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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Rozenek 
- o represjach 

Baczyński 
 - o policji i polityce 

Czuchnowski 
- o szykach zwartych 
- o pytaniach sądu 

Malicki 
- o czymś ważnym 
- o prezesach 

- o poglądach i… 
- o tendencjach i… 

- o sprzyjaniu 
- o pożegnaniu Pameli 
- o oszukaństwie 

Trzeciecki 
- o rzeczonym słowie 

Szymański 
- o wybrańcach 
- o biednym emerycie 

Makowski 
- o rozlanym mleku 

- o boskiej ochronie 
- o pisaniu na luzie 

Jaworski 
- o języku PiS 

Wójcik 
- o nadziei 

Sobolak 
- o wrednym sąsiedzie 

Kowalewicz 
- o strzelaniu 

Jastrzębski 
- o kołtunach 
 

 

 
 
Limeryk trybunalski 
Pewna Julia z Warszawy. 
Nie chciała ocenić ustawy 
Czy dobra, czy zła była 
I w pajęczej dziupli ją skryła 
By czekała na jej koniec łzawy. 
 

         JKK 
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Piotr Styczyński 
Sekretarz Prezydium Zarządu Głównego SEiRP 
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Do Redakcji 

J 
edną z ważniejszych spraw, czy nie naj-

ważniejszą jest decyzja, zapisana w 

uchwale Zarządu Głównego SEiRP na po-

siedzeniu w Płońsku w dn. 30 czerwca br., o 

tzw. „wyjściu” czyli rezygnacji SEiRP z członko-
stwa w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundu-

rowych RP. Decyzja ta wywołała sporą dysku-

sję, głównie o skutkach rzeczonego wyjścia, o 

prowadzeniu polityki rozdrabniania szeregów, 

osłabianiu siły oddziaływania itp. Były też obe-
lgi i odbieranie prawa „moralnego” SEiRP-owi 

do decydowania o przyszłości Stowarzyszenia. 

Nikt jednak z rzucających gromy nie odniósł 

się do wyłuszczonych, czarno na białym, w li-

ście prezesa Antoniego Dudy do FSSM RP z dn. 

17 lipca 2020 r., powodów, jakie legły u pod-
staw tej decyzji. 

 Warto przeczytać ten list wydrukowany w 

OBI nr 123. str 7, i tuż za nim przedrukowany 

list Przewodniczącego FSSM RP, by wreszcie 

zrozumieć uzasadnienie „wyjścia” i „moralne 
zachowania” lepiej dopasować. By dojrzeć 

„podszewkę” i złożoność sytuacji. Posługiwanie 

się w ocenach tylko dwoma kolorami jest co 

najmniej niestosowne. 

 Nie chciałbym już publikować kolejnych 

polemik, wytyków i brudnego hejtu. Z całą 
pewnością poinformuję Państwa o dalszych 

„losach” tej decyzji. Decyzji niewątpliwie istot-

nej, ważnej, pokazującej przy okazji, jak trak-

towane przez lata było SEiRP, i co, i jakie spra-

wy i zachowania, do tego finału doprowadziły. 

 Oczywiście, że wszyscy mundurowi i ich 
rodziny oczekują na zakończenie sporu: w tę, 

czy w inną stronę wędrujemy. 

Z 
najdziecie Państwo w tym wydaniu OBI 
dwa dosyć obszerne teksty opisując dzia-

łania Policji z punktu widzenia społecz-

nego. Z punktu widzenia „odbiorcy” interwencji 

Policji i jej „oddziałów zwartych” i skutków tych 

interwencji.  

Jako „mundurowi”, jako dawni milicjanci i po-
licjanci, doskonale wiemy co znaczy rozkaz, 

jego wykonanie lub zlekceważenie polecenia i 

jakie skutki za niewykonania są przewidziane 

w pragmatyce policyjnej. 

 Wiemy także, że rozkazy i polecenia nie 
mieszczące się w ogólnym zakresie przyzwoi-

tości, będące właściwie nadużyciem prawa i 

siły, po latach, po zmianach politycznie kieru-

jących resortami siłowymi, tę odpowiedzialność 

rozmydla i przerzuca ją na „wykonawców”, na 

tych co te polecenia i rozkazy wdrażają w życie. 
 Czyż takimi dosadnymi przykładami nie 

są dwie „ustawy dezubekizacyjne” z nazwy, a 

represyjne w istocie? Czyż cezura roku 1989 

nie przeniesie się na inny rok? Na ten rok, w 

którym mocodawcy i rozkazodawcy aktualni 
zmuszeni będą ustąpić. I będą musieli oddać 

stery rządów, tym którzy teraz na ulicach są 

postponowani działaniami policyjnym. 

 Każda władza dobiera sobie odpowied-

nich ludzi na swoje „zbrojne ramię”, dobrze i 

uprzywilejowanie, ich opłaca i dopieszcza. To 
nie jest nic nowego, obecna władza korzysta z 

doświadczeń swoich poprzedników. 

 Jedno jest pewne, władza zawsze dąży do 

utrzymania jej i jednym ze środków są właśnie 

resorty „siłowe”. 

 
Jerzy K. Kowalewicz 

Spis treści miesięcznika 
  2. Od Redakcji         – Jerzy K. Kowalewicz 
  5. Koleżanki i Koledzy Represjonowani  
       – Andrzej Rozenek 
  6. Glossa do Listu Andrzeja Rozenka  
         - https://igiifp.github.io/Informacje.html  
  6. „Nagrobek polskiej opozycji”  

          – Janusz Maciej Jastrzębski 
  7. Jak policja przegrywa z polityką  
            – Mateusz Baczyński 
12. Anonimowe szyki zwarte  
       – Wojciech Czuchnowski 
13. O czymś bardzo ważnym  
            – Mieczysław Malicki 
14. Do naszych prezesów         – Mieczysław Malicki 
15. Słowo się rzekło          – Wojciech Trzeciecki 
15. Czy to aby na pewno nasi wybrańcy? 
             – Marcin Szymański 
17. Poglądy, nastroje, sympatie.  

            – Mieczysław Malicki 
19. Tendencje i nurty         – Mieczysław Malicki 
21. Która partia polityczna nam sprzyja  
           – Mieczysław Malicki 
25. No i mleko się rozlało…      - Bohdan Makowski 

26. Pisowski język podziałów i propagandy  
         – Jacek Jaworski 
29. Chroń mnie Boże          – Bohdan Makowski 
30. Na luzacko           – Bohdan Makowski 
31. Pamelo żegnaj – czyli o zaprzysiężeniu  

           – Mieczysław Malicki 
32. Oszukali nas? Zakpiono z nas?  
           – Mieczysław Malicki 
33. Daje nadzieję?          – Anna Wójcik 
34. Sędzia pyta: Co będzie jak PiS straci władzę?  
 – Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski 
37. Co dalej z Tobą, biedny emerycie?  
             – Marcin Szymański 
38. Wojewódzkie Zawody Strzeleckie  

         – Jerzy K. Kowalewicz 
39. Stowarzyszenie „Bractwo Mundurowe RP” 
41. Jak sobie poradzić z trudnym sąsiadem?  
     – Justyna Sobolak 

43. Reklamacje usług turystycznych – Zenon Królik 

45. Odszedł człowiek… - Bohdan Makowski 

46. „Kołtuny”               – Janusz Maciej Jastrzębski. 

 

http://seirp.olsztyn.pl/images/biuletyn/2020/OBI123.pdf
http://seirp.olsztyn.pl/images/biuletyn/2020/OBI123.pdf
https://igiifp.github.io/Informacje.html
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W 
 dn.14 lutego tego roku, 
wraz z przewodniczącą 

Związku Byłych Funk-
cjonariuszy Służb Ochrony Pań-
stwa Moniką Kazulą, Renatą Za-

wadzką i Bolesławem Piechuckim 
reprezentującymi Stowarzyszenie 
"Nasz Światowid" złożyliśmy na 
ręce Ambasadora Marka Prawdy 
dyrektora Przedstawicielstwa Ko-
misji Europejskiej w Polsce list 
dotyczący tragicznej sytuacji 
emerytów mundurowych. Prosili-
śmy o przekazanie tej korespon-
dencji Didier Reyndersowi, który 
przygotowywał wówczas raport na 
temat naruszeń prawa i funda-
mentalnych zasad Unii Europej-
skiej w Polsce. 
 
Kilka dni temu nadeszła odpo-
wiedź, którą przytaczam w cało-
ści: 

"Didier Reynders 
Członek Komisji Europejskiej 
Komisarz ds. sprawiedliwości 

Bruksela 

Ares (2020) 2366224 
 Szanowny Pan Andrzej 

Rozenek, Poseł na Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej 
 Szanowna Pani Monika 
Kazula, Przewodnicząca Związku 
Byłych Funkcjonariuszy Służb 
Ochrony Państwa 
 Dziękuję za list z dnia 21 

lutego 2020 roku skierowany do 
Pani Wiceprzewodniczącej Komi-
sji Europejskiej Věry Jourová’ej 
oraz do mnie. Zwracają w nim 
Państwo uwagę Komisji na zmia-
ny w systemie świadczeń emery-
talnych dla byłych członków 
służb mundurowych w Polsce – 
wprowadzone ustawą z dnia 16 
grudnia 2016 roku – uznając te 
reformy za stojące w sprzeczności 
z polską Konstytucją. Zgłaszają 
Państwo również obawy dotyczące 
stanu praworządności w Polsce. 
 Przepraszam, że odpowia-
dam dopiero teraz. 
 Z przykrością czytam o 
trudnej sytuacji, w której znaleźli 
się byli pracownicy służb mundu-
rowych w Polsce. Model i zarzą-

dzanie systemami zabezpieczenia 
społecznego pozostaje w całości 

kompetencją wewnętrzną państw 
członkowskich. Unia Europejska 
koordynuje działania legislacyjne 

w tym względzie jedynie w zakre-
sie, w jakim jest to konieczne dla 
zagwarantowania praw do zabez-
pieczenia społecznego dla pra-
cowników mobilnych. 
 Ponadto Komisja Europej-
ska umożliwia korzystanie ze 
wspólnych doświadczeń, analiz i 
przekazuje wytyczne w tym za-
kresie. Nie może jednak żądać od 
władz krajowych zmiany sposobu 
naliczania emerytur przyznanych 
swoim obywatelom na podstawie 
ustawodawstwa krajowego. 
 Pragnę zauważyć, że w 
kontekście cytowanej przez Pań-
stwa ustawy, 19 lutego 2020 ro-
ku zespół trzech sędziów I z b y 
Pracy i Spraw Socjalnych przeka-
zał zagadnienie prawne do roz-
strzygnięcia powiększonemu 
składowi Sądu Najwyższego. 
 Odnosząc się do kwestii 
rządów prawa, Komisja Europej-

ska jest zdania, że istnieje wyraź-
ne ryzyko poważnego 
 naruszenia przez Rzeczpo-
spolitą Polską zasady praworząd-
ności. Z tego powodu, 20 grudnia 
2017 roku Komisja 
wydała opinię uzasadniającą od-

wołanie się do artykułu 7(1) trak-
tatu o Unii Europejskiej (TUE). 
Główną przesłanką uruchomienia 
artykułu 7 (1) TUE był skumulo-
wany efekt reform ograniczają-
cych niezależność sędziów oraz 
naruszających trójpodział władzy 
w Polsce. W efekcie przyjętych 
zmian legislacyjnych władza wy-
konawcza i ustawodawcza może 
obecnie ingerować w całą struk-
turę systemu sądownictwa. 
 Komisja Europejska podję-
ła także inne kroki w celu obrony 
praworządności w Polsce. 24 
czerwca oraz 5 listopada 2019 
roku, Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej stwierdził, że 
polskie prawo obniżające wiek 
emerytalny dla sędziów Sądu Naj-

wyższego oraz sędziów sądów po-
wszechnych stoi w sprzeczności z 
prawem UE o niezawisłości są-
downictwa. 
 10 listopada 2019 roku 
Komisja Europejska podjęła decy-
zję o przekazaniu sprawy Polski 

do Europejskiego Trybunał Spra-
wiedliwości w związku z nowymi 
regulacjami dot. postępowań dys-

cyplinarnych wobec polskich sę-
dziów. Podważają one zasadę nie-
zawisłości sądownictwa, pozba-
wiając sędziów ochrony przed 
kontrolą polityczną. 14 stycznia 
2020 roku Komisja zwróciła się 
do Trybunału Sprawiedliwości o 
nałożenie na Polskę środków 
tymczasowych, jednocześnie na-
kazując władzom kraju zawiesze-
nie działalności Izby Dyscyplinar-
nej Sądu Najwyższego. 8 kwietnia 
2020 roku Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej wydał 
wyrok nakazujący natychmiasto-
we zawieszenie stosowania prze-
pisów krajowych dotyczących 
właściwości Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego w sprawach 
dyscyplinarnych sędziów – tym 
samym w pełni potwierdzając 
stanowisko Komisji. Nakaz ten 
obowiązuje do czasu kiedy sąd 
nie wyda ostatecznego wyroku w 

postępowaniu w sprawie narusze-
nia. 29 kwietnia 2020 roku Komi-
sja Europejska wszczęła postępo-
wanie w sprawie naruszenia zo-
bowiązań państwa członkowskie-
go, kierując do Polski wezwanie 
do usunięcia uchybień w związku 

z nową ustawą o sądownictwie z 
dnia 20 grudnia 2019 r., która 
weszła w życie 14 lutego 2020 r. 
Nowe prawo podważa niezawi-
słość sędziów w Polsce i jest nie-
zgodne z zasadą nadrzędności 
prawa unijnego. Ponadto nowe 
przepisy uniemożliwiają polskim 
sądom bezpośrednie stosowanie 
niektórych przepisów prawa UE 
chroniących niezawisłość sę-
dziów, a także 
zwracanie się w takich sprawach 
do Trybunału Sprawiedliwości z 
wnioskiem o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym. Polski 
rząd ma dwa miesiące od tej daty 
na odpowiedz na to wezwanie. 
Komisja Europejska nadal będzie 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

List Andrzeja Rozenka 

Koleżanki i Koledzy Represjonowani! 
Warszawa, 16 sierpień 2020 r. 

Tradycyjnie w kolejną miesięcznicę uchwalenia ustawy represyjnej 
z 16 grudnia 2016 r. piszę do Was by poinformować o tym, co w 
naszej sprawie. 

Andrzej Rozenek 
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blisko przyglądać się rozwojowi 
wydarzeń w Polsce oraz silnie 
angażować w zapewnienie posza-
nowanie prawa i wartości UE w 
interesie polskich obywateli oraz 
reszty Unii Europejskiej. 
 Jednocześnie Komisja jest 
gotowa do podjęcia konstruktyw-
nego dialogu z polskimi władzami 
w celu wyjaśnienia poruszanych 
kwestii. 

Z wyrazami szacunku 
Dider Reynders" 

 
 Powyższą odpowiedź uwa-
żam za dalece niezadawalającą. 
Wraz z kolegami z Europarlamen-
tu będę nadal upominał się o 
włączenie haniebnej ustawy re-
presyjnej do listy naruszeń prawa 
i podstawowych zasad Unii Euro-
pejskiej. 
 Jednocześnie przypomi-
nam, że we wtorek ma zapaść 
ostateczny wyrok w naszej spra-
wie przed Trybunałem Konstytu-

cyjnym. Zdzisław Czarnecki, 
przewodniczący FSSM, zaprasza 
wszystkich tego dnia pod siedzibę 
TK w Warszawie (Al. Szucha 12a). 
Spotykamy się o godzinie 11:00. 
Mam nadzieję, że będzie nas wię-
cej niż ostatnim razem. Do zoba-
czenia! 

Andrzej Rozenek  

 

 
Tu polska opozycja leży pod  
  kamieniem. 
Ciągle dawała… ciała,  
 była zaprzeczeniem 
Skuteczności; skłócona,  

 bezpłciowa, ospała. 
Cwaniaczek z Nowogrodzkiej 
 wciąż robił ją w wała, 
Napuszczał ją, kuglował,  
 wystawiał na kpiny, 
A ona dobre, dumne wciąż  
  stroiła miny, 
Że jest istotnym graczem poli-
tycznej sceny. 
Cwaniak wreszcie ją dobił.  

 Dowiódł - kwestią ceny 
Są jej: honor, uczciwość, 
   wielkie ideały, 
Które się wielką ściemą  
 wreszcie okazały, 
Gdy jej, jak kotu szperkę,  

 pod klupę podsunął 
Szansę nabicia kabzy…  
  Mit idei runął 
Gdy się na to złapała i to  
  w takim czasie, 
Kiedy pustki straszyły w narodo-
wej kasie, 
A większość społeczeństwa  
 żyła z widmem głodu, 
To rządzący i ona się  

  kosztem narodu 
Nażarli. Jedność z ludem  
 do śmieci wrzucili… 
A cwaniak ręce zatarł…  
 Oto w jednej chwili 
Nie dość, że swych znów  

 napasł, to i opozycję 
Z godności wszelkiej odarł.  
  Poprzez ekshibicję 
Sprawił, że pazernością  
 własną się zdławiła. 
Requiescat…(BEZ PACE!)  
  Nic nie warta była!  
 

JMJ 

N 
o cóż, w sierpniowym 
„liście” Rozenek nie wyja-
śnił przyczyn nieróbstwa 

europarlamentarzystów Lewicy, 
zwłaszcza w okresie od 13 maja 
do 18 czerwca, kiedy to była 
możliwość złożenia poprawki do-

tyczącej wpisania ustawy gru-
dniowej do projektu sprawozda-
nia LIBE. Prosił o to jeden z po-
krzywdzonych ,  a  Rozen-
ek obiecał odpowiedzieć na te 
pytania. Nie odpowiedział na żad-
ne. Przytoczył za to odpowiedź na 
nie zobowiązujący do niczego, 
nigdzie nie opublikowany „list”, 
złożony w lutym, w warszawskim 
biurze Komisji Europejskiej. I 
znowu cała wina spadła na unij-
nych urzędników. Ale takiej od-
powiedzi na „list” można się było 
spodziewać. Stanowisko unijnych 
instytucji w sprawie regulacji 

emerytalnych w krajach człon-
kowskich jest znane. Wystarczy-
łaby lektura Traktatu o Unii Eu-
ropejskiej i odpowiedzi na pisane 
już dwa lata temu petycje i skar-
gi.  
 Nie tędy droga. Jaka? Za-

pytajcie „Wolne Sądy”. Zresztą, 
we wrześniu ub.r. opracowanie 
wzoru skargi zapowiedział Z. 
Czarnecki. I co? I grobowa cisza, 
chociaż wszystkie władze Unii 
E u r o p e j s k i e j  j u ż  s i ę 
„ukształtowały”. Ale wiadomo, 
mieliśmy wygrać wybory. 
 Tak więc najnowszy „list” 
Rozenka niczego nie wnosi. Pod-
trzymuje jedynie złudzenie, że 
Lewica „działa” w sprawie gru-
dniowej ustawy. Myślę jednak, że 
cel był inny. Otóż pisząc, że 
[…] Wraz z kolegami z Europarla-
mentu będę nadal upominał się o 

włączenie haniebnej ustawy re-
presyjnej do listy naruszeń prawa 
i podstawowych zasad Unii Euro-
pejskiej […], Rozenek chce dopro-
wadzić do sytuacji, w której ręka 
podniesiona na Nemo będzie rów-
nież ręką podniesioną nie tylko 

na Lewicę, ale i na samego Roz-
enka. A kto by się ośmielił? Za-
pewniam, że znajdą się tacy. Ale 
ten kij ma również drugi koniec, 
bo tym samym Rozenek przyjmu-
je współodpowiedzialność za 
„wyczyny” lewicowych europo-
słów. Potrzebne mu to? 
 Tak czy owak, Rozenek 
nawet nie próbował usprawiedli-
wiać Nemo, nie odpowiedział na 
niewygodne pytania, czyli - jak 
przewidywałem 27 lipca - zwycię-
żyła lojalność wobec Partii. 
 

Glossa do Listu Andrzeja Rozenka 
https://igiifp.github.io/Informacje.html  

2020-08-17 

Janusz Maciej Jastrzębski 
 

WIDZIANE Z PUSZCZY. 
NAGROBEK POLSKIEJ OPOZYCJI  

(zm.14.VIII.2020 r.) 

https://igiifp.github.io/assets/files/INF%20077%20List.pdf
https://igiifp.github.io/assets/files/INF%20086%20Rozenek.pdf
https://igiifp.github.io/assets/files/INF%20031%20Protokol%20Krochmalnej.pdf
https://igiifp.github.io/Informacje.html
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O 
d początku rządów PiS 
policja jest oskarżana o 
brak apolityczności. Tak 

się działo przy okazji miesięcz-

nic smoleńskich i manifestacji 
przed Sejmem, kiedy dochodził 

do konfrontacji między policją 
a protestującymi 
Szef policyjnych związków ape-
lował wtedy, by ochroną Sejmu 
zajęła się Straż Marszałkowska 
i Służba Ochrony Państwa. Tak 
się jednak nie stało 
Od 2015 roku PiS przeprowa-
dziło ogromne czystki kadrowe 
w policji. Działo się to m.in. 
pod płaszczykiem „zrywania z 
PRL-owskimi korzeniami”. 
Żeby ugasić „rewolucyjne na-
stroje” rząd zgadza się na kolej-
ne podwyżki i przywileje dla 
funkcjonariuszy 

 Politycy PiS zawsze dawali 
do zrozumienia, że jednym z fun-
damentów władzy musi być abso-
lutna kontrola nad służbami. 
Dlatego od pierwszego dnia - po 
wygranych wyborach w 2015 ro-
ku – zaczęli ten cel realizować. 
Policja była tutaj przypadkiem 

szczególnym, bo to największa 
służba mundurowa w Polsce. 
Zmiany do których w niej doszło 
miały nie tylko wymiar personal-
ny, ale też ideologiczny. Efekt? 
Dziś policja zmaga się z najwięk-
szym kryzysem wizerunkowym od 

1989 roku. 
 
"Panie komendancie, co jeszcze 
musimy znieść?” 

7 sierpnia w Warszawie doszło do 
starcia z między policją a aktywi-
stami LGBT, które zakończyło się 
z a t r z y m a n i e m  a ż  4 8 
osób. Protestujący skarżyli się 
m.in. na brutalne działania funk-
cjonariuszy, niesłuszne areszty i 
brak dostępu do adwokatów. W 
sprawie zatrzymanych interwe-
niowali nawet politycy opozycji. 
„Policjant przygniótł głowę dziew-
czyny butem do ziemi. Krwawiła, 
ale policja nie reagowała na nasze 
prośby, żeby wezwać karetkę. 
Zabrali ją na Wilczą” - to tylko 

jedna z relacji osób, które brały 
udział w manifestacji. 
Tymczasem zupełnie inaczej te 

sytuacje odbierali policjanci, cze-
go najlepszym dowodem było wy-
stąpienie komendanta głównego 

gen. Jarosława Szymczyka w Se-
nacie zaledwie kilka dni później. - 
Po 7 sierpnia od policjantów sły-
szę słowa: "Panie komendancie, 
co jeszcze musimy znieść? Co 
jeszcze musimy wytrzymać, skoro 
się nas szarpie, skoro się nas wy-
zywa, skoro się na nas pluje?" - 
mówił komendant i przekonywał, 
że to funkcjonariusze byli atako-
wani przez aktywistów, a wszyst-
kie zatrzymania były uzasadnio-
ne. 
 Wtórował mu wiceszef 
MSWiA Maciej Wąsik. - Uważa-
my, że policja działała w pełni 
profesjonalnie i adekwatnie do 
sytuacji. Środki przymusu bezpo-
średniego zastosowano zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pra-
wa - podkreślił. 
 Jednak niezależnie od za-
pewnień komendanta Szymczyka 
i wiceministra Wąsika po raz ko-

lejny mieliśmy do czynienia z wy-
darzeniem, które stawie policję w 
niekorzystnym świetle i podaje w 
wątpliwość niezależność politycz-
ną tej formacji. Te znaki zapyta-
nia nie pojawiły się jednak wczo-
raj, tylko były konsekwentnie 

pielęgnowane przez lata. I teraz – 
zarówno policja jak i rząd – zbie-
rają tego owoce. 
 
Starcia na ulicach 

Od początku rządów PiS - przy 
okazji miesięcznic smoleńskich i 
manifestacji przed Sejmem - do-
chodził do konfrontacji między 
policją a protestującymi. Już wte-
dy skarżyli się oni na brutalność 
policji i nieuzasadnione zatrzy-
mania, natomiast funkcjonariu-
sze przekonywali, że byli prowo-
kowani, a ich działania nigdy nie 
przekraczały tych dozwolonych 
prawem. 
 Jednak w sierpniu 2017 
roku „Gazeta Wyborcza” ujawniła 
zapis rozmów policjantów śledzą-

cych Ryszarda Petru i organizato-
rów protestów w obronie niezależ-
nego sądownictwa, który trwał od 

15 do 24 lipca. Politycy grzmieli 
wtedy, że to już inwigilacja środo-
wisk opozycyjnych, a policja tłu-

maczyła się względami bezpie-
czeństwa. 
 "Realizowane przez poli-
cjantów czynności ukierunkowa-
ne były na zapewnienie bezpie-
czeństwa tych osób. Podobnie jak 
wszystkich manifestujących, oko-
licznych przechodniów i miesz-
kańców Warszawy. Bez względu 
na sympatie polityczne lub przy-
należność partyjną" – oświadczyła 
Komenda Stołeczna Policji. 
 Tymczasem "GW" poinfor-
mowała, że całą akcję prowadzili 
agenci ze stołecznego Wydziału 
Wywiadowczo-Patrolowego Ko-
mendy, którzy na co dzień zajmu-
ją się inwigilacją środowisk prze-
stępczych i są wyspecjalizowani w 
technikach tajnej obserwacji. 
Ciężko więc uzasadnić, że były to 
rutynowe działania stosowane 
przez policję przy okazji wydarzeń 
masowych. 

 To samo dotyczyło wyda-
rzeń, które miały miejsce w czasie 
protestów w siedzibie Lasów Pań-
stwowych w obronie Puszczy Bia-
łowieskiej. Ekolodzy zostali wtedy 
zatrzymani, przewiezieni na ko-
mendę, gdzie spędzili wiele godzin 

i poddani wnikliwiej kontroli oso-
bistej, podczas której funkcjona-
riusze sprawdzali m.in., czy nie 
ukrywają żyletek lub innych nie-
bezpiecznych przedmiotów w róż-
nych otworach ciała.. 20.07.2017 
r. - Bartłomiej Zborowski / PAP 
Kto powinien chronić Sejm? 

Do kolejnych przepychanek z po-
licją doszło w lipcu 2018 roku, 
kiedy to Obywatele RP, Ogólno-
polski Strajk Kobiet i Komitet 
Obrony Demokracji zorganizowali 
manifestację przed Sejmem prze-
ciwko zmianom w sądownictwie, 
które przeforsował PiS. 
 Po tym zajściu głos zabrał 
szef NSZZ Policjantów Rafał Jan-
kowski. W specjalnym oświadcze-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Jak policja przegrywa z polityką. 
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/jak-policja-przegrywa-z-polityka/m41mest,79cfc278 

Politycy od zawsze próbowali wywierać naciski na policję, ale PiS robi to na skalę, która nie miała 
precedensu w wolnej Polsce. Czystki kadrowe, tzw. dezubekizacja, inwigilacja opozycji, zwiększanie 
politycznego nadzoru – to tylko niektóre przykłady pokazujące w jakim kierunku zmierza najbar-
dziej apolityczna dotąd służba w Polsce. 

Mateusz Baczyński 

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-aktywistow-lgbt-warszawa-policja-zatrzymano-48-osob/z1d02m9,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-aktywistow-lgbt-warszawa-policja-zatrzymano-48-osob/z1d02m9,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-aktywistow-lgbt-warszawa-policja-zatrzymano-48-osob/z1d02m9,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-aktywistow-lgbt-warszawa-policja-zatrzymano-48-osob/z1d02m9,79cfc278
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-aktywistow-lgbt-warszawa-policja-zatrzymano-48-osob/z1d02m9,79cfc278
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/warszawa-protest-aktywistow-lgbt-komentarze-w-sieci/fkk7grm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/warszawa-protest-aktywistow-lgbt-komentarze-w-sieci/fkk7grm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/warszawa-protest-aktywistow-lgbt-komentarze-w-sieci/fkk7grm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-opozycja-tropiona-jak-przestepcy/26q94zm
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/jak-policja-przegrywa-z-polityka/m41mest,79cfc278
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n i u  o p u b l i k o w a n y m  w 
„Rzeczpospolitej” zaapelował o nie 
wikłanie policji w polityczny kon-
flikt. 
 "Negatywnie oceniam wy-
korzystywanie policji dla uzyska-
nia doraźnego interesu politycz-
nego przez różne środowiska poli-
tyczne. Jestem pewien, że funk-
cjonariusze policji pod Sejmem 
RP działali na rozkaz i w grani-
cach obowiązującego prawa" – 

napisał Rafał Jankowski. 
 Dodał również, że nie ma 
wątpliwości, iż policjanci powinni 

być i będą zawsze tam gdzie ocze-
kują tego mieszkańcy naszego 
kraju. "Nie mam też wątpliwości, 
że od ochrony Sejmu RP jest 
Straż Marszałkowska i Służba 
Ochrony Państwa" – zakończył 
swoje oświadczenie Rafał Jan-
kowski. 
Jego apel nie został jednak wy-
słuchany. 
Szef NSZZ Policjrcin Obara / PAP 
Czystki kadrowe 

Geneza politycznej uległości leży 
tak naprawdę w czystkach kadro-
wych, które PiS dokonało na po-
czątku swoich rządów pod płasz-
czykiem zrywania z PRL-owskimi 
korzeniami. 
 Przypomnijmy, że w 2015 
roku szefem MSWiA został Ma-
riusz Błaszczak – jeden z najbar-
dziej zaufanych ludzi Jarosława 
Kaczyńskiego. Jednak faktycz-
nym nadzorcą policji stał się wi-

ceszef resortu - Jarosław Zieliń-
ski. Z zawodu nauczyciel, w prze-
szłości sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej w 
pierwszym rządzie PiS, z Kaczyń-
skim związany jeszcze z czasów 
Porozumienia Centrum. 

 To właśnie Zielińskiemu 
powierzono misję wymiany kadr 
w policji. 
- Minęło 26 lat od powstania pol-
skiej policji […] Ciągle w wielu 
miejscach funkcję kierowniczą 
pełnią ci, którzy zaczynali w MO, 
w ZOMO a zdarza się jeszcze, że i 
w SB. Czas najwyższy (…), by 
wolna Polska dała szansę młod-
szym a też już jak widać nie do 
końca młodym oficerom - zapo-
wiedział w październiku 2016 
roku Zieliński. 
 Słowa szybko przekuto w 
czyn. Tylko w 2016 roku odeszło 
z policji prawie 3 tysiące funkcjo-
nariuszy, którzy służbę zaczynali 
przed 1989 rokiem. Spośród nich 
474 zajmowało stanowiska kie-

rownicze. To że wielu z nich było 
doświadczonymi, zasłużonymi dla 
wolnej Polski policjantami, którzy 
wychowali kilka pokoleń funkcjo-
nariuszy, nie miało żadnego zna-
czenia. Była to pierwsza, tak duża 
rewolucja ideologiczna PiS-u w 
służbach mundurowych, która od 
razu wzbudziła sprzeciw. 
- Wyrzucani są najbardziej do-
świadczeni policjanci. Znam przy-
padki, że byli wzywani na rozmo-
wę przez przełożonych i dostawali 

propozycję nie do odrzucenia: 
albo sami złożą raport o zwolnie-
nie ze służby i przejdą na emery-

turę, albo zostaną zwolnieni – 
mówił na łamach „DGP” Rafał 
Jankowski, przewodniczący NSZZ 
Policjantów. 
 Związkowcy podkreślali, że 
wszystkie te osoby, które miały za 
sobą epizod w MO, przeszły wery-
fikację i całym swoim zawodowym 
życiem udowodniły oddanie dla 
kraju. Jednak ich apele pozostały 
bez odpowiedzi. Zwalniano nawet 
funkcjonariuszy, którzy od lat 
byli wykładowcami w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie lub zaj-
mowali pomniejsze stanowiska, 
np. byli przewodnikami policyj-
nych psów. 
 Te zmiany miały jednak nie 
tylko wymiar ideologiczny. Czyst-
ki – zwłaszcza na stanowiskach 
kierowniczych – otworzyły PiS-owi 
drogę do obsadzenia najważniej-
szych funkcji swoimi ludźmi. 
 Powołany przez nowy rząd 

Komendant Główny Policji insp. 
Zbigniew Maj w zaledwie dwa 
miesiące od objęcia stanowiska 
wymienił niemal wszystkich ko-
mendantów wojewódzkich. 
 Potem zmiany zaczęły 
schodzić w dół. "Bez zgody mini-

stra Zielińskiego nikt nie awan-
suje i dotyczy to nawet szczebla 
zastępcy szefa w komendzie po-
wiatowej w anegdotycznych już 
Kaczych Dołach. Każda nomina-
cja jest konsultowana z lokalnymi 
strukturami PiS, a nawet z hie-
rarchami kościelnymi. Komen-
dantów wojewódzkich pozbawio-
no kompetencji w zakresie polity-
ki kadrowej" – pisał na łamach 
„Polityki” jeden z najlepszych 
znawców tematyki policyjnej Piotr 
Pytlakowski. 
 
K a r u z e l a  s t a n o w i s k  i 
„komendant spod krzyża” 

Problem w tym, że nowe kadry 
wprowadzane do policji przez PiS 
często pozostawiały wiele do ży-

czenia. Na niektóre stanowiska 
kierownicze zaczęto powoływać 
ludzi bez odpowiedniego doświad-
czenia, za to z odpowiednimi ko-
neksjami politycznymi. 
 Najlepszym tego przykła-
dem było zamieszanie wokół ko-
lejnych komendantów stołecz-
nych – a więc szefów jednego z 
najważniejszych garnizonów w 
Polsce. W 2016 roku te funkcję 
objął insp. Robert Żebrowski, 
który nie mógł się pochwalić oka-

załym CV. Wcześniej pełnił funk-
cję komendanta rejonowego na 
Warszawskiej Ochocie, szefa KPP 

w Mińsku Mazowieckim i komen-
danta powiatowego w Otwocku. 
 Na stanowisku komendan-
ta stołecznego wytrwał niespełna 
rok. W marcu 2017 roku zastąpił 
go Rafał Kubicki, były komendant 
miejski z Ostrołęki, który zaled-
wie dwa miesiące wcześniej otrzy-
mał awans na inspektora. Okaza-
ło się jednak, że warszawską poli-
cją kierował jeszcze krócej niż 
jego poprzednik. Odszedł w paź-
dzierniku tego samego roku w 
atmosferze skandalu, kiedy oka-
zało się, że śledztwo w jego spra-
wie prowadzi Biuro Spraw We-
wnętrznych. Chodziło o możliwe 
nieprawidłowości przy ubezpie-
czeniu samochodu sprowadzone-
go z USA. Kulisy tej sprawy opi-
sywaliśmy na łamach Onetu. 
 Wówczas pełniącym obo-
wiązki komendanta stołecznego 
został mł. insp. Andrzej Krajew-

ski, który wcześniej nie pełnił 
żadnych poważnych stanowisk 
kierowniczych. Pracował m.in. w 
prewencji, w wydziale patrolowo-
interwencyjnym, a od 2008 do 
2016 roku był dyżurnym Komen-
dy Stołecznej Policji i zajmował 

się m.in. odbieraniem telefonów i 
wysyłaniem patroli na interwen-
cje. Przez samych funkcjonariu-
szy nazywany był "komendantem 
spod krzyża". Wszystko przez to, 
że - jak twierdzili nasi informato-
rzy - był stałym uczestnikiem 
miesięcznic smoleńskich i słynął 
z "ostentacyjnej" religijności (po 
komendzie miał chodzić z różań-
cem i namawiać innych funkcjo-
nariuszy do czytania Biblii). 
 Ten spaghetti western z 
udziałem kolejnych komendan-
tów stołecznych zakończył się 
dopiero pod koniec 2017 roku, 
kiedy tę funkcję objął (i sprawuje 
do dziś) nadinspektor Paweł Do-
brodziej – były policjant Central-

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kulisy-dymisji-komendanta-stolecznego-policji-rozgrywka-polityczna-czy-kara-za/4ml9dt3
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kulisy-dymisji-komendanta-stolecznego-policji-rozgrywka-polityczna-czy-kara-za/4ml9dt3
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nego Biura Śledczego i b. Komen-
dant Wojewódzki z Lublina. 
 
Wszystkie skandale  
rektora Fałdowskiego 

Kolejnym przykładem kontrower-
syjnej polityki kadrowej PiS w 
policji było powołanie w lutym 
2017 roku insp. Marka Fałdow-
skiego na prestiżową funkcję ko-
mendanta-rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie. 

 Wcześniej Fałdowski przez 
10 lat był komendantem miej-
skim policji w Siedlcach. W tym 

czasie doszło tam do głośnego 
skandalu. W 2012 roku pięciu 
jego podwładnych w trakcie prze-
słuchania na komendzie znęcało 
się nad trzema zatrzymanymi. 
Bito ich, rażono paralizatorem i 
polewano wodą. Jeden z torturo-
wanych mężczyzn popełnił póź-
niej samobójstwo. Tymczasem 
Fałdowski, po krótkim zawiesze-
niu, przywrócił policjantów do 
służby. Dopiero w 2018 roku sąd 
skazał tych funkcjonariuszy za 
znęcanie się nad zatrzymanymi. 
Sam Marek Fałdowski również 
zrezygnował z funkcji rektora po-
licyjnej uczelni w Szczytnie w 
2020 roku po aferze z jego udzia-
łem. Jak ujawniło TVN24 - byli i 
obecni wykładowcy zarzucili Fał-
dowskiemu naruszenie praw au-
torskich, przekroczenie upraw-
nień w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, mobbing oraz plagiat 

pracy habilitacyjnej. W tej spra-
wie zostało nawet wszczęte śledz-
two przez prokuraturę w Olszty-
nie, jak również postępowanie 
weryfikacyjne przez Centralną 
Komisję do spraw Stopni i Tytu-
łów. 

Insp. Marek Fałdowski - PAP 
Medialne show i „bizancjum” 
Działoszyńskiego 

Zmianom zaczęły też towarzyszyć 
polityczne spektakle, które stały 
się nieodłącznym elementem 
funkcjonowania ówczesnej ekipy 
MSWiA. Pierwszy z nich przepro-
wadzono z udziałem powołanego 
przez Mariusza Błaszczaka Ko-
mendanta Głównego Policji ins. 
Zbigniewa Maja. W świetle kamer 
skrytykował swojego poprzednika 
– gen. Marka Działoszyńskiego – 
za „bizancjum”, które ten miał 
urządzić w Komendzie Głównej. 
 Chodziło o remont biur i 
gabinetu, na które były komen-
dant wydał 3 mln złotych. W swo-
ich pomieszczeniach Działoszyń-

ski kazał zamontować kamery, 
mikrofony i urządzenia do reje-
stracji. Do dyspozycji miał rów-
nież pokór z garderobą, prywatną 
łazienkę i salę konferencyjną. 
 Na początku swojego urzę-
dowania Zbigniew Maj zaprosił do 
komendy dziennikarzy i kpił z 
wydatków poprzednika. - Pytam, 
po co komendantowi policji tego 
typu urządzenia: nagrywarki róż-
nego rodzaju, mikrofony. Nie 
wiem, czy mam podsłuchiwać 

swoich podwładnych, czy parla-
mentarzystów różnych opcji. Tu 
zamontowane są kamery, nie lu-

bię pracować w "Big Brotherze" - 
mówił nowy szef policji, a wszyst-
kiemu przyglądał się z boku 
uśmiechnięty Jarosław Zieliński. 
 Ta sytuacja wzbudziła 
ogromne kontrowersje w środowi-
sku policjantów. Wielu z nich 
było zniesmaczonych tym, w jaki 
sposób Maj krytykuje swojego 
poprzednika. Z kolei eksperci 
wskazywali, że komendant się 
„obnażył” i „równie dobrze mógłby 
oddać klucze do gabinetu prze-
stępcom”. 
 Sam Marek Działoszyński 
stwierdził w rozmowie z mediami, 
że wyposażenie gabinetu odpo-
wiada standardom XXI w., nato-
miast jego następca prezentuje 
"niemerytoryczny poziom dysku-
sji". 
 Zbigniew Maj nie zagrzał 
długo miejsca na stanowisku Ko-
mendanta Głównego. Zaledwie po 

dwóch miesiącach podał się do 
dymisji. Okazało się, że jego na-
zwisko pojawia się w śledztwach 
prowadzonych przez prokuraturę 
i Centralne Biuro Antykorupcyjne 
– chodziło o przyjmowanie korzy-
ści majątkowych i korupcję w 

kaliskim samorządzie (Maj przez 
pewien czas był komendantem w 
Kaliszu). Ta sprawa zresztą do 
dzisiaj budzi kontrowersje i nie-
spodziewanie została umorzona 
30 grudnia 2019 roku. 

Insp. Zbigniew 
Konfetti, skrzydła anioła  
i hawajskie tańce 

Jednak spektakl w Komendzie 
Głównej to było dopiero przed-
smak. Zdaniem wielu funkcjona-
riuszy Jarosław Zieliński zaczął 
traktować policję jak swój pry-
watny folwark. Z czasem zaczęło 
przybierać to postać wręcz kary-
katuralną, czego najlepszym 
przykładem było to, co działo się 
w mateczniku wiceszefa MSWiA, 
czyli na Podlasiu. 

Tamtejsi policjanci żalili się, że 
muszą nieustannie patrolować 
okolice domu Jarosława Zieliń-
skiego, udawać agentów SOP, 
którzy ochraniają wiceministra 
podczas jego częstych wizyt na 
Podlasiu i zamiast normalnie pra-
cować, są zmuszani do ciągłego 
uczestnictwa w rozmaitych uro-
czystościach z udziałem Zieliń-
skiego – a te potrafiły być nawet 
dwa razy w tygodniu i dotyczyły 
takich wydarzeń, jak wręczanie 

kluczyków do radiowozu, który 
był w służbie od kilku miesięcy. 
 Ośmieszających munduro-

wych przypadków było jednak 
więcej. TVN24 ujawniło, że w 
trakcie Święta Niepodległości, 
obchodzonego w Augustowie w 
2016 roku, jeden z oficerów, wy-
chylając się z przelatującego heli-
koptera, sypał konfetti na głowy 
zgromadzonych VIP-ów, którym 
przewodził wiceminister Zieliński. 
Okazało się, że młodzi policjanci 
zostali wcześniej zobowiązani do 
cięcia ryz papieru na konfetti. 
 Z kolei w styczniu 2017 
roku opisywaliśmy w Onecie, jak 
funkcjonariusze policji konnej, 
którzy zabezpieczali Orszak 
Trzech Króli w Szczecinie, zostali 
zmuszeni do przebrania się za 
anioły i paradowali po ulicach z 
przyklejonymi do mundurów bia-
łymi skrzydłami. Głośno było też 
o konferencji poświęconej bezpie-
czeństwu osób starszych, gdzie 
specjalnie dla wiceministra Zie-

lińskiego wystąpił zespół "Sen 
Hawajów". 
 - Dodam, że temu samemu 
wiceszefowi MSWiA na uroczysto-
ści otwarcia kolejnego posterun-
ku rozkładano na zielonym traw-
niku czerwony dywan wypożyczo-

ny wcześniej z jakiegoś lokalnego 
kościoła. To jest żenujące, że de-
cydenci oczekują takich rzeczy od 
funkcjonariuszy i zmuszają ich 
do robienia głupot. Pozostaje mi 
tylko współczuć policjantom - 
komentował te sytuacje w rozmo-
wie z Onetem gen. Adam Rapac-
ki, twórca CBŚ, były wiceszef po-
licji i b. wiceszef MSWiA. 
 - To jest efekt takiego a nie 
innego klucza w doborze ludzi na 
stanowiska kierownicze. Niestety, 
realia są takie, że w tej chwili 
wycina się kompetentnych ludzi z 
doświadczeniem, bo mogą mieć 
swoje zdanie. Na ich miejsce wsa-
dza się klakierów, którzy w rok 
"przeskakują" trzy stopnie i 
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awansują z podpułkowników na 
generałów. Problem w tym, że 
awanse zawdzięczają tylko i wy-
łącznie układom z politykami. No 
i końcowy efekt jest taki, że chcąc 
jakoś spłacać ten dług wdzięczno-
ści, wymyślają najróżniejsze głu-
poty skutkujące ośmieszaniem 
munduru - podkreślał gen. Ra-
packi. 
Orszak Trzech Króli w Szczecinie  
Obcięte emerytury zasłużonych 
policjantów 

Na czynnych funkcjonariuszach 
jednak nie poprzestano. Szybko 

wzięto się też za emerytów. W 
październiku 2017 roku weszła w 
życie tzw. ustawa dezubekizacyj-
na na mocy której obniżono eme-
rytury i renty byłym funkcjona-
riuszom aparatu bezpieczeństwa 
PRL, nie tylko za okres "służby na 
rzecz totalitarnego państwa", ale 
także za służbę po 1990 r. Przepi-
sy objęły prawie 40 tysięcy eme-
rytowanych mundurowych - w 
tym osoby, które przeszły pozy-
tywnie weryfikację i pełniły służ-
bę w wolnej Polsce. 
 Właśnie ten ostatni aspekt 
ustawy wzbudził największe kon-
trowersje. Emerytury obniżono w 
całości nawet tym, którzy zaliczyli 
krótki epizod w SB, a większość 
czasu przepracowali już w III RP. 
Tym samym ustawa dotknęła tak 
zasłużonych policjantów jak Piotr 
Wróbel (który rozpracowywał ma-
fię pruszkowską i zwerbował na 

świadka koronnego Jarosława S. 
pseudonim Masa), Grażyna Bi-
skupska (pierwsza kobieta, która 
została naczelnikiem Wydziału do 
Walki z Terrorem Kryminalnym w 
Komendzie Stołecznej), Wojciech 
Majer (były szef Biura Operacji 

Antyterrorystycznych), czy Jerzy 
„Zwierzak” (słynny policjant pra-
cujący pod przykryciem, który 
odpowiadał m.in. za rozbicie gan-
gu „Krakowiaka”). 
 Ustawa została tak skon-
struowana, że dotknęła nawet 
część byłych piłkarzy, którzy grali 
w resortowych klubach i znajdo-
wali się na fikcyjnych etatach. 
Jednym z przykładów była legen-
da Wisły Kraków Leszek Snop-
kowski. Na mocy ustawy odebra-
no rentę wdowie po piłkarzu. Tę 
historię opisaliśmy w reporta-
żu „Przerwana legenda”. 
 Tzw. dezubekizacja wywo-
łała ogromne poruszenie w środo-
wisku policyjnym. Uznano, że 
stosowanie tego rodzaju odpowie-

dzialności zbiorowej nie powinno 
mieć miejsca w demokratycznym 
państwie. 
 - W latach 80. byłem repre-
sjonowany. W 1984 roku zosta-
łem aresztowany za działalność 
opozycyjną. Jednak z wielu powo-
dów jestem dziś tutaj z wami. 
Tzw. ustawa dezubekizacyjna 
uderza w wielu bohaterów wolnej 
Polski. Dlatego jestem tu i prote-
stuję przeciwko łamaniu konsty-
tucji, praw człowieka i honoru 

oficera polskiego! - mówił łamią-
cym się głosem w Parlamencie 
Europejskim były opozycjonista i 

b. szef MSW, Henryk Majewski. 
 Ustawa „dezubekizacyjna” 
oburzyła nawet policjantów mło-
dego pokolenia, którzy dziś robią 
kariery w strukturach policji. - 
Skoro tamci policjanci zostali 
pozytywnie zweryfikowani i służy-
li w wolnej Polsce, to nikt im tych 
emerytur nie powinien odbierać. 
A co, jeśli za kilka lat, przyjdzie 
nowa władza i powie, że należy 
obniżyć emerytury wszystkim 
funkcjonariuszom, którzy służyli 
w czasach rządów PiS? Otworzo-
no furtkę po której wszystko jest 
możliwe – mówił nam jeden z po-
licjantów z Komendy Głównej 
proszący o zachowanie anonimo-
wości. 
Były policjant Piotr Wróbel, który  
Błaszczak zwiększa kontrolę 

Za posunięciami o charakterze 
ideologicznymi i czystkami kadro-
wymi szło też zwiększanie kontro-

li nad policją. W tym celu Ma-
riusz Błaszczak powołał do życia 
w 2017 roku Biuro Nadzoru We-
wnętrznego, czyli „organ pomoc-
niczy” szefa MSWiA, który spra-
wuje funkcje kontrolne wobec 
służb podległych temu resortowi. 

W praktyce BNW może prowadzić 
c z y n n o ś c i  o p e r a c y j n o -
rozpoznawcze, takie jak obserwa-
cje, podsłuchy, pozyskiwanie da-
nych telekomunikacyjnych, pocz-
towych czy internetowych. Pro-
jekt tej ustawy krytykowało na-
wet Rządowe Centrum Legislacji, 
które zwracało uwagę na to, że 
szef MSWiA nadaje sobie kompe-
tencje do których de facto nie ma 
prawa. Chodzi m.in. o wgląd do 
materiałów z prowadzonych czyn-
ności operacyjnych w poszczegól-
nych służbach. 
 Przeciwko powstaniu Biura 
Nadzoru Wewnętrznego protesto-
wał też związek zawodowy poli-
cjantów. - Jesteśmy bardzo kry-
tycznie do tego nastawieni, bo 

BNW będzie miało większe 
uprawnienia niż jakikolwiek or-
gan kontrolny w innych służbach. 
Jest to kolejny przykład na upoli-
tycznianie wszystkich służb mun-
durowych – mówił w rozmowie z 
Onetem Andrzej Szary z NSZZ 
Policjantów. 
 To jednak nie powstrzyma-
ło rządu przed utworzeniem tej 
instytucji. 
 
Dosypywanie pieniędzy 

Jeszcze kilka lat temu nastroje w 
policji były fatalne. W 2018 roku 
doszło do wielkiego strajku poli-

cji. Funkcjonariusze wyszli na 
ulice, zaczęli masowo zgłaszać L4 
lub prowadzili tzw. strajk włoski, 
który polegał m.in. na wystawia-
niu pouczeń zamiast mandatów. 
Zwłaszcza ta ostatnia forma pro-
testu okazała się wyjątkowa do-
tkliwa, ponieważ szybko zauwa-
żono jej konsekwencje finansowe. 
Mówiąc wprost – im mniej man-
datów, tym mniej pieniędzy w 
budżecie. 
 Ostatecznie policyjnym 
związkowcom udało się dojść do 
porozumienia z ówczesnym sze-
fem MSWiA Joachimem Brudziń-
skim. Politycy PiS po raz kolejny 
wyszli za założenia, że najlepszym 
sposobem na zażegnanie kryzysu 
jest dosypanie pieniędzy. 
 Wynegocjowano m.in., że 
od 1 stycznia 2019 r. członkowie 
służb dostaną 655 złotych pod-
wyżki, a od 1 stycznia 2020 r. 

500 zł. Do tego doszły też 100-
proc. płatne nadgodziny oraz spe-
cjalny dodatek dla funkcjonariu-
szy, którzy pozostaną w szere-
gach Policji po 25 latach służby. 
Zlikwidowano też wymóg ukoń-
czenia 55-lat przy przechodzeniu 

na emeryturę, o co mocno zabie-
gali policjanci. 
 Od tamtej pory zaczęła się 
odwilż w relacjach policja - rząd. 
Pod koniec 2019 roku z MSWiA 
pożegnał się też nielubiany Jaro-
sław Zieliński, co dodatkowo po-
prawiło nastroje wśród munduro-
wych. Pieczę nad całym resortem 
przejął Mariusz Kamiński. O jego 
relacjach z Komendantem Głów-
nym Policji Jarosławem Szymczy-
kiem najlepiej świadczy wywiad, 
jakiego ten drugi udzielił w lipcu 
tego roku TVP. 
- Największym szczęściem pol-
skiej policji w tym okresie było to, 
że ministrem spraw wewnętrz-
nych i administracji jest pan Ma-
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riusz Kamiński – powiedział 
Szymczyk w odpowiedzi na pyta-
nie o sytuację w jego formacji. 
– W ostatnich 4-5 latach policja 
dostała blisko 6 mld zł dofinanso-
wania. Średnie uposażenie poli-
cjanta wzrosło już o 1700 zł, a 
dzisiaj minister Kamiński dekla-
rował, że będą kolejne kroki, by 
te uposażenia policjantów stale 
rosły – dodał komendant. 
 Nasi rozmówcy twierdzą, że 

ostatnie „rewolucyjne nastroje” 
opadły w policji po wygranych 
wyborach prezydenckich przez 

Andrzeja Dudę. Dodatkowo, 24 
lipca Sejm przyjął ustawę zapew-
niającą funkcjonariuszom kolejne 
przywileje, m.in. dodatek moty-
wacyjny dla najbardziej doświad-
czonych policjantów, zwrot kosz-
tów poniesionych na ochronę 
prawną, czy korzystny ekwiwa-
lent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. 
 Regularnie spływają też 
pieniądze w ramach Program Mo-
dernizacji Służb Mundurowych, 
których największym beneficjen-
tem jest właśnie policja. A mówi-
my tutaj o setkach milionów zło-
tych za które kupiono już m.in. 
nowe samochody, bezzałogowe 
statki powietrzne, sprzęt informa-
tyczny i łącznościowy, uzbrojenie 
i wyposażenie osobiste. Wybudo-
wano też kilka nowych obiektów i 
wyremontowano wiele starszych. 
 - Czy można powiedzieć, że 

nas kupiono? To chyba za mocne 
słowa. Ale prawda jest taka, że 

wraz z podwyżkami i kolejnymi 
udogodnieniami, nastroje bojowe 
opadły. A to, że ktoś nas wyzywa 
od „zomowców” to akurat nic no-
wego. Nigdy nie będzie tak, że 
ludzie, wobec których interweniu-
jemy, będą to odbierać pozytyw-
nie. Policjant musi być odporny 
na wyzwiska. A rozkaz to rozkaz. 
Trzeba go wykonać i kropka – 
mówi mi jeden z funkcjonariuszy 
proszący o zachowanie anonimo-
wości. 

 
Niezależne finansowanie i ka-
dencja komendanta 

Czy to oznacza, że sami policjanci 
nie dostrzegają, iż politycy wcho-
dzą butami do ich formacji? Nie, 
tę kwestię od dawna podnoszą 
policyjne związki zawodowe. W 
maju szef NSZZ Policjantów Rafał 
Jankowski złożył w Sejmie pety-
cję w sprawie podjęcia prac nad 
wprowadzeniem kadencyjności na 
stanowisku Komendanta Główne-
go i niezależnego finansowania 
formacji – poprzez powiązanie 
wydatków na policję z PKB, na 
wzór rozwiązań, które stosowane 
są w przypadku obronność. Zda-
niem Jankowskiego te rozwiąza-
nia raz na zawsze ucięłyby zarzu-
ty o braku apolityczności policji. 
 "Te dwa elementy pozwoli-
łyby swobodnie kształtować Ko-
mendantowi Głównemu politykę 
kadrową i wyznaczać kierunki 
rozwoju formacji bez nadmiernej 
ingerencji politycznej w oparciu 

tylko o doświadczenie i kompe-
tencje. Takie rozwiązanie ściągnę-

łoby też z policjantów interweniu-
jących w sprawach wzbudzają-
cych społeczne dyskusje brzemię 
oskarżeń działania na rzecz jed-
nej lub drugiej partii politycznej" 
- napisał w specjalnym oświad-
czeniu Jankowski. 
 Nie miejmy jednak złudzeń, 
że ta inicjatywa spotka się z przy-
chylnością obecnej władzy. 
 

 
Mateusz Baczyński 

Dziennikarz Onetu 

16 sierpnia 2020, 22:16 
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Od Redakcji 

W szystkie podkreślenia w 
tekście są linkami do 

stron internetowych, prowa-

dzą do artykułów w sieci, do 

których odnoszą się cytowa-

ne wypowiedzi i opinie. 

https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
https://wiadomosci.onet.pl/autorzy/mateusz-baczynski
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T 
eoretycznie każdy funkcjona-

riusz policji powinien mieć na 
mundurze dwa elementy po-

zwalające go zidentyfikować. Pierwszy 
to policyjna „blacha” z numerem służ-

bowym. Drugi to plakietka z nazwi-
skiem i pierwszą literą imienia. Obo-
wiązujące w tej sprawie rozporządze-
nie MSWiA precyzuje nawet, że pla-

k i e tk i  mogą  b yć  me ta l owe 
(przypinane) lub z materiału (na rze-
py) To nie wszystko. Na mundurze 
funkcjonariusz powinien mieć widocz-

ny stopień służbowy oraz symbol 
jednostki, do której należy. Oczywi-
ście w trakcie interwencji ma obowią-
zek się przedstawić, podać nazwę 

komendy, stopień, a na prośbę za-
trzymywanego numer odznaki.   
To teoria uregulowana obszernym, 
zajmującym kilka artykułów i kilka-

dziesiąt punktów rozporządzeniem.   
Jedno małe zdanie  
 Obowiązek wyraźnej identyfi-
kacji wprowadzono 11 lat temu i do 

tego czasu jest wciąż doskonalony i 
uszczegóławiany. Nie zmienia się tyl-
ko jedno zdanie: przepis obowiązuje z 
„wyjątkiem okoliczności występowa-

nia w szyku zwartym”. 
 To właśnie dlatego policjanci 
zajmujący się tłumieniem demonstra-
cji, zabezpieczaniem Sejmu, siedziby 

PiS czy obstawiający pomnik smoleń-
ski albo – tak jak ostatnio – figurę 
Chrystusa w Warszawie nie mają 

identyfikatorów. Rzecznicy policji 
pytani o przyczynę zawsze odpowia-
dają tak samo: „interwencja w szyku 
zwartym”.   

 Co jest takim szykiem, to już 
kwestia interpretacji dowodzących 
akcją. Udział w niej bierze zarówno 
prewencja, jak i policjanci innych 

specjalności. Podczas protestu przed-
siębiorców (maj 2020) na ulice wyszli 
np. instruktorzy strzelania czy piro-
technicy.   

 W praktyce bez identyfikato-
rów występują zarówno oddziały pre-
wencji w czarnych mundurach, ka-
skach i z tarczami, jak i ubrani w 

letnie uniformy policjanci wyłapujący 
w centrum Warszawy obrońców za-
trzymanej aktywistki Margot. Anoni-
mowości dopełniają maski na twa-

rzach (COVID-19) albo kominiarki 
(zabezpieczenie przed substancjami 
żrącymi). W rezultacie składający 
skargi na zatrzymanie lub sposób 

interwencji nie mają szans, by wska-
zać konkretnego funkcjonariusza. Za 
to policja może bez żadnego problemu 
powoływać np. w sądzie na świadków 

funkcjonariuszy, co do których nie 

ma pewności, czy w ogóle byli na 
miejscu.   
 Anonimowość wywołuje też 
chaos przy masowych zatrzymaniach. 

„Zwinięty” pod pomnikiem Kopernika 
Aleks Wentykler opowiadał w portalu 
Natemat, że w komisariacie był prze-
trzymywany tak długo, bo policjanci 

spisujący protokoły nie byli w stanie 
ustalić, kto i za co go zatrzymał.   
 O możliwość identyfikacji 
funkcjonariuszy apelują posłowie 

opozycji. Bez rezultatu. Gdy w 2018 r. 
po demonstracji pod Sejmem Michał 
Szczerba (PO-KO) ujawnił nazwisko 
jednego z nadgorliwych policjantów, 

grożono mu sprawą w prokuraturze.   
 

„Pod nazwiskiem  
nikt nie pójdzie”  
– Nie ma żadnych szans, by ta sytua-
cja się zmieniła. Anonimowość w szy-

ku zwartym to warunek, żebyśmy w 
ogóle brali udział w takich akcjach. 
Nikt nie chce ponosić odpowiedzialno-

ści, gdy przyjdzie nowa władza – mówi 
„Wyborczej” jeden z liniowych ofice-
rów.   
 Policjanci dobrze wiedzą, co 

spotkało ich starszych kolegów, któ-
rym nawet za dzień służby w 
„aparacie przymusu PRL” PiS ode-
brał emerytury. Ich obawy potwierdza 

wpis posła Andrzeja Rozenka 
(Lewica), który po ubiegłotygodnio-
wych zajściach napisał na Twitterze: 
„Brutalni funkcjonariusze polityczni 

w mundurach (bo przecież nie są to 
policjanci) – nadejdzie dzień, w któ-
rym przeczytacie, że zmienia się Wa-
sza ustawa emerytalna. Kto współ-

pracował z totalitarnym państwem 
PiS ma przelicznik 0,0 za każdy rok 
służby. Precedens już jest!”. 
 Jak mówi nam cytowany oficer 

prewencji, zapis o anonimowości w 
„szykach zwartych” wprowadzono 
głównie dla policjantów, którzy tłumili 
rozruchy powodowane przez kiboli na 

stadionach i poza nimi. 
 – Fizyczna zemsta ze strony 
agresywnych kibiców jest czymś real-
nym i potwierdzonym w praktyce. W 

przypadku tłumienia dosyć jednak 

pokojowych protestów politycznych to 
nic więcej jak gwarancja bezkarności 
– tłumaczy.   

Jedna kamera  
na 40 policjantów 
Jawność działań policji i dokumento-
wanie jej interwencji miały zapewnić 
tzw. kamery nasobne. W ramach pię-
cioletniego programu modernizacji 

policji w 2020 r. miały być w nie wy-
posażone wszystkie patrole interwen-
cyjne. Ostatecznie zakupiono 2,5 tys. 
sztuk. Policjantów jest w Polsce pra-

wie 100 tys., a w służbie patrolowo-
prewencyjnej ok. 60 tys.   
 Kamery na mundurach mają 
służyć transparentności działań, a 

jednocześnie pozwalać na weryfikację 
oskarżeń o nieprawidłowe lub opie-
szałe przeprowadzenie czynności 
przez funkcjonariuszy. Ci nie zawsze 

podchodzą do kamer z entuzjazmem. 
W marcu opisywaliśmy, jak funkcjo-
nariusze z Nowego Sącza zbuntowali 
się, bo komendant nakazał im włą-

czenie kamer już przed dojazdem na 
miejsce interwencji. Twierdzili, że 
„narusza to ich prywatność” w samo-
chodzie.   

 

WOT w przebraniu?  
Sytuacja, gdy ludzie w policyjnych 
mundurach występują bez żadnych 

dystynkcji, rodzi podejrzenia, że wła-
dza posługuje się przebierańcami. 
Podczas wspomnianego protestu 
przedsiębiorców organizatorzy mówili 

nam, że udało im się rozpoznać żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Dowodów jednak nie dostarczyli, a 
policja zdecydowanie zaprzeczyła.   

Teraz ten motyw wraca. „Czy prawdą 
jest, że najbardziej brutalni policjanci 
bez naszywek z nazwiskami na mun-
durach to poprzebierani ochotnicy z 

WOT? Szef sejmowej komisji spraw 
zewnętrznych to poseł SLD. Wiceprze-
wodnicząca sejmowej komisji spra-
wiedliwości to posłanka SLD. Do ro-

boty!” – napisał po tęczowych za-
mieszkach Leszek Miller, europoseł i 
jeden z liderów Lewicy. W odpowiedzi 
rzecznik WOT, płk Marek Pietrzak, 

stwierdził: „Już raz byliśmy w taki 
sposób pomawiani. Zakończyło się 
wyrokiem dla osoby pomawiającej. 
Apelujemy o trzeźwe (!) myślenie!”. 

 
Wojciech Czuchnowski 

11 sierpnia 2020  

Anonimowe "szyki zwarte" 
https://wyborcza.pl/7,75398,26200718,anonimowe-szyki-zwarte-policja-bez-nazwisk.html 

Dlaczego policjanci tłumiący demonstracje nie mają naszywek z 
nazwiskami? Pozwala na to jednozdaniowy przepis o akcjach w 
"szyku zwartym". Obowiązująca jawność działań policji jest przez 
to martwym prawem. 

Wojciech Czuchnowski 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,25515096,jakie-beda-podwyzki-emerytur-i-rent.html#anchorLink
https://wyborcza.pl/7,75398,26200718,anonimowe-szyki-zwarte-policja-bez-nazwisk.html
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W 
łaściwie to od momenty 
gdy na stronie ZG 
SEiRP wyczytałem za-

jawkę odnośnie jednej uchwały 
podjętych w Płońsku byłem ugo-
towany. Nie powiem, że nie zna-
łem , przynajmniej w rysie ogól-
nym, jej podłoża. Bombardowa-

łem Jurka Kowalewicza, w końcu 
prezesa ZOW SEiRP w Olsztynie, 
który w Płońsku był, o jakieś 

szczegóły. Zapewniał, że szczegó-
łów nie ujawni bo nie jest do tego 
upoważniony, a ukaże się to w 
stosownym czasie – nie mam do 
Niego o to pretensji. I ukazało 17 
lipca w postaci pisma prezesa ZG 
SEiRP Antoniego Dudy do Zarzą-
du Federacji SSM. Po tygodniu z 
datą 24 lipca pojawiła się odpo-
wiedź przewodniczącego Federacji 
Zdzisława Czarneckiego podpisa-
ne jako Honorowy Prezes ZG 

SE iRP .  https://fssm.pl/w-co-gra-
antoni-duda?  
 Mamy więc dwa pisma-
oświadczenia w których dwaj naj-
ważniejsi ludzie dla naszego śro-
dowiska coś przedstawiają. Nam 
przedstawiają. 
 Nie mam zamiaru tu pre-
zentować moich wniosków, spo-
strzeżeń czy uwag wynikających z 
mojej analizy tych dokumentów – 
którą analizę na swoje potrzeby 
zrobiłem. Nie moja to rola. 
Mogę jedynie wyrazić tylko moją 
uwagę: stała się rzecz niesłycha-

na i zła dla nas wszystkich. 
 

P 
o wyczytaniu wstępnej za-
jawki i obu pism przyszła 

chęć abym coś napisał od-
nośnie sytuacji w naszym środo-
wisku w różnych aspektach. I 
napisałem cykl pod zbiorczym 
tytułem „Stan spraw naszych” 
składający się z trzech części. 
 Nie wszystko jednak co 
zauważyłem i co napisał jest aż 
tak negatywne. Można wyciągnąć 
i pokazać już teraz wnioski pozy-
tywne. Należy stwierdzić, że jeżeli 
gdziekolwiek ktoś z okolic gre-
miów kolegialnych SEiRP czy Fe-
deracji coś mnie odpowiada 
(gdziekolwiek) to jednak świadczy 
o tym, że bez względu jak ocenił 
te moje stwierdzenie to jednak 
ono go ruszyły. To jest pozytyw. 
Nie wiem czy mam ja rację czy on 
ale i on i ja zastanawiać się bę-

dziemy czy zarzut był słuszny czy 
wyolbrzymiony niepotrzebnie. 
Moje zaś uwagi, nawet krytyczne, 
myślę że jednak dadzą skutek 
pozytywny. Nie pochwalam zaś 
osób, które czytając moje uwagi 
odpiszą mnie, że „im się ode-
chciewa robić i ręce im opadają 

bo nic tylko krytyka”. 
 

W 
 dyskusjach z innymi 

Kolegami narodziła się 
koncepcja aby Jurek 

Kowalewicz wydał numer dodat-
kowy OBI poświęcony owej sytua-
cji niesłychanej i złej dla nas 
wszystkich. Pewnie tam zamieści 
– być może, o ile podejmie decyzje 
o wydaniu tego numeru specjal-
nego – mój trzyczęściowy tekst i 
teksty, które – mam nadzieję – 
napiszą inni Koledzy. 
 My dyskutując o powyższej 
sytuacji doszliśmy do wniosku, że 
należy w stowarzyszeniach i Fe-
deracji dokonać zmian w zapi-
sach stanowiących w nich prawo.  
Celem tej naszej grupy, piszących 
dla Was, jest nadzieja, że nastąpi 
zrozumienie i poprawa. 
 

C 
zytam w ostatnim 123 nr 
OBI teksty moich piszących 
Kolegów: Bohdana, Jurka, 

Marcina czy Ryszarda i zapew-

niam Was, że chociaż nasz 
„przełożony” Redaktor Kowalewicz 
(Jurek) nigdy, przenigdy, nie sto-
sował czegoś narzuconego, co się 
zwie w innych redakcjach linią 
pisma, kierunkami natarcia, te-
matami dnia itd., a jednak w tek-

stach wszystkich widzę, że my-
śląc każdy inaczej zawieramy jed-
nak jakieś idee i tematy wspólne. 
To są idee szczere i widać – prze-
bija z nich – troska o ogół nas 
wszystkich. Mamy różne życiory-
sy, pracowaliśmy w różnych pio-
nach, służbach i nosiliśmy (lub 
nie) różne mundury. A jednak 
pewne idee są wspólne. 
 

Z e smutkiem też chciałbym 
dorzucić jedną uwagę. Otóż 

na FB widziałem życzenia Koleża-
nek i Kolegów do siebie nawzajem 
ale i do naszych młodszych Kole-
żanek i Kolegów z czynnej służby 
z okazji Święta Policji. Na łamach 
OBI widzę życzenia z okazji tego 
święta przesłane przez prezesa 

ZOW SEiRP Jurka Kowalewicza 
na ręce Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Olsztynie. A smu-
tek mój wynika z faktu, że nie 
widzę życzeń dla moich Koleża-
nek i Kolegów, emerytów i renci-
stów policji ze strony czynnych 
policjantów. Przecież to także 

święto wielu z nas. 
 Nie wiem też czy nasze Sto-
warzyszenie Emerytów i Renci-

stów Policyjnych z okazji 30-lecia 
powstania otrzymało życzenia – 
celowo nie wymieniam od kogo. 
No może być, że otrzymali życze-
nia tajne. 
Zakończę fragmentem końca 
wiersza autorstwa Janusza Ma-
cieja Jastrzębskiego  
„Ostatni dzwonek. Cuda i przebu-
dzenie” ……….. 

Lecz gdy się ockną  
Któregoś ranka  
Niemiła spotka  
Ich niespodzianka.  
Mieć będą tylko  
W kieszeni dziury,  
Rękę w nocniku…  
Zmiękną im rury,  
Kiedy synekur  
Skończy się czas  
I dojnej zmiany  
Dziki wypas.  
Odejdą w niebyt  
O władzy sny  

Zostanie tylko  
Ostry cień mgły. 

 
– całość wiersza ostatni numer 
OBI. 
 

Mietek Malicki 
Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  

w stopniu komtura  
zamieszkały na Warmii. 

W smutku pisane 2020 07 31 
 

 

Krótko, na temat  

O czymś bardzo ważnym. 

https://fssm.pl/w-co-gra-antoni-duda?
https://fssm.pl/w-co-gra-antoni-duda?
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Z 
astanawiałem się, o co w 
tym wszystkim chodzi. Czy 

to sprawy ambicjonalne, 
czy też jest coś więcej na rzeczy. Z 
treści listu kol. Dudy wynika, że 

chodzi o pieniądze. Te, które on-
giś wpływały do kasy SEiRP z 
tytułu prowizji od firmy ubezpie-
czeniowej.  
 A teraz nie wpływają, czy 
też wpływają w ilości znikomej. 
Wpływają za to (ponoć) do kasy 
FSSM. I z tego samego tytułu. 
Szczegółów nie znam. I prawdę 
mówiąc nie chcę znać.  
 Ale nie chcę, aby pieniądze 
były powodem konfliktu pomiędzy 
dwoma naszymi kolegami. Do 
tego najważniejszymi ludźmi w 
naszych strukturach.  
 Nieśmiało przypomnę Kole-
gom, że nie po to Was wybraliśmy 
na te funkcje. Nie po to obdarzyli-
śmy naszym najwyższym zaufa-
niem, żeby być świadkami dość 
żenującego widowiska. Mianowi-
cie wojny między Wami. Prowa-
dzonej w wyjątkowo dla nas trud-
nej sytuacji.  

 My, czyli szara brać człon-
kowska, oczekujemy od Was ak-
tywnych działań na trochę innym 
polu, niż finanse. Choć te też są 
dla nas ważne.  
 Oczekujemy, że zamiast 
udowadniania, który z Was jest 

ważniejszy, bardziej inteligentny, 
czy zwyczajnie bardziej przystoj-
ny, zajmiecie się przygotowaniem 
strategii działania kierowanych 
przez Was organizacji.  
 Oczekujemy, że w miejsce 
wycieczek osobistych przygotuje-
cie – każdy z osobna, albo może i 
wspólnie, program, jaką widzicie 
przyszłość naszych organizacji i 
jakie proponujecie rozwiązania na 
naszą – naszego środowiska 
rzecz. Co nam zaproponujecie, 
zanim my – starcy, zejdziemy w 
sposób przyspieszony przez rzą-
dzącą bandę z tego świata? Czy 
ograniczycie się tylko do złożenia 
kondolencji naszym rodzinom, 
czy też może jednak wymyślicie 
coś sensownego, żeby tych zgo-

nów było jak najmniej?  
 Tyle, że to ostatnie wymaga 

myślenia. Bez niego nie da się 
opracować żadnego planu. Żad-
nego programu. Wymaga też od-

wagi, żeby się przyznać do wła-
snej niemocy, którą – mówię to z 
bólem, od pewnego czasu pu-
blicznie prezentujecie.  
 Nie twierdzę, że musicie 
takie programy opracować osobi-
ście. Wy jesteście od kierowania, 
nadawania impulsów, w którą 
stronę mają być skierowane dzia-
łania. Ale nie słyszałem, aby któ-
ryś z Was zaproponował powoła-
nie zespołu, czy też nawet luźnej 
grupy osób, mogących opracować 
plan działania tych naszych sto-
warzyszeń. A przynajmniej do tej 
pory nie słyszałem, aby taki ze-
spół istniał. Jeśli istnieje, to dzia-
ła w sposób tajny. Żeby użyć sfor-
mułowania z lat naszej młodości 
zawodowej – tajny spec. znacze-
nia. Zakonspirowany w sposób 
doskonały.  
 Jedyny zespół, jaki jest 
aktywny i to w dobrym znaczeniu 

tego słowa, to zespół prawny. 
Przy okazji – dziękuję kolegom z 
tego zespołu. Nieraz zdarzyło mi 
się korzystać z Waszych dobrych 
rad i opracowań.  
 Być może, a przynajmniej 
mam taką nadzieję, myśleliście 

nad sposobami, jakie działania 
można i należałoby przedsię-
wziąć. Być może, zastanawialiście 
się, jak wykorzystać fakt naszego 
zaangażowania w wyborach sa-
morządowych, do PE i do naszego 
parlamentu, a zwłaszcza ostat-
nich – prezydenckich.  
 Miałem nadzieję, że nastą-
pi z Waszej strony jakieś sensow-
ne, merytoryczne podsumowanie 
naszych wysiłków. Nie zadawala 
mnie zdawkowe podziękowanie za 
naszą aktywność. Nie tylko mnie 
nie zadawala. Inni też oczekują 
ciepłych, z serca płynących słów.  
Chociażby takich: Dziękujemy 
Wam bardzo za Wasze zaangażo-
wanie. Za serce, czas i działanie, 
poświęcone wspólnej przecież 

sprawie. Dziękujemy i przyrzeka-
my, że postaramy się zdyskonto-
wać te działania u tych, na któ-
rych rzecz pracowaliśmy wszyscy.  
Takie zwykłe potwierdzenie, że 
wiecie obydwaj, jak nam wszyst-

kim ciężko, że mimo słabego 
zdrowia, braku pieniędzy i kłopo-
tów osobistych i rodzinnych, 

wszyscy poświęciliśmy się dla 
dobrej sprawy. Bo chcieliśmy 
udowodnić, że właśnie tacy, jak 
my, wiedzą, czym jest demokra-
cja, czym jest prawo i czym jest 
zwykła ludzka przyzwoitość. My 
to dobitnie udowodniliśmy. I na-
leżało to publicznie potwierdzić. A 
tego mi zabrakło. Nie odnieśliście 
się w żadnym momencie do tego. 
Jedynej rzeczy, jakiej od Was 
oczekiwaliśmy, nie zrobiliście. To 
źle. A teraz już jakby za późno. 
Bo już dawno po czasie.  

Już tego od Was nie chcemy.  

 Chcemy za to tego, żeby-
ście znaleźli odpowiedzi na takie 
choćby pytani:  

• W jaki sposób chcecie zdys-

kontować z pożytkiem dla na-
szego środowiska nasze dzia-
łania w kampaniach wybor-

czych?  

• Jaki rachunek i w jakiej for-

mie wystawicie w naszym 
imieniu tym politykom i par-
tiom, na rzecz których działa-
liśmy i którzy/ które osiągnę-
li/ osiągnęły dobre wyniki?  

• Jak zamierzacie wykorzystać 

nadal istniejący w nas poten-
cjał i co zamierzacie zrobić, 
żeby nie ogarnęło nas zniechę-
cenie i apatia?  

• Co zamierzacie, żeby wielu z 

nas nie załamało się i nie za-
kończyło w sposób gwałtowny 
swojego życia?  

• Uważam, że są sprawy zdecy-

dowanie ważniejsze, niż Wasz 
pojedynek. Pojedynek dwóch 
przyjaciół. Teraz już chyba 
byłych. Jeśli tak, to bolesne.  

 

Jeśli Koledzy uważają, że jednak 
warto coś sensownego zacząć 
robić, to proszę nam – Waszym 
kolegom to zasygnalizować. Za-
proponować coś konkretnego. 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

List otwarty 

 Do naszych prezesów  
 Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze (albo o ambicje osobiste)  

Tajemnicą poliszynela stał się spór pomiędzy naszymi prezesami: 
Prezesem Zarządu Głównego SEiRP, kol. Antonim Dudą  i Preze-
sem Zarządu FSSM, kol. Zdzisławem Czarneckim. 

Marcin Szymański 
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Jakiś program. Czy chociaż jakiś 
pomysł na program. Albo choć 
wskazać ludzi z zarządów głów-
nych SEiRP i FSSM, którzy potra-
filiby coś takiego wymyślić i nas 
poprowadzić.  
 Bo jeśli nie, jeśli nie macie 
nam nic do zaproponowania, to 
sądzę, że nie ma logicznej przy-

czyny, żebyście musieli się z nami 
męczyć i użerać. Bo chyba nie o 
to chodzi – prawda?  
 W zakończeniu – uważam, 
że mamy prawo oczekiwać od 
Was jakiejś reakcji na ten tekst. 
Napisałem to wszystko w uzgod-
nieniu i po wielu dyskusjach z 
wieloma koleżankami i kolegami. 
Nie po to, aby Was krytykować. 

Napisałem po to, aby Was skłonić 
do refleksji. Z niej być może wy-
niknie konkretny program działa-
nia.  
 

Pozdrawiam serdecznie  
adresatów  

Marcin Szymański  
zebek86@interia.pl  

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

Z 
godnie z zapowiedzią z dnia 
30.06.2020 r. w Płońsku, 
rozpocząłem procedurę re-

aktywacji ubezpieczenia grupo-

wego, w celu powrotu do normal-
ności, to jest aby nasze jednostki 
terenowe miały wpływy z tytułu 

odpisu ze składek ich członków.  
Zatrudniłem (bezkosztowo) profe-
sjonalnego doradcę finansowego i 
pracownika etatowego firmy – 
wyszukiwarki ubezpieczeniowej 
(nie z Krakowa).  
 Ma on za zadanie dokona-
nie wyboru towarzystwa ubezpie-
czeniowego, oferującego najko-
rzystniejsze warunki ubezpiecze-
nia grupowego.  
 Z wiadomych względów 
szczegółów nie ujawniam.  

 Proszę Was o informację 
dotyczącą ilości członków SEiRP i 
ich rodzin, obsługiwanych przez 
firmę KDB Brokerzy Ubezpiecze-

niowi sp. z o.o. w ramach progra-
mu „SEiRP 2016”. Dane powyż-
sze niezbędne są do opracowania 

warunków projektu nowej umo-
wy ubezpieczenia grupowego.  
 Dane proszę wysyłać na 
adres e-mail:  

seirp.pt@onet.pl  

 
 Po otrzymaniu odpowiedzi 
będę kontaktował się osobiście z 
prezesem Oddziału Wojewódzkie-
go/ Oddziału Okręgowego w celu 
precyzyjnego wyjaśnienia tego 
przedsięwzięcia.  
 Internet jest dobrodziej-

stwem ludzkości. Wszyscy ci, 
którzy łakną wiedzy, mają pod 
ręką to narzędzie. Jest ono nie-
zbędne również do koresponden-
cji, wtedy, kiedy nie jest wygodna 
forma bezpośredniego przekazu.  
W związku z tym proponuję, aby 
dwaj Panowie, którzy rządzą po-
tężnymi strukturami spotkali się 
„face to face” z gwardią przybocz-

ną, lub bez niej i wyjaśnili sobie 
szczegóły rozlewającego się kon-
fliktu, bo tworzone są katastro-

ficzne wersje dotyczące przyszło-
ści obu struktur stowarzyszenio-
wych, a wróble na Rakowieckiej 
ćwierkają, że zaczęła się budowa 
fundamentu pod nowy twór dla 
młodzieży emerycko - rentowej.  
 
 

Serdecznie pozdrawiam  
Wojtek Trzeciecki  

Słowo się rzekło  
Mając solidne podstawy prawne w postaci Uchwały Zarządu Głów-
nego SEiRP nr 21/VIII/2020/ZG z dnia 30 czerwca 2020 r przy-
stąpiłem ochoczo do pracy, aby zutylizować ten „pasztet ubezpie-
czeniowy”, który bez specjalnej ochoty wszyscy konsumujemy.  

Wojciech Trzeciecki 

Do naszych prezesów (cd). 

Z 
aczęło się od udziału w far-
sie zaprzysiężenia tego sa-
mego, co poprzednio faceta, 

naszego ulubieńca – dudopisa. 

Kolejnym numerem popisowym 
tejże Lewicy ( a może należałoby 
już pisać to w cudzysłowie – 
„Lewicy”) było ubranie się – prze-
branie w jaskrawe stroje, mające 

imitować tęczę. Tłumaczenie zgo-
ła niepoważne – wyraz solidarno-
ści z represjonowanym środowi-
skiem LGBT. 

 I – podsumowanie, żeby 
nie napisać – clou programu: 
Głosowanie za ustawą podnoszą-
cą zarobki wszystkim najważniej-
szym osobom w państwie, ale co 

w tym dobitnie podłe, małodusz-
ne i będące przejawem zwykłej  
chciwości, podnoszące o nieco 
ponad 50% uposażenia posel-
skie. 
 
Muszę się do tego odnieść. Bo nie 

wolno tego zostawić bez komen-
tarza. Bo trzeba to wykrzyczeć!!! 
Ludzie!!!, Wybrańcy!!! Do tego  
n a s i wybrańcy!!! 

 W głębokim miejscu cho-
wam ocenę moralną tych wa-
szych popisów. Jak rozumiem, 
postanowiliście rozprawić się 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 

List do posłów Lewicy 

Czy to aby na pewno nasi wybrańcy? 
To gorzej, niż zbrodnia, to błąd. (Talleyrand de Perigord) 

Dni ostatnie obfitują w wydarzenia wręcz niewiarygodne. Wyda-
rzenia, w których aktywny udział biorą nasi wybrańcy – posłowie 
Lewicy. Powtarzam, żeby nie było wątpliwości – Lewicy.  I odgry-
wają w nich jedne z głównych ról. Szkoda tylko, że występują wy-
łącznie w charakterze bohaterów negatywnych. 

Marcin Szymański 

mailto:zebek86@interia.pl
mailto:seirp.pt@onet.pl
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osobiście z mitem, którym nas 
przyciągnęliście do urn. Mitem 
ludzi uczciwym. Nie patrzących 
na interes własny. Głoszących 
szczytne hasła lewicowe.  
 Mieliśmy wspólnie pochy-
lać się nad każdą tragedią, nad 
każdą skrzywdzoną osobą. Mieli-
śmy wspólnie walczyć o równość 
wobec prawa. Ochronę prawną i 
materialną najsłabszych. Tych 
stale krzywdzonych, czy pomija-

nych przez państwo. Tych kolejno 
zaliczanych do wrogów z racji 
przeszłości, przekonań, orientacji 

seksualnej, samotnie wychowują-
cych często niechciane dzieci. 
Słowem wszystkich, którym z tą, 
czy jej podobną władzą nie po 
drodze.  
 
Powtarzam  
– ocenę moralną chowam. 

Ale nie mogę się nie odnieść do 
waszych działań, jako działań 
stricte politycznych. Nie mogę 
tego tak po prostu przemilczeć.  
 
 Czy naprawdę nie macie 
wśród siebie nikogo, kto potrafił-
by przeprowadzić najprostszą 
kalkulację? Kto umiałby zestawić 
najzwyklejszy bilans zysków i 
strat?  
 Czy nie macie wśród bli-
skich znajomych jakiegoś zawo-
dowego księgowego, który byłby w 
stanie nie tylko wam wytłuma-
czyć, co to jest bilans i dlaczego 

jest tak cholernie ważny? 
 Czy też po prostu uwierzy-
liście bezkrytycznie w swoją mą-
drość, doświadczenie życiowe, a 
zwłaszcza politycznie?  
 
Trzykrotnie popełniony błąd w 

krótkim przedziale czasowym tak 
naprawdę eliminuje was całkowi-
cie jako polityków.  
 
Ale – żeby nie było, że piszę 
zbyt ogólnie. Sprecyzujmy za-

tem: 
 
 Udział w tzw. uroczystości 
zaprzysiężenia był z waszej strony 
rozgrzeszeniem faceta, który w 
ciągu minionych 5 lat notorycznie 
łamał konstytucję, a teraz przy-
siągł, że rozrywka będzie konty-
nuowana. Wasza tam obecność 
nie miała żadnego logicznego uza-
sadnienia i była wielkim politycz-
nym błędem. Bzdurne tłumacze-
nie, że miał to być wyraz szacun-
ku dla przeciwnika może byłoby 

do przyjęcia, gdyby nie to, że ten 
człowiek sam się mianował i to 
wielokrotnie, waszym – naszym 
wrogiem. A z wrogiem nikt się nie 
układa i nie nobilituje go rozmo-
wą, bo to jest wróg, a nie przeciw-
nik. Wróg nie ma zdolności hono-
rowej, przeciwnik ją ma. To taki 
elementarz. Może jest w tym coś z 
kodeksu honorowego Boziewicza, 
ale część z was mogła go nie 
znać. A jak się człowiek na czymś 
nie zna, a ma pretensje do miana 

człowieka myślącego, to stara się 
znaleźć ludzi, którzy mu przy-
stępnie rzecz wyłożą. Powtarzam. 

Jeśli ktoś słowem, lub działaniem 
mówi mi wprost, że jest moim 
wrogiem, to ja go tak po prosu 
muszę traktować. Jeśli przegram, 
to trudno. Jeśli wygram, to ewen-
tualnie mogę się zastanowić, czy 
zasługuje na ułaskawienie i do 
tego w jakiej formie.  
 Ciąg dalszy komentarza – 
przybranie kolorowych szatek i 
zajęcie w nich własnych miejsc w 
Sejmie niczego nie zmienia. De-
monstracja zgoła chybiona. Była-
by wyrazista, gdyby ten kolorowy 
skład objawił się przysięgającemu 
przed wejściem na salę obrad, ale 
od strony korytarza. A wydźwięk 
całej demonstracji większy. A 
zwłaszcza inaczej odebrany przez 
nas – wasz elektorat. Zaś środo-
wisko LGBT pewnie też nie było i 
nie jest zachwycone waszymi 
umizgami do aktualnych właści-
cieli naszej (?) pięknej Polski. 

 Po trzecie, ostatnie i chyba 
najgłupsze wasze posunięcie – 
głosowanie za podwyżkami upo-
sażeń, w tym, a może przede 
wszystkim, waszych. To znaczy, 
że dopadła was bieda. Może na-
wet nędza. Złotówki wam zamuli-

ły obraz świata.   I znów – o zwy-
kłej ludzkiej przyzwoitości nie 
wspomnę. Na zimno was ocenię. 
To był cholernie wielki, wręcz 
kolosalny błąd polityczny. Jeśli 
nie potrafiliście sobie wyobrazić, 
że to zagrywka bożka z Żoliborza, 
wymyślona i zrealizowana po to, 
żeby was w naszych oczach 
skompromitować, a tym samym 
skłócić z żelaznym elektoratem, 
to jeszcze raz świadczy o waszej 
marnej wyobraźni politycznej. 
Rozegrał was kaczy syn jak 
chciał. Jeśli senat tej ustawy nie 
uwali, to macie – mówiąc kolo-
kwialnie, przerąbane. I możecie 
zacząć rozmyślania, co po upły-
wie kadencji sejmowej ze sobą 
zrobicie. Bo my już wam nie da-

my się nabrać. Jeśli senat projekt 
uwali, to jeszcze da wam szansę 
na ponowne zagłosowanie           
w sejmie, tym razem już zgodnie z 
naszymi oczekiwaniami, a przede 
wszystkim    w zgodzie z rozsąd-
kiem politycznym. A na koniec tej 
oceny – wyobraźcie sobie, że se-
nat projekt klepie, sejm, czyli wy, 
nic już do tego nie ma, a dudopis 
na polecenie bożka ustawę wetu-
je. I słupki idą mu w górę jak 
cholera. A wy wychodzicie na 

tym, jak Himilsbach na angiel-
skim. Taki scenariusz prorokuje 
facet, za którym nie przepadam, 

ale doceniam jego zdolności ana-
lityczne. Mianowicie znany wam z 
dawien dawna Roman Giertych.  
 
Podsumowując - na szczęście nie 
cała Lewica zachowała się podle. 
Nie będę wymieniał nazwisk. 
Można je znaleźć na stronach 
gazet, a jak ktoś chce oficjalnie i 
wiarygodnie, w protokołach sej-
mowych; Odnoszę wrażenie, że 
większość wśród tych, którzy gło-
sowali przeciw, stanowią posłowie 
Razem. To dobrze. Bo to świadczy 
o tym, że jeszcze mają sumienia, 
ale też jakiś instynkt polityczny. 
 Może już nie powinienem 
tego pisać, ale jednak to zrobię. 
Tytułem przypomnienia. Otóż 
szliście do wyborów pod szczytny-
mi, wzniosłymi hasłami.  
 Zaufaliśmy wam i to nie 
dlatego, że tylko z waszej strony 
słyszeliśmy niezmienne poparcia 

dla naszej, emerytów munduro-
wych sprawy. Zaufaliśmy wam 
dlatego, że postulaty i działania 
lewicy od zawsze są bliskie na-
szym sercom i przekonaniom.  
 Zaufaliśmy wam również 
dlatego, że na tyle nas przekona-

liście swoim programem i tenden-
cją zjednoczenia wszystkich sił 
lewicowych, że postanowiliśmy 
wam uwierzyć. Dać poparcie. I 
zrobić wszystko, co w naszej mo-
cy, żeby wasz wynik wyborczy był 
jak najlepszy. W zamian za to 
oczekiwaliśmy mądrego działania 
w parlamencie. Taki był nasz nie-
pisany, ale niejednokrotnie wypo-
wiadany warunek. 
No, a doczekaliśmy się,  
jak widać, smutnego kabaretu. 

 

D 
laczego rozpocząłem od 
zacytowania słów Talley-
randa? Otóż dlatego, że 

był to człowiek wyjątkowej miary. 
Zdradzał, kogo mógł. Najpierw 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 
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swój kościół, bo choć był bisku-
pem, przyłączył się do Rewolucji 
Francuskiej, później Napoleona – 
od momentu, kiedy uznał, że ten 
zdradził ideały rewolucji obwołu-
jąc się cesarzem, a tym samym 
zdradził Francję, a na końcu Lu-
dwika XVIII, kiedy ten okazał się 
najgłupszym z całej dynastii Bo-
urbonów, a jego rządy pogrążyły 
ponownie Francję w chaosie.  
 

 

Telleyrand de Perigord, miano-
wany przez Napoleona księciem 
Beneventu, był poza tym wybit-
nym dyplomatą, wyjątkowym łaj-
dakiem i łapówkarzem. Ale był – 
w swoich czasach, największym 
patriotą francuskim. I zawsze 
działał na jej rzecz najlepiej, jak 
mógł i rozumiał ten swój wobec 
niej obowiązek. 
 
 Mam nadzieję, że ten list 
dotrze jakoś do adresatów. Nie 

mam natomiast wielkiej nadziei, 

że jego treść skłoni ich do kry-
tycznego spojrzenia na siebie i 
swoje działania. A chciałbym się 
w tej nadziei mylić... 
 Pozdrawiam Koleżanki i 
Kolegów emerytów jak zwykle 
bardzo serdecznie 
 

Uwagi i inwektywy – jak zwykle, 
na znany  Wam adres:  

zebek86@interia.pl 
 

Marcin Szymański 

(Ciąg dalszy ze strony 15) 

Z 
acznę od – wydaje się mnie 
- najważniejszego. Otóż do-
strzegłem postawy - najczę-

ściej u osób, które udzielają się w 
strukturach naczelnych stowa-
rzyszeń – z których wynikają ne-
gatywne opinie i komentarze 
(nawet poniżające) na poglądy 
takich jak ja lub innych, którzy 
prezentują (pod swoim nazwi-
skiem) krytyczny (nie krytykanc-
ki) stosunek do wielu przedsię-
wzięć i poczynań naszych głów-
nych organizacji emeryckich 
(SEiRP, ZBFSOP i Federacji). 
Chciałbym tu wyrazić zapewne 
nie tylko mój pogląd, że krytyka 
(z mojej strony i innych) nie wyni-
ka tylko i wyłącznie z dążenia do 

spostponowania każdego poglądu 
innego jak mój ale z troski i zro-
zumienia sytuacji własnej i in-
nych znajdujących się w podob-
nej lub znacznie gorszej sytuacji 
finansowej. Podważanie, nawet 
delikatne i nie obrażające, działań 
struktur głównych naszych orga-

nizacji, wywołuje od razu oskar-
żanie o krytykanctwo, brak zrozu-
mienia, dopatrywanie się jedynie 
negatywów, szukanie dziur w ca-
łym, a często uwłaczające stwier-
dzenie, że jesteśmy jedynie 
„mistrzami klawiatury”, którzy z 
pozycji siedzenia na dupie tworzą 
nierealne scenariusze i rady niby 
właściwych kierunków działań 
struktur naczelnych. Dotychczas 
jedynie raz ktoś z osób z wymie-
nionej kategorii zarzucił mnie 

działania na korzyść wrogów na-
szego środowiska (nie było zarzu-
tu współpracy z wrogiem i zdrady 
własnego środowiska – czyli 
szpiegostwa). Aby nie za bardzo 
takich „oskarżających” obrazić 
(bo nie jest i nie było to nigdy 
moim celem) dodam, że ja działa-
czy centralnych organów stowa-
rzyszeń nawet rozumiem. Rozu-
miem, że oni mają najwyższe 
uznanie dla swoich decyzji ad 
podejmowanych działań ale uzu-
pełnię, że nie zjedliście wszyst-
kich rozumów i nie macie wyłącz-
ności na jedyną prawdę. Nie ma 
nigdy tak, że jakiś model-wzorzec
-rozwiązanie nie może być zmody-
fikowane, poprawione lub rozsze-

rzone. Nie widziałem przypadku 
aby jakiekolwiek zdanie i opinie 
płynące do Was z naszych 
„dołów” było przez Was uwzględ-
nione czy po modyfikacjach za-
stosowane. Nie jesteście zwykli 
przyjmować słowa krytyki. Trwa-
cie więc w przeświadczeniu o wła-

snej wielkości i doskonałości a 
wszelka krytyka Was boli. Do-
strzegam jednak apel (Federacji) 
by pomysły i wnioski nadsyłać. 
Bardzo proszę – oto tu w moim 
cyklu trochę tego jest. 
 Sądzę, że każde nasze zda-
nie, opinia, sugestia czy pomysł 
winna być uważnie analizowana i 
przyjmowana z szacunkiem a nie 
odrzucana lub krytykowana – 
zwłaszcza nie krytykowana. Ktoś 
mnie zarzucił nieznajomość za-

wartości stron naszych stowarzy-
szeń twierdząc, że coś tam jest 
gdzieś, co wybitnie świadczy, że 
sam na tej stronie nie bywa, bo 
tego czegoś po prostu tam nie ma 
(ale bronić swojej bramki trzeba, 
na siłę, bo przecież MY wam i dla 
was robimy wszystko a wy nie-

wdzięcznicy nawet nie potraficie 
tego przyjąć – na kolanach?). 
 Nie wchodzę w sytuacje 
wielu Wielkich z nas (nazwiska 
takich Wielkich, którzy są wśród 
nas, są znane), którzy odeszli z 
nurtu działalności stowarzyszeń 
czy Federacji i poszli w kierunku 
nowych rozwiązań, nowych sto-
warzyszeń nie wchodzących w 
struktury Federacji. Nie „badam” 
podstaw decyzji dla których takie 
organizacje zakładali i dlaczego 
odeszli. Na dziś oceniam Ich jako 
mądrych i robiących dobrą robo-
tę. I szanuję z uwagi na konse-
kwencje i nieustępliwość w dzia-
łaniu. Robią nadal swoje wg wła-
snych pomysłów i inwencji. Tu 

oddam tym Wielkim sprawiedli-
wość, że początkowo gdy po raz 
pierwszy przeczytałem o koncep-
cji utworzenia nowej organizacji 
byłem krytyczny a nawet zły 
(mogę mieć takie stany, jak każ-
dy), bo chodziło mnie o spójność, 
o całość struktury stowarzyszeń. 

Znajduję zaś na FB wiele wpisów 
świadczących o obrażaniu się 
niektórych na te osoby (i obraża-
nie ich). Okazuje się jednak, że to 
nie te nowe organizacje dzielą 
nasze środowisko a dzielą je spo-
ry wewnątrz struktury Federacji. 
I to - Szanowni członkowie róż-
nych gremiów kolegialnych na-
szych stowarzyszeń i Federacji - 
jest bardzo złe! 
 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 

„Stan spraw naszych” cz.1. 

Poglądy, nastroje i sympatie. 
Moje pisanie na powyższy temat (i inne w cyklu) opieram na wielu 
rozmowach osobistych, telefonicznych, dyskusjach i wymianie 
poglądów w korespondencji mailowej oraz na forum Facebooka z 
Koleżankami i Kolegami. Celem mojego poruszania poniższych 
tematów jest poprawa naszych wzajemnych relacji i wzrostu sza-
cunku do innych – poprzez pokazanie negatywów.  

Mieczysław Malicki 

mailto:zebek86@interia.pl
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 Kolejny negatyw to zjawi-
sko objawiające się kierowaniem 
słów krytyki pod adresem 
„szarych mas członkowskich”  ze 
strony wielu naszych za: brak 
zaangażowania, za nikłe zaintere-
sowanie i udział w protestach, 
demonstracjach czy pikietach 
organizowanych przez nasze sto-
warzyszenia a nawet za mizerny 
udział w organizowanych spotka-
niach w kołach terenowych. 

Znam głosy niektórych, którzy 
kierowali w stronę takich osób z 
n a s z e g o  ś r o d o w i s k a 

(uzasadniających niemożliwość 
udziału w takich wydarzeniach 
brakiem środków finansowych) 
wskazówki i wytyczne, że przecież 
transport jest darmowy, a w do-
mu i tak coś spożywamy, więc 
kanapkę można ze sobą zabrać. 
To nie jest dobra rada gdyż nie 
wiedzą w jakiej sytuacji finanso-
wej wielu z nas się znajduje. Deli-
katnie powiem, że takie rady są 
po prostu niestosowne. Zamiesz-
czajcie teksty zachęcające do 
wzrostu aktywności bo wielu z 
Was posiada umiejętność napisa-
nia czegoś sensownego, co lud 
nasz z chęcią przeczyta. Piszcie, 
apelujcie bez końca. Zachęcajcie 
a nie wypisujcie, że zaprzestali-
ście bo aktywności nie widać. 
Wielu z opisanych postaw, ludzi 
którzy narzekają, jakoś nie widzę 
by gdziekolwiek coś napisali – 
poza FB. A strony nasze w necie 

są bardzo mizerne pod kątem 
„życia” – tam nie ma nic ludzkie-
go, nic co może te doły członkow-
skie przyciągać. I nie jest to wina 
stowarzyszeń a Wasza – ludzi, 
którzy i mogą coś zdziałać ale 
mogą też coś normalnego innym 

przesłać, dać im jakiś cień na-
dziei chociażby. Dlatego jak mogę 
i gdy tylko jest okazja zapraszam 
wielu do pisania dla OBI – co te-
raz też czynię. 
 Kolejnym tematem z tej 
sfery jest wyrażanie opinii nega-
tywnych (no, może za mocno) o 
osobach, które wyrażają poglądy 
opowiadające się za zbliżeniem 
nas i naszych stowarzyszeń do 
partii lewicowych. Nie rozumiem 
takiego stanowiska ze strony 
osób pełniących funkcje naczelne 
w jakimkolwiek z naszych stowa-
rzyszeń. To ku jakiej partii się 
zbliżymy winno wynikać z uzgod-
nień w łonie stowarzyszenia (i 
Federacji) a przedtem być prezen-
towane na stronach (wszystkie 

stowarzyszenia swoje strony ma-
ją) z użyciem argumentów dlacze-
go powinniśmy się skłaniać i po-
pierać (np. w wyborach) określo-
ną partię(!!!). Opowiadanie się zaś 
eks katedra (w sposób nieomylny) 
za konkretną partią śmierdzi 
mnie niezrozumieniem tego co się 
dzieje i jakie mają poglądy doły 
członkowskie. Ja opowiadam się 
oczywiście za zbliżeniem ku Lewi-
cy ale ja nie jestem członkiem 
żadnego stowarzyszenia i – co 

ważne - nie pełnię żadnej w nich 
funkcji. Szanuję przy tym każdy 
pogląd na sprawę ze strony in-

nych ale wymagałbym uzasadnie-
nie takiego stanowiska - co ja 
czynię zawsze! Oczywiście zdaje-
my sobie wszyscy sprawę z tego, 
że jeden widzi ewentualność (co 
najmniej) złagodzenia nam efek-
tów obu ustaw (lub tylko jednej) 
przez tą czy inną partię, są i tacy 
którzy liczą, że partia rządząca 
efekt atomowy ustawy z 2016 
roku znacznie złagodzi, bo…z 
przekładania terminów rozpatry-
wania naszej sprawy w tzw. try-
bunale konstytucyjnym wynika, 
że trwa tam przekonywanie nie-
których sędziów do zmiany stano-
wiska i opowiedzenie się za złago-
dzeniem ustawy (tak, tak!!!). To 
ostatnie ja określam jako 
„postawę wybitnie życzeniową”. 
Uzupełnię może, że wpisy na-
szych na FB takiej treści po pro-
stu zbywam i nie wpisuję nic. 
Istnieje jednak wcale liczna grupa 

w naszym środowisku, która nie 
wierzy w nic. 
 Dział ten dotyczący na-
szych sympatii politycznych zo-
brazuje reakcja wielu z nas na 
tekst napisany przez mojego Ko-
legę Marcina i zamieszczony na 

FB (przed II turą), w którym po-
równał on wybór między obu 
kandydatami ..ale lepiej zacytuję: 

„…Mam świadomość, że wielu z 
Was/Nas potraktuje to jako wy-
bór między kiłą, a rzeżączką…”.  
I posypały się na FB gromy na 
Autora. Nie warto ich przytaczać , 
bo o tym już pisałem. Warto nato-
miast przytoczyć słowa weterana 
walki o odzyskanie naszych 
„przywilejów”, który delikatnie 
napomknął w temacie „kiły i rze-
żączki” – w pełnej wersji cytat: 
„Od początku siedzę w problema-
tyce represjonowanych i mogę 
powiedzieć, że nie każdy z repre-
sjonowanych uważa używanie 
podobnych określeń za niesto-
sowne. Wielu dotkniętych pierw-

szą ustawą represyjną, naprawdę 
nie pała miłością do PO i tym 
samym do kandydata tej partii. 
Spróbujcie ich przekonać, że wy-
grana Trzaskowskiego poprawi 
ich los. Większość z komentują-
cych, pokrzywdzonych drugą 
ustawa represyjną, patrzy na 
obecną sytuację, przez pryzmat 
własnego nosa. Wielu zapomnia-
ło, albo nie chce pamiętać, że 
przed rokiem 2016 był rok 2009. 
W przypadku wygranej Trzaskow-

skiego w sytuacji tych z roku 
2016 może się coś zmienić, ale w 
sytuacji pokrzywdzonych po-

przednią ustawą nie zmieni się 
nic, bo kandydat żadnych dekla-
racji odnośnie poprzedniej usta-
wy nie składał. Dla nich głosowa-
nie na Trzaskowskiego nie jest 
przyjemnością, a ten post jest 
kierowany przede wszystkim do 
nich. 
Wężykiem podkreślić, wężykiem! 
I ten fragment winien widnieć na 
ścianie każdego z nas, najlepiej w 
przedpokoju albo pomieszczeniu, 
w którym często nie mamy co 
innego robić ino patrzeć. Tu jest 
wszystko o czym ja piszę od sa-
mego mojego początku pisania w 
OBI. Autora tych słów porównam 
więc do biblistów, którzy uchodzą 
za niedościgłych mistrzów stylu i 
konkretności używając minimum 
słów. Czyli On zawarł to wszystko 
tylko w paru zdaniach a ja piszę 
to w wielu tekstach. Ale widzę to i 
uznaję Jego Wielkość, bo to wła-

śnie On, jeden z Wielkich z po-
śród nas. Dodam jeszcze, że do 
wielu z nas, optujących za zbliże-
niem do Platformy Obywatelskiej, 
nie dociera ta sprawa z cytowane-
go na końcu Autora, w którym 
mowa o pierwszej ustawie repre-

syjnej z roku 2009 autorstwa 
Platformy Obywatelskiej. 
 Nie ma tu żadnych nazwisk 
i nigdy nie będzie. Całość ukazuje 
różnorodność poglądów występu-
jących w naszym mundurowym 
środowisku ze szczególnym 
uwzględnieniem postaw wg mnie 
niewłaściwych, nagannych, uka-
zujących lokowanie wielu z nas z 
dołów członkowskich jako stado 
baranów, które niczego nie poj-
muje i da się zmanipulować. 
 
Stan spraw naszych  

Nasze sprawy zarosły już tak bar-
dzo samosiejkami i chwastami, że 
najwyższy czas aby coś szerzej na 
ten temat napisać. Ujmę to w 

(Ciąg dalszy ze strony 16) 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 
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kilku tekstach w cyklu pod 
wspólnym tytułem „Stan spraw 
naszych”, w których omówię sfe-
ry: sytuacja wewnątrz naszego 
środowiska – z podziałem na po-
glądy  wielu z nas i tendencje w 
naszych stowarzyszeniach; oraz 

kierunki poglądów skłaniających 
nas i nasze stowarzyszenia ku 
określonym partiom politycznym 
a być może i coś do partii poli-
tycznych. Do napisania cyklu 
skłoniły mnie także wydarzenia, 
które zaistniały między naszymi 
organizacjami. 

Wyżej pierwszy tekst z tego cyklu 
 

Mietek Malicki 
Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  

w stopniu komtura  
zamieszkały na Warmii. 

Rozpoczęto popełniać 2020 07 27 
 

(Ciąg dalszy ze strony 17) 

C 
elem mojego poruszania 
poniższych tematów jest 
nadal poprawa naszych 

wzajemnych relacji i wzrostu sza-
cunku do innych (poprzez poka-
zanie negatywów), relacji stowa-
rzyszenia – członkowie i relacji 
wzajemnych między stowarzysze-
niami a Federacją. 
 To z czym każdy szeregowy 
członek lub osoba z naszego śro-
dowiska – nawet słabo orientują-
ca się zagadnieniach internetu – 
może spotkać w necie w zakresie 
tematyki środowiska emerytów i 
rencistów mundurowych to są 
strony stowarzyszeń i Federacji 
(konkretnie strony SEiRP - cał-
kiem liczne bo poza stroną ZG 
swoje strony mają Zarządy Od-
działów Wojewódzkich i Okręgo-
wych, strona Związku Byłych 
Funkcjonariuszy Służb Ochrony 
Państwa oraz strona Federacji a 
także strony innych stowarzyszeń
-członków wchodzących w skład 
Federacji). W zasadzie na samym 

początku (po ustawie z 2009), ale 
tendencja i potrzeba występująca 
do dziś, to sięganie do wymienio-

nych stron aby znaleźć wzory i 
szablony pism procesowych do 
naszych skarg i odwołań związa-
nych z efektem ustaw represyj-
nych z 2009 i 2016 roku. Kwestię 
tą omówię dalej. Moje zdanie ad 
wymienionych stron – oraz stron 
innych członków Federacji (jest 
ich obecnie 16, członków nie 
stron) – jest bardzo krytyczne. 
Uważam, że poza sięganiem do 
stron w poszukiwaniu szablonów 
prawnych strony te powinny być 
co najmniej codziennym celem 
wizyt internautów munduro-

wych, którzy tu mają się dowia-
dywać nie o tym co zaistniało w 
polityce krajowej i zagranicznej 

lecz informacje i komentarze mó-
wiące o tym co dzieje się w na-
szym środowisku munduro-

wym. Strony te muszą być ak-
tywne i żywe. Tam nie może być 
stagnacji i pokazywania się cze-
goś nowego raz na tydzień czy 
rzadziej!!! Tu wodzowie nasi i 
przywódcy lub członkowie gre-
miów kolegialnych wokół nich 
lub inni autorzy winni zamiesz-
czać teksty, których celem jest – 
poza informowaniem i omawia-
niem wydarzeń nas interesują-
cych – podtrzymywanie na du-
chu ludzi z naszego środowi-

ska! A tego Wodzowie i Przywód-
cy oraz Panie i Panowie z gre-
miów kolegialnych nie ma!!! Od-
syłam do części I moich wywodów 
gdzie pokazałem jak lubicie na 
doły narzekać ale wcale ich do 
aktywności nie namawiacie i w 
żaden sposób nie zachęcacie! 
Kwestia życia-aktualności na 
wymienionych stronach jest 
sprawą najważniejszą. Narzeka-

my na brak wiedzy w społeczeń-
stwie na nasz temat, na rozpo-
wszechniane kłamstwa a mając 

strony nie korzystamy z ich moż-
liwości. To już nie jest błąd. To 
jest już Wasze przestępstwo 

wobec nas. Przestępstwo zanie-
chania. 
 Wracam do działu 
„prawnego”. Otóż błędem jest 
trwonienie przede wszystkim 
kosztów na zlecanie wzorów-
szablonów przez każde stowarzy-
szenie czy Federację i pokazywa-
nie, że to jest „nasze”. Już abso-
lutnie nie rozumiem koncepcji 
opracowywania szablonów i uza-
leżniania dostępu do nich za spe-
cjalną opłatą (celowo też nie 
wspominam, które to stowarzy-
szenie tak postępowało). To jest 

proszę państwa hańba! Jeżeli 
któryś z członków Federacji ma 
możliwość - dostęp do prawnika, 
który widzi nowy pomysł-
koncepcję należy to mu zlecić, 
opłacić i publikować. Nie mam 
zastrzeżeń do tego aby każde ze 

stowarzyszeń miało zakładkę z 
wzorami. Dotychczas najpopraw-
niej robiło to SEiRP – i zlecało 
chyba najwięcej wzorów-
szablonów prawnikom do opraco-
wania. Polityka zmierzająca do 
jak najszerszego dostępu mas 
członkowskich do naszych zagad-
nień leży jednak na ziemi i kwi-
czy. Gremia przywódcze narzeka-
ją na brak aktywności ale same 
nie robią nic (brak wyobraźni czy 
olewanie?) aby stan ten zmieniać. 
Zauważył ten stan prezes ZOW 
SEiRP w Olsztynie Jerzy Kowale-
wicz, który dla „analfabetów in-
ternetowych” (przepraszam ale 
nie jest to dążenie do obrażania a 
oddaje sens) wymyślił edycję dru-
kowaną wydawanego Olsztyń-
skiego Biuletynu Informacyjnego 
w bardzo małym nakładzie 
(oczywiście przedtem wymyślił ów 
biuletyn). Owe egzemplarze idą 

jednak tylko do członków-
sympatyków w naszym regionie 
warmińsko-mazurskim, po kilka 

egzemplarzy na koło. Inni 
„analfabeci netowi” w kraju takiej 
przyjemności nie mają. Nie masz 
kompa, nie znasz się, nie wiesz 
nic. To nie jest krytyka Koleżanek 
i Kolegów a krytyka organizacji, 
które nie wymyśliły koncepcji jak 
do tych „nieczytelnych w necie” 
dotrzeć. Idea druku była aż się z 
powodu braku kasy skończyła i 
teraz znowu odżyje bo ZG SEiRP 
dał fundusz. Poruszę jeszcze te-
mat owego OBI a w szczególności 
prezentowanie-udostępnianie go 
na wymienionych stronach na-
szych stowarzyszeń i Federacji. 
Otóż – przynajmniej na dziś – ów 

(Ciąg dalszy na stronie 19) 

„Stan spraw naszych”. Cz. 2. 

Tendencje i nurty. 
Także ten temat jest owocem wyrosłym na lekturze stron naszych 

stowarzyszeń i Federacji oraz mojej korespondencji mailowej ze 
stowarzyszeniami. Poniekąd pośrednio i z innych źródeł. 

Mieczysław Malicki 
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OBI jest ewenementem na skalę 
krajową z uwagi na zakres i te-
matykę, które porusza ( nie tylko 
dlatego, że i ja tam swoje kilka 
zdań zamieszczam). Był on za-
mieszczany (OBI) jako link na 
stronie Federacji i ZG SEiRP. 
Różnie z tym było, pewnie w za-
leżności od nastrojów wodza i 
przywódcy, który albo zgodę na 
zamieszczenie linku dawał lub 
nie dawał. Początkowo przodowa-

ła – w prędkości zamieszczania 
linku - Federacja a SEiRP za-
mieszczał z kilkudniowym opóź-

nieniem. Nie wiem czy stałą ten-
dencją jest obecna z lipcu kiedy 
to SEiRP linka dał w pierwszych 
dniach lipca do nowego numeru a 
Federacja na dzień 31 lipca jesz-
cze linku nie dała – absolutny 
rekord. Pan Czarnecki się na OBI 
obraził? Czy informatyk na urlo-
pie przebywa na RODos-ie? Np. 
strona ZBFSOP linka do OBI dała 
tylko raz – nie po drodze widać 
kierownictwu z OBI. Odrębność 
taka. Inność może? Znaczy lep-
szość, mojszość? No ale skoro 
nie, no to nie. 
 Na darmo jednak te moje 
ubolewania skoro ZG SEiRP swo-
ją stronę najzwyczajniej tnie. 
 Opisywałem w moim tek-
ście (w lipcowym numerze OBI) 
sytuację związaną ze zdjęciem ze 
strony ZG SEiRP zakładki „Opinie 
i polemiki”. Wspomniałem, że 
dostałem dwie odpowiedzi na mo-

je pytanie o przyczyny zdjęcia, 
które są po prostu żenujące i nie 
na temat. Wspomnę jedynie – 
przez delikatność bez szczegółów i 
bez nazwisk – że jest to doskona-
ły przykład na to jak relacje mię-
dzy członkami-sympatykami a 

przywódcami i gremiami przy-
wódczymi nie powinny wyglądać. 
Wstyd mi za Was Panowie. 
 Skoro jestem przy tema-
tach wg mnie najważniejszych to 
dodam do tej litanii moje uwagi. 
 Otóż uważam, że: 

• - stowarzyszenia winne mieć 

możliwość „zarobkowania” w 
postaci zbiórki składek człon-
kowskich, prowadzenia ubez-
pieczeń i odpisów 1% (OOP) z 
absolutnym wykluczeniem 
takich konkretnych możliwo-
ści dla Federacji; 

• - Federacja ma się 

„utrzymywać” głównie ze skła-

dek członkowskich, wykluczo-
na winna być jakakolwiek z 
działalności „zarobkowych” 

prowadzonych przez członków 
Federacji (konkurowanie), któ-
re mogłyby być rozszerzone na 
Federację - jakieś uzasadnie-
nia, że tak być nie może są 
moim zdaniem wykluczone - 
jeżeli nie rozumiecie idei 
„federacji” to lepiej w niej nie 
działajcie, walka o 1% czy o 
ubezpieczonych to zabieranie 
środków na działalność dru-
giemu – to jest złe; 

• - rola przewodniczących czy 

prezesów winna nie mieć mocy 
stanowiska generałów w szta-
bach wojskowych (wręcz auto-

rytarna) a uzależniona bar-
dziej od gremiów typu zarządy, 
prezydia itd., nie ma potrzeby 
wprowadzania zasady wyda-
wania poleceń na wzór organi-
zacji typu wojskowego, celem 
ma być wzrost uprawnień ze-
społów głównych stowarzyszeń 
i federacji, odstąpienie od de-
cyzji jednostek na rzecz decy-
zji gremiów-zespołów-
zarządów (ciał kolegialnych); 

• - na końcu też rzucę robocze 

pytanie ad naszych struktur: 
„po ki nam w ogóle Federa-

cja”?. 

 Gdzieś czytałem dyskusję 
jak ustalać ilość delegatów np. na 
zjazdy Federacji, czy ilość człon-
ków poszczególnych stowarzyszeń 
w jej ciałach kolegialnych. W ONZ 

istnieje zasada, że każdy członek, 
niezależnie od wielkości ma jeden 
glos (bodajże). W Unii Europej-
skiej ilość głosów – europosłów - 
zależy od ilości ludności danego 
państwa. Który wariant przyjąć? 
A kto płaci najwyższe składki dla 
Federacji? Zapewne SEiRP. To 
ma mieć najwięcej delegatów i 
przedstawicieli we władzach Fe-

deracji. Zaś delegaci i członkowie 
stowarzyszenia, które nie odpro-
wadziło swojej składki winno 
mieć stop swojej reprezentacji w 
działaniach Federacji. Może i nie-
demokratyczne ale coś z niepła-
cącymi trzeba zrobić. Wzorujmy 
się na strukturze UE bo to mimo 
mankamentów jest dobre rozwią-
zanie. 
Uwaga istotne, że to powyżej to 
nie statut a dyskusja. To mój głos 
w dyskusji ad praw stowarzyszeń 
i Federacji w rozumieniu wymowy 
tzw ducha prawa a nie jego litery 
- co „tatusiowie” naszych statu-
tów i władze organizacji powinni 

w sobie mieć ( a czego np. rządzą-
cy naszym krajem ludzie nie mają 
- i nie dotyczy to tylko PiS-u). 

Więc traktujcie to jako hasła do 
tej dyskusji. Macie tu istotny pro-
blem do rozwiązania (a nawet 
problemy). 
 W dyskusji zapewne będą 
się pojawiać pytania dlaczego 
Federacja ma pozostać bez kasy. 
Bo ma! To jest czapka decyzyjna i 
jednocząca a nie finansująca. To 
nie Federacja ma prowadzić dzia-
łalność pomocową a stowarzysze-
nia. Nie może być tak, że coś jest 
w strukturach dublowane. Szko-

da na to kasy. 
 Temat opowiadania się 
stowarzyszeń czy Federacji odno-

śnie wspierania-popierania-
współdziałania z partiami poli-
tycznymi to należy podać w nie-
zdefiniowanym określeniu 
„partyzantka zupełna”. Wykazały 
to nasze główne organizacje w 
trzech kampaniach wyborczych: 
do parlamentu RP, parlamentu 
UE i wyborach prezydenckich. 
Powiem tylko, że jeżeli ZG SEiRP 
ograniczyła się do zaprezentowa-
nia kandydatów do parlamentu 
RP do nazwisk jedynie kandyda-
tów z grona Komitetu Wyborczego 
Lewicy poszerzonego o kandyda-
tów z kategorii „mundurowi” z 
KW Koalicji Polskiej (PSL) to już 
Federacja zaprezentowała dodat-
kowo kandydatów z KW Koalicji 
Obywatelskiej (na wniosek ZW 
SEiRP w Katowicach). Wniosków 
tu nie będę jednak wyciągał żad-
nych bo temat jest trudny. Czy z 
owej „trudności” wynika postrze-

ganie współdziałania i współpracy 
poszczególnych naszych organi-
zacji? Czy celowo tak jeden człon 
zbliża się do PO, inny do Lewicy a 
trzeci może, na dziś tajnie, do 
PiS? Jeżeli są jakieś koncepcje 
dlaczego nie porusza się tego – 

bez podawania szczegółów ewen-
tualnych rozmów (o ile w ogóle 
takie się prowadziło) - w tekstach 
na stronach stowarzyszeń czy 
Federacji. Znaczy, że nawet kon-
cepcje są tak tajne czy ich w ogó-
le nie ma? 
 Wykluczone jest także wy-
powiadanie się prezesa jakiego-
kolwiek stowarzyszenia o działa-
niach na rzecz jakiejkolwiek par-
tii – typu „należy zbierać listy po-
parcia dla kandydata X” – gdy 
przed chwilą zbieraliśmy głosy 
poparcia dla kandydata z całko-
wicie innej partii ( konkretnie 
zbieraliśmy dla Biedronia). 
 
 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 

(Ciąg dalszy na stronie 20) 
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 Na stronie Federacji pojawiło się 
kilka apeli prezydenta-
przewodniczącego do sędziów, do 
polityków krajowych czy do pod-
miotów w UE czy KE. Moim zda-
niem Federacja ma tyle „ważnych 
spraw” na głowie, że powinna się 
skupić właśnie głównie na wyty-
powaniu adresatów i zarzucaniu 
ich apelami i monitami. To jest 
właśnie jedna z główniejszych ról 
dla Federacji. Winna też – z wyko-
rzystaniem swoich kontaktów – 

szukać prawników w kraju lub 
poza, którzy kierowaliby odpo-
wiednie skargi do struktur istnie-

jących przy różnych gremiach i 
sądownictwie Unii Europejskiej. 
Dla mnie dotychczasowe apele 
wychodzące z Federacji ukazują 
mizerię jej działalności w tym za-
kresie z ukierunkowaniem podej-
rzeń, że są to jedynie działania 
pozorujące. Jeżeli przesadziłem 
proszę mnie oświecić, że nie mam 
racji. Apele te mogą służyć jedy-
nie za jakiś parawan, za namiast-
kę działań – przecież apele i wy-
stąpienia pisaliśmy!!! No to ile ich 
było? 
 Nie piszę tego tylko dla 
samego pisania. Nie sprawia 
mnie satysfakcji, że mogę się nad 
Wami poznęcać (i nie postrzegaj-
cie tego jako znęcanie a jako po-
kazywanie Wam postaw i działań 
niestosownych i niepotrzebnych). 

Robię to w szczytnym celu aby 
Wami wstrząsnąć i wzbudzić do 
działania. A jeżeli nie potraficie 
już myśleć z powodu starości to 
proszę ustąpcie miejsca ludziom, 
którzy jeszcze potrafią myśleć 
koncepcyjnie. My od Was nie wy-
magamy abyście gdzieś za nami 
świecili oczyma ale byście mieli 
koncepcje. Działali a nie na po-
dobne jak ten elaboraty wykazu-
jące Waszą bezczynność odpowia-
dali elaboratami dwa razy obszer-

niejszymi.  
 Dodam jeszcze – wiele na 
ten temat napisano i będzie to 

jeszcze wracało – że absolutnie 
winno być wykluczone doprowa-
dzanie do zgrzytów i niesnasek 
między stowarzyszeniami a Fede-
racją a już całkowicie gdy niesna-
ski wynikają z postaw osób peł-
niących najwyższe w nich funk-
cję. Problemy są i będą ale należy 
je eliminować. I od tego są ciała 
kolegialne istniejące w struktu-
rach obu podmiotów. Poza tym 
należy wyeliminować sytuacje, 
które do takich niesnasek dopro-
wadziły oraz ludzi, którzy opto-
wali za wprowadzeniem takich 
zmian w zapisach obu (czy jed-

nego) podmiotów (statutach). 

Działania stowarzyszeń i Federa-
cji winne iść na zewnątrz aby 
nieść pomoc – w szerokim tego 
słowa znaczeniu, finansową, 

prawną, i inne – a nie prowadzić 
wewnętrzne spory i kłótnie. To są 
straty wizerunkowe dla całego 
naszego środowiska. Z tego też 
powodu wyraziłem na FB mój 
pogląd, że jeżeli dwoje dzieci sie-
dząc w piaskownicy okłada się 
grabkami i łopatką należy ich po 
prostu z tej piaskownicy wyrzu-
cić. Jedno dziecko i drugie! 
 
Stan spraw naszych  

Nasze sprawy zarosły już tak bar-

dzo samosiejkami i chwastami, że 
najwyższy czas aby coś szerzej na 
ten temat napisać. Ujmę to w 

kilku tekstach w cyklu pod 
wspólnym tytułem „Stan spraw 
naszych”, w których omówię sfe-
ry: sytuacja wewnątrz naszego 
środowiska – z podziałem na po-
glądy wielu z nas i tendencje w 
naszych stowarzyszeniach; oraz 
kierunki poglądów skłaniających 
nas i nasze stowarzyszenia ku 
określonym partiom politycznym 
a być może i coś do partii poli-
tycznych. Do napisania cyklu 
skłoniły mnie także wydarzenia, 
które zaistniały między naszymi 
organizacjami. 
 

Mietek Malicki 
Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  

w stopniu komtura  
zamieszkały na Warmii. 

Popełniać zaczęto 2020 07 29 

Z 
acznę od stwierdzenia, że 
moim zdaniem jedyna par-
tia, która na dziś od zawsze 

deklaruje nam pomoc w zakresie 
opcji zerowej – przywrócenia kwe-
stii naliczania wysokości emery-
tur do stanu sprzed roku 2009 – 
to Sojusz Lewicy Demokratycznej 
a na dziś, po porozumieniu z par-
tią Wiosna, zwąca się Lewicą. 
Partia ta nigdy nie uczestniczyła 
w pracach czy uchwaleniu usta-
wy z 2009 a była i głosowała 
wówczas przeciwko niej. W roku 
2016 SLD nie była w Sejmie bo - 
zapewne dzięki też głosom niektó-

rych z nas (nieuprawnione to jest 
z mojej strony ale celowe byśmy 
byli świadomi swoich czynów) - 
nie uzyskała w wyborach 2015 
wystarczającej liczby głosów. 
 Od momentu uchwalenia 
drugiej ustawy dezubekizacyjnej-
represyjnej w roku 2016 przez 
partię rządzącą czyli Prawo i 
Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy 
Demokratycznej  systematycznie 
wypowiadał się krytycznie o tej 
ustawie i deklarował zmianę 
ustawy lub działania do tego 
zmierzające z chwilą gdy znajdzie 
się ponownie w Parlamencie. Na-

wet jednak przed wejściem do 
Parlamentu dzięki zaangażowa-
niu SLD doszło do prac i osta-

tecznie opracowania projektu 
ustawy zmieniającej ustawy re-
presyjne oraz złożenia projektu w 
Sejmie z głosami poparcia ponad 
250 tys. Obywateli RP – projekt 

nazwany przez niżej podpisanego 
jako projekt Rozenek-
Dukaczewski. Projekt w ówcze-
snej kadencji nie znalazł poparcia 
i został odrzucony. Złożono go 
ponownie już w tej kadencji gdy 
Lewica (SLD) jest już w Parlamen-
cie. Na razie „mrozi” się on w szu-
fladzie marszałka Sejmu. Epoka 
lodowcowa na Ziemi była ale też 
minęła. 
 I już to mówi i powinno 
nas przekonywać jaką partię ma-
my popierać. Możemy się na SLD 
boczyć, mieć zastrzeżenia, uwagi i 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

„Stan spraw naszych”. Cz. 3. 

Która partia polityczna nam sprzyja?  

Poniżej przedstawiam Wam nasze mundurowe sympatie politycz-
ne. Jakiś tam stan rzeczy w temacie. Nie ukrywam, że sympatie 
to jedno a podtekst (bardzo istotny) która to partia jest skłonna 

nam rzeczywiście pomóc to drugie i być może ważniejsze niż to 
pierwsze. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ – to znane nam 
wszystkim powiedzenie. Czy ma zastosowanie? Czas pokaże. 

Mieczysław Malicki 
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inne takie ale argumenty powyż-
sze są zasadnicze. I wielu z na-
szych tak ma.  Szanuję jednak 
ich zdania. A bardzo szanuję gdy 
te swoje zdanie uzasadniają – mój 
Kolega Bohdan Makowski, jeden 
z nas piszących w OBI o najdłuż-
szym stażu, tak robi zawsze , po-
lecam ostatni numer OBI. 
 Dla porządku dodam, że 
nie ma uzasadnienia dla argu-
mentacji, że inna partia zwąca się 

Platforma Obywatelska coś nam z 
ustawami dezubekazycyjnymi 
zmieni. Otóż jeżeli zmieni to przy-

wróci do stanu po pierwszej, wła-
snej ustawie z roku 2009 – a i to 
też jest wątpliwe. Zwolennicy op-
cji abyśmy skłaniali się ku Plat-
formie nawołują abyśmy nie przy-
pominali jej ciągle (Platformie 
Obywatelskiej)  autorstwa owej 
ustawy. My mamy o tym zapo-
mnieć? Mógłbym to zrozumieć ze 
strony polityków PO ale jeżeli pa-
da to z ust ludzi z naszego środo-
wiska to z wrażenia szczena mi 
opada. Tu dodam, że bardzo kry-
tycznie oceniam wszystkie opra-
cowania naszych stowarzyszeń i 
Federacji w których mówi się czę-
sto o ustawie autorstwa PiS z 
roku 2016 pomijając zupełnie 
milczeniem fakt, że wcześniej (w 
2009) była podobna ustawa au-
torstwa Platformy Obywatelskiej. 
 

 Co ja mam do dodania w 
kwestii sondowania czy też 
kształtowania naszych munduro-
wych gustów politycznych? 
 Bo aby nasze stowarzysze-
nia opowiadały się za konkretną 
partią i kształtowały nasze poglą-
dy w tym zakresie musi być zna-
ne im jakie to my te poglądy w 

tym zakresie mamy. Niby sprawa 
logiczna i oczywista ale tylko z 
pozoru. Generalnie nasze stowa-
rzyszenia i Federacja optowały na 
Sojusz Lewicy Demokratycznej w 
swoich oficjalnych apelach i wy-
powiedziach ale już poglądy nie-
których aktywistów naszych sto-
warzyszeń były nie tak oczywiste i 
zgodne w tym zakresie. Prywatnie 
– czyli nieoficjalnie – niektórzy 
liderzy stowarzyszeń munduro-
wych mieli całkiem inne poglądy 
jak reszta (tzw. nurt odwrotny).  
 
Czy stowarzyszenia i Federacja 
sondowały nasze poglądy lub je 

potem kształtowały? 
 Otóż na oba pytania należy 
dać zdecydowaną odpowiedz: 
NIE!! 

Osobiście wyrażam pogląd, że  
czy stowarzyszenia czy Federacja 
winne popierać określoną partię 
w wyniku wyrażonej woli swoich 
członków poprzez deklaracje kół, 
wyrażanych w uchwałach, popar-
ciach i innych aktach 
(strzelistych). 
 

Tyle, że to jest jedna sfera ale 
daleko ważniejsza jest ta druga, 

raczej niewidoczna i często nie-
jawna. 
 Otóż rolą i stowarzyszeń a 
zwłaszcza Federacji jest dokony-
wanie ustaleń - albo nawet ich 
wymuszanie -  z partiami poli-

tycznymi i na partiach politycz-
nych w zakresie deklaracji o po-
parciu naszych żądań (można 
użyć innych słów ale to jest naj-
odpowiedniejsze). Tak, nawet po-
przez typowe targowanie, właśnie 
wręcz żądanie!  Z tym, że aby się 
targować to sprzedający i kupują-
cy musi wiedzieć jakie są na ryn-
ku ceny lub wstępnie oceniać ile 
to druga strona może mieć zaso-
bów (czy nasza cena jest dobra). I 
nie ma tak dobrze by nie mogło 
być gorzej. Otóż przed I turą 
ostatnich wyborów gdzieś tam w 
tle przebijały się apele do naszego 
środowiska byśmy głosowali na 
kandydata Lewicy czyli na Bie-
dronia. Nie wszystkim się to po-
dobało. Podważano „moc” kandy-
data, jego wypowiedzi itd. I ja się 

z tym też zgadzam, że dla wielu 
mógł onże się nie podobać. Z tym, 
że ja w I turze zagłosowałem wła-
śnie na Niego! Dlaczego? Ano dla-
tego żeby było wiadome ilu jest 
takich, którzy się za Lewicą opo-
wiadają – ważne i dla Lewicy, 
ważne i dla nas. Wielu jednak 
takich, którym się kandydat nie 

podobał mieszało w głowach resz-
cie i zapodawało informację typu 
„broń zagłady” – a jeżeli w I turze 
kandydat PiS otrzyma tyle gło-
sów, że wygra? I zaproponowano 
zbieranie głosów na kandydata 
Platformy Obywatelskiej – na 
wszelki wypadek. To nie jest ini-
cjatywa, która nas jednoczyła. To 
jest inicjatywa, która nas podzie-
liła. Innych „armat” zapewniam, 
że nie chcę wytaczać ale mam je 
w pamięci. Apel ten i pomysł oce-
niam – delikatne określenie – bar-
dzo krytycznie. Zapytam tylko: 
jak i dlaczego się toto w niektó-
rych łbach ulęgło? Już raczej po-

minę milczeniem jakich argumen-
tów użyto aby takie działania 
uzasadnić. 
 

Nasze stowarzyszenia i Federacja 
– i MY, całe środowisko emerytów 
i rencistów mundurowych – win-
niśmy wybrać jedną partię i się z 
nią zjednoczyć w działaniach pro-
wadzących ku jej udziałowi we 
władzy a tym samym w uprawdo-
podobnieniu zamiaru zmiany 
ustaw deubekizacyjnych 2009 i 
2016. Nie ma w chwili obecnej 
żadnych symptomów i deklaracji 
aby inne partie – poza Sojuszem 
Lewicy Demokratycznej , Lewicą – 

nam to zapewniały!!! Jeżeli bę-
dziemy – jako środowisko - ska-
kać z kwiatka na kwiatek  (jak z 

tym zbieraniem podpisów na kan-
dydata PO) nie będziemy trakto-
wani poważnie przez żadną par-
tię. Pomysły takie z zakresu 
„skoki na kwiatkach” winne być 
bezwzględnie niszczone w zarod-
ku bo nie mają żadnych realnych 
podstaw!  
 Rozmawiajmy więc z Lewi-
cą i rozliczajmy Lewicę! Żądajmy 
od nich większego zaangażowania 
w naszej sprawie! Żądajmy więk-
szego zaangażowania w naszej 
walce posłów i senatorów naszego 
parlamentu oraz zaangażowania 
w szukaniu dla nas pomocy przez 
europosłów Lewicy w UE ( we 
wszystkich strukturach UE) by 
wnieść w dowolnej formie nasz 
temat na „pokoje” unijne. Pytaj-
my kierownictwo SLD-Lewicy ja-
kie konkretne działania podejmo-
wano w naszej sprawie w struk-
turach UE. Rozliczajmy i piętnuj-

my zaś takich posłów (krajowych 
i unijnych), którzy z naszym 
udziałem do obu parlamentów 
wybrani zostali a palcem w bucie 
nie kiwnęli w naszej sprawie - co 
deklarowali(!) w kampaniach 
przedwyborczych. Zgłaszajmy do 

władz Lewicy, że w wielu przy-
padkach jej prominenci zabiera-
jąc głos w dyskusji aby bronić 
nasze środowisko nie znają szcze-
gółów i nie mają merytorycznych 
argumentów. W efekcie zaś szko-
dzą, bo ich „obrona” wychodzi 
żenująco. 
 Darujmy sobie wtrącenia, 
że posłowie z PO nam gdzieś w 
czymś pomogli – a jeżeli już bar-
dzo proszę o konkrety a nie sło-
wa. 
 Stowarzyszenia i Federacja 
muszą być bardziej „twardzi” w 
rozmowach z Lewicą. To oczywi-
ste ale jak mają być twardzi gdy 
my jako elektorat, poparliśmy tą 
Lewicę tak słabiutko? 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 
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Z 
akład Emerytalno-Rentowy 
MSWiA (ZER) wypłacił wy-
równanie za okres od 1 

października 2017 r. do 31 
sierpnia 2020 r., a od 1 września 
2020 r. ponownie ustalił wyso-
kość emerytury byłemu funkcjo-
nariuszowi, którego objęła tzw. 

ustawa dezubekizacyjna. To 
prawdopodobnie pierwsza taka 
sytuacja w Polsce. – Potwier-
dzam, wyrównanie należności 
wpłynęło na konto – mówi Zbi-
gniew Drozd, pełniący służbę 
przed 1990 r. w milicji na stano-

wisku w wydziale łączności, a po 
1990 r. – w policji. 
 Podstawą tej decyzji jest 
wyrok, jaki zapadł przed Sądem 
Okręgowym w Rzeszowie, przy-
znający skarżącemu decyzję 
ZER prawo do renty i emerytury 
policyjnej w pełnej wysokości, 
czyli sprzed obowiązywania 
ustawy z 2016 r. Zakład złożył 
wprawdzie apelację, jednak sąd 
wyższej instancji w całości ją 
oddalił. 
 Zbigniew Drozd nie kryje 
zaskoczenia, bo wyrok sądu ape-
lacyjnego w jego sprawie zapadał 
w połowie lipca, w trybie przewi-
dzianym specustawą covidową, 
czyli na posiedzeniu niejawnym. 
– Patrząc po tym, jak dotychczas 

biegła moja sprawa i inne, po-

dobne, kalkulowałem, że na ape-
lację będę czekał dwa lata – mó-
wi. Opowiada, że w 1986 r. zo-
stał przyjęty do MO na etat star-
szego inżyniera Sekcji I Przewo-
dowej Wydziału Łączności. 
Głównym sprzętem, jakim się 
zajmował, była centrala telefo-

niczna służąca do połączeń jaw-
nych, przeznaczona dla Woje-
wódzkiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych w Krośnie i abonen-
tów z zewnątrz. W 1990 r. został 
mianowany na stanowisko w 
policji, a w 2011 r. przeszedł do 

ABW, gdzie pracował jeszcze 
dwa lata, zanim przeszedł na 
emeryturę. 
 
Dokładna analiza akt 

Jego batalia przed sądami trwa-
ła trzy lata, a zaczęła się od zło-
żenia odwołania od decyzji dy-
rektora ZER do sądu okręgowe-
go. – Chodziło o pieniądze, bo 
ustawa obniżyła mi emeryturę 
przeszło trzykrotnie. Ale nie tyl-
ko. Zostałem potraktowany jak 
funkcjonariusz pełniący służbę 
na rzecz totalitarnego państwa – 
mówi. I jak podkreśla, ZER, ob-
niżając mu emeryturę, działał w 
oparciu o niezgodną z prawdą 
informację wystawioną przez 
IPN. Do pracy na rzecz totalitar-

nego państwa zaliczono mu czte-

ry lata i cztery miesiące. – Nie 
służyłem na rzecz totalitarnego 
państwa, ustawa mnie nie doty-
czy, nie wymienia wydziałów 
łączności. 
 Do takiego stanowiska 
przychylił się Sąd Okręgowy w 
Rzeszowie. Przyznał, że ma świa-
domość skierowania przez SO w 
Warszawie pytań o konstytucyj-
ność zapisów ustawy do Trybu-
nału Konstytucyjnego. Tym nie-
mniej uznał, iż ma uprawnienie 

do samodzielnego orzekania. Co 
więcej ‒ nie jest związany treścią 
informacji z IPN. W uzasadnie-
niu stoi więc: „W przypadku 
wnioskodawcy zakwalifikowano 
jego służbę w Wydziale Łączno-
ści WUSW w Krośnie jako służbę 

na rzecz totalitarnego państwa 
tylko dlatego, że jego stanowisko 
było usytuowane w tym wydziale 
z pominięciem, że art. 13b okre-
śla, iż za osobę wykonującą pra-
cę na rzecz państwa totalitarne-
go uznaje się osoby wykonujące 
czynności operacyjno-techniczne 
niezbędne w działalności Służby 
Bezpieczeństwa – Zarząd Łącz-
ności, od dnia 1 stycznia 1984 
r.”. Tymczasem z analizy akt 
wyłania się wyłącznie pomocni-
czy charakter wykonywanej 
przez niego pracy i nie zostało 
wykazane, by wykonywał on 
„ c z y n n o ś c i  o p e r a c y j n o -
techniczne”. Z przywołanych w 
uzasadnieniu materiałów wyni-
ka, że wśród najwyższych funk-

(Ciąg dalszy na stronie 23) 

Te pomyje i wiadra zimnej wody 
na głowy naszych wodzów i przy-
wódców, gremiów kolegialnych 
przy nich działających to nie 
wszystko. To jest także – zwłasz-
cza - na nasze głowy. Nas nikt nie 
zachęcał ale rozumy swoje też 
chyba mamy? Darów typu „po 
pińcet” chyba nikt z naszego śro-
dowiska nie otrzymał? Ani innych 
„kanapek”? Jak się teraz okazuje 
i „kanapki” mają swoją cenę 

lub….mogą mieć. 
 Odrzućmy uprzedzenia i 
krytyczne nasze opinie o SLD. Na 

dziś nie ma w kraju żadnej innej 
partii, która by mogła nam dać 
zmiany, których oczekujemy. Nie 
ma i nie będzie! Ludzie, którzy 
Wam mówią, że jest inaczej po 
prostu kłamią, zwodzą Was, otu-

maniają, chcą abyście oddali swój 
głos na inne partie, które dotych-
czas w naszej sprawie nie zrobiły 
nic. I nic nie zrobią. 
 Do naszych stowarzyszeń i 
Federacji kieruję zaś uwagę aby  
Lewicy proponowali udział na-
szych doradców na różnych 
szczeblach w zakresie sporządza-
nia opinii, które mogą być Lewicy 
pomocne. Kilka takich delikat-
nych poruszeń tego elementu 
dotyczących padło już w publika-

cjach zamieszczanych na stroni-
cach OBI. 
 
Stan spraw naszych  

 Nasze sprawy zarosły już 
tak bardzo samosiejkami i chwa-
stami, że najwyższy czas aby coś 
szerzej na ten temat napisać. Uj-
mę to w kilku tekstach w cyklu 

pod wspólnym tytułem „Stan 
spraw naszych”, w których omó-
wię sfery: sytuacja wewnątrz na-
szego środowiska – z podziałem 
na poglądy  wielu z nas i tenden-
cje w naszych stowarzyszeniach; 
oraz kierunki poglądów skłaniają-
cych nas i nasze stowarzyszenia 
ku określonym partiom politycz-
nym a być może i coś do partii 
politycznych. Do napisania cyklu 
skłoniły mnie  także wydarzenia, 
które zaistniały między naszymi 

organizacjami. 
 

Mietek Malicki 
Krzyżak ( z urodzenia – Mazury)  

w stopniu komtura  
zamieszkały na Warmii. 

Popełniono około 2020 07 31  

(Ciąg dalszy ze strony 21) 

Dezubekizacja - rehabilitacja 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1487771,dezubekizacja-wyrownanie-emerytury-sad-apelacyjny.html 

Wypłacone wyrównanie od 2017 r. i ponowne ustalenie wysokości 
świadczenia, z pominięciem ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r. To 
efekt wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie. 

Paulina Nowosielska 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/emerytury
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/policja
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/pieniadze
https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1487771,dezubekizacja-wyrownanie-emerytury-sad-apelacyjny.html
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cjonariuszy MSW w latach 1984‒
1985 istniały wątpliwości, czy 
istotnie zarząd łączności powi-
nien być usytuowany w pionie 
SB, skoro nie zajmuje się pracą 
operacyjną, a służą w nim funk-
cjonariusze MO. 
 Sąd argumentował, że w 
projekcie ustawy z 2016 r. auto-
rzy wskazują na konieczność 
„zniesienia przywilejów emerytal-
no-rentowych wynikających z 

faktu wysokich uposażeń, jakie 
państwo komunistyczne zapew-
niało funkcjonariuszom aparatu 

bezpieczeństwa, zwłaszcza tym, 
którzy wykazywali się gorliwo-
ścią”. Natomiast wnioskodaw-
ca prawa emerytalno-rentowe 
uzyskał w 2013 r. i w kontekście 
jego sprawy powyższe uzasadnie-
nie nie znajduje odniesienia. I 
dalej: „przez wprowadzenie no-
wych zasad obliczania świadczeń 
doszło do potraktowania ubezpie-
czonych zbiorowo, bez uwzględ-
nienia indywidualnych sytuacji 
funkcjonariuszy, w tym tych, któ-
rym państwo wystawiło świadec-
two przydatności zawodowej i 
moralnej do służby w demokra-
tycznej Polsce”. 
 Zastosowanie wobec tego 
byłego funkcjonariusza ustawy z 
2016 r. narusza, zdaniem sądu, 
konstytucyjne zasady ochrony 
praw nabytych, sprawiedliwości 
społecznej, zaufania obywatela do 
państwa i tworzonego przez nie 

prawa, prawa do ochrony dobrego 
imienia oraz zabezpieczenia spo-
łecznego. Na tej podstawie sąd 
zmienił zaskarżoną decyzję ZER, 
przyznając prawa do emerytury i 
renty inwalidzkiej obliczonych z 
pominięciem ww. ustawy zaopa-

trzeniowej. 
 ‒ Postanowiłem toczyć ba-
talię o dobre imię. Miałem dosyć 
pomówień w mediach społeczno-
ściowych. Poza walką o świadcze-
nia, wystąpiłem do sądu okręgo-
wego z wnioskiem o wszczęcie 
wobec mnie postępowania lustra-
cyjnego, ale umorzono je – opo-
wiada pan Zbigniew. 
 
Pełne zaskoczenie 

 Takich osób jest więcej. W 
samym województwie podkarpac-
kim – ponad 60. Byłych łączno-

ściowców. Wszyscy chcieli się 
zlustrować. Ale doszło tylko do 
czterech procesów. – W tym moje-
go. Skąd to wyróżnienie? Nie 
wiem, bo sytuację mamy iden-
tyczną – opowiada Andrzej Lizut. 
On też został objęty ustawą dezu-
bekizacyjną, wygrał sprawę w I 
instancji. Wylicza, że spośród 
wszystkich milicyjnych funkcjo-
nariuszy łączności, którzy poszli 
do sądu, w skali kraju odbyło się 
28 spraw w I instancji, z czego 27 

wygranych. ‒ No i teraz ta jedna 
apelacja na 3 tys. osób objętych 
w tej grupie ustawą. Idzie ku do-

bremu. Szkoda, że tak wolno. 
 – Sąd uznał, że nie ma po-
wodu zawieszania postępowania 
do czasu rozstrzygnięcia przez TK 
– mówi wiceprezes SA w Rzeszo-
wie Dariusz Mazurek. Zaraz jed-
nak dodaje, że praktyka w Polsce 
jest różna. Szczególnie w spra-
wach, gdzie strony nie wniosły 
zażalenia na zawieszenie postępo-
wania. W tym przypadku w uza-
sadnieniu sąd wyższej instancji 
nie tylko w całości oddalił apela-
cję ZER, ale skłonił się do zasady, 
że sądy mogą stosować rozpro-
szoną kontrolę konstytucyjności 
ustawy. Do tego jest to już druga 
ustawa dezubekizacyjna ponow-
nie obniżająca świadczenia. – 
Zdaję sobie sprawę, że ta tematy-
ka ma polityczne podłoże. Jedni 
mówią o sprawiedliwości dziejo-
wej, inni o karygodnej odpowie-
dzialności zbiorowej. Również tu 

jeden sędzia zgłosił zdanie odręb-
ne. W skali kraju podobnych po-
stępowań toczy się wiele i nie ma 
wspólnej linii orzeczniczej, co po-
woduje, że jedne rozstrzygnięcia 
zapadną w kraju, a inne zapewne 
trafią przed europejski trybunał. 

 Arkadiusz Mularczyk nie 
kryje zaskoczenia nie tylko wyro-
kiem apelacji, ale i jego wykona-
niem przez ZER. ‒ Nie słyszałem 
o sprawie. Myślę, że powinna być 
zawieszona do czasu decyzji try-
bunału – mówi poseł PiS, który 
jako przedstawiciel Sejmu prze-
konywał niedawno właśnie przed 
TK, że zapisy ustawy nie narusza-
ją konstytucji. Jego zdaniem ce-
lem ustawy było usunięcie dys-
proporcji w wysokości świadczeń 
między byłymi funkcjonariuszami 
a innymi osobami pobierającymi 

świadczenia w ramach ubezpie-
czeń społecznych. – W związku z 
jednoznacznie naganną oceną 
pracy byłych funkcjonariuszy – 
podkreślał. 
 Tomasz Oklejak, naczelnik 
wydziału spraw żołnierzy i funk-
cjonariuszy w Biurze RPO, mówi, 
że rzecznik coraz częściej przystę-
puje do takich postępowań przed 
sądami. ‒ W uzasadnieniach, któ-
re są wydawane, sędziowie powo-
łują się m.in. na konstytucję i 

zapisy prawa międzynarodowego 
– dodaje. ‒ To argumentacja nie-
zależna od pytań SO w Warsza-

wie, w sprawie których od 2,5 
roku milczy TK. 
 
Sprawiedliwość po latach  
czy tępe narzędzie 

 Ustawę dezubekizacyjną 
uchwalono 16 grudnia 2016 r. 
Ustawa ponad 43 tys. osobom 
radykalnie obniżyła świadczenia 
emerytalne i rentowe. Zgodnie z 
art. 15C emerytura wynosi o 
proc. podstawy wymiaru za każdy 
rok służby na rzecz totalitarnego 
państwa. A ta ustalona za lata w 
demokratycznej Polsce nie może 
być wyższa niż miesięczna kwota 
przeciętnej emerytury z ZUS. Naj-
bardziej skutki odczuli więc ci, 
którzy przepracowali w służbach 
po 1990 r. 20 i więcej lat. Dziś na 
rękę nie dostają więcej niż ok. 1,8 
tys. zł. 
 Zdaniem twórców ustawa 
ma na celu „zniesienie przywile-

jów emerytalno-rentowych wyni-
kających z faktu wysokich uposa-
żeń, jakie państwo komunistycz-
ne zapewniało funkcjonariuszom 
aparatu bezpieczeństwa, zwłasz-
cza tym, którzy wykazywali się 
gorliwością”. Jednak np. przed 

Sądem Apelacyjnym w Warszawie 
toczy się proces człowieka, który 
dostał nakaz pracy i był to jedyny 
okres, jaki mu zakwalifikowano 
do działania na rzecz totalitarne-
go państwa. Jest też sprawa męż-
czyzny, który był w służbie przed 
lipcem 1990 r. dokładnie cztery 
dni.   
 

Paulina Nowosielska 
Portal Gazeta Prawna 

6.08.2020 r 
 

(Ciąg dalszy ze strony 22) 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/prawo
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/sadownictwo
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K 
umpel po fachu tego akwi-
zytora  w celu zawładnię-
cia jego prowizji zapropo-

nował mi tą samą umowę, lecz z 

obiecanką lepszej gwarancji itp.. 
marketingowych podpuch. Niby 
to samo, ale lepiej wygląda, a ra-

czej bardziej mnie otumania. W 
konsekwencji ten drugi idąc po 
przetartej ścieżce ma ułatwione 
zadanie i jak to mówią na cudzej 
D… próbuje dostać się do raju. I 
jak by to nie nazywać najprościej 
mówiąc jest to skurwysyństwo. 
Nie żądne tam bajdurzenie o ry-
walizacji rynkowej. Takich akwi-
zytorów chyba też powinna obo-
wiązywać pewna etyka zawodowa, 
a moralność w tym ogólnym wy-
daniu zwłaszcza.  
 To tak tytułem wstępu, aby 
doprecyzować moje stanowisko w 
kwestii przejęcia prowizji z ubez-
pieczeń, nas emerytów, za po-
średnictwem Federacji, a którą to 
prowizję otrzymywało do tej pory 
nasze  Stowarzyszenie. Co innego 
gdyby zaproponowała Federacja 
nową firmę ubezpieczeniową, no-
we warunki i my jako ubezpiecze-
ni  zadeklarowalibyśmy chęć 

przeniesienia się do innego ubez-
pieczyciela. W tym wydaniu jest 
to typowa chamska zagrywka 
doby obecnej, gonitwy, jak to 
przystało na tych z najwyższych 
stołków,  za kasą, nawet po tru-
pach. Tak nie można. To tyle w 

tej wydawać by się mogło prostej 
kwestii. Jednak jak to pisał w 
sowim oświadczeniu Honorowy 
Prezes Stowarzyszenia Emeryci: 
nic się nie stało. Ta kasa (wzorem 
brochy) im się należy, a dlaczego 
by nie?!. Co nie zabronione do-
zwolone (To ten od falandyzowa-
nia prawa). Ot i mi wzorce.  
 Przejdę jednak do kwestii bar-

dziej istotnej, mianowicie dotyczącej 
Federacji jako takiej. Wielokrotnie 
pisałem, mówiłem w tym temacie, że 
nasze Emeryckie Stowarzyszanie jest 

naszym reprezentantem branżowym. 
Zgodnie ze statutem nie angażującym 
się w kwestie polityczne. W tym stanie 
rzeczy rola Stowarzyszenia ogranicza 

się to do kwestii materialnych, kultu-
rowych, rozrywkowych  a nawet histo-
rycznej. A realizowane jest to w głów-
nej mierze na utrzymywaniu kontak-

tów i więzi pomiędzy nami – emeryta-
mi oraz wszelkiej maści instytucjami 
wywodzącymi się z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. (Np. Strzelec-

kie zawody o Puchar Komendanta 
Powiatowego, wspólne wypadu do 
teatrów Emerytów i Policjantów 
itp.itd). Najprościej mówiąc nasze 

Stowarzyszenie jest typowo branżo-
wym i w żadnym przypadku nie po-
winniśmy uzurpować sobie prawa 
ingerencji w sprawy innych stowarzy-

szeń, nawet tych mundurowych. Wy-
nika to nawet z czystej logiki nie tylko 
z braku kompetencji. To emeryt woj-
skowy może interweniować w sowim 

Zakładzie Emerytalno-Rentowym itd. 
Itp. I w tym momencie nasuwa się 
pytanie: czy te uprawnienia i możli-
wości wynikające z uplasowania nas 

jako Stowarzyszenia Emeryckiego 
przy MSW, Komendzie Głównej Policji 
idąc w dół aż do Komend Powiato-
wych nam wystarczają? Czy potrzeba 

nam Federacji która będzie reprezen-
towała nasze mundurowe środowiska 
coś innego może wskórać ?! Nie i jesz-
cze raz nie. Kolejny argument w tym 

temacie. Wypowiedź Nowonarodzone-
go Prezydenta (podlizywanie ostatnio 
w każdym momencie jest mile widzia-
ne) pod adresem żołnierzy i emerytów 

zwłaszcza. Mówił on jednoznacznie, że 
oni o swoje emerytury nie muszą się 
bać. Konsekwencją tego jest fakt, że 

różne gremia emerytów wojskowych 
stara się nawet dystansować od nas 
jako od tych zadżumionych. To samo 
dotyczy klawiszy, panów ze straży 

ognistej. Im z nami nie jest po drodze. 
Oni mają inne problemy. Wojskowym 
już dawno odebrano fundusz socjal-
ny, który my jeszcze mamy i oni nie 

będą chcieli walczyć w tej kwestii (a 
takie sygnały były) aby nas tego po-
zbawić.  Nie wnikając w szczegóły oni 
z góry stwierdzą, ze my nie mamy, to 

niech gliniarzom zabiorą, tak jest ta 
dzisiejsza „sprawiedliwość społeczna”.  
 Ostatnio porównałem wszelkiej 
maści informacje zawarte na stronie 

Federacji i ZG SEiRP one praktycznie 
są porównywalne. Jedynie spotkania 
lub indywidualne apele różnią się od 
siebie  składami personalnymi. Co 

nam daje to powielanie : wytnij=wklej. 
Jeszcze raz mówię te ambicjonalno-
tytularne aspiracje doprowadzają 
jedynie do podziałów, których w na-

szej codziennej rzeczywistości i bez 
tego mamy bez liku. Tam na górze ta 
Federacja jeszcze istnieje w gronie 
towarzyszy wspólnej adoracji. Na do-

łach praktycznie ona nie istnieje 
(pisałem o tym nie jednokrotnie). Cza-
rę goryczy przelał monet konfliktu na 

szczytach o podłożu finansowym. 

Wydaje mi się, że był on takim swoi-
stym impulsem, przyczynkiem do 
upublicznienia głosów wielu z nas, 
zwłaszcza ze środowisk tych najniżej 

uplasowanych w Kołach terenowych. 
W dobie Internetu, a zwłaszcza z po-
wodu chorobowej niewoli ludzie wysy-
łając e-maile piszą wprost: skupmy 

się na jednej idei: walka z bandyckimi 
ustawami tzw. Dezubekizacyjnymi, a 
ponadto należ wzmóc działania do 
rozbudowy naszych struktur poprzez 

wyszukania i opracowanie nowych 
metod i argumentów z tym związa-
nych. Stowarzyszenia ma być tak 
atrakcyjne aby przynależność do nie-

go dawało satysfakcje nam wszyst-
kim. W obecnym stanie czarno to 
widzę i boję się aby Prawo Cyrila 
Northcote’a Parkinsona nie zafunkcjo-

nowało. Aby  Federacja, a nawet ZG 
SEiRP istniały same w sobie i dla 
siebie, a na dołach będą jedynie 3-5 
osobowe Zarządy Kół. To jest problem 

doby obecnej. 
 Patrząc na powyższy tekst i 
zawarte w nim treści mam wrażenie i 

nawet z tego powodu odrobine dziwie 
się Panom Naczelnym Prezesom, że 
dali się wmanewrować jak te przysło-
wiowe sztubaki w wewnętrzne wojen-

ki. Przecież naszym oponentom na 
tym zależy skłócić, podzielić , aby te 
TFU! Postkomunistyczne pokłosie 
samo się załatwi.* Otto Eduard Leo-

pold von Bismarck zwany  „Żelaznym 
Kanclerzem” przepowiedział taką oto 

rzeczywistość: „dajcie Polakom rzą-
dzić a sami się wykończą”. Pano-
wie Prezesi, czynni i Honorowi 
odrobinę rozwagi i samokrytycy-
zmu. Starajcie się zakopywać ro-
wy dzielące Was z dolami, a nie je 
pogłębiać. Bo może tak być, że 
Wy w tym radosnym autobusie 
odjedziecie w siną dal…. ale sami. 
    

Bohdan Makowski s. Władysława 
Prezes Kola Giżycko 

Delegat na Zjazd. 
 
Z metodą rozproszenia zapozna-
łem się teoretycznie na Szkole 
podoficerskiej MO w Pile na po-
czątku lat 70-tych. Z chwila kiedy 

to zwarte środowisko jest rozpę-
dzone, poparcelowane, było ła-
twiej i skuteczniej wyłapywać 
poszczególne sztuki. I Proszę ten 
system nadal funkcjonuje i jak 
widać jest nadal efektywny. Wi-
dać Panowie Prezesi nie kończyli 
takich szkół i ta zasada jest im 
nie znana?  
 

Giżycko dnia 09.08.2020  

No i mleko się rozlało... 
Akwizytor (pośrednik), który zaproponował mi zawarcie umowy na 
jakąkolwiek długoterminową usługę otrzymuje z tego tytułu  okre-
śloną prowizję. I to należy się jemu jak ta przysłowiowa micha dla 
psa.  

Bohdan Makowski 
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J 
ęzyk to jeden z podstawo-
wych czynników pozwalają-
cych na wyodrębnienie 

wspólnoty narodowej. To element 
łączący ludzi w jednolitą wspólno-
tę etniczną, część składowa po-
wiązań strukturalno – świadomo-
ściowych i psychospołecznych, 
które kształtują świadomość i 
tożsamość grupową. Obok wspól-

nego terytorium i więzów gospo-
darczych, podobnego składu psy-
chicznego, wspólnych tradycji, 

wartości etosu, język kreuje jed-
nolity naród.  
 O ile wspólny dla narodu 
język służył jego integracji, to 
język używany przez pisowców 
służy podziałowi narodu. Pisow-
ski język polityki to zadziwiające i 
specyficzne zjawisko. Definityw-
nie przestał służyć celowi łącze-
nia Polaków. Stał się instrumen-
tem siania wzajemnej niechęci, a 
nawet nienawiści, wykluczenia i 
skutecznego niestety podzielenia 
narodu, a przez to ważnym narzę-
dziem zdobywania i utrwalania 
władzy obecnej ekipy. To wszyst-
ko jednak kosztem osłabienia nie 
tylko więzi społecznej, lecz i pozy-
cji Polski, jej roli na arenie mię-
dzynarodowej. Słowo jako ele-
ment nachalnej propagandy po-
trafi wpłynąć na postawy i doko-
nywane oceny milionów ludzi, 
sposób postrzegania otaczającego 

świata, rozbudzić ksenofobię, 
nienawiść do inaczej myślących, 
znaleźć poparcie dla antyinteli-
genckiej kampanii. Kłamliwe sło-
wa, lecz sączone codziennie i po-
wtarzane w kółko, potrafią inte-
lektualnie rozleniwić całą rzeszę 

ich odbiorców, uczynić ich świa-
domość pomroczną i podatną na 
manipulacje.  
 To co na co dzień obserwu-
jemy w mediach to gomułkowski 
styl przemawiania Andrzeja Du-
dy, goebbelsowskie kłamstwa 
Mateusza Morawieckiego, przeko-
nywanie do swoiście pojmowanej 
ludowej sprawiedliwości Zbignie-
wa Ziobry czy bredni Antoniego 
Macierewicza. Kto to wszystko 
bezkrytycznie łyka, staje się mi-
mowolnie osobnikiem o mental-
ności bolszewickiej, nie zdając 
sobie z tego sprawy, niczym bo-
hater Moliera, nie wiedzący, że 
mówi prozą. Pisowska machina 
propagandowa doprowadziła do 
sytuacji, w której słowa i pojęcia 

nabrały zupełnie innego znacze-
nia i uległy zadziwiającej dewiacji. 
Nic już nie znaczy to co dotych-
czas. Wiekami ugruntowane poję-
cia zatraciły swe aksjomatyczne 
właściwości. To przypomina czy-
tanie wspak. Całe zwroty, zbitki 
pojęciowe, związki frazeologiczne, 
treści zawarte w zrozumiałych 
dotąd określeniach nagle wypa-

czyły się i zmutowały do mętnych 
i bałamutnych fraz.  
 Zwróćmy uwagę jakiej po-

twornej degradacji uległ pisowski 
język używany w prymitywnej 
propagandzie. Każdy język ewolu-
uje. Jednak pisowska nowomowa 
to obraz ewolucji wstecznej, na-
wiązującej do języka używanego 
w okresie gomułkowskim. Właści-
wie partyjni funkcjonariusze 
PZPR z Wydziału Propagandy 
mogliby pozazdrościć tonu i for-
my obecnie używanego przez rzą-
dzących języka, który wyraźnie 
zatracił adekwatność pojęć do ich 
treści i najzwyczajniej uległ zwy-
rodnieniu. Niegdyś partyjne prze-
mówienia sekretarzy służyły nie 
tyle przekazywaniu informacji co 
mobilizacji społeczeństwa, a język 
nacechowany aksjologicznie był 
tzw. nowomową. Nowomową był-
by też pisowski język gdyby nie 
powielał dawnej propagandowej 
gadki. Jest więc w istocie komu-
nistyczną staromową. Warto pod 

kątem komunistycznych ciągot i 
resentymentów przyjrzeć się pi-
sowskiemu językowi i sposobowi 
wysławiania się. Kiedy w 1945 r. 
Gomułka wypowiada słowa: 

,,Władzy raz zdobytej nie oddamy 
nigdy”, wyrażał w ten sposób wia-

rę w wieczność nastających wła-
śnie rządów komunistycznych. 
Jego zapowiedzi w stylu: 

,,Zniszczymy wszystkich bandy-
tów reakcyjnych bez skrupułów”, 
nieodmiennie nasuwają na myśl 
bliskie naszym czasom skojarze-
nia z strategią J. Kaczyńskiego. 
Prof. S. Niesiołowski wskazywał 
na politologiczną teorię konwer-
gencji, której uległ obec-
ny ,,naczelnik państwa”, upodob-
niając się do Gomułki. Kaczyński 
może nie wie, ale słowa o nie od-
dawaniu władzy, jeszcze przed 
Gomułką wypowiedział w 1917 r. 
W. Lenin. On to mówił i w tym 
kierunku działał. Kaczyński tego 

nie mówi, lecz w tym kierunku 
działa. Przytoczmy inne jeszcze 

słowa Gomułki mówiącego o tym, 
że żadne siły wrogie socjalizmowi, 
nie odwrócą biegu historycznych 
zmian w PRL-u: ,, możecie jeszcze 
krzyczeć”. Prezydent Duda, jak 
zwykle, wykrzyczał w styczniu 

2017 r. słowa o tym, że program 
Prawa i Sprawiedliwości będzie 
zrealizowany z żelazną konse-
kwencją i nie zostanie zatrzyma-
ny przez ,,żaden jazgot i żadne 

demonstracje”.  
 No cóż, nauka nie idzie w 

las. Trzeba przyznać, iż są jednak 
różnice między wypowiedziami 
Gomułki i Kaczyńskiego. O ile 
Gomułka w październiku 1956 r. 
mówił o nagromadzonych w mi-
nionych latach patologii i złu, 
miał na myśli to co działo się we-
wnątrz jego partii. Gdy o złu i 
patologii mówi Kaczyński, ma na 
myśli to co nagromadziło się nie 
w jego partii, a w PO. Najnowsze 
ekspiacje Kaczyńskiego uderzają-
co przypominają język propagan-
dy PRLu. Kiedyś były hasła rzu-
cane przez aktywistów partyjnych 
w stylu: ,,Kto za Polską, ten za 

Gomułką!”, a sam I sekretarz za-
pewniał: ,,Możemy z ufnością pa-

trzeć w przyszłość, idziemy bo-
wiem słuszną drogą”.  
 Obecnie mamy patriotycz-
ne zawołania i oświadczenia jed-
noznacznie wskazujące którą dro-
gą ma zmierzać każdy kto chciał-
by mieć prawo nazywania się Po-
lakiem. To nieznośne w formie 
metkowanie Polaków, pseupatrio-
tyczne pustosłowie Dudy, samego 
Kaczyńskiego, a także Morawiec-
kiego o wspólnocie narodowej, 
jest rażącym fałszem, bo z samej 

definicji obejmuje tylko i jedy-
nie ,,genetycznych patriotów” PiS-
u. Wspólnota narodowa, owszem, 
lecz obejmie jedynie zwolenników 
rządzącej ekipy dobrej zmiany. 
Pozostałych wyrzuci się poza na-
wias społeczeństwa, zneutralizu-
je, wykluczy i pozbawi godności. 

Takim wykluczającym językiem 
zwiera się swe własne szeregi, 
szerzy się i upowszechnia nega-
tywne zjawisko szowinizmu, lecz 
także ksenofobii, a także złudne 
poczucie wyjątkowości.  
 Można by zgodzić się ze 
słowami B. Szydło mówiącej, że 
bez względu na wszystko najważ-
niejsza jest Polska. Jednak o wie-
le lepiej byłoby gdyby rozumiała 

(Ciąg dalszy na stronie 26) 

Pisowski język podziałów i propagandy  
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przy tym, że racja ranga Polski 
wynika z jej przynależności do 
UE, jej silnej pozycji w unijnych 
strukturach, a pryncypialny inte-
res Polski każe nam najściślej jak 
tylko można wiązać się z Europą. 
Jeśli Szydło mówiła jednocześnie 
o Polsce ,,nowoczesnej i ambitnej, 
przykładzie dla Europy i świata” – 
to zarazem posługiwała się języ-
kiem hipokryzji, zakłamania i 
prowincjonalnego zadufania w 

sobie. To po prostu kłamstwo, 
które stało się u PiS jednym z 
narządzi polityki.  

 Zajrzyjmy głębiej do pisow-
skiego słowniczka. To zbiór zdu-
miewających osobliwości. Zmiana 
rządzących ekip to nie rezultat 
zbiorowej decyzji większości wy-
borców, a coś na kształt przewro-
tu (puczu). Przecież Kaczyński 
ogłosił w 2007 r.: ,,obalili nasz 
rząd”, a mówił o rezultacie demo-
kratycznych, przedterminowych 
wyborów, do których sam parł. 
Przemysł rozumiany dotąd jako 
gałąź gospodarki wytwarzający 
np. papę, tekturę falistą bądź 
kapsle od piwa, w oficjalnej pro-
pagandzie PiS zaadoptowany zo-
stał do walki z opozycją, która 
rzekomo uruchomiła i zawłasz-
czyła go do produkowania pogar-

dy i nienawiści wobec ,,obozu pa-
triotycznego”. To typowe odwraca-
nie kota ogonem, bo język, któ-
rym posługują się funkcjonariu-
sze tej partii, język nienawiści, 
pogardy, oszczerstwa i wyklucze-
nia został oto przez nich nazwany 
językiem miłości i koncyliacji i 
jako taki używany jest wobec 
opozycji, np. przez pisowską 
urzędniczkę żądającą dla Tuska 
szubienicy lub przez ONR-owców 

zapowiadających wieszanie ko-
munistów i syjonistów. Bełkot 
pisowców bywa piramidalnie nie-
dorzeczny gdy np. Jarosław Go-
win nazywał przemysłem pogardy 
wobec Polaków wyliczanie przez 
dziennikarkę przejawów rodzące-
go się neofaszyzmu.  
 Zapowiedź prawicowej bo-
jówki stawiania szubienic dla 
inaczej myślących jest wg za-
w ł a s z c z o n e j  p r o k u r a t u -

ry ,,wypowiedzią ironiczną” i jako 
taka nie podlega ściganiu. Min. J. 
Czaputowicz objaśniał znaczenie 
pojęcia ,,żydowski sprawca 
zbrodni”, nazywając je ukłonem w 
stronę środowisk żydowskich. 
Pisowski język podziałów i propa-
gandy Gdyby wyobrazić sobie 

abstrakcyjną sytuację gdzie w 
czasach Piastów rządzi PiS, zaist-
nienie narodu polskiego zostałoby 
mocno zagrożone, a Polanie prę-
dzej skoczyli by sobie do gardeł 
niż zjednoczeni, wspólnie wystą-
pili by przeciw sąsiednim plemio-
nom i wrogom zewnętrznym. Dla-
czego?  
 To proste; z powodu uży-
wanego przez tę partię języka. 

(JACEK JAWORSKI Trybuna 7 
DZIENNIK Trybuna) Feliks Kon: 

„Był to natchniony wódz: jego 
mowa przenikała duszę masy. 
Mówił on o mękach i cierpieniach 
klasy robotniczej, wielkiej misji 
historycznej proletariatu, o nowym 
ustroju…”. Będąc natchnionym 
człowiekiem rewolucyjnej lewicy 
żywił jednocześnie Marchlewski 
wyraźny sentyment, a nawet fa-
scynację polską kulturą, polskim 
imaginarium, nawet jej aspektem 
patologicznym: „dusza mi się rwie 
do polszczyzny. Ile dziwnego pięk-
na jest w przeszłości Polski, na-
wet w okresie straszliwego upad-
ku! Owi „Zebrzydowscy i Zborow-
scy w czerwonych deliach” – co za 
kanalie, ale jakie wspaniałe, be-
stie, w tym swoim rozpasaniu. 
Toć by tylko żywcem brać i do 
wściekłych jakich dramatów pa-

kować!”. Cytował też frazę z 
„Wesela” Wyspiańskiego, że 
„Polska to wielka rzecz”. Ową pol-
skość jednak „dywersyfikował”. 
Nie lubił polskości „legunów” , 
„ligawek” czy warszawskiego koł-
tuństwa. Bliski mu był polski 
nurt tradycji oświeceniowej, któ-
rej poświęcił wiele miejsca w pra-
cy dyplomowej napisanej na finał 
studiów w Zurichu w 1896 roku. 
Zarysował tam sylwetki i poglą-
dów ludzi tej idei, Stanisława 

Leszczyńskiego, Stanisława Sta-
szica, a w szczególności Hugo 
Kołłątaja, którą to postać najwy-
żej cenił i planował napisanie 
poświęconej mu monografii. Na-
zywał ich „najlepszymi mężami 
Polski”. Myślał też o napisaniu 
historii Polski, a w 1922 roku 
napisał wydane już po jego śmier-
ci „Legendy o królach Polski”. Nie 
lubił natomiast Polski klerykalne-
go katolicyzmu, bo jeszcze jako 
uczeń gimnazjum we Włocławku 
doświadczył forsownych oddziały-

wań klerykalnych ze strony tam-
tejszego księdza-katechety. Jed-
nak przede wszystkim był Mar-
chlewski wielkim człowiekiem 
rewolucyjnej lewicy. „Marchlewski 
miał nadzieję, iż komunizm w 

Polsce przybierze łagodniejszą 
postać niż w Rosji. W referacie na 
VIII Zjeździe RKP (b) wysoko ce-
niący go Lenin następująco usto-
sunkował się do jego opinii: Je-
den z najlepszych polskich towa-
rzyszy komunistów, kiedy mu 
powiedziałem: „wy zrobicie to ina-

czej”, odrzekł: „Nie, zrobimy to 
samo, ale zrobimy to lepiej niż 
wy”. Na taki argument nie mo-

głem absolutnie nic odpowiedzieć” 
– czytamy w jednym z biogramów 
poświęconych Marchlewskiemu. 
Julian Marchlewski był niewątpli-
wie jedną z kilku najwybitniej-

szych postaci polskiej, radykalnej 
lewicy rewolucyjnej, marksistą, 
internacjonalistą, człowiekiem 
szerokich horyzontów, komunistą 
(po jego śmierci nazywano go 
„najstarszym polskim komuni-
stą”).  
 Drogę życiową i ideową 
Marchlewskiego można określić 
jako integralną. Był jednocześnie 
komunistą niemieckim i radziec-
kim. Jako Polak był raczej socja-
listą, a swoją działalność rozpo-
czynał u samych narodzin pol-
skiego socjalizmu, przy partii 
„Proletaryat”. Jako człowiek lewi-
cy był też człowiekiem kultury, a 
dla lewicy, zarówno socjalistycz-
nej jak i komunistycznej kultura 
zawsze była jednym z najistot-
niejszych czynników postępu. 
Jednocześnie był postacią tak 

dalece nieszablonową, że budził 
dystans także w kręgach bliskich 
mu ideowo, a propaganda PRL 
m i e w a ł a  k ł o p o t y  z 
„wyprofilowaniem” jego wizerun-
ku. Bardzo trafnie puentuje istot-
ny dla nas dziś sens biografii 
Marchlewskiego jego ostatni bio-
graf Dawid Jakubowski: „ mecha-

nizm całości praktycznej realiza-
cji komunizmu okazał się okazał 
się o wiele gorszy niż mogli to 
sobie wyobrazić ludzie, którzy 
rozpoczynali jego tworzenie. Ci 
pierwsi idealiści przewyższali 
zresztą moralnie i intelektualnie 
swoich epigonów i pseudonaśla-
dowców. Późniejsza degradacja 
idei była konsekwencją rozwoju 
wypadków, których ze względu na 
wielość czynników istotnych nie 
można było przewidzieć. Mar-
chlewski, podobnie jak wielu za-
przyjaźnionych z nim ideowych 
rewolucjonistów, po prostu uległ 
urokowi idei, które w praktycznej 
realizacji okazały się ich zaprze-

czeniem. Nie przynosi to jednak 

(Ciąg dalszy ze strony 25) 

(Ciąg dalszy na stronie 27) 
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ujmy owym pionierom, którzy 
mieli na względzie dobro ludzko-
ści, niezachwianie wierząc w 
sprawiedliwość społeczną i rozwój 
duchowy zbiorowości ludzkiej”. nr 
159-161/2020  
 Szlachetny pionier polskie-
go socjalizmu Pokrętny i jakże 
perfidny jest także język maryjno 
– pisowskiego radia z Torunia, 
które kazało nazwać Tadeusza 

Mazowieckiego ,,ostatnim premie-
rem komunistycznego rządu”, a 
taką laurkę wystawiono mu w tej 
rozgłośni bezpośrednio po Jego 

zgonie. Rozdzielanie na oślep za-
pomóg w postaci 500+, często 
skutkujące zwiększonym spoży-
ciem alkoholu lub porzucaniem 
pracy przez wielodzietne matki i 
uwłaczające godności życie za 
zapomogę, jest w pisowskim lek-
sykonie odzyskiwaniem godności 
przez Polaków, którzy najwidocz-
niej dumni są, że żyją z jałmużny, 
a nie budują swego poczucia war-
tości na sukcesach w pracy zawo-
dowej. Wyzywanie europosłanki 
od szmalcowniczki oznacza w 
języku Czarneckiego lojalność 
wobec swego kraju. Trzymanie 
zaś na smoleńskich kontrzgroma-
dzeniach napisów krytykujących 
władzę zalicza się do katego-
rii ,,bezprawnego wystawiania 

powierzchni reklamowych”. Sam 
prezes każdego 10 danego miesią-
ca, kiedy padają najcięższego ka-
libru słowa skierowane do opozy-
cji o zdradzie, morderstwie, wro-
gach ojczyzny, bredził o ,,wyspie 
tolerancji”, a to wszystko w kraju 
znanym z zasianej przez PiS kse-
nofobii, rasizmu i pomyślnie wy-
hodowanego neofaszyzmu. Dobra 
zmiana od pięciu lat oznacza fa-

talną zmianę i demolowanie Pol-
ski. Prawda wykazana przez ko-
misję profesjonalnych ekspertów 
od lotnictwa nt. wypadku komu-
nikacyjnego pod Smoleńskiem 
staje się odtąd ,,kłamstwem smo-
leńskim”, podczas gdy macierewi-
czowskie kłamstwo smoleńskie 
staje się obowiązującym dogma-
tem. Łamanie prawa i praworząd-
ności, jej gwałcenie określa się 
jako ochronę i zwiększanie pozio-
mu praworządności, a infantylnie 
deklarowane przez prezydenta 
stania na straży konstytucji jest 
faktycznie jej łamaniem. Przywra-

canie godności Polakom oznacza 
jej odebranie tej połowie Polaków, 
którzy nie opowiadają się za PiS. 
 Cały zakłamany proces 

demokratyzacji państwa należy 
odczytywać nie inaczej jak niepo-
hamowane parcie ku autorytary-
zmowi. Obrona przez opozycję 
konstytucyjnych wartości staje 
się zdradą, Targowicą, choć to PiS 
kalkuje działania i zachowania 
Targowiczan. W rozumieniu byłej 
posłanki Krystyny Pawłowskiej 
zdradą Polski byłoby także przyję-
cie syryjskich dzieci wojny. Spon-
taniczne demonstracje pod Sej-
mem obywateli protestujących 

przeciw gwałceniu konstytucji 
nabrało w rządowej propagandzie 
cech puczu (a więc wojskowego 

przewrotu). Totalna rozwałka 
szkolnictwa przez totalnie nie-
kompetentną minister Zalewską 
staje się nagle w języku propa-
gandy perfekcyjnie przeprowadzo-
ną reformą procesu nauczania. 
Niszczenie puszczy, jej wycinka, 
masowe egzekucje zwierząt opisy-
wane są jako ochrona przyrody 
przez ministra – barbarzyńcę. 
Nagle okazuje się, że ochrona 
dbałość o naturę polega wg policji 
na usuwaniu protestujących oby-
wateli w środku miasta. Oczer-
nianie Polski poprzez wywieszanie 
za 100 mln zł. czarnych bilbor-
dów w polskich miastach z infor-
macją o sędziach kradnących 
batoniki i kiełbasę, jest w założe-
niu Polskiej Fundacji Narodowej 
promowaniem Polski za granicą
(!).  
 Sprowokowana przez pi-
sowskie dyletanctwo legislacyjne 

fala zainteresowania świata pol-
skimi przewinami wobec Żydów, 
zepsuta opinia o Polakach, ozna-
czać ma wg pisowskiej narracji 
powtarzany do nudności termin o 
obronie honoru Polaków i godno-
ści Polski. Demolowanie jej pozy-

cji i wizerunku na arenie między-
narodowej, jej samoizolacja są 
opisywane przez propagandę jako 
wstawanie z kolan i przywracanie 
podmiotowości, a rzekoma wro-
gość pisowców wobec komuny to 
w rzeczywistości ogromne ich 
resentymenty wobec byłego 
ustroju i zakorzeniona mental-
ność rodem z tamtych czasów. 
Ideologizacja wojska, jego religij-
na indoktrynacja, faktyczne roz-
brajanie, pokazywane są jako 
historyczny proces umacniania 
obronności kraju. Dotychczas w 
języku mówiących o historii poli-
tyków, odnoszone zwycięstwa 
żołnierzy polskich określone były 
adekwatnie do wagi tych zwy-
cięstw i czynów. Dziś min. M. 

Błaszczak zapewnia, że w historii 
Wojska Polskiego na trwale zapi-
sze się… katastrofa wojskowej 
CASY w 2008 r. To całkiem tak 
jak z tragedią smoleńską, której 
ofiary równane były przez Macier-
wicza z żołnierzami spod Monte 
Cassino i Tobruku. A jeśli już 
mowa o żołnierzach, to ci nazy-
wani dziś wyklętymi są de facto 
konsekrowanymi, a wyklętymi 
stali się ci spod Lenino, o których 
pisowcy chcieliby na trwałe zapo-

m n i e ć  j a k o  ż o ł n i e r -
zach ,,polskojęzycznych”. Polscy 
agenci ratujący amerykańskich 

kolegów w Iraku, za co Polsce 
umorzono 16 mld dol. długu, sta-
li się w języku pisowskiej propa-
gandy i na mocy pisowskej, ab-
surdalnej ustawy dezubekizacyj-
nej ,,oprawcami” i ,,bandytami”. 
 Dosłownie wszystko można 
w warstwie słownej odwrócić do 
góry nogami, o czym świadczy, że 
epicentrum największego kryzysu 
dyplomatycznego wywołanego 
przez PiS, premier Morawiecki 
oświadczył, że z USA nigdy dotąd 
nie mieliśmy tak dobrych stosun-
ków, a min. Krzysztof Szczerski, 
że żaden rząd nie zrobił dotąd tyle 
dobrego dla stosunków z Izrae-
lem. Nie ma co nawet stawiać 
pytania czy my w ogóle żyjemy w 
normalnym kraju. Kto by przy-
puszczał, że w XXI w. będziemy 
funkcjonować w orwellowskiej 
rzeczywistości, a wspólny dla nas 
język polski wykreuje dzielące, 

absurdalne pojęcia dwóch żyją-
cych obok siebie narodów – Pola-
ków i Niepolaków. 
 Gdyby wyobrazić sobie 
abstrakcyjną sytuację gdzie w 
czasach Piastów rządzi PiS, zaist-
nienie narodu polskiego zostałoby 

mocno zagrożone, a Polanie prę-
dzej skoczyli by sobie do gardeł 
niż zjednoczeni, wspólnie wystą-
pili by przeciw sąsiednim plemio-
nom i wrogom zewnętrznym. Dla-
czego? To proste; z powodu uży-
wanego przez tę partię języka. 
 

Jacek Jaworski 
 

Trybuna środa  
6-12/2020 nr,  

Nr 159-161 (1875-1877) 
 

(Ciąg dalszy ze strony 26) 
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N 
ie wszyscy może Szanowni 
czytelnicy pamiętają o tym 
jak opisałem obchody 

rocznicy powołania 15 Brygady 
Zmechanizowanej w Giżycku mi. 
Zawiszy Czarnego. A zwłaszcza 
jak tą bądź co bądź patriotyczna 
imprezę potraktowała ambasador 
naszego nowego wielkiego brata 

Georgette Mosbacher. Przyszła 
jak na barbecue, a na polski ję-
zyk tłumacząc na grilla. Ubrana 

w leginsy, kolorową bluzę. Nie 
było tam odrobiny protokołu dy-
plomatycznego. Z resztą tokujący 
wokół niej nowo mianowany mi-
nister od fajerwerków, a do  nie-
dawna nasz ministrant Błasz-
czak, też był ubrany jak fircyk, 
lecz nie w tom dzieło.  
 Okazuje się, że za fasadą 
tego luzactwa pani ta ma wysoce 
odpowiedzialne zadanie do speł-
nienia. Głównie chodzi tu o utrzy-
manie dominacji i wpływu poga-
niaczy bydła i dogłębne wyrugo-
wanie z polskiego życia ekono-
miczno-gospodarczego kitajców. 
 Odrobina uszczegółowie-
nia. Z chwilą kiedy to założono 
nam kaganiec korono wirusowy 
okazało się, że winni są Chinole 
(tak twierdzi Tramp). No tak, ale 
to za mało. Straszono nas, że na-
wet towary przesyłane pocztą  
mogą być nośnikiem tego tałataj-

stwa.(U chinoli ilość zachorować 
diametralnie zmalała a kowboje 
zaczęli chorować na niebywałą 
skalę, lecz oni nie groźni dla in-
nych krajów).  Dziwnym trafem 
nie gdzie indziej, lecz na terenie 
naszego kraju rozpętała się nieco-

dzienna wojna dyplomatyczna: 
ambasad Chin i Amerykanów.  
 Warto dodać, że tak na 
prawdę wojna ta nie pozostaje w 
jakimkolwiek zainteresowaniu 
forum światowego. No tak, ale nie 
dla nas, kraju kochającego USA, 
jak żadne inne państwo. Ambasa-
dor Chin wygłosił hymny po-
chwalne nad polityką polskich 
władz, ich zaradnością w walce i 
profilaktyce przeciwko skutkom 
korono wirusowym.  „Przez kilka 
miesięcy głęboko doświadczyli-
śmy siły słów: Prawdziwych przy-
jaciół poznaje się w biedzie.  jesz-
cze bardziej przekonałem się o 
bliskich stosunkach łączących 
naród Chiński i Polski ”. Oczywi-
ście leginsowa ambasador poga-

niaczy bydła musiała to przelicy-
tować: „(Początek taki sam), Och! 
i Ach! , że Polska jest krajem 
wspaniałym Ba.! wspaniałym so-
jusznikiem. I dodała, że To Chiny 
umożliwiły rozprzestrzenianie się 
wirusa na całym świecie. I konty-
nuują te działania, także tu , w 
Polsce – za pomocą botów, trolli i 

fałszywych kont.”  
 O co do diabła tu chodzi. A 
może Amerykanie spowodują, że 

tym razem my będąc ich sojusz-
nikiem załapiemy się na wypłaca-
ne przez Chiny odszkodowania, 
których inicjatorem przedsięwzięć 
są kowboje. Myśmy to już przera-
biali i ani za Afganistan, za Bliski 
Wschód itp. pomoce w walce o 
utrwalenie demokracji nie dosta-
liśmy nic,  tylko ten guzik z pętel-
ką (kowboje naszabrowali tyle 
ropy, że mają największe od woj-
ny jej zasoby). Moim zdaniem 
chodzi o dominacje wpływów.  
 To do Chińczyków zwrócili-
śmy się z zakupem masek itp. 
pomocy. Zaistniała zasadna oba-
wa, że biznes w dalszej konse-
kwencji z bratem z za wielkiej 
wody może pójść w niebyt w każ-
dej dziedzinie. A przecież obsadka 
podpisał na siedząco umowy o 
elektrownie. Ba! Chytre niemiasz-
ki skalkulowali i wyliczyli, że 

summa summarum utrzymywanie 
za dużą kasę kowboi nie jest im 
opłacalne i pogonili ich od siebie 
tak jak my ruskich. Jednak jak 
widać, to nam  durnowatym po-
laczkom a i owszem się opłaca. 
Ma to być ochrona przed - nawet 
nie wiadomo przed kim. Bo przed 

ruskimi co to mają nowe rakiety 
lecące z trzydziestokrotnością 
dźwięku koniarze nie maja szans. 
To po co przejmiemy ich na nasz 
kociołek. Damy im szmal, a oni w 
zamian dadzą nam kolejne obie-
canki. (Szkoda słów o F-16 i off-
set z nimi związany itd. itp.).  
 Oni kalkulują na każdym 
etapie. To jest przykład klasycz-
nego wydymania. I co gorsze na-
dal nastawiamy plecy i ich dolna 
cześć aby dalej. Szczucie na ru-
skich doprowadziło do tego że 
kupujemy od poganiaczy bydła 
wyszabrowaną ropę od Arabów. 
Jak się okazuje to ta ruska (rura 
tuż za miedzą) jest niedobra, bo 

od Putina). To ta sama metoda i 
jak widać skuteczna. .  

 No tak, ale jaki to ma zwią-
zek z naszą emerycką rzeczywi-
stością. O ile chodzi właśnie o 
stosunki pomiędzy nami, a inny-
mi państwami nadal uważam, że 
tam decydują cele ekonomiczne –  
najprościej mówiąc kasa. Jednak 
nie pojętym jest zachowanie ludzi 
jawiących się jako ostatnia ostoja 

lewactwa w naszym kochanym 
kraju. Pisałem, mówiłem nie jed-
nokrotnie, że lewica co pewien 

czas dostaje tzw. głupawki. Jak 
mojemu wnukowi za dużo się 
pozwala to dostaje takiego dzie-
cięcego nie obliczalnego w skut-
kach odpała. I dopiero zdecydo-
wane działanie synowej, a najbar-
dziej skuteczny jest klaps i dzie-
ciak wraca do normy.  
 Tłumaczenie Olo (promil), 
że musiał być na zaprzysiężeniu 
(w tym na bankiecie) bo to jest 
szacunek dla demokracji to total-
na paranoja. Taki szacunek moż-
na było okazywać niewyedukowa-
nemu śrubokrętowi, który nie 
potrafił wysławiać się, ale kłam-
stwem na stołek się nie wdrapał.  
Jego Danusia, która nie bywała 
na salonach z dnia na dzień wye-
dukowała się etycznie i wizualnie  
(estetycznie), a nawet kulturalnie. 
Oni dochodzili do swoich pozycji 
w sposób uczciwy, czego nie moż-
na powiedzieć o nowonarodzonym 

odpisywaczu. Taki też stosunek 
mam do farsy jaką zorganizowała 
lewica parlamentarna. Oni myśle-
li, że jak nałożą kolorowe galoty 
to będzie taki prztyczek i przeciw-
nicy politycy poczują się nie 
smacznie. Oni to maja w nosie. 

Głoszone z ambony sejmowej per-
sonalne zarzuty o aferach gospo-
darczych traktowane są jako za-
grywki  polityczne. Ich sumienie 
tak ruszyło, ze z bólu za swoje złe 
zachowanie wystąpili o podwyżkę 
diet.  
 Reasumując zastanawiam 
się jakiego prztyczka trzeba dać 
lewicy aby z głupawki się wyko-
pyrtnęła.  Czy im się wydaje, że 
jakoś tam będzie. Że ludzie przy-
muszani biedą będą głosować na 
nich w warunkach pseudo alter-
natywy – kolejny raz wyboru 
mniejszego zła. Ostatnio coraz 
częściej patrząc lusterko, to ja 
Bohdan Makowski s. Władysława 
zadaję sobie pytanie czy nie lepiej 
walnąć to wszystko, jechać do 

Chroń mnie Boże! 
Panie Boże chroń mnie przed przyjaciółmi, bo z wrogami sam sobie dam radę. 
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W 
arto bazować również 
na doznaniach z prze-
szłości. Niewątpliwie 

nielegalne wydawnictwa służyły 

takiemu samemu celowi. I jak się 
okazuje można ewentualnie je 
wykorzystać, w odróżnieniu do 

nabytych „Pisowskiego Króla Sa-
sa” za kilkadziesiąt milionów kart 
do korespondencyjnego głosowa-
nia. I jak to zrobić ?. Ano odnala-
złem ulotkę z okresu sprzed 1981 
rokiem i proszę co widać na załą-
czonym obrazku mogą się jeszcze 
przydać. Drobna korekta i już 
niby to samo ale inaczej brzmi. 

Można ? Można !! 
 Ale nie o tym chciałem. Z 
chwilą objęcia funkcji przez obec-

nego Pana Pre-zesa czytając jego 
kredo programowe oczekiwaliśmy 
my „tu” na dołach a raczej „tam” 
reformy, nowych zmian, nowych 
kierunków działań. I jak widać na 
załączonym obrazku tak na par-
dwę jak widać to wiodącym tema-

tem jest kwestia ustawy dezube-
kizacyjnej, a raczej informowanie 
o jej losach, bowiem toczy się ona 
sama w sobie. Drogi sądowe są 
zablokowane (czytaj zawłaszczone 
przez słuszną wadzę) i na to nikt  
z nas, choćby się nie wiadomo jak 
starał nie ma większego wpływu. 
Teraz przybył drugi ważny temat 
kwestia spraw finansowych. Jed-

nak czy to najważniejsze ?!. Może 
skoro dzisiejsze spotkanie z Sza-
nownymi Czytelnikami odbywam 
na zasadzie „z przymrużeniem 

oka”, posłużę sia takim oto przy-
kładem: 
 Na pierwszym miejscu po-

winno być wychowanie, a dopiero 
później wykształcenie. Kiedyś 
pewien profesor napisał na tabli-
cy 1 i spojrzawszy na studentów 
wyjaśnił: „To jest Wasze człowie-
czeństwo - najważniejsza wartość 
w życiu. Później do 1 dopisał 0 , 
które w połączeniu z człowieczeń-
stwem zwiększyły Waszą wartość 
10 razy. Jeszcze jedno 0 – do-
świadczenie, co daje już 100. I 
tak dodawał kolejno: sukces, mi-
łość, odpowiedzialność. Każde 
dodane 0 o 10 razy uszlachetnia 
człowieka – powiedział profesor. 
Nagle zmazał cyfrę 1, która stała 
na początku. Na tablicy zostały 
same nic nie znaczące zera. Wte-
dy profesor powiedział: Jeżeli nie 
będziecie zachowywać się jak lu-
dzie cokolwiek byście nie zrobili i 
tak pozostaniecie zerem.  
 Jak podkreślałem to w po-
przednich artykułach warto nie-

kiedy odszukać w sobie odrobine 
samokrytycyzmu. Ta samokon-
trola jest tym bardziej istotna u 
osób, które czy to z wyboru czy 
nadania pełnią zaszczytne funk-
cje . Nie można wpaść w euforie i 
samouwielbienie. W tej kwestii 

odnalazłem również, taką oto  
ulotkę o ludziach, którzy zapo-
mnieli komu służą i do czego zo-
stali powołani.  
 Niby proste lecz te nega-
tywne wzorce płyną od samej naj-
wyższej góry, naszej niby to 
słusznej władzy. Raczej. Nie są 
one godne nie tylko do wykorzy-
stania w doczesnym życiu, lecz 

nawet nie powinno być godne 
jakiejkolwiek uwagi. Taki drobny 
przykład europosła, brylującego 
jako wybraniec nardu na europej-
skich salonach obecnie jawiącego 
się jako przykład szczytu moral-
ności, a nawet patriotyzmu. 
 Kończąc dzisiejsze spotka-
nie już na serio prosił bym Kole-

żanki i Kolegów aby z godnością 
znosili te wredna dla naszego śro-
dowiska czasy. Nie dopuszczać do 

podziałów. Tworzenie drobnych 
animozji skutkuje rozbiciem, a co 
za tym idzie zniweczeniem tego co 
do tej pory osiągnęliśmy. Doku-
mentujmy nasza przeszłość, fak-
tograficznie bez otoczki politycz-
nej. Być może jak to gdzieś tam 
talmudzie czy innych bajkach 
wyczytałem pod dniach chudych 
będą i dni tłuste. Oczywiście jest 
to prawda. Emeryt Gienierał Fla-
chą zwany dostaje 20 tysięcy 
emerytury miesięcznie. Ja nawet 
przez rok tego nie dostanę. I czy 
mu się należy? Oczywiście, że tak 
bo to co on wytrąbił podczas jed-
nego z bankietów to ja przez mie-
siąc nie jestem wstanie pokonać. 
A więc należy się mu czy nie?!. 
Jego firma zwana KK skrobie od 
Państwa (a więc naszą kasa) co 
roku ok. 20 mld polskich złotych. 
I co te tam 20 tysiali ??!!!  
 Cierpliwości i godności  

 

Bohdan Makowski  
s. Władysława 

 

syna za granicę i w spokoju duch 
tam, w  normalnym kraju docze-
kać należnej mi starości, bowiem 
na powrót do normalnej Polski 
nie ma nadziei, nie za tych poko-

leń.  Nie warto czekać w tym na-
szym pokręconym kraju kiedy to 
młode wilki zagonią mnie na wy-
soką skalę abym rzucił się z niej, 
ku radości słusznej wadzy. I co 
najbardziej boli, że oni są wspie-
rani przez moje środowisko, które 
kolejny raz naiwnie  wspomaga-
łem. Mam tylko cichą nadzieję, że 

czynione jest to nie świadomie ?!. 
Cierpliwości z zachowaniem god-
ności 
. 

Bohdan Makowski  
s. Władysława    

 

(Ciąg dalszy ze strony 28) 

Chroń mnie Boże!  

Na luzacko. 

Tak się narobiło, że w pewnym momencie człowiek stłamszony, 
pozbawiony możliwości wpływu na swój los zaczyna się śmiać. Sa-
tyra jest z pewnością taką specyficzną formą wyrazu z dużą dozą 
dygresyjnych wartości.  

Bohdan Makowski 
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T 
ak, mam też do siebie za-
strzeżenia za to „wreszcie”. 
Chodzi mnie o udział w 

akcie zaprzysiężenia Prezydenta 
Dudy, posłanek i posłów Lewicy.  

 
Tylko o to. Na razie o to. 

Na jakiś czas przed tym wydarze-

niem wiele partii deklarowało, że 
udziału nie weźmie. Mnie intere-
suje postawa tylko jednej partii.  
SLD, jako jeden z współtwórców 
Lewicy, orzekła – ustami jej prze-
wodniczącego, Włodzimierza Cza-
rzastego, że wbrew innym par-
tiom on… jednak zacytuję:  

„…Będę na zaprzysiężeniu An-
drzeja Dudy, ponieważ szanuję 
wyborców, zarówno tych którzy 
głosowali na Rafała Trzaskow-
skiego, jak również na Andrzeja 
Dudę. Możemy się nie zgadzać z 
panem prezydentem, ale nie będę 
polemizował z 10 mln ludzi, któ-
rzy go poparli.„. 
To są słowa znamienite, które 
teraz będą „procentować”. Dla 
SLD, dla Lewicy! 
 Na koncie FB, tego pana 
dokonałem takiego oto wpisu i 
otrzymałem takie, jak niżej, odpo-
wiedzi: 

Mietek Malicki  
Jeżeli nawet jeden z was, posłan-
ka lub poseł Lewicy, będziecie na 
zaprzysiężeniu lokatora wiadome-
go pałacu to już nigdy nie zagło-
suję na waszą formację. Bez 
względu co będziecie obiecywali!!! 

Włodek Czarzasty  do Mietek 
Malicki   
Proszę Pana. To niestety będzie 
miał Pan problem z głosowaniem. 
Bo udział zapowiedziały wszystkie 
kluby. 
Mietek Malicki  do Włodek Cza-
rzasty  
Ja myślę już o przyszłych wybo-
rach Panie Czarzasty! 
 Wymiana tych zdań z Cza-
rzastym miała miejsce na FB 3 
sierpnia. Lider odpowiedział tak 
jakoś chyba mało poważnie. Jak-
by ironicznie, z jakąś kpiną. Pal 
to diabli. 
 Wczoraj zaś ( 4 sierpnia) w 
telewizorni – coś po południu – 
usłyszałem wypowiedź niejakiego 
Gawkowskiego, rzecznika Klubu 

Lewicy, ad uczestnictwa parla-
mentarzystów tejże w Zgromadze-
niu Narodowym z okazji zaprzy-
siężenia prezydenta (tak zapamię-
tałem). 

Otóż ów wyjaśnił, że przedstawi-

ciele Lewicy wezmą udział w za-
przysiężeniu aby pokazać szacu-
nek dla decyzji elektoratu.  
 Wspomniał, że niektóre 
partie nie uczestniczyły w prze-
szłości w zaprzysiężeniu Komo-
rowskiego (Komorowski był kan-
dydatem SLD, czy coś zapomnia-
łem?).  
 Lewica chce zaś swoim 
postępowaniem dać przykład bo 
kiedyś może zaistnieć sytuacja, że 
prezydentem zostanie wybrany 
kandydat Lewicy. A Lewica chce 
by prezydent z niej się wywodzący 
był w przyszłości szanowany 
przez wszystkich. 
No dobra. Chwilę odsapnę i tę 
kwestię odłożę. 

D 
odając swój indywidualny 
głos-ocenę takiego stano-
wiska SLD uzupełnię, że 

głos, przekonania, poglądy czy 
oceny Pana Czarzastego mam 
tam gdzie ma Pan Majster. Pan 
Czarzasty, jak i inni posłowie wy-
brani głosami elektoratu lewico-
wego winni przede wszystkim 
wyrażać takie poglądy jakie ma 
elektorat a nie poglądy osobiste. 
Powoli więc ujawniają się progra-
my Lewicy, o których nigdy dotąd 
nie było nic a nic.  

 Już kilka razy albo słysza-
łem albo czytałem głosy przedsta-
wicieli władz SLD, że oni w tym 
parlamencie chcą być opozycją 
ale konstruktywną. Widzę więc 
ten konstruktywizm. Chyba kon-
fiturmizm (od konfitur, nie od 
konfetti). Forma „pan” z uwagi na 
„panowanie” do mnie. 
Życzę więc wam powodzenia. Do 
końca kadencji. 
 Będzie musiało wiele się 
zmienić w waszym postępowaniu 
w tej kadencji abym ja poparł was 
w przyszłej (przed przyszłą). 
 Powyższy wątek jest zobra-

zowaniem tego jak Lewica - So-
jusz Lewicy Demokratycznej – 
tracił, być może bezpowrotnie, to 
co miał wśród swojego elektoratu. 

Dziś traci to po raz kolejny, a na-
zywa się to: „osobiste poglądy 
przewodniczącego Włodzimierza 
Czarzastego”, który jeszcze nie-
dawno negatywnie oceniał Mille-
ra.  
 Nie ukrywam, że pokładali-
śmy w was - ludziach Lewicy - 
wielkie nadzieje. Po prostu nam z 
wami nie po drodze. Nie pierwszy 

raz zawiedliśmy się zatem na Le-
wicy. 
 I pytanie kontrolne do Pa-

na Czarzastego: czy wie Pan, że 
uczucie miłości może przemienić 
się tylko w uczucie nienawiści? 
 Dodam jeszcze coś ad tego 
„szacunku” dla owych 10 mln z 
elektoratu zwycięzcy ostatnich 
wyborów. Otóż ja, Panie Czarza-
sty, nie mogę mieć szacunku do 
tej grupy moich Rodaków – do 
których Pan ma szacunek. Oni 
nie mają szacunku do mnie, do 
innych takich jak ja… Ba, do Pa-
na też nie mają. Te 10 mln Polek i 
Polaków popiera sposób i metody 
traktowania stosowane przez PiS 
wobec tej drugiej połowy elektora-
tu, który ma inne jak PiS poglą-
dy. Pana „szacunek” do nich ich 
poglądów nie zmieni. Nie zmieni 
także ich stosunku ani do mnie 
ani do Pana. Są to nadal i moi i 
Pana Rodacy. A szacunek nie ma 
tu nic do rzeczy. Gdy PiS przegra 
i zwycięska partia zmieni prawo i 

zwyczaje to i zmieni się wówczas 
zdecydowana większość z tych 
dzisiejszych zwolenników PiSu. 
Zostaną niedobitki. 
Przykro mi jest, że jeszcze nie-
dawno, jeszcze w tu obok za-
mieszczonych tekstach, piałem 

jak zakochany kogut do Lewicy 

(nie będę tego zmieniał, a od cza-
su do czasu sobie czytał, bym 
zapamiętał aby być ostrożnym w 
lokowaniu „uczuć” do partii poli-
tycznych). Okazuje się, że Lewi-
ca jest obłudna. A ja naiwny – 
zestaw: jej obłuda a moja naiw-

ność (obłuda to jednak negatyw a 
naiwność tylko głupotą?). 
 Otóż nigdy, przenigdy pra-
wica was nie zaakceptuje. Czasy 
Kwaśniewskiego pokazały, że mi-
mo jego gestów, mimo zaprasza-
nia, prawica zawsze (wraz z ko-
ściołem) się na was boczyła. Ba, 
była wroga! I widzę, że Kwach 
nadal nic z tego nie pojął bo na tą 
farsę zaprzysiężenia poleciał. Wy 

(Ciąg dalszy na stronie 31) 

Pamelo żegnaj - czyli o zaprzysiężeniu. 

Nie chodzi o samo zaprzysiężenie a o udział w nim jedynych na 
których głosowałem i którzy wreszcie pojawili się jako posłowie w 
naszym sejmie oraz w europarlamencie.  

Mieczysław Malicki 
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U 
nia, a zwłaszcza europejski wymiar sprawie-
dliwości w końcu zrozumiały, że naszym 
krajem rządzą durnie, kierowani przez psy-

chopatę, ogarniętego chorą manią zniszczenia 
wszystkiego i wszystkich, którzy mu nie klaszczą i 
nie wpadają w zachwyt nad jego kolejnymi kretyń-
skimi pomysłami. Samotnego, stetryczałego, scho-
rowanego satrapę, ubierającego się w szaty super-
patrioty i zbawcy narodu. Rozstawiającego swoje 
kukiełki na stole, zarządzającego wyjątkowo umie-
jętnie strachem, którym trzyma przy sobie służal-
czych, ogarniętych podobnie jak on, amokiem wła-
dzy śmiesznych ludzików.. 
 

Ale – nic to!!!  

 
My ich wszystkich fizycznie przetrzymamy. Bo ma-
my nad nimi przewagę. Naszą siłę psychiczną A 
przede wszystkim przewagę moralną. 
 
I tego się trzymajmy. I wspierajmy się nadal tak 
mocno, jak nam nasze siły i możliwości pozwalają. 
 
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie 
 
Uwagi jak zwykle na adres: zebek86@interia.pl 
 

Marcin Szymański 

zaś dążycie do czegoś nierealne-
go. Chcecie zyskać poparcie tych 
mas z owych proPiSowskich 10 
milionów, tracąc poparcie tych, 
którzy zawsze was popierali. Ze 
strategii i taktyki wynika, że takie 
rozumowanie kończy się zawsze 
klęską. 
 Jeżeli chcecie być partne-

rem dla prawicy (takoż i dla ko-
ścioła) to musicie być silni, musi-

cie rządzić. To takie okoliczno-
ściowe życzenie, niekoniecznie 

szczere.  
 A rządzić nie będziecie gdyż 
wy co chwila popełniacie błędy 
nie tylko wizerunkowe. Nie ma w 
was ideowości, poszła się ona - 
jak się mówi- bujać. Lewica u 
was to jedynie przymiotnik nie 
rzeczownik, nazwa, nie poglądy i 
nie idea, podobnie jak w nazwie 
partii dziś dominującej. 
 Krytykujecie rządy Prawa i 
Sprawiedliwości a co chwilę swoi-
mi decyzjami i postawami pusz-

czacie do tej partii oczko. Kon-
struktywizm w wielu kwestiach 

np. głosowań wraz z PiS gdy 
wszyscy inni byli przeciw? Tak 

nie wpisujecie się w oczekiwania 
waszego elektoratu. 
 Można więc dać upust 
przewidywaniom, że być może w 
działaniach na rzecz przywróce-
nia nam odebranych emerytur i 
rent też gracie z nami w bambu-
ko. 
 Wydaje się, że wasze plany 
ad dominacji w sejmie i na scenie 
politycznej wzięły znowu w łeb.  
Tym razem pewnie na zawsze. 
 

Mieczysław Malicki 
Emeryt mundurowy 

 

(Ciąg dalszy ze strony 30) 

O 
wo „tkanie” trwało ponoć 

od dawna. Stąd pytania: 

• Czy elementem, tego 

tkania, tego uczestnictwa był 
również udział w zaprzysięże-
niu nowego-starego poprzez 
w y s ł a n i e 
„delegacji” (Platforma Obywa-
telska) czy wszystkich posłów 
(Lewica, PSL)? 

• Czy owe porozumiewanie się, 

układanie tyczyło tylko pod-
wyżek czy trwało już od daw-
na – jeszcze od okresu gdy 
SLD w Sejmie nie było? Czego 

jeszcze tematycznie układy 

dotyczyły? 

• Skoro tylu ludzi o owym poro-

zumieniu-układzie z PiS wie-
działo (posłowie a ponoć i 
senatorowie) dlaczego nikt z 
tych teraz „sprawiedliwych” 
wcześniej nic o tym nie bek-
nął? Nie krzyknął jak ten Rej-
tan, który drzewiej koszulę 
rwał i  (na obrazie Matejki  
„Rejtan – Upadek Polski” tytuł 
poruczam szczególnie) w 
drzwiach stawał? 

• Czy narracja i karuzela wokół 

deklaracji Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej dotycząca 
pomocy mundurowym w za-
kresie odzyskania przez nas 
utraconych rent i emerytur 
nie jest czasami pozoracją, 
obłudą, fałszem i kłam-

stwem? Czy temat jest czysty 
także dla osób z kręgów na-
szych stowarzyszeń? Z pew-

nych oczywistości nie pytam 
już o uczciwość osób z kręgu 
SLD- Lewicy. 

 
Dziś, po tej aferze, skandalu, 
kłamstwie każde pytanie z tym 
związane jest uzasadnione. 
To są jedynie moje pytania bo 
przypuszczam, że wielu z nas 
ma ich więcej.  
 

Mieczysław Malicki 
2020-08-19 

Kto w tym cyrku uczestniczył? 

Okłamano nas? Zakpiono z nas?  

Okazuje się, że Lewica- Sojusz Lewicy demokratycznej, wespół z 
partią Wiosna a takoż i Koalicja Obywatelska i jej główny człon 
Platforma Obywatelska, wespół-zespół z Koalicją Polską - Polskim 
Stronnictwem Ludowym utkali w pracy twórczej z niby im 
„wrogą” partią Prawo i Sprawiedliwość porozumienie-układ doty-
czące podwyżek płac dla wszystkich przy żłobach w tym i posłów 
oraz senatorów. 

Mieczysław Malicki 

Pamelo żegnaj (cd) 

Co dalej z tobą biedny emerycie (cd ze str. 37) 

mailto:zebek86@interia.pl
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W 
 dn. 18 sierpnia w Try-
bunale Konstytucyjnym 
odbyła się rozprawa 

dotycząca przepisów ustawy obni-
żającej wysokość emerytur i rent 
osobom, które w latach 1944-
1990 były zatrudnione, nawet 
przez jeden dzień, w niektórych 
formacjach i instytucjach pań-
stwa komunistycznego. 
 Potocznie tę ustawę PiS 
nazywa „dezubekizacyjną”. To 
określenie celowo stygmatyzuje 
osoby, które przez autorów usta-
wy zostały umieszczone w jednej 
kategorii z osobami odpowiedzial-
nymi za poważne naruszenia 
praw człowieka i wspierające nie-
demokratyczny model państwa, 
pracującymi w służbach takich 
jak UB i SB. Rzeczywistość ich 
związków z aparatem represji PRL 
jest znacznie bardziej skompliko-
wana. 

 TK rozpatruje sprawę w 
pełnym, dziewięcioosobowym 
składzie. Przewodniczy mu Prezes 
TK Julia Przyłębska, a sprawoz-
dawcami są Justyn Piskorski i 
Jakub Stelina. 
 TK rozstrzygnie dwa pyta-

nia prawne skierowane w stycz-
niu 2018 roku przez Sąd Okręgo-
wy w Warszawie. To w tym sądzie 
są rozpatrywane odwołania od 
decyzji o obniżce rent i emerytur. 
Pytania do TK zadali sędziowie 
Rafał Młyński, Danuta Badowska 
i Artur Fryc. 
Sąd Okręgowy zapytał, czy 
zgodne z konstytucją są: 

• przepisy obniżające do zera 

przelicznik stosowany do usta-
lenia wysokości świadczeń w 
związku ze służbą w latach 
1944-1990 

• oraz wprowadzające ograni-

czenie, że emerytura mundu-

rowa, niezależnie od tego, czy 
prawa do niej zostały nabyte 
już w czasie służby w demo-

kratycznej Polsce, nie może 
przekroczyć średniej emerytu-
ry wypłacanej w powszechnym 
systemie ubezpieczenia spo-
łecznego. 

 
Wskazał, że przepisy powodują 
nierówne traktowanie części 
funkcjonariuszy, którzy przeszli 
weryfikację tuż po zmianie ustro-
jowej w 1989 roku, w porównaniu 
z tymi, którzy rozpoczęli służbę 
po raz pierwszy po dniu 11 wrze-
śnia 1989 roku. 
 Drugie pytanie Sądu Okrę-
gowego dotyczyło prawidłowości 
procedowania i uchwalenia prze-
pisów. Sejm uchwalił ustawę 16 
grudnia 2016 roku w czasie ob-
rad poza salą plenarną, w Sali 
Kolumnowej. 

Sędziowie TK mają wątpliwości. 

Ale nie Przyłębska 

 W rozprawie przed TK 

uczestniczyli przedstawiciele Sej-
mu, posłowie PiS Arkadiusz Mu-
larczyk i Marek Ast, oraz przed-
stawiciele Prokuratury – zastępca 
Prokuratora Generalnego Robert 
Hernard i prokurator Andrzej 
Reczka. 

 Pytania zadawane im przez 
sędziów TK i dr hab. Mariusza 
Muszyńskiego (zasiada w TK jako 
„dubler”) sugerują, że Trybunał 
może orzec o niezgodności z prze-
pisów ustawy represyjnej z kon-
stytucją. 
 W ocenie posłów PiS, po-
rażką były nieskuteczne rozlicza-
nie się z systemem komunistycz-
nym od razu w latach 90. Wska-
zywali, że sprawiedliwości spo-
łecznej przeczy, aby osoby, które 
pracowały w służbach i instytu-
cjach „totalitarnego” państwa w 
latach 1944 – 1990 otrzymywały 
wyższe emerytury, ze specjalnego 
systemu emerytalnego, niż osoby 
otrzymujące niskie emerytury z 
powszechnego systemu ubezpie-

czeń społecznych. 
Podkreślali, że wartość, jaką jest 
rozliczenie z komunistyczną prze-
szłością, uzasadnia ograniczenie 
praw nabytych obywateli. 
Posłowie PiS i prokuratorzy przez 

dwie godziny odpowiadali na pre-
cyzyjne pytania sędziów i osób 
zasiadających w TK. 

 Sędzia  Jakub Steli-
na zadał pytanie o wprowadzenie 
ograniczenia wysokości emerytur 
również dla funkcjonariuszy, któ-
rzy pracowali dla demokratyczne-
go państwa po 1990 roku. 
 Mariusz Muszyński pytał 
o używane w ustawie pojęcie 
„państwa totalitarnego”, o to, czy 
w państwie demokratycznym na-
leży trwale obniżać wysokość 
świadczenia za czyny popełnione 
w innym systemie politycznym. 
Wyrażał również wątpliwości wo-
bec braku zindywidualizowanej 
oceny przy dokonywaniu obniżek 
świadczeń. Zwracał też uwagę, że 
w Rzeczpospolitej obowiązują róż-
ne specjalne systemy ubezpiecze-
nia społecznego – m.in. dla mun-
durowych, rolników, prokurato-
rów. 
 Sędzia Leon Kieres pytał o 
weryfikację funkcjonariuszy i 

składanie przez demokratyczne 
państwo zobowiązań wobec zwe-
ryfikowanych osób, które konty-
nuowały pracę. 
 Sędzia Piotr Pszczółkow-
ski wskazał na kwestię relacji 
zaskarżonych przepisów do wyro-

ku TK w sprawie ustawy z 2009 
roki obniżającej emerytury funk-
cjonariuszom organów komuni-
stycznego państwa, na koniecz-
ność oceny proporcjonalności 
mechanizmów ustawy z 2016 
roku, a także na kwestie trybu 
legislacyjnego. 
 J a r o s ł a w  W y -

rembak chciał się dowiedzieć, czy 
celem autorów projektu była je-
dynie likwidacja niesłusznie na-
bytych przywilejów, czy także re-
presja. 
 Dopiero na sam koniec 
rozprawy Julia Przyłębska zadała 
jedno, krótkie pytanie: czy usta-
wa pozbawia, czy obniża wyso-
kość rent i emerytur. 

(Ciąg dalszy na stronie 33) 

Daje nadzieję? 
https://oko.press/rozprawa-w-tk-daje-nadzieje-osobom-ktorym-ustawa-represyjna-pis-zabrala-emerytury/?

utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1597818954  
Rozprawa w TK daje nadzieję, którym ustawa represyjna PiS zabrała 
emerytury. Pytania zadawane na rozprawie w Trybunale Konstytu-
cyjnym wskazują, że część sędziów TK oraz zasiadających w TK 
nie-sędziów, w tym Mariusz Muszyński, ma wątpliwości co do 
zgodności przepisów ustawy obniżającej emerytury i renty z kon-
stytucją. Wątpliwości zdaje się nie mieć jedynie Prezes TK Julia 
Przyłębska. 

Anna Wójcik 

https://oko.press/rozprawa-w-tk-daje-nadzieje-osobom-ktorym-ustawa-represyjna-pis-zabrala-emerytury/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1597818954
https://oko.press/rozprawa-w-tk-daje-nadzieje-osobom-ktorym-ustawa-represyjna-pis-zabrala-emerytury/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1597818954
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 Pytanie wskazuje, że pre-
zes Przyłębska będzie argumento-
wać, że przepisy są zgodne z kon-
stytucją, ponieważ ta mówi, że 
obywatele mają prawo do zabez-
pieczenia społecznego. Natomiast 
ustawodawca może modelować 
system ubezpieczenia społeczne-
go. 
 

Rozprawa  
będzie kontynuowana  

11 września. 

 
Ustawa represyjna 

 Ustawa z 16 grudnia 2016 
roku weszła w życie 1 październi-
ka 2017 roku. W ciągu pierw-
szych trzech miesięcy jej obowią-
zywania obniżono emerytury i 
renty ponad 55 tysiącom osób. Ta 
liczba wciąż rośnie, ponieważ ko-
lejne osoby przechodzą na emery-
tury i nabywają prawo do renty. 
 Od października do grud-
nia 2017 roku od decyzji admini-
stracyjnej o obniżeniu wysokości 
świadczeń odwołało się 25 tysięcy 
osób. 
 Odwlekanie oceny przepi-
sów ustawy przez TK dobitnie 
pokazuje, że kryzys konstytucyj-
ny oraz populistycznie antykomu-
nistyczna, represyjna polityka 
historyczna Zjednoczonej Prawicy 
obniżają standard ochrony praw i 
wolności jednostek w Polsce. 
 Odwołania od decyzji o 
obniżeniu emerytury i rent rozpa-

truje XII wydział Sądu Okręgowe-
go w Warszawie. Do czasu wyda-
nia wyroku przez TK, sąd zawiesił 
rozpatrywanie większości spraw 
emerytów mundurowych. Niektó-
re zostały przekazane do rozpa-
trywania sądom właściwym ze 

względu na miejsce zamieszkania 
skarżących. 
 Sądy orzekały przeciwko 

obniżce, wskazując, że wprowa-
dzone przez ustawę mechanizmy 
obniżek świadczeń są niezgodne z 
konstytucją i standardami Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowie-
ka. 
 Wydanie wyroku przez TK 
jest kluczowe, bo przepisy ustawy 
– jeśli nie zostaną uznane za nie-
zgodne z konstytucją i znowelizo-
wane – będą jeszcze przez wiele 
lat wpływać na wysokość emery-
tur i rent tysięcy osób. 

 Osiemnastolatek, który w 
1990 roku przez krótki czas pra-
cował w instytucji wymienionej w 

ustawie, przejdzie na emeryturę 
w wieku 65 lat w 2037 roku. Na-
wet jeśli większość czasu przepra-
cował w służbie dla demokratycz-
nej Polski, wykonując służbę z 
narażeniem zdrowia i życia, bę-
dzie otrzymywał co najwyżej śred-
nią emeryturę wypłacaną w po-
wszechnym systemie ubezpiecze-
nia społecznego. 

 

Opieszałość TK 

W sprawach o istotnym znacze-
niu dla większości rządzącej, Try-
bunał Konstytucyjny orzeka szyb-
ko i po myśli rządzących, 
choć nie zawsze tak, jak chciałby 
Minister Sprawiedliwości i Proku-
rator Generalny Zbigniew Ziobro. 
 Zaledwie 87 dni – od 24 
stycznia do 20 kwietnia – zajęło 
TK wydanie wyroku w sprawie U 
2/20 z wniosku premiera Matu-
sza Morawieckiego dotyczącej 

słynnej uchwały trzech połączo-
nych izb Sądu Najwyższego z 23 
stycznia 2020 roku. Korzystnie 
dla Zjednoczonej Prawicy Trybu-
nał orzekł, że nie obowiązuje 
uchwała mówiąca, że wadliwe są 

orzeczenia orzeczenia osób zasia-
dających w SN dzięki rekomenda-
cji neoKRS. 
 Opieszałości TK w orzeka-

niu o przepisach ustawy z 16 
kwietnia 2016 roku nie sposób 
wytłumaczyć nowością porusza-
nej problematyki czy nadmierną 
trudnością dokonania oceny 
wprowadzonych rozwiązań. 
 „Stary” Trybunał wielokrot-
nie orzekał o różnych mechani-
zmach rozliczania z przeszłością, 
w tym o przepisach ustawy obni-
żającej emerytury z 2009 roku. 
 Podkreślał, że w rozlicza-
niu z niedemokratyczną, komuni-

styczną przeszłością, ustawodaw-
ca nie jest ograniczany upływem 
czasu. Ale granice tego rozlicza-

nia wyznaczają standardy demo-
kratycznego państwa prawnego. 
Przestrzegał, że ustawodawca pod 
pozorem rozliczeń z przeszłością 
nie może dokonywać zemsty. 
 Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w swoim orzecznictwie 
dotyczącym rozliczeń z przeszło-
ścią w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej wskazywał, że wraz 
z upływem czasu od zmiany 
ustroju państwa, które chcą 
wprowadzać nowe sposoby rozli-
czeń z przeszłością, albo je zao-
strzać, muszą przedstawiać ku 
temu bardzo silne argumenty. 
ANNA WÓJCIK19 SIERPNIA 2020 

Anna Wójcik 

 

 
Pisze o prawie i polityce. Prowadzi 

Archiwum Osiatyńskiego  
i Rule of Law in Poland.  

Twitter: @annawojcik 

(Ciąg dalszy ze strony 32) 

T 
rybunał Konstytucyjny we 

wtorek zajął się ustawą 
dezubekizacyjną. Na rozpra-

wę nie przyszedł nikt z Wydziału 

Ubezpieczeń Społecznych Sądu 
Okręgowego w Warszawie. A to 

właśnie wniosek tego sądu rozpo-
czął procedurę, na której rozstrzy-
gnięcie czeka ponad 40 tys. osób. 
W tej liczbie - oprócz byłych funk-
cjonariuszy - jest 8 tys. wdów i 
dzieci pobierających rentę rodzin-
ną. 

 PiS pozbawił ich emerytur 
mundurowych, często doprowa-

Ustawa dezubekizacyjna w Trybunale.  

Sędzia pyta: Co będzie gdy PiS straci władzę. 
https://wyborcza.pl/7,75398,26220729,ustawa-dezubekizacyjna-w-trybunale-sedzia-pyta-co-bedzie-gdy.html 

We wtorek przedstawiciele mundurówki manifestowali przed 
gmachem Trybunału, na którego rozstrzygnięcie czeka ponad 
40 tys. ludzi: byłych funkcjonariuszy oraz wdów i dzieci pobie-
rających po nich rentę rodzinną. 

Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski  

https://oko.press/tk-nowelizacja-kodeksu-karnego-niezgodna-z-konstytucja/
https://oko.press/tk-nowelizacja-kodeksu-karnego-niezgodna-z-konstytucja/
https://oko.press/tk-nowelizacja-kodeksu-karnego-niezgodna-z-konstytucja/
https://oko.press/autor/anna-wojcik/
https://oko.press/autor/anna-wojcik/
https://wyborcza.pl/7,75398,26220729,ustawa-dezubekizacyjna-w-trybunale-sedzia-pyta-co-bedzie-gdy.html
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dzając do ubóstwa, ruiny i życio-
wych tragedii. We wtorek przed-
stawiciele mundurówki manife-
stowali przed gmachem Trybuna-
łu. 
Sąd Okręgowy  
miał wątpliwości 

Ustawa dezubekizacyjna obowią-
zuje od października 2017 r. Za-
kłada obniżki emerytur funkcjo-
nariuszy służb i policjantów, któ-
rzy choć jeden dzień przepraco-

wali w Służbie Bezpieczeństwa, 
instytucji podlegającej komuni-
stycznemu MSW lub specsłuż-

bach MON. Nie ma znaczenia, że 
po pozytywnej weryfikacji przeszli 
do pracy w innych służbach 
mundurowych i służyli wolnej 
Polsce. Niektórzy nawet po 26 lat. 
Sąd Okręgowy w Warszawie jesz-
cze w lutym 2018 r. zwrócił się do 
TK w sprawie dezubekizacji. 
Uznał, że występują „istotne i 
uzasadnione wątpliwości co do 
zgodności wskazanych przepisów 
z Konstytucją RP”. Sąd stwierdził 
też, że działania państwa wobec 
byłych funkcjonariuszy mogą 
mieć „charakter represyjny oraz 
dyskryminacyjny i mogą stanowić 
zaprzeczenie zasady zaufania 
obywateli do państwa”. 
Można się odwołać?  
Niektórzy czekają rok 

Zaraz po wpłynięciu sprawy do 
TK wybrana przez PiS prezes Ju-
lia Przyłębska ogłosiła się prze-
wodniczącą składu orzekającego. 

Przez dwa lata nie wyznaczyła 
terminu rozprawy. 
W końcu pierwsza rozprawa oby-
ła się w lipcu, ale po krótkim po-
siedzeniu szybko ogłoszono kolej-
ne posiedzenie na 18 sierpnia. 
We wtorek sędziowie zadawali 

pytania przedstawicielom proku-
ratury generalnej oraz reprezen-
tującym Sejmu posłom PIS - Ar-
kadiuszowi Mularczykowi i Mar-
kowi Astowi. 
 Już na samym początku 
Mularczyk wyznał szczerze: - Te 
rozwiązanie mogą budzić wątpli-
wości natury konstytucyjnej, w 
świetle obecnie obowiązującej 
konstytucji - mówił. Zaraz jednak 
dodał, że ustawa jest wyrazem 
sprawiedliwości społęcznej, a 
świadczenia byłych funkcjonariu-
szy były nabyte w sposób niegod-
ny. 
 Jego zdaniem praca w 
Służbie Bezpieczeństwa stanowiła 
element zniewolenia społeczeń-
stwa i wolny Sejm ma prawo do 

oceny tamtego okresu. - Ale czy 
bez indywidualnego procesu moż-
na obniżyć emeryturę? - pytał 
jeden z sędziów. - Stworzono 
funkcję odwoławczą. Funkcjona-
riusz który uważa, że został 
skrzywdzony może się odwołać od 
decyzji - mówił Mularczyk 
 Problem w tym że wielu 
pokrzywdzonych nie może docze-
kać się wyroku sądu powszechne-
go , bo sądy w wielu przypadkach 
zawieszają postępowania do cza-

su...rozstrzygnięcia sprawę przez 
Trybunał. 
 Nie pomagają też odwoła-

nia do ministra spraw węwnętrz-
nych i administracji. Niektórzy na 
decyzję ministra czekają już po-
nad rok. 
Państwo totalitarne  
- w ustawie definicji brak 

Sędziowie TK pytali czy ustawa 
dezubekizacyjna karząc niską 
emeryturą za służbę na rzecz to-
talitarnego państwa, zawiera defi-
nicję "państwa totalitarnego". 
Poseł Mularczyk przyznał, że na 
gruncie ustawy takiej definicji nie 
ma. 
 - Innymi słowy można w 
ustawie napisać, że karze się za 
służbę w państwie totalitarnym, 
bez podania definicji państwa 
totalitarnego - mówi jeden z sę-
dziów i dalej pytał. 
 - Czy więc moze przyjść 
nowa władza i ogłosić że w latach 
2015- 2023 ich zdaniem u władzy 
były osoby łamiące konstytucję i 

praworządnmość, które tworzyły 
państwo totalitarne i im też moż-
na zmniejszyć emeryturę?  
 Sędziowie nie mogli też 
zrozumieć dlaczego są karani 
funkcjonariusze za pracę po 1990 
r. już w wolnej Polsce oraz jak to 

możliwe że marszałek Sejmu 
ogłosił niekonstytucyjność PIS-
o w s k i e j 
ustawy, a 
później się 
tego wyco-
fał. 
 O t ó ż 
4 paździer-
nika 2018 r. 
s e j m o w a 
k o m i s j a 
ustawodaw-
cza stwier-
dza (głosami 
posłów PiS), 
że obcięcie 
św ia d c zeń 
za pracę po 
1990 r. jest 

niezgodne z konstytucją. Dzień 
później takie stanowisko wysyła 
do Trybunału Konstytucyjnego 
ówczesny marszałek Kuchciński z 
PiS. 
 Z nieoficjalnych źródeł wie-
my, że Kuchciński złożył swój 
podpis pod pismem do TK bez 
konsultacji z władzami partii. 
Gdy „Wyborcza” napisała, że PiS 
łagodzi dezubekizację, wybuchła 
awantura i Kuchciński wycofał 
pismo z Trybunału dodając że 

dezubekizacja jest jak najbardziej 
zgodna z ustawą zasadniczą. 
 - Trudno powiedzieć czy 

marszałek zmienił zdanie, czy od 
początku było ono takie, jak w 
poprawionej wersji. Skłonny je-
stem powiedzieć ze stanowisko 
marszałka od początku było ta-
kie, jakie ostatecznie podjął - mó-
wił poseł Marek Ast. 
Ustawa dezubekizacyjna.  
Wyrok 11 września 

Zdzisław Czarnecki, szef Federa-
cji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP przyznaje: - Z pytań sę-
dziów wynika, że niektórzy mają 
przynajmniej wątpliwości czy ta 
ustawa jest zgodna z Konstytucją. 
Czekamy jednak z niecierpliwo-
ścią na wyrok, nawet jeśli mieli-
byśmy przegrać. Dopiero bowiem 
po decyzji TK będziemy mogli 
skierować sprawę do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu. I dopiero tam li-
czymy na zakwestionowanie usta-
wy - zapewnia Czarnecki 

 
Wyrok ma zapaść 11 września. 
 

Wojciech Czuchnowski,  
Leszek Kostrzewski  

18 sierpnia 2020 
Gazeta Wyborcza  

(Ciąg dalszy ze strony 33) 
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P 
odzielę się z Wami taką ro-

dzinną anegdotą: Miałem w 
rodzinie stare, zacne mał-

żeństwo. Wujostwo kochane. Cio-

cia była prędka w mowie i działa-
niu, przekorna i co tu dużo mó-
wić, zwyczajnie pyskata. Wuj na-
tomiast był spokojnym i raczej 
spolegliwym facetem. Ale czasem 
zdarzało mu się odpysknąć mał-
żonce. Wtedy na ogół rozmowa 
kończyła się z jej strony propozy-
cją, aby ją w dupę pocałował. A 
wuj ze stoickim spokojem riposto-
wał następująco: ..”a i przy mojej 
warta nie stoi”... Było to eleganc-
kie i dobitne jednocześnie. I choć 
na krótki czas, ale było skutecz-
ne. Ciotka się obrażała, a wuj 
miał chwilę ciszy. 
 Spróbujmy skorzystać w 
praktyce z dobrej radu wuja. I 
odpowiadajmy jego tekstem rzą-
dzącym, którzy nam dupy do ca-
łowania nadstawiają.  
 W świetle zaś najnowszych 
zdarzeń kierujmy tę wujową sen-
tencję także pod adresem na-

szych wybrańców, bo przecież to, 
co zademonstrowali w przeciągu 
ostatnich dwóch tygodni, jest dla 
mnie jednoznacznie z nadstawie-
niem nam własnych dup do cało-
wania.  
 Rewanż z naszej strony 

powinien nastąpić w dniu najbliż-
szych wyborów parlamentarnych. 
To, co piszę, nie jest znęcaniem 
się nad nimi. Jest tylko naturalną 
reakcją na ich zachowania. A za-
chowali się źle – z punktu widze-
nia politycznego, zaś tragicznie z 
punktu widzenia zwykłej ludzkiej 
przyzwoitości. I zapomnieli o 
czymś, co powinno być dla nich 
elementarzem. A elementarz, to 
nic innego, jak prezentowanie 
publicznie takiego samego zda-
nia, jakie ma ich elektorat. Bo ich 
osobiste zdanie nas nie interesu-
je. Mogą je sobie nawzajem pre-
zentować. Byle nie publicznie. I 
nie w naszym imieniu. 
 Przypominam wam, posło-
wie Lewicy – (nie wszyscy, posłów 

Lewicy Razem to nie dotyczy), 

stare, a mądre przysłowie. Pycha 
kroczy przed upadkiem. A wy, 
uczestnicząc w parodii zaprzysię-

żenia, ale także głosując za pod-
wyżką – sobie, pensji poselskiej, 
pokazaliście nam, czyli swojemu 
żelaznemu elektoratowi, gołą du-
pę. Wypięliście ją na nas, doku-
mentując przy okazji, gdzie macie 
ideały lewicowe, równość, posza-
nowanie prawa i tę, cytowaną 
przeze mnie może nazbyt często, 
zwyczajną ludzką przyzwoitość. 
 
Ale pora powrócić do  
początkowego pytania,  
czyli co dalej z nami. 

Myślę otóż, że nadeszła ostatecz-
na pora na uświadomienie sobie, 
że ta lewica, którą mamy, głównie 
dzięki naszym głosom i działa-
niom, w sejmie, czy szerzej, w 
parlamencie, nic w naszej spra-
wie nie załatwi. Nawet jeśli będzie 
od czasu do czasu sygnalizować 
potrzebę rozwiązania naszych 
problemów, to na tym się jej ak-

tywność skończy. Bo przecież, 
skoro złożyli projekt ustawy przy-
wracającej nam nasze prawa, to 
w ich mniemaniu nic więcej nie 
możemy od nich wymagać. Oni, a 
słyszałem już z tamtej strony ta-
kie głosy, uważają, że nie mają 

już żadnego logicznego powodu, 
aby się naszymi sprawami intere-
sować i o nas walczyć. I jest to w 
tej partii (SLD + Wiosna) postawa 
dominująca. I przekłada się na 
styl działania, a raczej brak dzia-
łania przez posłów . Służymy im, 
jako środowisko pokrzywdzone, w 
charakterze listka figowego, uza-
sadniającego rację ich bytu w 
parlamencie. Tak to po prostu 
oceniam. Czy mam pisać jeszcze 
wyraźniej, żeby nie powiedzieć 
bardziej brutalnie? 
 Uważam też, że w dającej 
się przewidzieć przyszłości tak 
zwana Platforma Obywatelska, 
której prorokuję rozpad w ciągu 
najbliższego roku, na pewno nie 
zmieni zdania o nas. Jak też nie 

przyzna się do draństwa, związa-
nego z faktem przeforsowania 
ustawy represyjnej 2009. Podob-
nie PSL, o PiSie nie wspomnę, zaś 
konfederaci i tak zawsze byli nam 
nieprzyjaźni. 
Podsumowując, w tej kadencji  
parlamentu nie możemy liczyć na 

nikogo. 
 
Co nam pozostaje? 

Pozostaje nam, jak to pisałem 
(dwie pisanki temu) tylko sąd. I to 
niekoniecznie krajowy. Choć są 
jaskółki w postaci dwóch korzyst-
nych wyroków II instancji 
(Rzeszów i Kraków), ale dotyczą 
funkcjonariuszy pionu łączności, 
którą i tak prawdopodobnie ku-
charka ma „ułaskawić”. Nas, jako 
funkcjuszy przeklętych nikt nie 
ułaskawi. Chyba, że jednak znaj-
dzie się skład sędziowski w ja-
kimś sądzie apelacyjnym i wykaże 
się odwagą taką, jak sędzia Ma-
rek Przysucha z sądu Okręgowe-
go w Częstochowie. A wyrok ko-
rzystny jest możliwy, o ile rzecz 
jasna skład uzna wyższość prawa 
unijnego nad krajowym.  
 
Zobaczymy. 

Generalnie myślę jednak, że do-
piero TSUE i być może ETPCz, 
będą w stanie nasze krzywdy na-

prawić. Ale dotyczyć to będzie, 
jak myślę tylko tych z nas, którzy 
zostali pokrzywdzenie głównie 
drugą ustawą, tą z 2016 r. Czyli 
tych młodszych. 
 A kostucha nie próżnuje. 
Jest nas coraz mniej, zaś ci, któ-

rzy jeszcze żyją, są w coraz gor-
szej kondycji zarówno fizycznej, 
jak i psychicznej. Zwłaszcza tej 
drugiej. Bo utracili już nadzieję, 
że dożyją dnia, w którym zostaną 
im przywrócone zabrane pienią-
dze. Że dzięki temu odzyskają 
godność i stać ich będzie na cie-
szenie się pogodną starością. 
 A ja Wam wszystkim mó-
wię – nie wolno się załamywać. 
Trzeba trwać. I cierpliwie czekać. 
Tyle lat czekaliśmy, tyle lat było 
tylko gorzej, to w końcu się prze-
wali i wróci jaka taka normal-
ność. Do biedy przez te lata zdą-
żyliśmy się przyzwyczaić. Nic dla 
nas nowego. A perspektywa jest 
mimo wszystko dobra.   
 

Co dalej z Tobą, biedny emerycie mundurowy? 
Piszę ten tekst 18 sierpnia 2030 r o godzinie 12.46 

Nie wiem zatem, czy Julia kucharka już ogłosiła jakąś odpowiedź 
na pytania SO. I szczerze mówiąc, nie ma to dla mnie znaczenia. 
Bo odpowiedź będzie taka, jaką nakaże facet korzystający z jej 
jadłodajni.. Czyli generalnie taka, że choćby wszyscy pokrzywdze-
ni go w... całowali, to nic nie dostaną. Tyle, że propozycja całowa-
nia w... może być obosieczna.  

Marcin Szymański 
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T 
radycją stał się udział dru-
żyny strzeleckiej Koła 
SEiRP w Olsztynie w 

„Otwartych Zawodach Strzelec-
kich organizowanych przez Koło 
„Przeciwlotnik” Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego. 
Zawody, zachowując wszelkie 
profilaktyczne zalecenia i zabez-
pieczenia, przeprowadzono, jak 
zawsze, na bezpiecznej i dobrze 
wyposażonej strzelnicy Ligi 
Ochrony Kraju w Lesie Miejskim 
w Jakubowie/Olsztynie. 

W zawodach wzięło udział 9 dru-
żyn z Olsztyna i Iławy, 27 zawod-
ników, zrzeszonych 9 klubach i 
kołach. 
 
Zawody przeprowadzono w dwóch 
konkurencjach strzeleckich: 

• Karabinek AKM 

• Pistolek Glock 

•  

Drużyna strzelecka Koła SEiRP 
wystąpiła w składzie: 

• Jastrzemski Mirosław 

• Kosarek Paweł 

• Misiak Andrzej 

Zdobywając po raz kolejny  
Drugie Miejsce.  

 

 Indywidualnie wśród senio-
rów „starszych” drugie miejsce 
uzyskał Misiak Andrzej, a trzecie 
Jastrzemski Mirosław. 
Po zakończeniu zawodów, po 
ogłoszeniu wyników, nie odbyło 
się wspólne spotkanie, biesiado-
wanie przy ognisku, pieczenie 

kiełbasek na „kijach” zaostrzo-
nych jak lance ułańskie… A 
wszystko to przyhamował i zaka-
zał COVID-19. 
 Na kolejną stronę zapra-
szam Państwa do oglądu zdjęć z 
„imprezy”. 

 A tam jest Komitet Organi-
zacyjny i jego szef Jerzy Moskal w 

trakcie rejestracji drużyn i podsu-
mowaniu wyników rywalizacji. 
Trzy „najlepsze” drużyny z pucha-
rami i mandalami, a także pano-
rama wszystkich zespołów biorą-
cych udział w rywalizacji. 
 

Dzień Wojska Polskiego 

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 

Od lewej zwycięska drużyna: Jastrzemski Mirosław, Misiak Andrzej, i Kosarek |Paweł.  
Prezes Koła SEiRP w Olsztynie Bogdan Micek  

i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie - Andrzej Leszczyński. 

Komunikat z kwalifikacją ostateczną. 

Zestaw pucharów do zdobycia. Środkowy jest nasz! 



-  38  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XII, nr 8(124)2020 r. 

 

Uczestnicy zawodów na otwarciu imprezy. 

„Najlepsi” seniorzy! 

„Najlepsze” drużyny, od prawej: „Żandarmi”, Koło SEiRP Olsztyn, LOK „Jeziorak” Iława. 

Organizatorzy i prowadzący bezpiecznie zawody. 
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Cele działania: 

1. Aktywizowanie społeczności 

szeroko pojętych środowisk służb 
mundurowych, wokół idei budo-
wy, zorganizowania i prowadzenia 
całodobowego "Domu weterana 
mundurowego Rp"  

2. Wybudowanie, zorganizowanie 

i prowadzenie całodobowego 
"Domu weterana mundurowego 
rp" przeznaczonego dla osób bę-
dących adresatami ustawy z dnia 
18 lutego 1994 r. O zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy 
policji, agencji bezpieczeństwa 
wewnętrznego, agencji wywiadu, 
służby kontrwywiadu wojskowe-
go, służby wywiadu wojskowego, 
centralnego biura antykorupcyj-
nego, straży graniczne oraz usta-
wy z dnia 10 grudnia 1993r. O 
zaopatrzeniu emerytalnym żołnie-
rzy zawodowych oraz ich rodzin, 
których głównym źródłem utrzy-
mania jest emerytura lub renta. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu emerytów, renci-
stów mundurowych, wdów i sie-
rot po zmarłych funkcjonariu-

szach, ze szczególnym uwzględ-
nieniem, adresatów ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. Oraz z dnia 
16 grudnia 2016 r. O zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy policji, 
agencji bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, agencji wywiadu, służby 
kontrwywiadu wojskowego, służ-
by wywiadu wojskowego, central-
nego biura antykorupcyjnego, 

straży granicznej, biura ochrony 
rządu, państwowej straży pożar-
nej i służby więziennej oraz ich 
rodzin. 

 4. Wspieranie i propagowanie 

integracji międzypokoleniowej w 
środowiskach służb munduro-
wych RP.  

5. Aktywizacja środowiska czyn-

nych funkcjonariuszy i żołnierzy 
oraz emerytów i rencistów mun-
durowych RP, członków organiza-
cji pozarządowych, krajowych i 
zagranicznych ośrodków opinio-
twórczych, do działań zmierzają-
cych do zmiany zapisów ustawy z 
dnia 16 grudnia 2016 r. O zmia-
nie ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym funkcjonariuszy policji, 
agencji bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, agencji wywiadu, służby 
kontrwywiadu wojskowego, służ-
by wywiadu wojskowego, central-
nego biura antykorupcyjnego, 
straży granicznej, biura ochrony 
rządu, państwowej straży pożar-
nej i - w pozostałym zakresie cel 
określa §7 statutu 

Od Redakcji: 

W 
 miarę uzyskiwania in-
formacji o działaniach 
Bractwa będą one pu-

blikowane na łamach OBI. Zapra-

szamy Państwa Członków Brac-

twa do publikacji swoich i Brac-
twa oficjalnych opinii, polemik i 
innych tekstów w naszym mie-
sięczniku bez cenzury i z posza-
nowaniem wypowiedzi autorów. 
 Życzymy Bractwu sukce-
sów w realizacji „Celów działania” 
i bezkolizyjnego wejścia w środo-
wisko byłych funkcjonariuszy 
służb mundurowych. 
 
 

W imieniu  
Prezydium Zarządu Oddziału  

Wojewódzkiego 
SEiRP w Olsztynie 

Jerzy K. Kowalewicz 

Stowarzyszenie  
„Bractwo Mundurowe RP” 

 
https://rejestr.io/krs/846902/stowarzyszenie-bractwo-mundurowe-rp?

fbclid=IwAR26bLDj5ZS3Hx1vShLcl-wU6fbgZSQ8Zik7-_Dzpyqj3zPPNjT3DHVQjcI  

Z informacji jakie dotarły do Redakcji, z sieci, z mailów i od in-
nych zaprzyjaźnionych z Redakcją osób, mogę z całą pewnością 
napisać, że tytułowe „Bractwo” już istnieje formalnie. Bez pytania 
o zgodę Kierownictwa, przekopiowuję ze strony www (podana poni-
żej tytułu) zadania i skład kierującego Bractwem zespołu aktywi-
stów. 

Jerzy K. Kowalewicz 

https://rejestr.io/krs/846902/stowarzyszenie-bractwo-mundurowe-rp?fbclid=IwAR26bLDj5ZS3Hx1vShLcl-wU6fbgZSQ8Zik7-_Dzpyqj3zPPNjT3DHVQjcI
https://rejestr.io/krs/846902/stowarzyszenie-bractwo-mundurowe-rp?fbclid=IwAR26bLDj5ZS3Hx1vShLcl-wU6fbgZSQ8Zik7-_Dzpyqj3zPPNjT3DHVQjcI
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Szanowni Państwo! 

C 
zym jest Bractwo Munduro-
we RP? Z całą pewnością 
najszerszą z możliwych for-

muł budowania wsparcia dla na-
szego środowiska. Adresatami 
statutu i programu, a tym samym 
misji Stowarzyszenia Bractwo 

Mundurowe RP, są nie tylko 
mundurowi ale ich najbliżsi, 
przyjaciele i sympatycy nie mają-

cy jakiegokolwiek epizodu ze 
służbą naszemu krajowi. BM RP 
nie jest z całą pewnością organi-
zacją konkurującą czy wchodzącą 
w przestrzeń aktywności związ-
ków, stowarzyszeń emerytów i 
rencistów mundurowych czy też 
Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych. Jesteśmy przeko-
nani, że siła naszego środowiska, 
w tym osób represjonowanych 
ustawami z 2009 i 2016 roku, 
powinna być oparta na różnorod-
ności pomysłów i koncepcji oraz 
poszukiwaniu zupełnie nowych 
sposobów realizacji naszych ce-
lów. Polska naszej młodości, Pol-
ska w której realizowaliśmy zawo-
dowe aspiracje przestała istnieć. 
Nie ma jej i już nigdy nie będzie. 
Reset nie jest możliwy. Rządzący 
dokonali trwałej dekompozycji 
całego systemu. Dlatego tak istot-
na jest nowa droga. 

 Generalne znaczenie ma 
współpraca ukierunkowana na 
wspólny cele, solidarność między-
ludzką oraz międzypokoleniową 
osób i środowisk służących krajo-
wi, bez względu na czas histo-
ryczny. Ten sygnał powinien do-

trzeć także do czynnych zawodo-
wo funkcjonariuszy i żołnierzy. 
Nigdy więcej odpowiedzialności 
zbiorowej, nigdy więcej stygma-
tyzacji i dyskryminacji, podyk-
towanej wzorcem ideologicz-
nym. 

 To co wydarzyło się emery-
tom i rencistom mundurowym, 
wdowom, sierotom po poległych 
oraz zmarłych funkcjonariuszach 
i żołnierzach, może także wyda-
rzyć się Wam. Bractwo będzie 
wspomagało każdego, kto służąc 
krajowi nie dopuścił się przestęp-
stwa, a został poddany represjom 
państwa. Także tych, którzy służą 
aktualnie. To nie oni powinni być 
celem ataków lecz politycy, którzy 
kreują sytuację, w której 

„mundurowi” stają się „łatwym 
celem” i w efekcie najsłabszym 
ogniwem systemu. 
W jaki sposób będziemy budo-
wali więzi i realizowali cele? 

Bractwo mundurowe to organiza-
cja pomocowa, której głównym 
celem jest stworzenie wolontaria-

tu dla środowisk mundurowych a 
także stworzenia Domu Wetera-
na. Szczególnie uwzględniamy 

tutaj pomoc dla objętych ustawa-
mi represyjnymi, lecz nie tyko. 
Po drugie. Nowoczesne środki 
oraz kanały przekazu wartości i 
idei, bliskich każdemu z nas. Po-
kazanie losu funkcjonariuszy 
zniszczonych i niszczonych przez 
polityków. Ukazanie prawdy w 
mediach i skuteczne dotarcie z tą 
prawdą do środowisk munduro-
wych poza granicami kraju. 
 Po trzecie. Przeprowadzenie 
„inwentaryzacji” danych na temat 
ofiar represji państwa. Te działa-
nia będziemy opierać na Zespole 
specjalistów, który zostanie po-
wołany do końca roku. Jego ce-
lem będzie przeprowadzenie rze-
telnego śledztwa i opublikowanie 
jego efektów w formie wydaw-
nictw książkowych i elektronicz-
nych na całym świecie. 
 Po czwarte. Bractwo Mun-
durowe nigdy nie zaakceptuje 

kompromisu z politykami, którzy 
dopuścili się zbrodni parlamen-
tarnej i uchwalili akt quasi praw-
ny, na skutek którego dziesiątki 
tysięcy funkcjonariuszy, żołnierzy 
i ich rodzin, zostało wykluczo-
nych z życia społecznego oraz 

pozbawionych stabilizacji ekono-
micznej, a nieznana ich liczba 
straciła zdrowie i życie. 
Po piąte. Doraźna lub długotermi-
nowa współpraca ze środowiska-
mi politycznymi, musi zostać 
oparta na jasnych i przejrzystych 
zasadach, korzystnych dla środo-
wiska mundurowych. 
 Po szóste. Komisja Euro-
pejska stojąca na straży trakta-
tów unijnych, których fundamen-
tem jest Karta Praw Podstawo-
wych, zaniechała działań, do któ-
rych została powołana. Zmierza-
my do wywołania skutków praw-
nych w stosunku do KE by za-
przestała uchylania się od obo-
wiązku stania na straży praw i 
wolności człowieka i obywatela, a 

w szczególności mundurowych 
represjonowanych przez państwo 
polskie.. 
 Nie jesteśmy politykami. 
Nie będziemy próbować nimi być, 
ale chcemy współpracy ze środo-
wiskami politycznymi i organiza-
cjami pozarządowymi podzielają-

cymi nasze poglądy, że najważ-
niejszą wartością jest przestrze-
ganie wartości konstytucyjnych, 

a w szczególności równość wobec 
prawa, ochrona praw nabytych i 
zakaz wszelkiej dyskryminacji a 
także apolityczność służb mun-
durowych. 
 Po ósme. Nie jesteśmy za-
interesowani uwikłaniem Bractwa 
w konflikty wewnątrzśrodowisko-
we, jak też bezprzedmiotowym 
dyskursem. 
 Po dziewiąte. Każda osoba 
mająca epizod w służbie dla kra-
ju, najbliżsi takich osób i sympa-
tycy naszych działań, stają się dla 
nas częścią Bractwa Tym samym 
będziemy stawać w obronie ich 
godności i praw. 
 Każde naruszenie prawa w 
stosunku do członków i sympaty-
ków Bractwa, bez względu na to 
czy będzie ono godziło w sferę 
cywilną lub karną, spotka się z 
natychmiastowym działaniem 
prawnym. 

 Każde działanie i aktyw-
ność w przestrzeni społecznej 
zaczyna się od małego kroku. Ten 
krok został uczyniony. Cała resz-
ta zależy od tego czy zdołamy się 
wznieść poza stereotypy i uprze-
dzenia. Poza schematy, które w 

dzisiejszym społeczeństwie i w 
całym dzisiejszym systemie spo-
łeczno-politycznym po prostu się 
nie sprawdzają. 
 Jeżeli wierzysz, że wczoraj-
szy dzień został bezpowrotnie 
stracony, lecz jutro może wyda-
rzyć się wszystko co najlepsze dla 
nas, naszych rodzin i przyjaciół 
zostań jednym z nas. 

Zapraszamy! 
(-) Zarząd Bractwa Mundurowego RP 

Przydatne linki: 
Bractwo Mundurowe RP – Strona 
główna WWW 

Bractwo Mundurowe RP – Facebook 

O bractwie (Statut. Władze. Członko-
wie Honorowi. Deklaracje. Zespół 

Prasowy) 
 
 

Bractwo Mundurowe RP 
https://www.facebook.com/notes/bractwo-mundurowe-rp/bractwo-mundurowe-rp/3544149518948602/ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbractwomundurowerp.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VCCMlG2gmK68SZjOgTdzQ8lUBIW1hjeHe-cMb-7_b9pBDLqlpZF_Eiwo&h=AT0bZugRQtRpxu12Cn9PAp96_gMb2y5t0SaQA9E3UaMcpAb4bLSbVPyP0zBwf9cvZsyAkg_G2i5DNVYb2fN3jhoasg6lpNcqsPLZIbvZf0Hxllutw6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbractwomundurowerp.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VCCMlG2gmK68SZjOgTdzQ8lUBIW1hjeHe-cMb-7_b9pBDLqlpZF_Eiwo&h=AT0bZugRQtRpxu12Cn9PAp96_gMb2y5t0SaQA9E3UaMcpAb4bLSbVPyP0zBwf9cvZsyAkg_G2i5DNVYb2fN3jhoasg6lpNcqsPLZIbvZf0Hxllutw6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbractwomundurowerp.pl%2Fwstap-do-bractwa%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Ji0rJGCnnQa--0L7E-M4I9j59vZ2X-qVyFbwN449zdyatsM6QbrUQQJs&h=AT3iNj6Y4GNPm2UhMt4c0nomU3lAyoz2IyyKLmYAFdqRwknRchDiTuuoyD1uSDkOF_Wjqnkxdrg23TbuWtJdy57jIQDoZZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bractwomundurowerp.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MaBwGdkTP2xz3wLyNGFE8IbxKXF0E7MNZiG0EbIAw5E9wVK0NVD6YR-w&h=AT0Zfyl9bgtNY5zvQDKkdP3O0_NSIZu7SEMtx9Chlv5JyyKfljmBlUkXpMawplfN97EJ9QKiCLr1H7qiXLBOuELNCYkLk7bQuo1g_nlitsguUe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bractwomundurowerp.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MaBwGdkTP2xz3wLyNGFE8IbxKXF0E7MNZiG0EbIAw5E9wVK0NVD6YR-w&h=AT0Zfyl9bgtNY5zvQDKkdP3O0_NSIZu7SEMtx9Chlv5JyyKfljmBlUkXpMawplfN97EJ9QKiCLr1H7qiXLBOuELNCYkLk7bQuo1g_nlitsguUe
https://www.facebook.com/BractwoMunduroweRP
https://bractwomundurowerp.pl/o-bractwie/?fbclid=IwAR021COicuxRsI0BD5qkYJRLQfdAsECLYXipf55hRq1pEEWFOfr9BnimdXU
https://bractwomundurowerp.pl/o-bractwie/?fbclid=IwAR021COicuxRsI0BD5qkYJRLQfdAsECLYXipf55hRq1pEEWFOfr9BnimdXU
https://bractwomundurowerp.pl/o-bractwie/?fbclid=IwAR021COicuxRsI0BD5qkYJRLQfdAsECLYXipf55hRq1pEEWFOfr9BnimdXU
https://www.facebook.com/notes/bractwo-mundurowe-rp/bractwo-mundurowe-rp/3544149518948602/
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Z 
 trudnym sąsiadem w jed-
nym z podkarpackich mia-

steczek walczy już drugie 
pokolenie. Konflikt rozpoczął się 
prawie 40 lat temu. Któregoś 

dnia sąsiad postawił na drodze 
należącej do skarbu państwa 
płot, utrudniając dostanie się do 
posesji pozostałym mieszkańcom. 
Wkrótce płot zamienił na metalo-
wą bramę. Sprawa była już wtedy 
w sądzie. – Sąd zadziałał bardzo 
szybko. Nakazał sąsiadowi usu-
nąć bramę, ale ten odwołał się od 
wyroku, a brama została – opo-
wiada pani Hanna, której rodzice 
od początku wciągnięci są w kon-
flikt z sąsiadem. 
 Sąd wyższej instancji sta-
nął po stronie mieszkańców, ale 
sąsiad ani myślał usuwać bramę. 
Wykorzystując znajomości, odsu-
wał w czasie realizację wyroku. 
Dopiero po 10 latach batalii, bra-
my pozbył się komornik. – Nie 
zakończyło to naszych proble-
mów. Po śmierci sąsiada, życie 
zaczął utrudniać nam jego syn. 
Nie tylko, śladem ojca, dokonuje 

samowoli budowlanych na dział-
ce należącej do skarbu państwa, 
ale wciąż nasyła na nas kontrole. 
Wezwał straż pożarną, by spraw-
dziła, czy drewno na opał, które 
złożyliśmy pod domem, nie zagra-
ża pożarowi jego budynku. We-

zwał miejskie instytucje, by 
sprawdziły, czy teren naszej pose-
sji nie jest zbyt pochyły. Uważał, 
że deszczówka może spływać na 
jego posesję i zagrażać mu powo-
dzią. Pod byle pretekstem wzywa 
policję. Wszyscy rozkładają ręce, 
nie ma na niego rady – mówi pani 
Hanna. 
 
Parkingowy stróż 

Trudny sąsiad urzęduje też w 
łódzkim. Z dnia na dzień stał się 
parkingowym stróżem. – Od lat 
parkowaliśmy samochody wzdłuż 
chodnika. Sąsiad też. Nagle za-
częło mu to przeszkadzać. Się-
gnął za telefon i zaczął wydzwa-
niać na policję i straż miejską. 
Posypały się mandaty. Sam zo-

stałem ukarany kwotą 100 zł. 

Zawnioskowaliśmy do spółdzielni 
o budowę nowych miejsc parkin-

gowych, bo nie było gdzie zosta-
wiać aut. Po roku doczekaliśmy 
się parkingu. Problem nagminne-

go wzywania straży miejskiej jed-
nak nie zniknął, bo sąsiad zna-
lazł inny sposób działania. Teraz 
wzywa służby, gdy na parkingu 
pojawi się nieznane mu auto. Nie 
ma mowy, by zaparkował ktoś z 
rodziny czy znajomy. Parking ma 
być tylko dla mieszkańców i ko-
niec – mówi pan Zdzisław. 
 
Hałas, śmieci, szczekające psy 

Trudni sąsiedzi mogą trafić się w 
bloku, mogą w domach jednoro-
dzinnych. Od tego, gdzie miesz-
kają, zależy podłoże konfliktu. – 
W przypadku budynków wieloro-
dzinnych, czyli bloków, zdarzają 
się zgłoszenia, które dotyczą np. 
uciążliwego hałasu, szczekające-
go psa czy zaśmiecania klatki 
schodowej. Natomiast w przypad-
ku mieszkańców domów jednoro-
dzinnych konflikty sąsiedzkie 
dotyczą między innymi granic 

między działkami czy budowy 
ogrodzenia dzielącego obie pose-
sje – mówi podkomisarz Ewelina 
Wrona z zespołu prasowego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Rzeszowie. 
 Policja nie prowadzi staty-

styk na temat tego, ile razy inter-
weniuje z powodu trudnych są-
siadów. Ale nawet jeśli by to robi-
ł a ,  t o  n i e  p o k a ż e 
w pełni zjawiska. Wielu sąsiadów 
straciło wiarę, że interwencje co-
kolwiek dadzą i w ogóle nie wzy-
wa służb, inni wykręcają telefon 
straży miejskiej. Waldemar Fory-
siak ze Straży Miejskiej we Wro-
cławiu mówi, że najwięcej skarg 
dotyczy psów: za głośno i za czę-
sto szczekają, są puszczane lu-
zem lub ich właściciele zapomi-
nają po nich posprzątać. Są też 
skargi na głośne libacje. – Często 
dotyczy to osób z „marginesu 
społecznego”, lokatorów komu-
nalnych mieszkań. Organizują 
imprezy w mieszkaniu, zaprasza-

ją gości i wspólnie spożywają al-

kohol, głośno się zachowując. Nie 
dbają o mienie wspólnoty miesz-
kaniowej. Do takich spotkań do-
chodzi w godzinach nocnych – 
mówi Waldemar Forysiak. Zda-
rzają się też interwencje związane 
z trudnym sąsiadem, którego pa-
sją jest zbieranie śmieci, zdarzają 

się i takie dotyczące głośno ba-
wiących się dzieci. 
 
Stalking w wykonaniu sąsiadów 

Trudni sąsiedzi są irytujący, ale 
mogą być też niebezpieczni. O 
tym, jak bardzo, przekonała się 
pani Bożena Wołowicz, emeryto-
wana nauczycielka pochodząca z 
okolic Dębicy na Podkarpaciu. W 
2010 roku kobieta sprzedała dom 
sąsiadujący ze swoją posesją. 
Trzy lata później rozpoczął się jej 
koszmar. W petycji napisanej do 
prokuratora generalnego, pod 
którą podpisali się „obywatele RP 
i internauci”, można przeczytać, 
że sąsiedzi nagminnie grozili ko-
biecie śmiercią, wyzywali, zaśmie-
cali jej posesję, rzucali w kierun-
ku jej domu petardy, dokonywali 
napaści fizycznych. 
 A żeby jeszcze bardziej 
utrudnić sąsiadce życie, złożyli 
kilkaset zawiadomień na policję o 
popełnieniu przestępstwa na te-
renie całej Polski, powołując pa-

nią Bożenę Wołowicz na świadka 
i zmuszając do licznych podróży. 
Pani Bożena, ze względu na stan 
zdrowia i poczucie zagrożenia, 
wyprowadziła się z własnego do-
mu. Sprawą zajął się sąd. Po kil-
ku latach batalii, w lutym 2019 

roku, trzyosobowa rodzina prze-
śladowców została skazana za 
nękanie, groźby karalne i niszcze-
nie mienia sąsiadki. Oskarżeni 
odwołali się od wyroku i dalej 
nękali kobietę. 
 W czerwcu 2020 roku Sąd 
Rejonowy w Dębicy skazał rodzi-
nę na 1,5 roku bezwzględnego 
więzienia. Koszmar emerytowanej 
nauczycielki nadal trwa, bo od 
wyroku sąsiedzi mogą się jeszcze 
odwołać. Pani Bożena Wołowicz 
jest pewna, że to zrobią. 
 
Sposób na trudnego sąsiada 

Trudny sąsiad potrafi latami 
uprzykrzać życie, nic nie robiąc 
sobie z interwencji stróżów pra-
wa. Jest jednak kilka sposobów 

(Ciąg dalszy na stronie 42) 

Jak sobie poradzić z trudnym sąsiadem? 
https://wyborcza.pl/7,155287,26217693,uwazaj-na-trudnego-sasiada-jak-sobie-z-nim-poradzic-sposoby.html 

Trudny sąsiad żywi się krzywdą innych. Potrafi latami wciągać w 
konflikty, uprzykrzać życie i nigdy nie brakuje mu na to pomy-
słów. Rujnuje zdrowie sąsiadów, doprowadzając ich na skraj osta-
teczności i drenując ich portfele ciągłymi bataliami w sądzie. 

Justyna Sobolak 

https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,19601976,prawda-czy-mit-pelnia-sprzyja-szalenstwu.html#anchorLink
https://wyborcza.pl/7,155287,26217693,uwazaj-na-trudnego-sasiada-jak-sobie-z-nim-poradzic-sposoby.html
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na to, by go ujarzmić, a przy-
najmniej spróbować zapewnić 
sobie względny spokój. Uwaga! 
Można też doprowadzić do eksmi-
sji trudnego sąsiada, jeśli wynaj-
muje nieruchomość, lub do 
sprzedaży lokalu, jeśli jest jego 
właścicielem. 
 Czasami wystarczy kilku-
krotne wezwanie policji lub straży 
miejskiej, by sąsiad nabrał nieco 
ogłady. Jeśli jednak stróże prawa 

nie działają na trudnego sąsiada 
odstraszająco, będzie trzeba szu-
kać innych sposobów. W zależno-

ści od przyczyny konfliktu, jest co 
najmniej kilka opcji. 
 
1. Wezwij mediatora. Jeśli za-
mieszkujesz wspólną przestrzeń z 
sąsiadem, spróbuj mediacji. Po-
dobno sprawdza się we wszyst-
kich rodzajach sporów. Warto 
skorzystać z niej przed wniesie-
niem sprawy do sądu. – Z media-
cji zawsze warto skorzystać, aby 
wypracować satysfakcjonujące 
obie strony porozumienie lub 
chociaż sprawdzić, czy na pewno 
nie da się już w tej materii nic 
zrobić i jest się skazanym na roz-
strzygnięcie konfliktu przez sąd. 
Mediacja w znacznym stopniu 
ogranicza czas i koszty, jakie po-
chłonie postępowanie sądowe – 
mówi mediatorka Marzena Korze-
niewska ze Stowarzyszenia Me-
diatorów PACTUS. Mediatora mo-
żemy wezwać sami, może to za 

nas zrobić członek rodziny. Waż-
ne, by na rozmowy zgodziły się 
wszystkie strony konfliktu. 
 – Mediator nie opowiada 
się za żadną ze stron, nie angażu-
je się w konflikt i nie ma żadnego 
znaczenia, kto skierował sprawę 

do mediacji. Mediator pomaga 
wypracować własne koncepcje 
rozwiązania sporu. Uczestnicy 
mediacji sami decydują, czy chcą 
w niej uczestniczyć i wiedzą, że 
na każdym etapie postępowania 
mediacyjnego mogą z mediacji 
zrezygnować – mówi Marzena 
Korzeniewska. 
 Ile kosztuje mediacja? 
Stawki są różne. W przybliżeniu, 
jeśli mediacja jest skierowana z 
sądu, to, zgodnie z rozporządze-
niem wynosi 150 zł za pierwsze 
spotkanie i 100 zł za kolejne w 
przypadku sporów niematerial-
nych, nie więcej jednak niż 450 
zł, oraz 1 proc. wartości sporu, 
ale nie więcej niż 2 tys. zł w przy-
padku sporów materialnych. – 

Koszty mediacji tak zwanej 

umownej są ustalane przez dany 
ośrodek mediacyjny czy konkret-
nego mediatora, nie są, jak mi się 
wydaje, wiele wyższe od stawek z 
rozporządzenia – mówi mediator-
ka. 
 
2. Ocet, cytryna, lawenda i ul-

tradźwiękowy odstraszacz – 
sporo problemów sprawić mogą 
koty mieszkające po sąsiedzku. 
We Wrocławiu kot wyjadał rybki z 
oczka wodnego sąsiada. Poszko-

dowany prosił właściciela kota o 
pilnowanie zwierzaka, wzywał 
straż miejską, ale nie przynosiło 

to rezultatu. Rybki znikały jedna 
po drugiej. 
 Sprawa trafiła do sądu. 
Właściciel kota został uznany za 
winnego „niezapewnienia pełnego 
nadzoru nad zwierzęciem” i ska-
zany na naganę. Odstąpiono od 
wymierzenia kary finansowej. 
Zanim trudnego kota zabierze się 
do sądu, warto spróbować od-
straszyć go zapachami. Koty nie 
lubią aromatu cytryny i octu – 
zaleca się skropienie nimi trawni-
ka. Czworonogi nie znoszą rów-
nież zapachu lawendy i ruty zwy-
czajnej – zasadzone w ogródku 
czy na tarasie, powinny działać 
odstraszająco. Jeśli zapachy nie 
pomogą, z pomocą przychodzą 
nowoczesne urządzenia. Za nieco 
ponad 150 zł kupić można ultra-
dźwiękowe odstraszacze. Zainsta-
lowana w nich fotokomórka wy-
krywa ruch zwierząt i emituje 

niesłyszalne dla ludzkiego ucha 
dźwięki, które działają dezorien-
tująco na koty. 
 
3. Wycisz ściany. Trudny są-
siad, to też sąsiad hałaśliwy. Mo-
że urządzać głośne libacje, mieć 

bardzo donośny głos albo proble-
my ze słuchem i zbyt mocno pod-
kręcać odbiornik radia czy telewi-
zor. Może też chodzić po domu w 
obcasach, butach na koturnie czy 
drewniakach – może wszystko, w 
końcu to trudny sąsiad. Prośby, 
wzywanie administratorów, opła-
canie ekspertyz oceniających po-
ziom hałasu zwykle są tylko stra-
tą czasu. Jeśli masz dosyć hała-
śliwego sąsiada, wyciszyć własne 
mieszkanie. – Dźwięki takie jak 
rozmowa, muzyka, śpiew, telewi-
zor możemy skutecznie niwelo-
wać izolacją o dużej gęstości od 
swojej strony i działać ona będzie 
i na dźwięki generowane przez 
sąsiada, i przez nas. Przy użyciu 
dobrej jakości izolatora możemy 

uzyskać poprawę nawet do 80 

proc. w stosunku do pierwotnego 
problemu – mówi Anna Fuchs z 
Wycziszamy.net. 
 
4. Czas na sąd – jeśli na sąsiada 
nie działają prośby, skutku nie 
przynoszą mediacje ani zakupio-
ne urządzenia czy dokonane in-
westycje, czas na sąd. Za co mo-
żesz pozwać sąsiada? 

• a) Za hałas – niezależnie od 

tego, jakie ma źródło (dzieci, 

pies, radio, telewizor, krzyk) i 
niezależnie od pory dnia. 
Zgodnie z kodeksem wykro-
czeń, „kto krzykiem, hałasem, 

alarmem lub innym wybry-
kiem zakłóca spokój, porzą-
dek publiczny, spoczynek 
nocny albo wywołuje zgorsze-
nie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ogra-
niczenia wolności albo grzyw-
ny”. W 2004 roku sąd w 
Gdańsku skazał ojca dwójki 
dzieci wieku 1,5 i 3 lat za nie-
właściwie sprawowany nadzór 
nad pociechami, które hała-
sem zakłóciły spokój sąsia-
dów. Dzieci skakały i głośno 
krzyczały i robiły to przez 
dłuższy czas w ciągu dnia. 
Ich zabawy kosztowały ojca 
100 zł. W 2018 roku Sąd Re-
jonowy w Legionowie wymie-
rzył natomiast karę grzywny 
w wysokości 200 zł mężczyź-
nie, który zakłócał spoczynek 

nocny poprzez słuchanie gło-
śnej muzyki i głośne krzyki. 

• b) Złośliwe niepokojenie – ka-

ra może czekać sąsiada, który 
niepokoi nas listami, głuchy-
mi telefonami. – Jeśli konflikt 
sąsiedzki przybiera postać 
złośliwego niepokojenia, pole-
gający na zakłóceniu spokoju 

lub innych zachowaniach wy-
prowadzających pokrzywdzo-
nego sąsiada z równowagi 
psychicznej np. wysyłanie 
przykrych listów, głuche tele-
fony, pukanie do drzwi i ucie-
kanie, wówczas mamy do czy-
nienia z popełnieniem przez 
sąsiada wykroczenia złośliwe-
go niepokojenia drugiego czło-
wieka, czyn taki jest zagrożo-
ny karą ograniczenia wolno-
ści, grzywny do 1500 złotych 
albo karze nagany – mówią 
eksperci prawni Avalio, firmy 
oferującej porady prawnicze. 

• c) Uporczywe nękanie, czyli 

stalking – jeśli sąsiad nie za-
przestaje w swoich działa-

(Ciąg dalszy ze strony 41) 

(Ciąg dalszy na stronie 43) 
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niach, stale nas nęka, wów-
czas możemy mówić o stalkin-
gu. – W przypadku zachowa-
nia sąsiada, które wypełniało-
by znamiona czynu zabronio-
nego tzw. stalkingu określone-
go w art. 190a kodeksu kar-
nego, polegającego na upo-
rczywym nękaniu, wówczas 
sankcja za tego rodzaju czyn 
to kara pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8. Warto 

zwrócić uwagę, że aby zacho-
wanie mogło być uznane za 
stalking, nękanie przez spraw-

cę musi być uporczywe, a za-
tem polegać na nieustannym 
oraz istotnym naruszaniu pry-
watności innej osoby oraz na 
wzbudzeniu w pokrzywdzo-
nym uzasadnionego okolicz-
nościami poczucia zagrożenia 
– przypominają eksperci praw-
ni Avalio. 

• d) Za naruszenie naszych 

dóbr – prawnicy Avalio przy-
pominają, że trudnego sąsiada 
można pozwać także za naru-
szenie naszych dóbr osobi-
stych. – Sąsiad, który jest po-
krzywdzony może złożyć do 
sądu powództwo o ochronę 
dóbr osobistych. Jest to pro-
ces cywilny. W razie dokona-
nego przez sąsiada narusze-
nia, sąsiad pokrzywdzony mo-
że żądać, żeby osoba, która 

dopuściła się naruszenia, do-

pełniła czynności potrzebnych 
do usunięcia jego skutków, w 
szczególności złożyła oświad-
czenie odpowiedniej treści i w 
odpowiedniej formie np. w 
postaci oficjalnych przeprosin. 
Sąsiad pokrzywdzony może 
również żądać zadośćuczynie-
nia pieniężnego lub zapłaty 
odpowiedniej sumy pieniężnej 
na wskazany cel społeczny – 
przypominają prawnicy. 

 
Eksmisja sąsiada lub przymuso-

wa sprzedaż nieruchomości 

Jeśli trudny sąsiad wynajmuje 

mieszkanie, a jego zachowanie 
mocno daje się we znaki, można 
spróbować doprowadzić do jego 
eksmisji. – Zgodnie z art. 13 
ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny, jeżeli lokator wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy prze-
ciwko porządkowi domowemu, 
czyniąc uciążliwym korzystanie z 
innych lokali w budynku, inny 
lokator lub właściciel innego lo-
kalu w tym budynku może wyto-
czyć powództwo o rozwiązanie 
przez sąd stosunku prawnego 
uprawniającego do używania lo-
kalu i nakazanie jego opróżnienia 
– przypominają prawnicy z Ava-
lio. 
 Prawnicy przypominają też, 
że jest sposób na właścicieli loka-
li. – Ustawa o własności lokali, 
która określa sposób ustanawia-

nia odrębnej własności samo-
dzielnych lokali mieszkalnych, 
lokali o innym przeznaczeniu, 
prawa i obowiązki właścicieli tych 
lokali oraz zarząd nieruchomo-
ścią wspólną, przewiduje w art. 
16 możliwość przymusowej sprze-
daży lokalu, jeśli między innymi 
właściciel lokalu wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy prze-
ciwko obowiązującemu porządko-
wi domowemu albo przez swoje 
niewłaściwe zachowanie czyni 

korzystanie z innych lokali lub 
nieruchomości wspólnej uciążli-
wym. W takiej sytuacji wspólnota 

mieszkaniowa może w trybie pro-
cesu żądać sprzedaży lokalu w 
drodze licytacji na podstawie 
przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego o egzekucji z nierucho-
mości – przypominają prawnicy. 
 Sięganie do narzędzi praw-
nych zaleca się zawsze wtedy, 
kiedy rozmowa czy negocjacje nie 
przyniosą oczekiwanego skutku. 
Konflikt trzeba wygaszać, a nie go 
eskalować. Sądy powinny być 
traktowane jako ostateczna droga 
do rozwiązania konfliktu. Procesy 
mogą ciągnąć się latami i mocno 
uderzać po kieszeni, a ich roz-
strzygnięcie nie zawsze jest satys-
fakcjonujące. 
 

Justyna Sobolak 
20 sierpnia 2020  

(Ciąg dalszy ze strony 42) 

Jakie przepisy regulują 
reklamacje usług tury-
stycznych ? 

Od 1 lipca 2018 r wprowa-
dzono nowe przepisy ustawą z 
dnia 24 listopada 2017 roku o 
imprezach turystycznych i po-

wiązanych usługach turystycz-
nych. Wprowadziła ona szereg 
nowych korzystnych rozwiązań 
dla konsumentów. Dzięki temu 
dochodzenia roszczeń przez kon-
sumentów będzie prostsze.  

 
Jakie zmiany wprowadziła 

nowa ustawa o usłu-
gach turystycznych? 

Zasadniczo wydłużyła okres 
składania reklamacji. Dotyczy to 
usług wykupionych po 1 lipca 
2018 roku. Obecnie czas wynosi 
3 lata, a w przypadku reklamacji 
można składać reklamację nie 
tylko do organizatora wyjazdu, 

ale także do agenta sprzedające-
go wycieczkę. Istotne zmiany 
dotyczą czasu rozpoznania rekla-

macji. Według stanu prawnego 
przed 01.07.2018 r czas rozpo-
znania reklamacji wynosił 30 dni 
licząc od dnia dostarczenia re-
klamacji, obecnie po 1.07 lipca 
2018 r nie ma maksymalnego i 

minimalnego czasu w którym 
biuro podróży ma odpowiedzieć 
na nasze pismo reklamacyjne. 

 

Jakie prawa przysługują 
poszkodowanym ? 

Turystom przysługują trzy 
niezależne od siebie roszczenia 
są to : 

• obniżenie ceny usługi (wtedy 

gdy jakość świadczonych 
usług jest niższa od tej za-
gwarantowanej w umowie), 

• odszkodowania (gdy jakość 

świadczonych na skutek nie-

zgodności usług z umową lub 
ich niewykonania, turysta 
będzie zmuszony ponieść nie-

planowane wydatki np.: pod-
czas podróży zaginął bagaż, a 
turysta musiał dokonać zaku-
pu dodatkowo ubrań,  

• zadośćuczynienia: (doznane 

niedogodności w sferze psy-
chicznej w związku z utratą 
bagażu, turysta doznał pogor-
szenia samopoczucia i miał 
zepsuty cały urlop ) 
 
Turysta ma prawo rozwiązać 

umowę, gdy niezgodność usług 
ma wpływ na realizację imprezy 
turystycznej, a organizator nie 
zdoła tej niezgodności usunąć w 
rozsądnym terminie wskazanym 
przez turystę. 

 
 

(Ciąg dalszy na stronie 44) 

REKLAMACJE USŁUG TURYSTYCZNYCH 
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Czy w przypadku proble-

mów z transportem po-
wrotnym, spoczywa 
obowiązek na organi-
zatorze zapewnić po-
wrotny środek trans-
portowy oraz zakwate-
rowanie ? 

Organizator ma obowiązek 
zapewnić niezwłocznie powrót 
takim samym środkiem transpor-

tu, a jeżeli jest to niemożliwe, 
ponosi on koszty niezbędnego 
zakwaterowania turysty przez 
okres 3 nocy. Należy dodać, że 
odpowiedzialności organizatora 

nie wyłączają problemy technicz-
ne samolotu lub problemy z jego 
załogą czy też jej brakiem, podob-
nie jak w wypadku gdy jest spóź-
niony odlot  

 

5 Jaki jest termin 
przedawnienia  

roszczeń ? 
Od 1 lipca poszkodowani tu-

ryści mają trzy lata na dochodze-
nie roszczeń, uprzednio przed 
wejściem nowej ustawy okres ten 
wynosił 30 dni od zakończenia 
imprezy turystycznej. Był to ter-
min zawity, niezachowanie tego 
terminu skutkowało przedawnie-
niem roszczeń. 

 

Jaki obecnie jest ter-
min zgłoszenia re-

klamacji usługi 
turystycznej ? 

Jak już wcześniej wspomnia-
łem na podstawie art. 50 pkt.4 
ustawy wskazanej powyżej usta-
wy, roszczenia spowodowane nie-
zgodnością usługi, przedawniają 
się z upływem 3 lat. 

 

Do kogo zgłaszać  nale-

ży reklamację? 
Podstawowa zasada, to 

reklamację zgłaszamy do  organi-
zatora turystyki a wynika to z art. 
48 pkt 1, lub na podstawie art. 
51 nowej ustawy do agenta tury-
stycznego za pośrednictwem, któ-
rego zakupiliśmy usługę. Nadto 
możemy zgłaszać  reklamację do 
przedsiębiorcy ułatwiającego na-
bywanie powiązanych usług tury-
stycznych, bądź dostawcy usług 
turystycznych w zależności od 
przedmiotu reklamacji.  

Termin rozpoznania re-
klamacji biura podróży podają w 

swoich regulaminach do, których 
zachęcam zaglądnąć prze podpi-
saniem umowy na usługę, albo-
wiem bardzo często regulamin 
stanowi integralną część umowy.  

(Biura w własnych regulaminach 
podają różne terminy rozpoznania 
reklamacji ) Jeżeli biuro jednak 
nie określa czasu odpowiedzi na 
reklamację warto wyznaczyć ter-
min np. 30 dni w naszym zgłosze-
niu. 

WAŻNE; 
Wniesienie reklamacji do 

agenta jest uznawane również za 
datę wniesienia reklamacji wy-

cieczki, czy innej usługi turystycz-
nej do organizatora turystyki. 
Zgodnie z art. 50 pkt. 2 organiza-
tor jest zobowiązany do nie-
zwłocznego wypłacenia odszko-
dowania lub wypłaty zadośćuczy-
nienia podróżnemu turyście. 

 
Co nie możemy  
reklamować? 

Reklamacji nie podlega każda 
sytuacja w której winę za nie-
zgodność ponosi podróżny np.: 

jeżeli podróżny odmawia 
udziału we wspinaczce górskiej ze 
względu na stan zdrowia, czy rej-
sie statkiem ze względu na choro-
bę lokomocyjną , 

- wina za niedogodność loso-
wą np.; EPIDEMIA, ATAK TER-
RORYSTYCZNY, ZAWIROWANIA, 
POGODOWE, np. silne ulewy, 
trzęsienie ziemi (do organizatora 
nie możemy występować o od-
szkodowania) często te sytuacje 
wyłączające odpowiedzialność 
organizatora wymienia on w swo-

ich umowach lub regulaminie, 
który jest załącznikiem do umo-
wy. 

 

 Dlatego przed podpisaniem umo-
wy należy ją starannie przeczy-
tać,  a w sytuacjach wątpliwych 
skonsultować z Powiatowym/
Miejskim Rzecznikiem Konsumen-
tów. 

 

W jakiej formie składa-
my reklamację? 

Reklamację najlepiej jest 
złożyć w formie pisemnej, w biu-
rze organizatora, lub agenta u 
którego zawieraliśmy umowę, 
bądź przesłać listem poleconym 
ze zwrotnym potwierdzeniem od-
bioru.  Możemy znaleźć formularz 
wzoru  reklamacyjnego na stro-
nach internetowych UOKIK, bądź 
udać się do Powiatowego/
Miejskiego Rzecznika Konsumen-
tów w miejscu zamieszkania . 
Rzecznik udzieli bezpłatnej pomo-
cy prawnej.  

Ponadto możemy udać 
się do Regionalnego Ośrodka 
Konsumenckiego w Olsztynie , 

Ośrodek ten znajdziemy przy ul. 
Tarasa Szewczenki 1 tel. 
605335404 lub wysłać e-maila 
biuro@dlakonsumentaolsztyn.pl. 

 

Czy oprócz Regionalne-
go Ośrodka Konsu-
menckiego w Olsz-
tynie istnieją Punk-
ty Porad Prawnych 
w sprawach konsu-
mentów.? 

 

Na terenie kraju zostało 
utworzonych 10 Regionalnych 
Ośrodków Konsumenckich tj. 

Olsztynie, Puławach, Busko 
Zdrój, Częstochowa, Katowice, 
Łomża, Siemiatycze, Tarnobrzeg, 
Wrocław i Żory. 

 

Opracował  
Zenon Królik – 

Koordynator Regionalne-
go Ośrodka Konsumenc-
kiego w Olsztynie  

Akwarele  
Stefana Fiedorowicza 

z Bartoszyc. 

mailto:biuro@dlakonsumentaolsztyn.pl
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W 
 dniu 14 sierpnia br. od-
szedł na wieczną służbę 
Antoni Romejko z namasz-

czenia i lat służby zwany lodziarzem 
inaczej ruchowcem.  
Jest takie wydarzenie w życiu, które-
go nigdy się nie planuje, a jednak 

trzeba je przeżyć. Spada ono niespo-
dziewanie i zawsze w złym momencie 
niczym grom z jasnego nieba. Nieza-
leżnie od okoliczności, jest trudnym i 

bardzo osobistym wydarzeniem. Nie 
jest mi łatwo wypowiadać te słowa, 
wszak znaliśmy się od ponad pół wie-
ku. Pamiętam nasze pierwsze spotka-

nie. 
  Jako adept służby kryminal-
nej, jako ten przysłowiowy szczawik w 
służbie niejednokrotnie miałem satys-

fakcję pełniąc służby patrolowe z An-
tonim. Straszy wiekiem kolega nigdy, 
ale to nigdy, nie wywyższał się swoim 

stażem, doświadczeniem. Z pogodnym 
usposobieniem temperował nasz mło-
dzieńczy zapał. Godne podkreślenia 

jest jego znajomość ludzi, jak to dzi-
siaj się nazywa rozeznanie osobowe. 
On był komputerem na tamte czasy. 
On znał ludzi w terenie i tych pra-

wych i tych od wykroczeń. Wtedy 
komputerów nie było.  
 Na ostatnim z jego udziałem 
spotkaniu emeryckim Antoni wspomi-

nał właśnie takie przypadki, lecz czy-
nił to bez jakiejkolwiek uszczypliwo-
ści. On zawsze nawet te najtrudniej-
sze sytuacje potrafił obrócić w żart, 

rozładować atmosferę. Osobiście mo-
gę stwierdzić i to z całą odpowiedzial-
nością, że to właśnie jemu na począt-
ku lat 70—tych zawdzięczam być 

może życie. Jako świeżo upieczony 
funkcjonariusz w bezpośredniej goni-
twie za sprawcą napadu rabunkowego 

biegnąc za nim znala-

złem się w piwnicach 
budynku wielorodzin-
nego (ul. Olsztyńska). 
Oczywiście latarki nie 

miałem. W pewnym 
momencie stanąłem 
za drzwiami oddziela-
jącymi piwniczne 

sektory. Biegnący za 
mną Antoni i Czesław 
Jaksina , też z Ruchu 
Drogowego przybiegli 

z drugiej strony. To 
właśnie Antoni krzyk-
nął: „uważaj z tyłu”. 

To tam stał sprawca 
zaopatrzony w nóż, 
który użył właśnie do 
napadu.  Znajdujący 

się bliżej Czesław 
dobiegł do napastnika 
i obezwładnił go. Po 
prostu przywalił go 

rękojeścią  pistoletu.  
Tym razem udało mi 
się dzięki moim kole-
gom. 

 Cóż można 
dodać o Antonim. 
Dwóch synów, córka 
Elżbieta, to jej mąż 

jest jedynym mundu-
rowym w rodzinie 
(pracuje w lasach 
państwowych). An-

drzej prowadzi pry-
watną firmę usługo-
wą, Bogdan nadzoru-
je budowy domów 

jako budowlaniec z 
wyksztalcenia. Oczy-
wiście chciało by się 
postawić takie z 

gruntu retoryczne pytanie: czy ktokol-
wiek z jego następców włoży (-ył) nie-
bieski mundur?  Pytanie  jest bez 

odpowiedzi. Nie mniej jednak Antoni 
nasz nieodżałowany „Fafuła” w pa-
mięci naszego pokolenia  na zawsze 
pozostanie nie tylko jako kolega ze 

służby, lecz jako przyjaciel i dobry 
człowiek.   
 Choroba, która go dopadła 
przyszła niespodziewanie. Antoni do 

ostatnich chwil starał się zachować 
pogodę ducha, pocieszając nas i pod-
trzymując na duchu. Nie okazywał 
swoich problemów, pragnął je osobi-

ście zwalczać.  
 Pożegnanie ze zmarłym, na 
pogrzebie, zazwyczaj pozwala nam 

łatwiej przejść żałobę. Gdy na własne 
oczy widzimy ciało i trumnę, która 
później zostaje pochowana w ziemi, 
do naszego umysłu dociera, że ta 

osoba już do nas nie wróci. Nie mniej 
jednak ten, kto znalazł się w tak dra-
matycznej życiowej sytuacji, sam naj-
lepiej wie, jak bardzo potrafi ona do-

świadczyć człowieka. Pojawia się jed-
nocześnie uczucie bezsilności i silne-
go buntu, tragedia połączona z na-
dzieją, że może doszło do jakiejś po-

myłki. Jednak życie i jego zakończe-
nie jest bezwzględne. Pozostaje nam 
jedynie pamięć o naszym Koledze. 
 

Wyrazy wielkiego współczucia  

rodzinie i bliskim zmarłego  
Antoniego Romejki,  
który opuścił nas  
przeżywszy 77 lat.  

 
W Imieniu Zarządu Kola SEiRP przy 

KPP Giżycka 
Prezes Koła Bohdan Makowski 

Giżycko 24 sierpnia 2020 

Ostatnie spotkanie. 
Odszedł człowiek  dobry, sprawiedliwy i odważny. Zjednywał ludzi uśmie-
chem. Pokazał jak służyć Polsce. Serdeczne wyrazy współczucia całej ro-

dzinie i bliskim.. . Słowa, które nie zastąpią smutku po zmarłym naszym 
nie odżałowanym Antosiu zwanym, w naszym żargonie „Fafułą” . 

Bohdan Makowski 
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KONTROLA JEST NAJWYŻSZYM 

DOWODEM ZAUFANIA 
Łazienka była chlubą i ozdobą domu. 

Nie przepuścił pan Bobek  
 z przybyszów nikomu,  

Każdy musiał obejrzeć to szczególne  
  lokum...  

Dopiero mu gospodarz  
  dawał wtedy spokój  

I ciesząc się, gdy ujrzał chociaż  
  cień zazdrości,  

Zapraszał go do kuchni,  
 gdzie przyjmował gości.  

Sanitariat glazurę miał starą,  
   zniszczoną, 
Podobnie terakotę; wannę zabrudzoną 

Żółtymi zaciekami.  
 Grzyb już sufit chwycił... 

Czemu Bobek czymś takim  
 ogromnie się szczycił?... 

Tą atrakcją był sedes,  
  ręcznie malowany  

W polne maki i chabry... 
Deskę gość pijany  

Kiedyś nosił na szyi jako z 
   nak zwycięstwa, 

Krótko, bo wnet sromotna c 
  zekała go klęska. 

Bobek gdy tylko ujrzał, co gość  
  ma na szyi  

Wydał okrzyk rozpaczy  
  i w tej samej chwili  

Tak jak zawodnik rugby  
  rzuca się na piłkę, 
Tak Bobek gościa dosiadł;  

  dałby mu mogiłkę  

Lecz deskę przed zniszczeniem  

  musiał zabezpieczyć. 
Mówiono o tej desce  

  niestworzone rzeczy, 
Że ma tak moc cudowną,  

 jak zaciek na młynie  
Lub kot pani z pałacu.  

Ona sama słynie  
Z takich cudów, że nawet 

  ksiądz John Bashobora  
Mistrz w tym fachu,  

 to z Panią zrównać nie zdoła. 
Deska miała coś z cudu,  

  ale technicznego. 
Kupił ją Wacek Bobek roku ubiegłego, 

Na targu w Skaryszewie,  
 gdzie sprzedawał konia  
(To miejsce, gdzie niejedna  

 jest zbrodnia czyniona  
Przez chamów, na zwierzętach,  

  w majestacie prawa). 
Wacek spotkał tam z Gruzji  

  pewnego handlarza, Który 
elektroniczne sprzedawał  

    nowości, 
Wśród nich i deska była  

  o znacznej wartości. 

Nie złota, nie z miśnieńskiej  
  nawet porcelany, 

Ale droga, bo produkt dotąd  
  mało znany  

   W Polsce. 
Było w nią wmontowane miniradio  

Z anteną i głośnikiem.  
Gdy się na niej siadło  

To płynęła muzyka z ulubionej stacji  
  Radiowej,  

towarzysząc zwykle kontemplacji  
Której, siedząc na desce  

  ludzie się oddają. 
(Niektórzy na sedesie  

  po to spoczywają, 
By im głębokie myśli mogły  

  przyjść do głowy, 
Bo w innych sytuacjach nie ma 
   o nich mowy).  

Wacek był wielkim fanem rytmów  

   disco polo, 

Były jego radością, największą ostoją. 
Czerpał z nich mądrość życia  

  oraz sens istnienia, Więc 
nie dziw, że rozgłośnię,  

   która owe pienia 
Bez przerwy nadawała, ustawił  

  w swej desce  
  Na odbiór bezustanny. 

I kto nie był jeszcze W jego domu  
i pierwszą w nim wizytę składał, 

Na Bobka zaproszenie na klopie  
   zasiadał, 

Doznając przeżyć dotąd wcale  
  mu nieznanych.  

Wielu gości tak było t 
  ym oczarowanych, 
Że pod byle pretekstem znowu  

   przychodzili  
By na sedesie usiąść. 

Lecz od pewnej chwili Bobek  
  szczycąc się klopem, sam 

go nie używał. 
Raz podpity tam przysnął,  

  wtem sedes się wydarł: 
Słodkie zakamarki twego ciała  

   pokaż mi(...) 
Tu zaraz będzie szał  

 Tłum rozpalonych ciał  
Będę przy tobie wow  

I będę ciebie brał.)* 
Wyrwany ze snu Wacek  

  słowami strwożony, Pode-
rwał się i uciekł; pobiegł  

  jak szalony  
Przed siebie, aż od żony  
  dostał mokrą ścierką, 

Że w gatkach jest spuszczonych  
  świeci sempiterną. Ocknął 

się i skojarzył sobie  
  już w spokoju  

Że to słowa piosenki,  
  nowego przeboju, 

Który z miejsca się znalazł  
  na czele top listy, 

Nie wyznanie sedesu... 
Za tak głupie myśli Sam się zganił i 

 szeptem od idiotów wyzwał. 
Lecz ślad jakiś pozostał. Wacek,  

  choć nie przyznał  
Się nikomu, co powodem  

   było jego trwogi, 
Z sedesem się pożegnał.  
I latał niebogi  

Do zabytku za domem,  
  na końcu podwórza. 

A była nim sławojka, drewniana,  
  nieduża.  

Tłumaczył domownikom,  
  że to zew natury  

I sama ekologia. 
Dla progenitury  

Było to zdziwaczenie i powód  
   do śmiechu. 

Jednak Wacek w tym miejscu  

  nabierał oddechu. 

Czuł się dobrze i świeżo, c 
  hoć nie czuł forsycji... 

Jest to dowód, jak wielka jest siła  
    tradycji. 

Znał tu najmniejszy sęczek,  
 każdą w deskach szparę.  

Spędził bowiem w tym miejscu  
  życia latek parę, 

Nie dziw więc, że sentyment do n 
  iego miał wielki. 

Pewnego dnia, gdy siedząc,  
 liczył wszystkie sęki,  

Remanent mu wykazał nagle  
   superatę. 

Zaczął sprawdzać i znalazł  
  personę non gratę. 

Jeden sęk nie był z drewna;  
  z plastyku zrobiony, 
Choć dobrze na kształt sęka  

 został podrobiony  

Nie budził wątpliwości nawet  

   i u Bobka... 
Wacek wyrwał go z deski  

 i natychmiast pognał  
   Do Płaczki.  

Rozwścieczony z trzaskiem  
  drzwi otworzył  

I swoje znalezisko na biurku położył. 
Krzycząc: - To ja wam serce oddałem 

    i duszę, 
A w zamian mam podsłuchy!... 

 Wacuś, wyznać muszę,  
Że twym wtargnięciem bardzo  

  jestem zaskoczona, 
I co to jest ta... tutaj... na biurko  

   rzucona? 
 Pani stroi głuptaka?  
- Bobek się rozsierdził.  

- To jest pluskwa...  
osobiście jam ją dzisiaj stwierdził Obecną w 

newralgicznym  
  miejscu gospodarstwa! 

 A skąd wiesz, że to nasza?!... 
 Proszę bez gałgaństwa!  

Wiem dobrze, że to u nas takie  
   są zwyczaje. 

Dziś sam ich doświadczyłem!  
Aż się serce kraje  

Że nawet w takim miejscu  
  jestem osaczany! 

 Wacek, co też ty mówisz!...  
Na Chrystusa rany  

Przysięgam, osaczanie w grę wcale  
 nie wchodzi... S 

iadaj... może koniaczku?...  
Łyk ci nie zaszkodzi  
Na nerwów wyciszenie, a ja ci wyłożę, 

O co w tym wszystkim chodzi. 
Nie uwierzysz może,  

Lecz już klasyk powiadał - jestem jego 
zdania -  

Kontrola jest najwyższą  
  formą zaufania. 

Drogi Wacku, dlatego że ci tak ufamy, 
To kontrolą wszechstronną  

  wciąż cię otaczamy. 
Ja też poddana jestem  

  stałej obserwacji, 
Takie są święte prawa  

  naszej demokracji, 
Naszej partii,  

a my jej najwierniejsze dzieci. 
Bobek po takich słowach w 
iarę w sercu wzniecił.  

Szczęśliwy i spokojny powracał  
   w pielesze: 

- Sprawdzają, czyli wierzą...  
Boże, jak ja grzeszę!  

Mnie darzą zaufaniem,  
  a ja mam pretensje. 

Z twarzą z tej awantury wyszedłem  
   na szczęście,  

Do błędu się przyznałem i go potępiłem 

Czym znowu na pałacu ufność zasłużyłem. 
)* -Bobi - „Bogini seksu”. 
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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 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41 

NIP: 8512442679 

Na okładce: 

Strona I: Park w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 
Strona II: Piotr Styczyński 

Sekretarz Prezydium Zarządu Głównego SEiRP 

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

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 

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 

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. Dąbrowsz-

czaków 41 tel. 89 522 56 00 w każdą środę w godz. 10.00-12.00 

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. 

http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/OBI096.pdf
http://seirp.olsztyn.pl/
mailto:zwseirp_olsztyn@wp.pl
mailto:olsztyn@dlakonsumenta.pl
https://dlakonsumenta.pl/
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https://www.gazetasenior.pl/wp-content/
uploads/2020/07/Gazeta-Senior-sierpien-

2020.pdf 

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/
wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%208(98)%202020.pdf  

https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gazeta-Senior-sierpien-2020.pdf
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gazeta-Senior-sierpien-2020.pdf
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2020/07/Gazeta-Senior-sierpien-2020.pdf
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/157,Gazetka-Informator.html
https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%208(98)%202020.pdf

