namioty, kuchnie polowe), organizacje typu LOK
(sporty
strzeleckie),
PCK
(samarytanka). MO (tworzono
Młodzieżowe Służby Ruchu Drogowego MSR), Straż Pożarna
(Drużyny Pożarnicze). Długo wyliczać.
Powracając do ostatniego
spotkania wspomniany Stefan o
pewnym czasie przesłał na moją
skrzynka dwa zdjęcia. Jedno kiedy to on uczeń Szkoły Rybackiej
w gronie uczniów i Dyrektora Heihela oraz kumpli z klasy mając
14 lat dostali pierwszy raz w życiu prawdziwe dresy. A na drugim stara rada pedagogiczna wywodząca się z nurtu zwanego Wileńskim. Dziękując mu za to wyraziłem mu swoją opinię na temat
mojej idei tworzenia, a raczej dokumentowania naszej lokalnej
historii na bazie doświadczeń
osób, które nigdy nie były zaliczane do tzw. osób z pierwszych
stron gazet. Uważałem, że oni na
taki szacunek zasługują. Stanisław Radomski do chwili śmierci
(1964 r.) nigdy, ale to nigdy nawet bliskiej rodzinie nie chwalił
się, że jako żołnierz KOP-u walczył 1938 roku z Armią Czarowną

i to skutecznie. Upamiętnienie
bitwy Szack – Wytyczno
(28
września 1939 r). na Grobie Nieznanego Żołnierza miało miejsce
dopiero w 1990 roku. A on dostał
się do po trzymiesięcznym leczeniu w niewoli nideckiej do stalagu
dopiero w styczniu 1940 roku.
Wzruszających bohaterskich poczynań rodaków nie sposób opisać.
Łącznie wydałem 9 zeszytów naukowo – historyczno – pamiętnikarskich. Ponieważ Stefan
pochodzi rodem spod Wilna, po
sentymentalnych wspominkach
wysłałem mu na skrzynkę emaliowa jeden z takich zeszytów dotyczących Wilniuka. I oto przebieg naszej korespondencji emiajlowej był następujący:
To: Stefan Lempiecki
Sent: Thursday, February 06,
2020 10:05 PM
Dużo zdrówka
Stefan
zięki za zdjęcia. jak była
mowa nasza wschodnia
serdeczność wymaga rewanżu. W załączeniu jeden z 9ciu zeszytów. Lecz prośba, tylko
Tobie, bowiem jak wspomniałem
oficjalna promocja
wszystkich
zeszytów dopiero w kwietniu br.
Każdy zeszyt ma kosztować po 6
zł (tyle wynosi koszt druku) nic
nie zarabiam, lecz mam satysfakcje i spełnienie przesłania dokumentowania życiorysów ludzi prawych i zasługujących na pamięć o
nich. Jak przeczytasz tekst to
właśnie Ty, Józek, Krysia Struś.. i
wielu, wielu innych wpajaliście w
nas młodym adeptom pracy na
rzecz innych takie zasady. I z tego
powodu to czynie.
Wiesz co daje satysfakcję ?
To taki moment kiedy to ktoś Ciebie spotyka i mówi że nie wszystko opisałem, przekazałem o tym
czy innym zdarzeniu. Wniosekludzi to interesuje. To nie rzadko
daje im satysfakcje kiedy to w
naszym grajdołku mówi się on
nim. Szkoda że dopiero teraz,
dopiero po iluś tam latach. To
daje pałera. I tego zamierzam się
trzymać. Czuwaj.

D

Stefan Lempiecki stlem@wp.pl
Do mnie Odpowiedz
Dzięki za miłe słowa.
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Czytałem, wiesz z takim sentymentem, nostalgią o ludziach
Twojego pokroju: szlachetnych,
wykształconych, wiele poświęcili
swego czasu na rzecz wychowania ówczesnej młodzieży a praca
społeczna dawała wiele satysfakcji osobistej...... i do c h o l e r
y j a s n e j i nikt nie mówił:
patryjotyzm, patryjotyzm!!!, ale
potwierdzał to czynem!! A teraz
Oni pomawiani są jako drugi
sort.. I nie wiadomo czy 10 maja
wskoczą do pierwszego sortu.
Daj Boże
Chciało by się powiedzieć:
w dwóch zdaniach tyle mądrości.
Osobiście nie zależnie od obecnych efektów boksowań politycznych nadal będę spełniał swoje
przeslanie zgodnie z hasłem, które umieściliśmy z moją żoną Krystyna na naszej wspólnej wizytówce:
- Nigdy nie zapominaj,- o potędze
dobrego słowa i uczynku.
Nasuwa się uzasadniane pytanie
co z tego mam ? A no wdzięczność i uznanie innych ludzi. Te
dyplomy, te blaszki to nie wszystko. Ta satysfakcja kiedy to człowiek pójdzie tam skąd się już nie
wraca to mam warzenie że pozostawiłem po sobie coś godne powielania i tak trzymać.

S

tefan jest inicjatorem fantastycznych działań pod tytułem „Wileńskie spotkania”.
Najbliższe 01..03 br. I ten oszołom robi to na warunkach jak to
szumnie brzmi Non profit.
(Pochód trzech króli organizowany z funduszy miasta kosztował
nas mieszkańców w ubiegłym
roku 60.ooo zł. I to jest paranoja
doby obecnej.
Pozdrawiam
Bohdan Makowski s. Władysława
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Na stronie Federacji https://fssm.pl/ na dzień 2020-02-27 znajduje się tekst o powyższy tytule.

S

zczerze mówiąc, FSSM RP
czuje się pomijana w tzw.
"mediach narodowych", jako
organizacja "donosząca na brak
praworządności pod rządami
PiS", choć od "uchwalenia" ustawy represyjnej wielokrotnie sygnalizowała Parlamentowi UE i
jego instytucjom o jej bezprawiu.
Być może dlatego, że ustawa represyjna jest najjaskrawszym
przykładem
łamania
praw polskich obywateli przez
obecną władzę. Dopóki jednak
prawo Unii Europejskiej będzie nadrzędnym nad prawem
krajowym, doputy Federacja będzie "donosić", aż instytucje unijne zajmą prawami byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, odebranymi im ustawą represyjną,
sprzeczną z Konstytucją RP, jej
prawem i prawem UE.
A dalej znajduje się list
Przewodniczącego Federacji do
Przewodniczącego PE. (str. 16,17,
18 OBI - przypis JKK)
List należałoby ocenić jako
dobry krok tyle, że po doświadczeniu, które Federacja i Przewodniczący Czarnecki mają w
kwestiach działań na rzecz zmiany ustaw dezubekizacyjnych z
2009 i 2016 roku ja ten krok oceniam jako odfajkowanie i pozorowanie działań. Nam mundurowym pokazanie, że przecież działamy.
Czyż Wy tam w tej Federacji jesteście naiwni pisząc o owym
„pomijaniu w mediach narodowych”? Pijecie coś czy wdychacie,
bo Wasze wrażenie o „pomijaniu”
to albo naiwniactwo albo brak
rozumienia rzeczywistości.
Masz Waszeć Przewodniczący Czarnecki stronę na której
możecie smagać sumienia nie
tylko aktualnej władzy – o czym
będzie jeszcze – a z niej nie korzystacie.
Czemu to podobny w przesłaniu apel-list nie został wcześniej (albo równolegle) przesłany
do:

•

•
•

•

tej tematyce w Brukseli?
- posłom i senatorom Lewicy w Parlamencie RP z podziękowaniami za dotychczasową pracę z pytaniem albo
prośbą „co zamierzają dalej”?
- europosłom SLD (i Razem) z pytaniami jak zamierzają traktować tą problematykę i co w związku z tym planują a
Cimoszewiczowi i Millerowi przypomnienie, że chociaż często goszczą w
polskich tivi z komentarzami to w
naszej sprawie nie wypowiedzieli się
nigdy;
- posłom PO wspieranym przez Federację w trakcie kampanii wyborczej z
pytaniem co z ich deklaracjami?

Czy aby ci europoslowie
SLD czy Razem wiedzą, że jakiś
apelik Federacja do owego Przewodniczącego PE w ogóle wysłała?
To są kierunki waszych
działań a nie pochlipywanie, że
jesteście „pomijani” w mediach
narodowych.
Wysyłać apele-listy na papierze, a jednocześnie wieszać na
stronie Federacji i SEiRP.
Smagać pytaniami partie
opozycyjne, które coś deklarowały. Nękać ludzi z tych partii którzy coś z naszego poparcia mogli
skorzystać.
A nie co jakiś czas pokazać
-wysłać jakiś list płaczliwy aby
nam pewnie zademonstrować, że
„ no popatrzcie jak to my o was
walczymy”, a nie wykazywać
większe samozaparcie w przeprowadzaniu remontów biura, a nie
mieć wewnętrzne przekonanie, że
kto jak kto ale Wy tylko działacie
i tyle dla tych dołów uczyniliście
a tu z ich strony dziękczynnych
ukłonów nie ma i ani owego 1%
na was nie przekazują ani się nie
chcą ubezpieczać.
Po to Was wybrano i zapewne pytano przy tym, czy wyrażacie na to zgodę abyście działali i z godnością przyjmowali
słowa krytyki (nie krytykanctwa
bo są także jakieś pomysłykierunki).
Mieczysław Malicki

- partii Lewicy z pytaniami co jej członkowie będący europosłami poczynają w
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Pamiątki po Armii gen. Hallera
Kilka odznaczeń i pierścień ze
zbiorów Bohdana Makowskiego,
jako ilustracje do jego dłuższego
tekstu, który już zapowiadam w
przyszłym wydaniu OBI. Dlaczego w przyszłym? Ten numer OBI
118 został właściwie wypełniony
„od deski do deski”, a tekst Bohdana jest długi i na tyle interesujący, że wymaga więcej miejsca na naszych łamach.
Jerzy K. Kowalewicz
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Rzecznik konsumentów radzi.
UMOWY ZAWARTE NA ODLEGŁOŚĆ I PO ZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY
1. W jakich przypadkach prawo
odstąpienia od umowy zawartej
na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa nie przysługuje
konsumentowi ?
Nie przysługuje w odniesieniu
do umów :
a/ zawartych w drodze aukcji
publicznej
b/ o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, najmu samochodów, gastronomi, usług
związanych z wypoczynkiem, imprezami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub
okres świadczeń,
2.Czy mogę odstąpić od umowy
finansowej z uwagi na zmianę
ceny ze względu na wahania jej
na rynku finansowym ?
Nie miej możliwe odstąpienie od
umowy w której cena wynagrodzenia zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i
które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
3. Zamówiłem meble przez internet pod konkretny wymiar, które
zostały przez przedsiębiorcę wyprodukowane według dostarczonej specyfikacji czy przysługuje
mi prawo odstąpienia od umowy ?
Konsumentowi w odniesieniu do
tej umowy w której przedmiotem
świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb prawo odstąpienia nie
przysługuje.
4. Zakupiłem alkohol w sklepie w
cenie uzgodnionej ze sprzedawcą
za pośrednictwem internetu, po
dostarczeniu do domu rozmyśliłem się i chcę go oddać z powrotem sprzedawcy czy mogę odstąpić od umowy?
Z uwagi na to, że umowa została
zawarta na odległość ustawa wyklucza możliwość odstąpienia od
umowy albowiem z ustawy wykluczone są napoje alkoholowe,
których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży,
a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i
których wartość zależy od wahań
na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
5. Kupiłem na pokazie w domu
seniora programy komputerowe,
po otrzymaniu rozpakowałem je w
domu czy przysługuje mi prawo
odstąpienia od umowy ?
W odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa czy też zawartych na odległość, jeżeli przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe,
lub wizualne albo programy komputerowe dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli to
opakowanie konsument otworzył
po dostarczeniu, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
6. Zakupiłem drogą telefoniczną
artykuły żywnościowe, które po
dostarczeniu okazały się zepsute,
czy mogę je zwrócić sprzedawcy i
odzyskać pieniądze?
Umowy zawarte w których przedmiotem świadczenia jest rzecz
ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia, konsumentowi
ustawa o prawach konsumenta
nie daje prawa do odstąpienia od
takiej umowy. Konsument dokonuje zakupu na włsny koszt i
ryzyko
7. Przyszedł do mnie ankieter i
zapytał czy jestem zadowolony z
ceny za prąd, poprosił o okazanie
rachunku, co też uczyniłem
stwierdził, że ma ciekawą i tańszą ofertę na dostawę prądu, i
poprosił o podpisanie umowy czy
mogę od takiej umowy odstąpić i
kiedy to uczynić ?
Zgodnie ustawą o prawach konsumenta, przy zawarciu umowy
poza lokalem konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie
14 dni bez podawania przyczyny,
a jeżeli sprzedawca nie pouczył
konsumenta o jego prawie, nie
wręczył formularza o odstąpieniu
od umowy prawo takie przysługu-
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je w ciągu 12 miesięcy licząc od
daty podpisania umowy
Pamiętaj
Na sprzedawcy spoczywa obowiązek informacyjny dotyczących;
1/ głównych cechach świadczenia,
2/swoich danych identyfikacyjnych/
3/ adresie pod którym możesz
złożyć reklamację
4/ łącznej cenie lub wynagrodzeniu,
5/ sposobie i terminie zapłaty
6/ procedurze wnoszenia reklamacji
7/ doręczenia formularza o odstąpieniu od umowy
8/ czasie trwania umowy
9/ kosztach zwrotu towaru
Ważna informacja
Powyższe informacje powinny
zostać przedstawione w sposób
jasny i zrozumiały.
Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o jakichkolwiek opłatach dodatkowych lub
innych kosztach mających wpływ
na ostateczną cenę to nie masz
obowiązku ich ponosić
Nie daj się nabrać sprawdź zanim
podpiszesz.
Zapamiętaj 4 zasady:
- zawsze sprawdzaj wiarygodność
firmy,
- policz całkowity koszt realizowanej umowy
- dokładnie przeczytaj umowę
zanim podpiszesz,
- nie podpisuj jeżeli czegoś nie
rozumiesz

Opracował
Koordynator Regionalnego Ośrodka
Pomocy Prawnej w sprawach konsumenckich
Zenon Królik
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NOWE PORZĄDKI
- Władza wpadła nam w ręce.
Już jej nie oddamy!
Od dziś nowe porządki w mieście
wprowadzamy.
Odzyskujemy wolność, godność
i z kolan wstajemy,
A z nami całe miasto.
Światu pokażemy,
Co można zrobić,
gdy się lejce chwyci rządów.
Wszystkim, którzy są naszych
szlachetnych poglądów
I będą wiernie służyć,
damy stanowiska
Kierownicze, starą kadrę
zmieciemy do czysta.
Cała władza w rad ręce
- jak to klasyk mówił.
Bóg, po latach niechęci,
znowu nas polubił.
Tak w pałacu, w najbliższym,
zaufanym gronie,
Kuglarka przedstawiała partii
hegemonię
Po zwycięskich wyborach.
Niemal w jednej chwili
Wygrani do dzielenia łupów
przystąpili.
W historii te metody będą
nie bez racji
Zwane czasem kadrowej
kanibalizacji.
Kredo: mierni lecz wierni
stało się zasadą.
Z pałacu sterowano dyskretnie
obsadą
Każdego stanowiska.
Nawet te podrzędne
Powyżej referenta,
musiały bezwzględnie
Powierzone być w ręce oddanych
janczarów.
Nepotyzm monstrualnych nabrał
wprost rozmiarów.
Kto myślał, tak jak władza
i mówił tak samo,
Posadkę ciepłą z miejsca
miał gwarantowaną.
Czas rządów ludzi znikąd
zaczął się na dobre,

Kariery powstawały wręcz
niewiarygodne.
Na przykład były rzeźnik
zarządzał kulturą.
Jednym czym imponował,
to wielką posturą.
Chlubił się, że zna książki
ze szkolnej lektury,
Bo potem nie miał czasu
- jak mówił - na bzdury.
Z muzyką znał się bliżej,
na koncertach bywał
Zespołów disco polo.
Malarstwo przeżywał
Patrząc na zbiór obrazów
świętych w swoim domu.
Nawet się do nich modlił.
Czasem po kryjomu
Po nagą sztukę sięgał,
„świerszczyki” kupował,
Kiedy był w innym mieście,
i za szafą chował,
A dopiero gdy żona na
dobre zasnęła,
Bliski kontakt z tą formą
kultury zawierał.
Tworzenie praw i uchwał
w ręce powierzono
Dwóm jego dobrym znawcom.
Szczerze w nich wierzono.
Jeden miał długoletnią
przestępczą karierę.
Każdy adwokat przy nim
był zwyczajnym zerem,
Gdy szło o znajomości różnych
sztuczek prawnych.
Drugi też w nich był biegły...
Szarlatan wytrawny,
By trwać przy żłobie
w różne się skóry przebierał,
A później się bezczelnie
przeszłości zapierał.
Każdy przepis naciągnął,
przekręcił lub złamał,
Na czarne mówił białe,
w żywe oczy kłamał,
I z cynicznym uśmieszkiem
przeciw prawdzie stawał.
Z urodą nienachalną,
wyglądem się zdawał
Być fryzjerem sprzed wieku,
z miasteczka małego.
Obaj doszli do kunsztu t
ak niebywałego,
Że nawet Nuli Zenobi,
minister od prawa,
Z ich doświadczeń korzystał
i za wzór ich stawiał
Swoim współpracownikom
do spraw legislacji,
Że gwałcić mogą wszystko
w prawa regulacji,
Bo gdy zasady prawne sprytnie
są łamane,
Za zgodne z konstytucją
mogą być uznane.
Pan Tosiek Makabrewicz
kwestiami ważnymi
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W urzędzie zawiadywał,
w tym i wojskowymi,
Gdyż odpowiadał również
za obronne sprawy.
Niezbyt zrównoważony,
żądny władzy, sławy.
W fantazjach, w bajdurzeniu
nie miał równych sobie,
I sam baron Miinchhausen
przewracał się w grobie
Z zazdrości, że go Tosiek
pokonuje w blagach.
W wyglądzie miał coś w sobie
ze wschodniego maga.
Tłumy się poddawały jego
czarnym sztuczkom,
Lecz nie ma się co dziwić
naiwnym i głupcom,
Jeśli on sam niekiedy,
w to co mówił, wierzył.
Szeptano, że wysoko w swych
ambicjach mierzył
I podstępnie chciał Panią
z pałacu obalić.
Żeby jej miejsce zająć.
Też konflikt rozpalić
Światowy, by zabłysnąć,
tak jak Napoleon.
Wierzył, że wodzów wielkich
czeka go panteon.
Ponoć w spirytystycznych
seansach także brał udziały,
I zasięgał tam porad guru
Che Guevary.
Nie przewidział nieszczęśnik
w swoim zadufaniu,
Ze za spisek poddany będzie
grillowaniu
Powolnemu, póki się na
skwarkę nie stopi.
Na razie żył spokojnie w swym
świecie utopii,
Nie przestawał na starych,
ciągle tworzył nowe.
Uwielbiał przeprowadzać
też czystki kadrowe.
Miał słabość do milutkich
misiaczków pluszowych.
Polecił ich zakupić w celach
reklamowych
Ponad tysiąc odzianych
w wojskowe mundury...
I gdy na gadżet spojrzał,
czuł cierpnięcie skóry.
Łzy same ze wzruszenia leciały
mu ciurkiem...
Czym też się wzruszał
bardziej: misiem
czy mundurkiem?
Nie wiadomo... I także do dziś nie
jest pewne,
Czy łzy były radości,
czy też raczej rzewne?
Raz jechał motorynką,
prędkość miał szaloną
Z impetem w brzozę wyrżnął.
Była oskarżoną W tej sprawie, i
(Ciąg dalszy na stronie 36)
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za zamach na Tośka osobie
Zerżnięto ją, pocięto,
innym ku przestrodze.
Niejedna brzoza za to
zapłaciła głową.
Władza odpowiedzialność znów
wszczęła zbiorową,
Nie tylko wobec ludzi, gdyż
wszystko co żyło
Takiej odpowiedzialności też
poddane było.
I szef od środowiska,
działacz moherowy,
Polecił wyrżnąć w całej
okolicy brzozy.
Przy okazji pod piły poszły
inne drzewa
Pani burmistrz uznała: Widocznie tak trzeba. —
Bez mrugnięcia powieką
rzeź tę zatwierdziła,
I szychę urzędniczą
w racji utwierdziła.
Szycha, to Jańcio Szkodnik,
bo tak się nazywał
W mieście fauną i florą całą
zawiadywał,
A nawet i powietrzem;
chronił środowisko.
Dla niego był gotowy nieomal
na wszystko,
Zwłaszcza na polowania
oraz drzew wycięcie...
Jakież to przeogromne
trzeba mieć zacięcie,
By się z takim oddaniem
poświęcić swej pracy!
Choć często był jej wynik podany
na tacy
Przez leśnika, dla szefa
bardzo usłużnego,
Jak na przykład strzelanie
do ptactwa łownego
Natychmiast, gdy z niewoli
puszczono go z klatek.
Niby rzeźnia, lecz miła, lekka
na dodatek.
Człowiek się nie nachodzi,
usiądzie w fotelu
I jakby od niechcenia wypali
do celu.
Nie dziw więc, że pan Szkodnik
był zadowolony
Ze swej fuchy.
Przez szefów także był ceniony
Za oddanie i wiedzę...
Raz dowiódł uczenie,
Ze wielkim sprawcą smogu
jest też zapylenie Naturalne…
Tą tezą narobił mętliku
I dracznych komentarzy wywołał
bez liku.
Lecz partia pokładała ciągle
w nim nadzieję,
I jak ta dobra matka
wybaczała wiele,
Więc także i tym razem,
choć poruta była,
Syna, wbrew rozsądkowi
zdrowemu broniła.
O tym, jak bardzo bliska
była mu przyroda,
Co głównie dla niej robił,
będzie jeszcze mowa.

Sztuka kłamstw spowszedniała,
straciła finezję,
Kołtuny wciąż mówili
rozmaite brednie.
Kto nie miał słomy w butach
oraz siana w głowie,
W te androny nie wierzył,
w ani jednym słowie.
Lecz zdroworązsądkowi wciąż byli
w mniejszości
I bajdy nie traciły na popularności.
Arogancję i chamstwo
do cnót zaliczono
I w kanon obyczajów dobrych
wprowadzono.
Ci, co się dopuszczali
do prawa łamania,
Żądali koniecznego prawa
przestrzegania.
Wszystko co nie ich było,
opluli do woli
Pod hasłem efekciarskim
- prawda nas wyzwoli.
Tradycja już nie sama z siebie
się tworzyła,
Lecz przepisami władzy
stanowiona była.
Podobnie patriotyzm.
Reżim decydował
Komu tę godność nadać,
i sam nominował
Patriotów, z pierwszego
naturalnie sortu.
Bardzo wielu nie miało
grama dyskomfortu,
Że tak zobowiązujący
tytuł otrzymali,
A dobrze hymnu kraju
swojego nie znali.
W ramach nowych porządków
w pierwszej kolejności
Rozpoczęto badania mieszkańców
przeszłości. Komórkę
utworzono
do spraw wiwisekcji.
Pod lupę brała wszystkich w myśl
jednej selekcji
- Prześwietlania przeciwnych nowej
polityce.
Dociekano: kto, kiedy siusiał
w piaskownicę,
Gdy chodził do przedszkola,
czy dziadek był komuch?
Z jakiego ciocia babci
pochodziła domu?
Węszyli wśród rodziny, włazili
do trumny
I grzebali wśród szczątków,
bardzo z siebie dumni.
Niejeden z tropicieli aż do szamba
wskoczył
Z nadzieją, że coś znajdzie...
W gównie się wymoczył.
Wzięciem takiej kąpieli ni w ząb
się nie wzruszył,
Bo od dawna tkwił w szambie
aż po same uszy.
Znaczna część nowej władzy
znikąd się zjawiła,
Jak królik z kapelusza nagle
wyskoczyła.
Prosta, nieokrzesana, szlifu
wymagała
Ba, nawet pani burmistrz
politykę znała
Dotąd z zebrań sołeckich...
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Pałac dał zlecenie,
Cała kadra objęta ma być
przeszkoleniem
O graniu w politykę różnymi trikami.
Słuchacze zasypani byli tematami:
Uczyli się co, kiedy i jak mają mówić,
Kiedy przerwać w pół słowa,
kiedy wątek zgubić
Celowo, by zbić z tropu,
wciągnąć adwersarza
W pułapkę pustosłowia;
krytycyzm wyrażać,
Złośliwe wtręty robić, by antagonista
Rozjuszył się i zgubił.
Każdy też kursista
Poznał sztukę spławiania natrętnych
pismaków,
Maskowania niewiedzy,
w intelekcie braków,
Sztuki manipulacji, kamuflażu
kłamstwa,
Bajerowania: „Miło mi powitać
państwa”,
„Mam zaszczyt dziś przedstawić...”,
„Jeśli pan pozwoli..
„Szanowni państwo, chciałbym..
„Prawda pana boli...”
„Ja intelekt rodaków bardzo
sobie cenię”.
Jak, mówiąc takie kłamstwa,
nie patrzeć się w ziemię.
Jak życzyć dnia miłego dla takiej
osoby,
Którą rad byś utopić zaraz
w łyżce wody.
Jak mówić jednocześnie o wszystkim
i niczym,
Doszukiwać się w prawdzie jej
podstępnych przyczyn,
Unikać trudnych pytań, kręcić
i kołować...
Zarzuty o nieprawdę skutecznie
prostować
Kontratakiem
— choć była adwersarza racja
- Że łże, bo za ich racją stoi
demokracja.
Ponoć odpornościowe
szczepionki dostali,
By oskarżeń o hucpę do serca
nie brali,
nawet, gdy zarzuty mają świętą rację,
Żeby po nich spływały jak woda
po kaczce.
Znajomości szczególnie żądano
cytatów
Z przemówień, złotych myśli,
szefowej pałacu.
Każdy na pamięć wykuć musiał
powiedzenia,
I winien ich używać w czasie
wystąpienia,
W odpowiednim momencie,
a nawet tak sobie,
Byleby tym hołd oddać
tej wielkiej osobie.
Długo by jeszcze można podawać
przykłady,
Jak miasto w swoje łapy znów wzięły
układy,
Jak zaczęła rozwijać się
deterioracja)1...
Zamiast merytokracji)2....
Przyszła matołkracja.
1 Deterioracja - niszczenie, zrujnowanie
2 Merytokracja - rządy ludzi kompetentnych
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Akademia Ruchu Funkcjonalnego.
http://www.taichi.olsztyn.pl/index.php/informacja

W Akademii w ramach Praktyki Ruchu Funkcjonalnego pracujemy z wieloma różnymi systemami
ruchowymi. Wszystkie kształtują podstawę życia
czyli witalność i żywotność. Żywotność to sprężystość i elastyczność ciała oraz wewnętrzna moc
energii życiowej. Najpierw pracujemy z ciałem, więc
te dwa aspekty są najważniejsze. Wszystkie nasze
zajęcia temu służą. Wszystkie kształtują siłę wewnętrzną, wzmacniają kręgosłup i stawy oraz mięśnie, uelastyczniają i rozciągają ścięgna, przyczepy
mięśniowe. Najwszechstronniej wzmacniają organizm ćwiczenia Tai Ki Kung, ćwiczenia wg systemu
Kija Tai Chi Chuan oraz ćwiczenia wzmacniające
oparte na systemie Hatha Yogi i gimnastyki PALEO.
Z kolei Praktyka ćwiczeń TaiChiChuan rodziny
Yang, a także stylu Chen i stylu ChanSanFeng z
WuDang oraz TaiChi z włócznia stylu Yang wzmacniają wewnętrzna strukturę, wewnętrzna moc oraz
elastyczność i miękkość ciała. Podstawa Praktyki
NEI KUNG jest stary system Tai Ki Kung.
Podstawowe zasady naszej Praktyki
1. Do naszej Akademii raz się przychodzi i nigdy nie
odchodzi, jednym słowem każdy kto raz przyjdzie,
ma już zawsze swoje miejsce.
2. Lepiej raz nie przyjść , niż raz przyjść ( na zajęcia ).
3. RSS - robimy Praktykę wszystkich ćwiczeń Rzetelnie, Systematycznie i Solidnie.
4. Nasza Praktyka to nie chwilowe lub krótkoterminowe terminowe kursy, są to stałe zajęcia dla każdego, w których każdy uczestnik ma swoje miejsce
aż do końca Swojego Świata, są to zajęcia ruchowe
wprowadzające uczestników w Praktykę wszystkich
systemów spokojnie, powoli, gdzie nauka ćwiczeń
jest realizowana na drodze ich systematycznego
Praktykowania.
Czy w zajęciach RUCHU FUNKCJONALNEGO mogą ćwiczyć wszyscy bez względu na wiek?
Tak, ćwiczenia są zróżnicowane, wszechstronne i
działające całościowo na organizm. Wysiłek jest
odczuwalny na początku praktyki tylko dla osób,
które nie ruszały się wcale. A przecież w ilości
umiarkowanej jest potrzebny dla każdego. W naszym Ośrodku nie ma podziałów na starszych i
młodych, początkujących i zaawansowanych, wszyscy ćwiczą razem w jednej Praktyce.
Jaki charakter mają ćwiczenia RUCHU FUNKCJONALNEGO?
Praktyka oparta jest w całości na starych systemach Tai Chi, Praktyce indyjskiego systemu Hatha
Yogi, ćwiczeniach treningu kardio i kształtowania
sylwetki oraz gimnastki ruchu naturalnego i funkcjonalnego PALEO. Od wieków wykorzystywane są
do zachowania zdrowia i przedłużania życia. Wykonujemy ćwiczenia wzmacniające, rozluźniające i
relaksujące. W poniedziałki mamy zajęcia Tai Chi
Chen i gimnastki ogólnosprawnościowej, w środy
ćwiczymy różne style Tai Chi, łagodne wzmacniające i rozluźniające ćwiczenia ciała i umysłu oraz
gimnastykę PALEO, w niedzielę ćwiczenia systemu
Tai Ki Kung, kija Tai Chi wzmacniające stawy, nogi,
narządy wewnętrzne, usprawniające ruchowo i rozciągające, w niedziele ćwiczenia wzmacniające wg
różnych programów Hatha Yogi oraz treningi kardio

i PALEO. Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie
z obowiązującymi przepisami o kulturze fizycznej i
prowadzeniu rekreacji ruchowej przez instruktorów
Ośrodka, pod kierunkiem Głównego Instruktora
Zdzisława Gudojcia posiadającego państwowe
uprawnienia instruktora sportu i kwalifikacje na
poziomie mistrzowskim potwierdzone przez Polski
Związek Wu-Shu.
Czy mogą brać udział w zajęciach także osoby
chore?
Oczywiście, nawet jest to bardzo wskazane. Chory
organizm to organizm osłabiony miejscowo lub całościowo. Żeby przywrócić mu zdrowie, należy go
wzmacniać. Często uważamy, że jak już jesteśmy
na coś chorzy lub niesprawni to wszelkie ćwiczenia
są nie dla nas. Wtedy jesteśmy na chorobę skazani
nie tylko słabością ciała, ale także słabością umysłu. Z chorobą nie zawsze trzeba walczyć, jak robi
to nasza medycyna. Można ćwiczyć i wzmacniać
organizm pod każdym względem, a on powoli odbudowuje swoje siły życiowe i sam wtedy radzi sobie
coraz lepiej w funkcjonowaniu. Ćwiczenia wg systemów Tai Chi i Hatha Yogi a także gimnastyki innych systemów zawsze są polecane osobom chorym
jako wspomagające w odzyskaniu zdrowia i żywotności.
Czy rzeczywiście tak jak można przeczytać ludzie ćwiczący ruch funkcjonalny żyją dłużej?
Najczęściej tak jest. Są to ćwiczenia tak wszechstronne, że regulują w organizmie bardzo wiele
ważnych funkcji i wzmacniają go pod każdym
względem. Taki organizm długo dobrze funkcjonuje. Ale to, że praktykujący ruch funkcjonalny długo
żyją nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że
w ciągu swojego życia są zdrowi, sprawni na ciele i
umyśle i mogą sobie pozwolić na zrealizowanie w
życiu wielu ciekawych pomysłów, planów i chęci.
Mają energię do życia a ich organizm daje im pełne
możliwości.
Czy można brać udział w zajęciach z chorym
kręgosłupem
lub
po
zawale?
Tak oczywiście. Zawsze jednak trzeba to skonsultować z lekarzem. Z praktyki wiem, że lekarze są bardzo ostrożni w wydawaniu wskazań lub zaleceń do
realizowania aktywności ruchowej i kierowania na
ćwiczenia, gdyż boją się jakichkolwiek przeciążeń i
kłopotów ze stanem zdrowia swoich pacjentów. Poza tym, nie znają ćwiczeń Tai Chi chińskich systemów, czy Hatha Yogi , oraz innych form gimnastyki
ich metodyki, charakteru i pozytywnego wpływu. W
praktyce systemu wzmacniającego Tai Ki Kung
znajdują się ćwiczenia ,,9 małych niebios,, wzmacniające i regenerujące wszystkie 9 najważniejszych
grup stawów, w tym także kręgosłupa. Z kolei ćwiczenia form ruchowych z kijem służą nie tylko
wzmacnianiu układu ruchowego, ale także układów
krążenia i oddechowego. Ćwiczenia Tai Chi budują
elastyczność ciała i wewnętrzny spokój.
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Zdzisław Gudojć
Główny Nauczyciel
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Bezpłatną Pomoc Prawną w zakresie prawa konsumenckiego można uzyskać

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,
ul. Tarasa Szewczenki 1,
Tel. 22 299 60 90, wew. 4
e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl
Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie

Informuje:

Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać
w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej
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. Dąbrowszczaków 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: Park w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego

Olsztyński Biuletyn Informacyjny

Wydawnictwo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz
OBI w sieci na stronach www:

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny, https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf

http://seirp.olsztyn.pl/
E-mail: zwseirp_olsztyn@wp.pl, tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w każdą środę w godz. 10.00-12.00
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Odszedł na Wieczną Służbę

insp. w st. spocz. dr Edmund Legowicz
W dniu 12.02.2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł członek i
jeden z założycieli Koła SEiRP przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.
Do Szczytna przybył we wrześniu 1962 r. i podjął
służbę w ówczesnej Szkole Oficerskiej Milicji
Obywatelskiej, w której pracował do momentu
przejścia na zaopatrzenie emerytalne. Podczas
swojej długoletniej służby na stanowisku nauczyciela akademickiego wychował i wykształcił setki
oficerów, którzy po zdobyciu szlifów oficerskich
obejmowali najwyższe stanowiska w milicji a po
1989 roku w Polskiej Policji. Rodzinie zmarłego
składamy wyrazy ubolewania i głębokiego współczucia.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Koła SEiRP przy WSPol w Szczytnie
Ze smutkiem informujemy, że w dniu 21.02.2020 odszedł na wieczną służbę nasz kolega z
Zarządu Koła SEiRP w Biskupcu

Józef Malinowski 1943-2020

Urodził się 12.12.1943 roku w Kadzidle, pow. Ostrołęka. Po odbyciu służby
wojskowej, wstąpił do milicji 1.12.1965
roku i pełnił służbę w KPMO w Biskupcu na różnych stanowiskach; policjanta
drużyny patrolowej, dzielnicowego, a
następnie inspektora referatu dochodzeniowego KRP w Biskupcu.
Po 25 latach służby, w stopniu st. sierż.
sztab. odszedł na emeryturę 31.101989
roku. W lipcu 1990 roku na prośbę ówczesnego Komendanta Rejonowego
Policji w Biskupcu, powrócił do służby
w policji na stanowisko dyżurnego,
uzyskał stopień aspiranta i z końcem
roku 1991 definitywnie zakończył służbę w policji.
W 1997 roku współtworzył Koło SEiRP
w Biskupcu a od 2002 roku był skarbnikiem w Zarządzie Koła aż do śmierci.
Był pogodnym, życzliwym człowiekiem, wspaniałym Kolegą. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Biskupcu
24.02.2020 roku. W ostatniej drodze obok rodziny towarzyszyło Mu szerokie grono przyjaciół i kolegów.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Cześć jego pamięci!
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Zarząd Koła SEiRP w Biskupcu

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 2(118)2020 r.

http://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Biuletyn%202%20(92)%20Luty%202020.pdf

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/
ol/galerie-zdjec/66550,Nowy-191-numerquotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html
- 40 -

http://www.taichi.olsztyn.pl/

