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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

I le  t o  ż y c ie  jest  w a r t e ?

I  tyleż w arte  je st nasze życie , 
Ile  w arte  je st jego p rzeżycie , 
A  tyle  co m ogliśm y w  życiu  poczynać, 
To tyle  co m ożna dziś ty lko  wspom inać.

leszekfatekl@o2.p

u n 2 0 2 2
R o z e n e k
- napisał list
S u c h o le w sk i
- o odsetkach
K o s trz e w sk i
- o składkach w ZUS
- o ładzie dla emerytów
G ry ń
- o emeryturach z ZUS
M a lic k i
- pisze do Żołnierzy
- pisze z Wolski
- o problemach z IGI
- o zmianie narracji
S z y m a ń sk i
- też o zmianie narracji
- list do...
F u rta k
- o aucie w spadku
W y b ie ra lsk a
- o nadającym Misiu
- wesoło „kramikuje”
- o 8 Marca
- o bliznach
- o szpilach
- o Dolku
J astrzęb sk i
- o szczującej nocy
- o terierze Klocku
- o omnibusie
T rz e c ie c k i
- o Ursusie
K o w a le w ic z
- zdarzenia w lutym
- do Redakcji
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8  marca!
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Lubię, kiedy kobieta...
Lubię, kiedy kobieta omdlewa w objęciu,
Kiedy w lubieżnym zwisa przez ramię przegięciu, 
Gdy jej oczy zachodzą mgłą, twarz cała blednie,
I wargi się wilgotne rozchylą bezwiednie.

Lubię, kiedy ją rozkosz i żądza oniemi,
Gdy wpija się w ramiona palcami drżącemi,
Gdy krótkim, urywanym oddycha oddechem,
I oddaje się cała z  mdlejącym uśmiechem.
I łubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania

Przyznać, że czuje rozkosz, że moc pożądania 
Zwalcza ją, a sycenie żądzy oszałenia,
Gdy szuka ust, a lęka się słów i spojrzenia.
Lubię to - i tę chwilę łubię, gdy koło mnie 
Wyczerpana, zmęczona leży nieprzytomnie,

A myśl moja już od niej wybiega skrzydlata 
W  nieskończone przestrzenie nieziemskiego świata.
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Wykorzystując piękny wiersz 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera 

Życzymy Paniom, Pannom i Dziewczynom 
Wzruszeń, jakie liryka Pana Kazimierza, 

tak pięknie opisuje.
Wszystkiego najlepszego Drogie Panie.

Redakcja OBI
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Podaruj SEiRP
podatku dochodowego

KRS 0000043188

OPP - Zarząd Główny SEiRP | 
przypomina i prosi: Każdy z nas 
odliczyć 1 %  podatku dochodowego 
na rzecz SEiRP

J E S T E Ś M Y  O R G A N IZA C JĄ  PO ŻY T K U  PU B LIC ZN E G O

KAŻDY MOŻE PRZEKAZAĆ NA RZECZ SEIRP 1% PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK 2021 
Na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego w 2021 roku wpłynęło -  110 064,67 
złotych z odpisu 1% podatku za rok 2020. Z tych środków w 2021 roku mogliśmy udzielić wsparcia 
finansowego 78 osobom i 6 Kołom SEiRP na łączną kwotę 99200 złotych.
W 2020 roku na nasze konto - SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło -  118.000 zło
tych z odpisu 1% podatku za rok 2019. Z tych środków w 2020 roku udzieliliśmy wsparcia finansowe
go 82 osobom i trzem Kołom SEiRP na łączną kwotę 93.500 złotych. W 2019 roku na nasze konto - 
SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego wpłynęło -  136.000 złotych z odpisu 1% podatku za rok 
2018. Dzięki naszym darczyńcom w 2019 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego 100 osobom i czte
rem Kołom SEiRP na łączną kwotę 194200 złotych.

Korzystając z okazji trzeba przypomnieć, że Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 
2021 r., stwierdził, że od 2019 r. niestety systematycznie maleje kwota odpisu składki 1% podatku 
dochodowego na rzecz SEiRP jako Organizacji Pożytku Publicznego, a także zmniejsza się liczba dar
czyńców. W trakcie dyskusji podnoszono kwestie, że tylko co dwunasty członek SEiRP oddaje swój 
podatek na naszą rzecz. Łączna liczba darczyńców oscyluje na poziomie 8 procent ogółu członków 
Stowarzyszenia. To mniej więcej odpowiada liczbie członków pełniących funkcje organizacyjne w Ko
łach i Zarządach, chociaż te liczebności nie są tożsame. Średnio na Koło przypada około pięciu dar
czyńców. Są Koła w szeregach których notujemy znacznie więcej, ale też i takie w których jest ich 
jeszcze mniej lub nie ma ich wcale. Nie ulega wątpliwości, że w naszych szeregach mamy duże rezer
wy i możliwości powiększenia tego funduszu, który w całości przekazujemy Koleżankom i Kolegom 
oczekującym wsparcia i pomocy finansowej.

W przekonaniu, że mogłoby być nas znacznie więcej Zarząd Główny SEiRP podjął uchwałę nr 11 /VIII/ 
ZG/2021 w której zobowiązał Panie i Panów Prezesów Zarządów Oddziałów Wojewódzkich, Zarządów 
Oddziałów Okręgowych i Oddziału Stołecznego, a za ich pośrednictwem Panie i Panów Prezesów Kół - 
do nadania rangi i zintensyfikowania działań na rzecz pozyskiwania nowych darczyńców, zwłaszcza w 
okresie odpisu 1% podatku. Taki okres jest przed nami. Przypominamy o tej uchwale w przekonaniu, 
że stać na podwojenie a może nawet zwielokrotnienie liczby darczyńców. Warunkiem poprawy istnie
jącej sytuacji jest nadanie tej kwestii ważnego znaczenia, uznania, że jest wręcz nasz członkowski, 
honorowy obowiązek.

Sam pobór podatku jest łatwy, trzeba jednak o nim pamiętać, trzeba chcieć, trzeba przypomnieć i po
móc Koleżankom i Kolegom którzy dotychczas tego z różnych powodów nie robili.
Dlatego prosimy Koleżanki i Kolegów z Zarządów Kół o aktywne wsparcie akcji, o przypominanie i po
moc w wypełnieniu druku PIT- OP wszystkich chętnym do przekazania swego podatku na rzecz 
SEiRP. Można to zrobić tradycyjnie i elektronicznie.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, jest wpisane w rejestrze OPP pod numerem

KRS: 0000043188
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Spis treści miesięcznika
4. Od Redakcji______________-  Jerzy K. Kowalewicz 28. Dziedziczenie składek emerytalnych z ZUS-u
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5. Zdarzyło się w lutym 2022 r. -  Leszek Kostrzewski
-  Jerzy K. Kowalewicz 29. Samochód w spadku -  Ewa Furtak

12. List Andrzeja Rozenka 33. Unikanie płacenia alimentów
13. Czy sprawa przegrana w apelacji, to już koniec? -  Internet https://pl.wikipedia.org/wiki/

-Komisja Prawna FSSMRP Alimenty#Unikanie p%C5%82acenia aliment%C3%
14. Odsetki od Dyrektora ZER MSWiA B3w

-  Damian Sucholewski 34. „Dolek” -  Aneta Wybieralska
15. Odsetki za zwlokę w wykonaniu prawomocnego 35. Poczytajcie. Zapłaczcie. -  Aneta Wybieralska
wyroku sadu -  Komisja Prawna FSSM RP 36. Miś nadaje! -  Aneta Wybieralska
18. „Polski Ład”, a pracujący emeryci 37. Szpila w szpilkach, czyli Wesoły kramik

-  Leszek Kostrzewski -  Aneta Wybieralska
20. Seniorzy muszą pilnować przelewów z ZUS - 38. 8 Marca, dzień jedyny -  Aneta Wybieralska

Przemysław Gryń 40. „Kiedy noc samotnością mnie szczuje”
21. Zmiana tematyki z byle jakiej n a . , -  Janusz Maciej Jastrzębski
bardzo ważną -  Mieczysław Malicki 41. „Ursus” cz. III -  Wojciech Trzeciecki
22. Najwyższa pora na zmianę narracji 42. Czteroletnia ofiara Putina, czyli Pecunia no olet

-  Marcin Szymański -Janusz Maciej Jastrzębski
23. Problem z IGI -  Mieczysław Malicki 43. „Tajne blizny” fragment 5 -  Aneta Wybieralska
24. Z Wolski list otwarty -  Mieczysław Malicki 46. Kompleks wyższości i terier „Klocek”
25. Witam wszystkich Czytelników OBI -  Janusz Maciej Jastrzębski

-  Aneta Wybieralska 48. „Pocztowy omnibus”
26. Dzięki za możliwość bycia przyjacielem Anety -  Janusz Maciej Jastrzębski
i Mietka -  Marcin Szymański 49. Pamięci Aleksandro Kozłowicza -  Marek Osik

26. Oświadczenie „Trumwiratu” 51. Pamięci Jana Osterczuka -  Karol Wyszyński
-  Anety Wybieralska, Marcin Szymański, 52. Pamięci Marka Ostrycharza

Mieczysław Malicki -  Wojciech Ostrycharz
27. Do Przyjaciół Żołnierzy -  Mieczysław Malicki
27. List otwarty do kolegów i przyjaciół z dawnych 
WSW, Zarządu Zwiadu WOP, i WSI 
_________________________________-  Marcin Szymański

Szanowni Państwo
po ponad 30 latach służby podjąłem  decyzję o przejściu na emeryturę, 

co  nastąpi z  dniem 25 lutego br.

B yw ały różne chwile, jedne by ły  radosne, inne mniej przyjemne. 
W ieloletn ia służba była dla mnie lekcją życia, a zdobyte doświadczenie jest bezcenne.

Dziękuję wszystkim , z  którym i miałem przyjemność pracować przez wszystkie lata. 
W asza serdeczność i pom oc okazały się nieocenione.

Za wszystko jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Robert Brzycki.

"Twój los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji ".

Do Redakcji mailem dotarła taka 
oto wiadomość, którą publikujemy powyżej, a w niej 
informacja, że podinsp. Robert Brzycki, Naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej informuje o swo
jej decyzji odejścia na emeryturę, o „zdjęciu mundu
ru”.
Wiadomość, jak każda inna, bo przecież każdy z nas 
mundurowych kiedyś taką podjął, lub podejmie w 
przyszłości ale... I wszystko „zwyczajne” sprowadza 
się, ma jakieś ale.

W tym przypadku jest to fakt pozytywnej współpra
cy Naczelnika Brzyckiego z Naszym Stowarzysze
niem i bycie „łącznikiem” między ZOW SEiRP a Ko
mendantem Wojewódzkim Policji nadinsp. Toma
szem Klimkiem.
Współpraca przebiegała bezkolizyjnie na tyle ile po
zwalały przepisy prawne i regulaminy policyjne. 
Czekamy teraz na „nowego Naczelnika” licząc na 
podobnie dobrą współpracę.
Jerzy K. Kowalewicz

Prezes ZOW SEiRP Olsztyn

Spraw ą oczywistą jest, że opinie i poglądy zawarte w  publikowanych w  O B I tekstach, 
są osobistymi opiniami i poglądam i ich autorów
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Teksty z tej strony OBI, 
opisujące sukcesy prawno-sądowe 

mundurowych z grupy na FB 
„Represjonowani”, 

zostały na żądanie członków tej grupy

usunięte!
Czytelników i Korespondentów zapewniam, że dział ten w  

przyszłym wydaniu OBI nr 147 wypełnią inne treści 
nie związane w żaden sposób z w/w grupą.
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List Andrzeja Rozenka.

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani!

Z ostałem dzisiaj (23.02.2022 
przyp. JKK) odwołany z 
funkcji wiceprzewodniczą

cego Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej. O odwołanie zawnio- 
skowali posłowie Paweł Krutul i 
Robert Obaz (obydwaj z Nowej 
Lewicy). Za odwołaniem zagłoso
wali TYLKO posłowie PiS i NL. 
NIKT z demokratycznej opozycji 
nie poparł tego wniosku. Nie padł 
żaden zarzut wobec mnie. Po raz 
kolejny partia Czarzastego udo
wodniła że chętnie współpracuje z 
partią Kaczyńskiego.
D z ię k u ję  d e m o k r a t y c z n e j  o p o z y 
c j i  z a  o k a z a n e  w s p a rc ie .  D z ię k u ję  
pracownikom i doradcom komisji 
za dwa lata wspólnej owocnej 
pracy. Pozostaję szeregowym 
członkiem komisji. Będę dalej, w 
miarę swoich możliwości, wspie
rał rozsądny rozwój polskiej ar
mii, patrząc nadal uważnie na 
r ę c e  w ła d z y .
M y ś lę ,  ż e  m o je  d z is ie js z e  s ta n o w 
cze wystąpienie na sali plenarnej, 
podczas którego znowu dopie
kłem pisowskiej władzy, przyspie
szyło to odwołanie. Zdumiewa, że 
odbyło się to rękami moich nie
d a w n y c h  k o le g ó w  z  k lu b u .

* * *
U p r z e d z a ją c  a r g u m e n t a c ję  p a r t i i  
Czarzastego -  odwołanie to nie 
ma nic wspólnego z parytetami

p r z y n a le ż n y m i k lu b o m  i k o ło m . 
Klub parlamentarny Lewicy w 
2019 r. liczył 49 posłów oraz 2 
senatorów. Wówczas w prezy
diach sejmowych komisji zasiada
ło 12 posłów Lewicy, czyli 1 czło
nek prezydium na 4 posłów. Dziś 
klub sejmowy Nowej Lewicy ma 
44 posłów, z czego 11 zasiadało w 
prezydiach komisji. Czyli nadal 1 
„prezydiant” na 4 członków klu
bu. Skoro klub się w sposób 
istotny zmniejszył, to jest oczywi
ste, że ma mniej do powiedzenia 
w komisjach. No, chyba że ułoży 
się z trzęsącym Sejmem Kaczyń
s k im ...
N ie  j e s t  r ó w n ie ż  p r a w d z iw y  a r 
gument, że kołom parlamentar
nym nie przysługują żadne miej
sca w prezydiach komisji. Obec
nie Koło Konfederacji ma 2 po
słów w prezydiach komisji, a Koło 
Poselskie Polskie Sprawy, KP Ku- 
kiz 15' -  Demokracja Bezpośred
n ia  i n ie z r z e s z e n i  p o  
1 członku prezy
d ió w  k o m is ji.

PPS OD DZIŚ JEST 
k o łe m  n ie  p o s ia d a 
jącym żadnego sta
nowiska w prezy
diach sejmowych 
komisji.
Na marginesie, partia Czarzaste- 
go usiłowała odwołać też wice-

marszałkinię Senatu Gabrielę 
Morawską-Stanecką z Zarządu 
Polskiej Grupy Unii Międzyparla
mentarnej. W tym przypadku, 
odwołując się do ulubionej przez 
Czarzastego terminologii, grubo 
przestrzelili. Gabriela Morawska- 
Stanecka zasiada w Unii Między
parlamentarnej z ramienia Sena
tu RP, a tam Czarzasty nie ma 
już nic do powiedzenia. 
R e a s u m u ją c  -  jest to kolejny do
wód na to, że Czarzasty nie zawa
ha się, w imię własnych lub par
tyjnych interesików, współpraco
wać z Kaczyńskim. To jeszcze 
jedno ostrzeżenie dla wszystkich 
wyborów lewicy, którzy szczerze 
nienawidzą PiS-u. Czarzasty z PiS 
jeszcze nie raz brzydko zagra. 
Miejcie to proszę na uwadze.

Za: https://www. facebook com/photo/? 
fbid=5176743632338522&set=a. 182906 
811722254

https://www. facebook. com/photo/? 
fbid=48551628303 7026&set=a.313 739550214 
701
- podano 23 lutego 2022

Lewka 0
11 godz. - 0

Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy został dziś 
wybrany Wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej.

Posiedzenie 59 (OBN) - głosowanie nr 3 (23/02/22 18:01:58)

O d w o ła n ie  p o s . A . R o z e n k a  z  funkcji z - c y  p r z e w o d n ic z ą c e g o  K om is ji

GŁOSOWAŁO - 34 ZA - 19 PRZECIW - 14 WSTRZYM . - 1 NIE GŁOS. - 6

PiS (20) GŁOSOWAŁO - 1 6

AM O ZE C WALDEMAR 
CHMIELOWIEC ZBIGNIEW 
CZARNECKI PRZEMYSŁAW 
CZARTORYSKI ARKADIUSZ 
DOBRZYŃSKI LESZEK

FOGIEL RADOSŁAW 
HRENIAK PAWEŁ 
JACH MtCHAŁ 
KALETA PIOTR 
KOWNACKI BARTOSZ

PRZECIW - O W ST RZYM.

KURZĘPA JACEK 
MACIEREWICZ ANTONI 
PAWŁOWSKA MONIKA 
SIARKOWSKA ANNA MARIA 
SZAŁABAWKA ARTUR

NIE GŁOS. - 4

za WOJTYSZEK AGATA KATARZYN 
za DZIUK BARBARA 
za GWIAZDOWSKI KAZIMIERZ
za KOSSAKOWSKI WOJCIECH
za KOZANECKA EWA

K O  (1 1 ) GŁOSOWAŁO - 11

CYRAŃSKI ADAM 
GRABARCZYK CEZARY 
KLUZIK-ROSTKOWSKA JOANNA

LASEK MACIEJ 
MROCZEK CZESŁAW 
PLOCKE KAZIMIERZ

PRZECIW - 11 WSTRZYM. - O

PONCYLJUSZ PAWEŁ 
SIEMONIAK TOMASZ 
SIENKIEWICZ BARTŁOMIEJ

NIE GŁOS. - O

Lewica (3)

KRUTUL PAWEŁ

GŁOSOWAŁO - 3 ZA - 3

za KULASEK MARCIN

PRZECIW - O WSTRZYM. - O

za OBAZ ROBERT

NIE GŁOS. - O

KP (2)

BEJ DA PAWEŁ

GŁOSOWAŁO - 2 ZA - O

LUBCZYK RADOSŁAW

PRZECIW - 2 WSTRZYM. - O NIE GŁOS.

Konfederacja (1)

BRAUN GRZEGORZ

GŁOSOWAŁO - 1 PRZECIW - 0 WSTRZYM. -1 NIE GŁOS. - O

Polska2050 (1)

SUCHOŃ MIROSŁAW

GŁOSOWAŁO - PRZECIW - O WSTRZYM. - O NIE GŁOS.

PPS (1) GŁOSOWAŁO - 1

ROZENEK ANDRZEJ pr

PRZECIW - 1 WSTRZYM. - O NIE GŁOS. - O

PS (1) GŁOSOWAŁO

SZRAM KA PAWEŁ

PRZECIW - O WSTRZYM. - O NIE GŁOS. - 1
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Ważna informacja prawna 
CZY SPRAWA PRZEGRANA W APELACJI TO JUŻ KONIEC?

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej (fssm.pl)

Dot. -wyroków sądów apelacyjnych oddalających apelacje odwołujących 
się od n iek orzy s tn y ch  w yroków  sądów  okręgow ych  
lub zmieniających korzystne dla nich wyroki sądów okręgowych i odda
lających odwołania od decyzji Dyr. ZER.

8 lutego 2022

Z  coraz większym niepoko
jem obserwujemy wyroki 
niektórych sądów apelacyj

nych w ydaw ane w sk ła 
dzie jednoosobowym, które pra
womocnie pozbawiają nasze Kole
żanki i Kolegów świadczeń emery
talnych, także w sytuacjach, kie
dy sądy okręgowe, jako sady I 
instancji, przywróciły im należne 
emerytury i renty. Na szczęście 
dotyczy to stosunkowo niewielkiej 
liczby sędziów orzekających w 
naszych sprawach, ale w niczym 
nie zmniejsza to tragedii tych, 
którzy takich wyroków doświad
czyli. Niestety, tego rodzaju 
„praktyka orzecznicza” w wydaniu 
niektórych sędziów może być 
kontynuowana.
P r z y p o m n i jm y ,  rozpoznawanie 
spraw przez jednego sędziego, 
także w II instancji, wprowadziła 
ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o 
zmianie ustawy -  Kodeks postę
powania cywilnego oraz niektó
rych innych ustaw. Zdaniem Mi
nisterstwa Sprawiedliwości, jako 
jej twórcy, miało to wyeliminować 
odwoływanie rozpraw w razie 
choroby jednego z członków skła
du orzekającego, a także umożli
wić bardziej efektywne wykorzy
stanie kadry orzeczniczej. Naszym 
zdaniem argumentacja ta nie od
daje rzeczywistych intencji pro
jektodawców. Już na pierwszy 
rzut oka widać, że zmiany te go
dzą w podstawowe prawa i wolno
ści obywatelskie, w tym prawo do 
sprawiedliwego i obiektywnego 
rozpoznania sprawy przez sąd. 
Pisaliśmy o tym szczegółowo 
w Komunikacie Informacyjnym z 
21 czerwca 2021 r. Dla porządku 
musimy dodać, że prezes danego 
sądu może (na zasadzie wyjątku) 
zarządzić rozpoznanie sprawy w 
składzie trzech sędziów, jeżeli 
uzna to za wskazane ze względu 
na szczególną zawiłość lub prece
densowy charakter sprawy. Jest 
to jednak decyzja arbitralna pre
zesa sądu, a więc czynnika admi
nistracyjnego powoływanego 
przez Ministra Sprawiedliwości -  
Prokuratora Generalnego.

S z c z e g ó ln i e  k r y t y c z n ie  wypowie
dział się w tej kwestii sędzia TK w 
stanie spoczynku Wojciech Her- 
m eliń sk i s tw ierd za ją c , że 
„uzasadnienie tej zmiany jest ku
riozalne. Składy wieloosobowe 
zwłaszcza w wyższych instan
cjach są w Polsce co najmniej od 
stu lat, a chodzi o to, by zarzuty 
apelacji były wnikliwie w dysku
sji sędziów zbadane. Epidemia 
nie jest usprawiedliwieniem tak 
radykalnej zmiany a do zakaże
nia może dojść także w sklepie 
czy autobusie, tym bardziej że 
posiedzenia sądowe są zdalne 
bądź za biurkiem (niejawne)". Nie 
ulega wątpliwości, że trzech sę
dziów ma zawsze większe do
świadczenie życiowe i wiedzę niż 
jeden. Skład trzyosobowy znaczą
co też zwiększa szanse na bar
dziej wszechstronne rozważenie 
sprawy i sprawiedliwy wyrok.
B e z  w z g l ę d u  jednak na to co mó
wią autorytety prawa, aktualnie 
rządzący jak zwykle ignorując 
głosy rozsądku, wprowadzili w 
życie takie uregulowania prawne, 
których tragiczne skutki wieku z 
nas już odczuło poprzez negatyw
ny wyrok sądu apelacyjnego, jako 
sądu II i ostatniej instancji. Dla 
nich pozostała jeszcze możliwość 
wniesienia do Sądu Najwyższego 
„Skargi Kasacyjnej”. Warunki jej 
złożenia opisaliśmy w Informacji 
Prawnej z 27 sierpnia 2021 r. 
M a ją c  na u w a d z e  powyższe oko
liczności sugerujemy tym wszyst
kim, których sprawy sądowe po
zostają na etapie: po wyroku są
du okręgowego, jako sadu I in
stancji, a przed rozpoznaniem 
sprawy przez sąd apelacyjny, jako 
sąd II instancji, pilne ustalenie 
sędziego przydzielonego do ich 
sprawy w ramach systemu SLPS 
(System Losowego Przydziału 
Spraw). Warto to uczynić bez 
względu na wyrok jaki zapadł 
przed sądem okręgowym. Musimy 
mieć świadomość, że dopiero pra
womocny wyrok sądu apelacyjne
go przesądza definitywnie o wyni
ku sprawy. Wyrok sadu I instan
cji nie ma takiego przymiotu.

D o s t r z e g a n y  j u ż  pewną grupę 
sędziów, którzy „nie widzą” 
uchwały Sądu Najwyższego z 16 
września 2020 r. i wydają wyroki 
li tylko w oparciu o literalne 
brzmienie przepisów ustawy re
presyjnej. Jako podstawę wyroko
wania przyjmują jedynie formalną 
przynależność (służbę) skarżącego 
w instytucjach i formacjach wy
mienionych w art. 13b policyjnej 
ustawy emerytalnej. Niechlubnie 
przoduje w takich praktykach 
orzeczniczych Sąd Apelacyjny w 
Lublinie.
O  MOŻLIWOŚCI MONITOROWANIA 
swoich spraw sądowych pisali
śmy w Komunikacie z 5 listopada 
2021 r. „Jak skorzystać z portalu 
informacyjnego sądów powszech
nych”. Tam właśnie, w zakładce 
„Posiedzenia” znajdziemy nazwi
sko sędziego Przewodniczącego, 
mającego rozpoznawać apelację 
ZER albo apelację odwołującego 
się. Namawiamy do rozpoznania 
linii orzeczniczej takiego sędziego, 
szczególnie w kontekście stoso
wania bądź nie, wskazań zawar
tych w uchwale SN z 16.09.2020 
r. Można to zrobić także poprzez 
portale społecznościowe. Gdyby 
się okazało, że trafiliśmy na jed
nego z takich sędziów, wskaza
nym jest sprawdzenie jego nomi
nacji na sędziego RP. Czy skorzy
stał on z "szybkiej ścieżki awan
su" i poddał się procedurze przed 
obecną, czyli tzw. neo-KRS, a na
stępnie przyjął nominację od Pre
zydenta RP. Jest to ogromnie 
ważne, albowiem 3 lutego b.r. 
Europejski Trybunał Praw Czło
wieka orzekł (Wyrok ETPCz z 3 
lutego 2022 r. Advance Pharma 
sp. z o.o. przeciwko Polsce; skarga 
1469/20), że skład Izby Cywilnej 
polskiego Sądu Najwyższego, w 
którym znaleźli się sędziowie po
wołani przez „nową” Krajowa Ra
dę Sądownictwa (neo-KRS) nie 
jest „niezawisłym i bezstronnym 
sądem ustanowionym ustawą", o 
jakim mowa w art. 6 ust. 1 Kon
wencji o Ochronie Praw Człowie
ka i Podstawowych Wolności. 
Oznacza to, że wątpliwy jest sta
tus takiego sędziego, który został 
powołany na wniosek neo-KRS i 
okazał się sędzią orzekającym w 
naszej sprawie. Jest to sytuacja, 

(Ciąg dalszy na stronie 14)
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(Ciąg dalszy ze strony 13) 
kiedy sąd jest nienależycie obsa
dzony, co stanowi tzw. bezwzględ
ną przesłankę odwoławczą. Inny
mi słowy sędzia powołany na 
podstawie uchwały neo-KRS nie 
powinien orzekać.
N a s z e  p r a w o  d o  są d u  jest jednym 
z podstawowych praw jednostki i 
jedną z fundamentalnych gwa
rancji praworządności. W jednym 
z orzeczeń jeszcze niezależny Try
bunał Konstytucyjny uznał, że 
wyłączenie sędziego musi być 
postrzegane przez pryzmat za
gwarantowanego w art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP prawa do rozpa
trzenia sprawy przez niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd. Sko
ro zatem uprawnienie do złożenia 
wniosku o wyłączenie sędziego 
jest pochodną prawa do sądu, to 
nie powinno ono podlegać żad
nym ograniczeniom.

WNIOSKI:
1. W opisanej wyżej sytuacji 

s u g e r u j  e - 
my rozważenie możliwości

złożenia „Wniosku o wyłącze
nie sędziego”. wobec którego 
mamy wątpliwości co do jego 
niezależności i bezstronności 
w rozpoznawaniu naszej 
sprawy, także z racji nomino
wania przez neo-KRS.

2. Z uwagi na złożoność ww. 
Wniosku sugerujemy, kon
sultacje z profesjonalnym 
adwokatem lub radcą praw
nym, tak z punktu widzenia 
przepisów procedury cywil
nej, jak i okoliczności danej 
sprawy. Niemniej jednak mo
że to być jedyna szansa (choć 
tylko szansa) na uniknięcie 
wydania negatywnego i już 
prawomocnego wyroku w 
naszej sprawie odwoławczej.

3. Opcjonalnie należy rozważyć 
wystąpienie do prezes danego 
sądu z Wnioskiem o wydanie 
zarządzenia o rozpoznaniu 
naszej sprawy w składzie 
trzech sędziów ze względu na 
szczególną jej zawiłość. Tu 
również sugerujemy konsul
tacje z profesjonalnym adwo

katem lub radcą prawnym.
W przypadku wydania wyroku 

negatywnego dla odwołujące
go się, sugerujemy skorzysta
nie z możliwości złożenia do 
Sądu Najwyższego Skargi 
Kasacyjnej. Obowiązuje tu 
jednak tzw. przymus adwo
kacko - radcowski (szczegóły 
w Informacji Prawnej z 27 
sierpnia 2021 r.). Z uwagi na 
charakter tej skargi i jej do
puszczalność w danej spra
wie jako nadzwyczajnego 
środka zaskarżenia wyroku 
p r a w o m o c n e g o ta  k - 
że sugerujemy, konsultacje z 
profesjonalnym adwokatem 
lub radcą prawnym.

W n ie s ie n ie  S k a r g i  K a s a c y jn e j  w  
sytuacji, gdy jest ona dopuszczal
na, warunkuje złożenie w przy
szłości Skargi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Nad 
wzorem takiej skargi już pracuje
my i niebawem udostępnimy ją  
zainteresowanym.

Komisja Prawna FSSM RP

Odsetki od Dyrektora ZER MSWiA

W  związku z zakończeniem licznych postępowań przed sądami krajowymi. Dyrektor ZER MSW w 
sprawach, w których sądy dokonały zmiany poprzednich decyzji obniżających świadczenia emery
talne, wydawane są nowe decyzje ustalające na nowo podstawy wymiary emerytury. Ponadto wy

płacane są zaległości, które powstały w związku ze wstrzymaniem wypłaty emerytur oraz odsetki od tych 
zaległych świadczeń. Dyrektor ZER dokonuje wypłaty odsetek od dnia wydania wyroku przez Sąd II instan
cji do dnia wypłaty zaległych świadczeń.

P r a k ty k a  t a  j e s t  j e d n a k  n ie p ra w id ło w a .  W kwestii odsetek ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin odwołuje się do ustawy o 
systemie ubezpieczeń społecznych. Procedurę wypłaty odsetek określa rozporządzenie Ministra Pracy i Poli
tyki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w 
ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wydane na podstawie art. 85 ust. 2 przywoła
nej powyżej ustawy.

Z g o d n ie  z  § 2. 1. odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustale
nie prawa do świadczeń lub ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i 
wypłacania świadczeń - do dnia wypłaty świadczeń. Organ emerytalny jednak odmawia wypłaty odsetek 
od dnia wstrzymania wypłaty świadczeń od dnia ich wznowienia powołując się na brak winy oraz zobowią
zanie Informacja przesłaną przez IPN. Odmowa wypłaty odsetek za pełny okres jest nieuprawniona. W po
dobnych sprawach wypowiadał się Sąd Najwyższy oraz Sądy Apelacyjne. Odpowiedzialność organów rento
wych istnieje nie tylko wtedy, gdy opóźnienie w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia nastąpiło z winy 
tego organu, ale także wtedy, gdy takie opóźnienie jest skutkiem innych przyczyn od tego organu niezależ
nych (wyr. SA w Lublinie z dnia 30.01.2013 sygn. akt III Aua 1147/12 LEX nr 1289785).

W e d ł u g  w y r o k u  S ą d u  N a jw y ż s z e g o  z 14 września 2007 r., III U K  37/07 (OSNP 2008, nr 21-22, poz. 
326) odsetki przewidziane w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od kwoty świadcze
nia przyznanego wyrokiem sądu w sytuacji, gdy organ rentowy z naruszeniem prawa odmówił jego przyzna
nia, powinny przysługiwać od upływu terminu, w którym organ rentowy powinien był wydać prawidłową 
decyzję uwzględniającą wniosek, po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnej do jej wydania, a więc po przepro
wadzeniu dowodów i po ich ocenie.

D l a t e g o  w a r t o  w y s t ę p o w a ć  d o  D y r e k t o r  ZER MSW o wypłatę odsetek za pełny okres od dnia 
wstrzymania wypłaty świadczeń emerytalnych do dnia wypłaty tych zaległości.

Damian Sucholewski

Kancelaria Adwokacka Damian Sucholewski ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa
tel/fax 22 489 60 33, tel. kom. 502 64 64 59
www.sucholewski.pl
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INFORMACJA PRAWNA
O D SE T K I Z A  Z W Ł O K Ę  W  W Y K O N A N IU  P R A W O M O C N E G O  W Y R O K U  SĄD U

Dot. możliwości uzyskania przez odwołujących się odsetek ustawowych za opóźnienie w związku 
z wykonywaniem przez ZER MSWiA prawomocnych wyroków sądów przywracających

świadczenia emerytalne
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej (fssm.pl)

Z dużym zadowoleniem odnotowujemy wzrastającą liczbę prawo
mocnych wyroków sadów apelacyjnych oddalających apelacje Dy
rektora ZER oraz spotykane wyroki zmieniające orzeczenia sądów 
okręgowych z oddalających odwołania skarżących na przywracają
ce świadczenia emerytalne. Dla niektórych naszych Koleżanek i 
Kolegów ta trudna droga przez mękę prowadząca do odzyskania 
należnych im  świadczeń dobiegła końca. Niestety, wielu jeszcze na 
nią nie weszło.

W iemy jednak, że Dyrek
tor ZER wydając z urzę
du decyzje o ponownym 
ustaleniu wysokości świadczeń 

emerytalnych, tj. przywracające 
emerytury i renty w wysokości 
sprzed 1 października 2017 r. 
oraz wypłacając stosowne wyrów
nanie, będące wykonaniem wyro
ków sądowych, z reguły nie wy
płaca odsetek ustawowych za 
opóźnienie.

Na p o r t a la c h  s p o le c z n o ś c io w y c h  
spotykamy różne opinie i pomysły 
jak można zareagować na takie 
zachowanie Dyrektora ZER, suge
rujące drogę do uzyskania odse
tek za opóźnienie w wypłacaniu 
tych należności. Niestety, niektó
re z nich mogą wprowadzać w 
błąd i tworzyć nieprawdziwy ob
raz stanu prawnego dot. możliwo
ści uzyskania odsetek.

W n in ie j s z e j  I n f o r m a c j i  P r a w n e j  
postaramy się możliwie rzeczowo 
omówić to zagadnienie i przedsta
wić je w realnym kontekście 
prawnym dot. pozytywnych wyro
ków sądowych przywracających 
skarżącym świadczenia emerytal
ne.

O d s e tk i  p e łn ią  d w ie  z a s a d n ic z e  

fu n k c je ,  tj. d y s c y p l in u ją c ą  o r a z  
odszkodowawczą. W sprawach 
odwołujących się, w sytuacji po 
prawomocnym wyroku sądu, mó
wimy o funkcji odszkodowawczej. 
W naszej sytuacji chodzi o swoi
ste prawo do „odszkodowania” za 
nieuprawnione korzystanie przez 
dłużnika (ZER), a tak naprawdę 
przez skarb państwa przez okre
ślony czas z sumy pieniężnej bę
dącej własnością wierzyciela 
(odwołującego się). Odszkodowa

nie to przejawia się w możliwości 
żądania odsetek.

N a  p o c z ą t e k ,  c z y m  s ą  o d s e tk i 
ustawowe za opóźnienie? W pew
nym uproszczeniu możemy przy
jąć, że jest to rodzaj rekompensa
ty za każdy dzień opóźnienia w 
uregulowaniu powstałej należno
ści.

CZY AKTUALNE REGULACJE PRAWNE
d a ją  nam m o ż l iw o ś ć  u z y s k a n ia  
odsetek za opóźnienie w wypłacie 
przez Dyrektora ZER świadczeń 
zaległych w związku z wykonywa
niem prawomocnych wyroków 
sadów przywracających zaległe 
świadczenia emerytalne represjo
nowanym?

1. Co do zasady, jeżeli dłużnik 
opóźnia się ze spełnieniem 
świadczenia pieniężnego, wie
rzyciel może żądać odsetek za 
czas opóźnienia, chociażby 
nie poniósł żadnej szkody i 
nawet wtedy, gdy opóźnienie 
było następstwem okoliczno
ści, za które dłużnik nie po
nosi odpowiedzialności. Obo
wiązek zapłaty odsetek po
wstaje w chwili opóźnienia, 
bez względu na przyczynę 
opóźnienia i chociażby wie
rzyciel nie poniósł żadnej 
szkody. Dlatego też docho
dząc odsetek nie musi on 
wykazywać swej szkody. Od
setki należą się wierzycielowi 
za cały czas opóźnienia, po
cząwszy od dnia wymagalno
ści świadczenia (art. 481 § 1 
k.c.). Tyle reguła ogólna, któ
rą wielu przywołuje dowodząc 
racji w żądaniu wypłaty przez 
ZER odsetek za cały okres 
opóźnienia, ale czy słusz

nie?
2. Zgodnie z art. 49a ustawy o 

zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji (...) w 
zw. z art. 85 ust. 1, 1a i 2 
ustawy z dnia 13 październi
ka 1998 r. o systemie ubez
pieczeń społecznych, organ 
emerytalny (ZER) jest zobo
wiązany do wypłaty odsetek 
ustawowych określonych
przepisami prawa cywilnego, 
ale tylko wówczas, gdy opóź
nienie w wypłaceniu świad
czenia jest następstwem oko
liczności, za które organ eme
rytalny (ZER) ponosi odpo
wiedzialność. W tym miejscu 
musimy przywołać wyrok 
Sądu Najwyższego z 11 maja 
2012 r. (I UK 398/11), w któ
rym stwierdza się, że „ w sto
sunkach opartych na prawie 
ubezpieczeń społecznych, w 
których należy poszukiwać 
podstawy roszczeń ubezpie
czonego, odsetki od opóźnio
nego świadczenia uregulowa
ne są wyczerpująco, bez moż
liwości odwoływania się do 
przepisów prawa cywilnego”. 
A dalej SN konstatuje: 
„Ustawa w jednym tylko wy
padku nakłada na ZUS (ZER) 
obowiązek wypłaty odsetek 
w wysokości określonej prze
pisami prawa cywilnego, tj. 
wówczas, gdy Zakład - w 
następstwie okoliczności, za 
które ponosi odpowiedzial
ność - nie dokona wypłaty 
świadczeń w terminach prze
widzianych w przepisach do
tyczących ich przyznawania i 
wypłacania (art. 85 ust. 1 
ustawy z dnia 13 październi
ka 1998 r. o systemie ubez
pieczeń społecznych). Przepis 
ten stanowi regulację szcze
gólną względem przepisów 
Kodeksu cywilnego, a jej od
rębność polega przede 
wszystkim na ustaleniu obo
wiązku zapłaty odsetek tylko 
w wypadku zwłoki. Zwłoka w 
spełnieniu świadczenia, zwa-

(Ciąg dalszy na stronie 16)
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na także opóźnieniem kwalifi
kowanym, ma miejsce, gdy 
zobowiązany, pomimo istnie
jącego obowiązku, nie spełnia 
świadczenia w terminie, przy 
czym niedotrzymanie terminu 
jest następstwem okoliczno
ści, za które ponosi odpowie
dzialność.

3. Do ww. zagadnienia odnosi 
się także wyrok Sadu Najwyż
szego z 18 lutego 2009 r. (II 
UK 191/08), w którym sfor
mułowana jest teza, że do 
skutków opóźnienia, o któ
rym mowa w ww. art. 85 
ustawy o systemie ubezpie
czeń społecznych, nie stosuje 
się odpowiednio przepisów 
Kodeksu Cywilnego, ponie
waż przepisy ustawy o syste
mie ubezpieczeń społecznych 
nie odsyłają do tych przepi
sów k.c., które dotyczą skut
ków opóźnienia w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego, czy
li do art. 481 § 1 k.c.”. Zda
niem Sądu Najwyższego, za
warte w tym przepisie okre
ślenie: "okoliczności, za które 
Zakład nie ponosi odpowie
dzialności" jest bardziej zbli
żone znaczeniowo do używa
nego w przepisach prawa 
określenia: "przyczyn nieza
leżnych od organu", co ozna
cza, że ZER nie jest obowią
zany do wypłaty odsetek nie 
tylko wtedy, gdy nie ponosi 
winy w opóźnieniu, lecz także 
wtedy, gdy opóźnienie w wy
płacie świadczenia pieniężne
go z ubezpieczenia społeczne
go jest skutkiem innych przy
czyn niezależnych od tego 
organu.

4. W realiach naszych spraw 
Dyrektor ZER obniżając nam 
świadczenia emerytalne na 
podstawie ustawy represyjnej 
z 16 grudnia 2016 r, ustalił 
okres służby na rzecz tzw. 
„totalitarnego państwa” na 
podstawie informacji o prze
biegu służby otrzymanej z 
IPN sporządzonej na podsta
wie akt osobowych. Informa
cja ta jest równoważna z za
świadczeniem o przebiegu 
służby sporządzonym przez 
właściwe komórki kadrowe 
służb. Jak stwierdził Sąd Naj
wyższy w Postanowieniu z 
dnia 9 grudnia 2011 r. (II 
UZP 10/11) o ile sąd ubezpie
czeń społecznych, rozpozna

jący sprawę w wyniku wnie
sienia odwołania od decyzji 
dyrektora ZER w sprawie po
nownego ustalenia, de facto 
obniżenia wysokości świad
czenia, nie jest związany tre
ścią informacji o przebiegu 
służby przedstawionej przez 
IPN, o tyle związanie to obej
muje organ emerytalny 
(ZER). który przy wydawaniu 
decyzji musi kierować się 
danymi zawartymi w tej infor
macji. Jednocześnie aktualne 
przepisy nie dają Dyrektorowi 
ZER uprawnień do weryfiko
wania otrzymanych z IPN 
informacji o przebiegu służ
by. Argument ten jest konse
kwentnie podnoszony przez 
pełnomocników ZER w pi
smach procesowych na róż
nych etapach postępowań 
sądowych i znajduje zrozu
mienie sędziów.

5. Czy Dyrektor ZER jest w ogó
le zwolniony z obowiązku wy
płaty odsetek za opóźnienie? 
Tak do końca nie jest. Aby to 
wyjaśnić musimy wrócić do 
kwestii prawomocności wyro
ku. Otóż co do zasady wyrok 
jest prawomocny wówczas, 
gdy nie przysługuje już od 
niego żaden środek odwoław
czy (apelacja). Tak więc pra
womocne są wyroki sądów II 
instancji oraz te wyroki I in
stancji, których nie zaskarżo
no w terminie. Okoliczności 
te mają znaczenie dla okre
ślenia daty z jaką ZER powi
nien naliczyć przywrócone 
świadczenie emerytalne. Jest 
to problematyka dość złożo
na, ale w uproszczeniu wy
gląda następująco:

6. Decyzja ZER o ponownym 
ustaleniu wysokości emerytu
ry powinna być wydana w 
ciągu 30 dni od dnia wyja
śnienia tzw. „ostatniej oko
liczności” niezbędnej do jej 
wydania. W naszej sytuacji 
dniem wyjaśnienia owej 
"ostatniej okoliczności” jest 
(będzie) dzień wpływu do ZER 
prawomocnego wyroku sądu 
okręgowego, bądź wyroku 
sądu apelacyjnego. Naszym 
zdaniem, wbrew temu co 
twierdzi ZER, nie ma tu wy
mogu doręczenia wyroku z 
uzasadnieniem. Powinna wy
starczyć sa
ma sentencja prawomocnego 
orzeczenia zawierająca ele-

menty składowe wymienione 
w art. 325 k.p.c., czyli tzw. 
komparycję (sygnaturę akt 
sprawy, wizerunek orła w 
koronie, nagłówek wyroku z 
oznaczeniem jego rodzaju i 
inwokacją do Rzeczypospoli
tej Polskiej, datę i miejsce 
wydania wyroku, oznaczenie 
sądu i wydziału, w którym 
zapadł wyrok, wymienienie 
członków składu orzekające
go oraz protokolanta, datę i 
miejsce rozpoznania sprawy 
oraz rodzaj posiedzenia, okre
ślenie stron, zwięzłe oznacze
nie przedmiotu sprawy) 
oraz rozstrzygnięcie o żąda
niach stron, ewentualne po
stanowienia dodatkowe oraz 
orzeczenie o kosztach postę- 
powania.Termin wydania de
cyzji o ponownym ustaleniu 
wysokości świadczenia nie 
jest równoznaczny z termi
nem wypłaty tego świadcze
nia. Naszym zdaniem poprzez 
„dzień wpływu do ZER pra
womocnego wyroku sądu” 
należy rozumieć zarówno 
dzień odbioru przez organ 
przesyłki pocztowej, jak i 
dzień jej doręczenia za po
średnictwem portalu informa
cyjnego sądu. Wskazuje na to 
art. 15zzs9 ust. 3 ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szcze
gólnych rozwiązaniach zwią
zanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza
niem COVID-19, innych cho
rób zakaźnych oraz wywoła
nych nimi sytuacji kryzyso
wych. Takie doręczenie wy
wołuje skutki procesowe 
określone w Kodeksie postę
powania cywilnego właściwe 
dla doręczenia pisma sądowe
go. Należy jednak zaznaczyć, 
że w przypadku doręczenia 
pisma sądowego przez jego 
publikację w Portalu informa
cyjnym sądu nie mamy tu do 
czynienia z klasycznym dorę
czeniem, lecz
z udostępnieniem z obowiąz
kiem pobrania pisma ze skut
kiem doręczenia. Oznacza to, 
że datą doręczenia będzie 
data zapoznania się przez 
odbiorcę (ZER) z pismem 
umieszczonym w portalu in
formacyjnym, czyli data po
brania/odczytania dokumen
tu. W sytuacji, kiedy adresat 
nie zapozna się z przesłanym 

(Ciąg dalszy na stronie 17)
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wyrokiem uznaje się go za 
doręczony po upływie 14 dni 
od dnia jego umieszczenia w 
Portalu informacyjnym. W 
przypadku, kiedy wyrok zo
stanie doręczony i przez Por
tal i przez pocztę pierwszeń
stwo ma doręczenie pocztowe, 
ponieważ dokonywane jest 
ono na wyraźne zarządzenie 
przewodniczącego. Wówczas 
umieszczenie pisma w Porta
lu będzie miało charakter 
informacyjny i nie wywoła 
skutku doręczenia. Jeżeli 
wyrok zostanie umieszczony 
w Portalu w dzień ustawowo 
wolny od pracy (co się może 
zdarzyć) a pełnomocnik ZER 
zdecyduje się odebrać prze
syłkę (otworzyć plik) w sobotę 
lub niedzielę to będzie to jego 
suwerenna decyzja tak samo 
jak ewentualny odbiór pisma 
awizowanego w urzędzie 
pocztowym czynnym w sobo
tę lub niedzielę. Wówczas taki 
dzień wolny rozpocznie bieg 
30-dniowego terminu na wy
danie decyzji i wypłatę świad
czenia, z tym jednak, że za
kończy się nie w sobotę lub 
niedzielę, a w pierwszym 
dzień roboczy po nich przypa
dający.

7. Odsetki za opóźnienie powin
ny być wypłacone przez ZER 
(z urzędu!) za okres od dnia 
następującego po upływie 
terminu na ustalenie prawa 
do wypłaty (zwrotu) należne
go (zaległego) świadczenia 
emerytalnego, czyli od 31 
dnia po dniu wpływu do ZER 
prawomocnego wyroku Sądu 
Okręgowego/Apelacyjnego - 
do dnia wypłaty tego świad
czenia rozumianego jako 
przekazane kwoty wyrówna
nia do urzędu pocztowego lub 
na rachunek bankowy świad- 
czeniobiorcy. Jeżeli ZER nie 
wykonałby obowiązku wypła
ty odsetek na warunkach 
wyżyj określonych, należy 
wystąpić z wnioskiem o wy
płatę należnych odsetek za 
opóźnienie.

Wysokość odsetek zależy to od 
aktualnej stopy referencyjnej 
NBP określanej przez Radę 
Polityki Pieniężnej. Jest ona 
zmienna. Wysokość odsetek 
ustawowych za opóźnienie 
ogłasza cyklicznie w formie 
Obwieszczenia Minister Spra-

wiedliwości in w ostatnim 
o k re s ie  w y n o s iła : od
29.05.2020 r. do 06.10.2021 
r. - 5,6%,od 07.10.2021 r. do
03.11.2021 r. - 6%,od
04.11.2021 r. do 08.12.2021 
r. - 6,75%,od 09.12.2021 r. 
do 04.01.2022 r. - 7,25%.od 
5.01.2022 r. -  wynosi 
7,75%w stosunku rocznym 
(w skali roku). W kolejnych 
miesiącach mogą to być już 
inne wartości. W celu oblicze
nia odsetek można skorzy
stać z „Kalkulatora odsetek 
za opóźnienie” -  do odszuka
nia w Internecie (np. pod ad
resem: https://www.infor.pl/ 
k a l k u l a t o r y /  
o d s e t - 
ki ustawowe za opoznienie.h 
fmlOdsetki wypłaca się z 
urzędu łącznie z wypłatą 
opóźnionego świadczenia. 
Jeżeli nie zostały wypłacone 
łącznie z wypłatą opóźnione
go świadczenia, wypłaca się 
je niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 30 dni, 
gdy dotyczą świadczenia jed- 
norazowego.Przepisy z zakre
su ubezpieczeń społecznych 
nie przewidują możliwości 
dochodzenia odsetek od zale
głych odsetek.

WNIOSKI:
1. Jesteśmy zdania, że wbrew 

temu na co wskazują infor
macje zamieszczane na por
talach społecznościowych, a 
nawet komunikaty niektó
rych kancelarii prawnych, 
uzyskanie odsetek za opóź
nienie w wypłacie zaległego 
świadczenia, obejmujące 
okres od 1.10.2017 r. do dnia 
otrzymania przez ZER prawo
mocnego wyroku przywraca
jącego świadczenie emerytal
ne jest raczej niemożliwe. Już 
obserwujemy decyzje Dyrek
tora ZER odmawiające wypła
ty odsetek od należności 
ustalonej w decyzji o ponow
nym ustaleniu wysokości 
emerytury/renty. W ich uza
sadnieniu podawane są argu
menty prawne, które wyżej 
wskazaliśmy.

2. Mamy natomiast prawo ocze
kiwać wypłacenia z urzędu(!) 
odsetek za opóźnienie obej
mujące okres od dnia nastę
pującego po upływie 30 dni 
liczonych od dnia wpływu do 
ZER prawomocnego wyroku

Sądu - do dnia przekazania 
kwoty wyrównania do urzędu 
pocztowego lub na rachunek 
bankowy świadczeniobiorcy.

3. Wiemy, że niektóre kancelarie 
prawne posiadają już w swo
jej ofercie pomocy prawnej 
działania zmierzające do uzy
skania odszkodowania za 
bezprawne ich zdaniem nie- 
wypłacenie przez ZER odse
tek od należności odzyskiwa
nych na mocy prawomocnych 
orzeczeń sądowych. Są tam 
też podawane warunki finan
sowe obejmujące kwoty stałe 
za poszczególne czynności 
procesowe połączone wyna
grodzeniem zależnym od wy
niku sprawy (tzw. zasa
da successfee). Wg tej zasady 
część wynagrodzenia jest 
płatna jako wynagrodzenie 
kwotowe przed podjęciem 
czynności. Pozostałą część 
wynagrodzenia stanowi pre
mia płatna dopiero po zakoń
czeniu sprawy, w zależności 
od jej wyniku (najczęściej 
jako określony z góry procent 
liczony od wartości przedmio
tu sporu). Może to być np. 
10% kwoty zasądzonej przez 
Sąd. Skorzystanie z tego ro
dzaju oferty jest osobistą de
cyzją każdego z potencjalnie 
zainteresowanych. Nie chce
my i nie możemy sugerować 
w tym zakresie czegokolwiek. 
Radzimy jednak, przed podję
ciem stosownej decyzji, do
kładnie zapoznać się ze 
szczegółami takich ofert z 
punktu widzenia strategii 
działań prawnych, w tym 
podstawy prawnej, na której 
ma być oparte powództwo o 
takie odszkodowanie.

Jako Komisja Prawna FSSM tak
że rozważamy różne formuły 
prawne pozwalające na skuteczne 
powództwo odszkodowawcze, za
stępujące niejako brak możliwo
ści uzyskania odsetek za opóźnie
nie w wypłacie zaległych świad
czeń.
O wynikach tych prac poinformu
jemy w terminie późniejszym.

11 lutego 2022
Komisja Prawna. FSSM RP
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Jakie zmiany wprowadza  
"Polski lad" dla pracujących 
emerytów? Od stycznia mają 
zmniejszone pensje. Z czego to 
wynika?

Leszek Kostrzewski

Otóż podniesioną przez rząd 
kwotę wolną do 30 tys. zł 
uwzględnia ZUS przy wy

płacie emerytury. Nie można jej 
drugi raz uwzględnić w pensji, a 
dokładnie przy wyliczaniu zaliczki 
na podatek dochodowy od osiąga
nego wynagrodzenia. Zatem przy 
pensji nie korzystamy z kwoty 
wolnej. Ale to nie wszystko. Jest 
jeszcze składka zdrowotna. W 
"Polskim ładzie" rząd podniósł ją  
do 9 proc. A przepisy mówią, że 
trzeba ją  płacić od każdego tytułu 
ubezpieczenia. To oznacza, że 
Polak pobierający emeryturę i 
pensję zapłaci dwie składki zdro
wotne. Przy emeryturze podwyż
szenie składki zdrowotnej równo
waży większa kwota wolna, ale 
przy pensji - jak już wspomnieli
śmy - nie korzystamy z kwoty 
wolnej. Co to oznacza? Otóż pen
sja pracującego emerytura od 
stycznia jest niższa.

M ó w iliś m y  o d  s a m e g o  p o c z ą tk u ,  
że przy "Polskim ładzie" mniej 
będzie się opłacało dorabiać 
do renty i emerytury, ale rząd 
twardo szedł z propagandą, że 
emerytura jest bez podatku. Tyle 
że to manipulacja - mówi dr An
toni Kolek, szef Instytutu Emery
talnego. I dodaje: - Gdyby rząd 
chciał być uczciwy, musiałby do
dać, że emerytury do 2,5 tys. zł 
miesięcznie, czyli rocznie 30 tys. 
zł, korzystają z pełnej kwoty wol
nej. Ale to skorzystanie konsu
muje prawo do kwoty wolnej w 
wynagrodzeniu! Konsekwencją są 
niższe wynagrodzenia osób dora
biających, bo muszą zapłacić peł
ną, 9-proc. składkę zdrowotną 
oraz 17-proc. PIT.

Leszek Kostrzewski 
19 stycznia 2022

Tak zmienią się wypłaty500+
Obecna 

emerytura/ 
renta bnitto

Obecna 
emerytura/ 
renta na rękę

Kwota
500+

Emerytura/ 
renta 

od marca

Kwota 
500+ 

od marca

1000 zł 910 zl 500 zt 1070 zt 500 Zt
1100 zt 1001 zt 500 zt 1071 zt 500 zt
IZOOzt 1092zl 500 zt 1168 zt 500 zt
1300 zl 1183 zt 472 zt 1265 zt 500 zt
1400 zt 1274 zt 372 zt 1363 zt 398 zt
1500 zl 1365 zt 272 zl 1461 zt 291 zt
1600 zt 1465 zt 172 zt 1558 zt 184 zł
1700 zl 1547 zt 72 zt 1655 zt 77 zl

500+ dla niesamodzielnych. Zobacz, czv nie stracisz pieniędzy z ZUS 
(fakt.pl)

Polski Ład humor, satyra, rysunki satyryczne o Polskim Ładzie, żarty
(anegdoty.pl)
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Tak zmienią się wypłaty emerytur
Obecna

emerytura
brulto

E n e iy tn a  
w lutym  
n arękę

Enerytura  
w marcu 
ta ręk ę

Trzynastka 
na rękę

W yplata  
w k w le t iili 

na rękę

600 zt 546,00 zl 584,22 zl 1213,48 zł 1797,70 zt
700 zł 637,00 zl 681,59 zl 1213,48 zl 1895,07 zt
800 zt 728,00 zl 778,96 zl 1213,48 zł 1992,44 zt
900 zt 819,00 zl 876,33 zl 1213,48 zl 2089,81 zt

lOOOzt 910,00 zł 973,70 zl 1213,48 zl 2187, lBzt
1050 zt 955,50 zl 1022,38 zl 1213,48 zl 2235,86 zt
1100 zt 1001,00 zl 1071,07zl 1213,48zl 2284,55 zt
1150 zt 1046,50 zl 1119,75zl 1213,48 zl 2333,23zt
1200 zt 1092,00 zl 1168,44 zl 1213,48 zł 2381,92 zt
1250 zt 1137,50 zl 1217,12 zl 1213,48 zl 2430,60 zt
1300 zt 1183,00 zl 1265,81 zl 1213,48 zl 2479,29 zt
1350 zt 1228,50 zl 1314,50zl 1213,48 zł 2527,98 zt
1400 zt 1274,00 zł 1363,18 zl 1213,48zl 2576,66zt
1450 zt 1319,50 zl 1411,86 zl 1213,48 zl 2625,34 zt
1500 zt 1365,00 zl 1460,55 zl 1213,48 zl 2674,03 zt
1550 zt 1410,50 zl 1509,23 zl 1213,48 zl 2722,71 zt
1600 zt 1456,00 zl 1557,92 zl 1213,48 zl 2771,40 zt
1650 zt 1501,50 zl 1606,60zl 1213,48 zl 2820,08zt
1700 zt 1547,00 zl 1655,29 zl 1213,48 zl 2 8 6 8,77 zt
1750 zt 1592,50 zl 1703,97zl 1213,48zł 2917,45 zt
1800 zt 1638,00 zł 1752,66 zl 1213,66zl 2966,14 zt
1850 zt 1683,50 zl 1801,34 zl 1213,48 zł 3014,82 zt
1900 zt 1729,00 zl 1850,03 zl 1213,48 zl 3063,51 zt
1950 zt 1774,50 zl 1898,71 zt 1213,48 zl 3112,19 zt
2000 zt 1820,00 zl 1947,40 zl 1213,48 zl 3160,88zt
2050 zt 1865,50 zl 1996,08 zl 1213,48zł 3209,56 zt
2100 zt 1911,00 zł 2044,77 zl 1213,48 zl 3258,25 zt
2150 zt 1956,50 zl 2093,45 zl 1213,48 zl 3306,93zt
2200 zt 2002,00 zl 2142,14 zl 1213,48 zł 3355,62 zt
2250 zt 2047,50 zl 2190,82 zl 1006,17 zl 3196,99 zt
2300 zt 2093,00 zl 2239,51 zl 990,35 zl 3229,86 zt

Emerytury - jaka waloryzacja? Kiedy wypłaty? Co z trzynastkami? (fakt.pl)
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Seniorzy muszą pilnować przelewów z ZUS
Em erytury - jaka waloryzacja? Kiedy wypłaty? Co z trzynastkami? (fakt.pl)

W marcu i kwietniu wyższe wypłaty emerytur. Waloryzacja emery
tur już niebawem. ZUS, KRUS i zakłady emerytalne służb mundu
rowych już szykują się do wypłat wyższych świadczeń. Od marca 
wszystkie emerytury i renty wzrosną o 7 proc., a od kwietnia wy
płacana będzie trzynastki. Ona także będzie wyższa niż przed ro
kiem. Sprawdzamy, jakich dokładnie wypłat seniorzy mogą spo
dziewać się w najbliższych miesiącach.

Przemysław Gryń

Rok 2022 przynosi spore 
zamieszanie w wypłatach 
emerytur i rent. Najpierw 

Polski Ład i zmiany podatkowe 
sprawiły, że większość seniorów 
dostała na rękę większą wypłatę. 
To dzięki podniesieniu kwoty wol
nej od podatku do 30 tys. 
zł. Teraz kolejna rewolucja -  

coroczna waloryzacja. Tu także 
niespodzianka. Gdyby rząd zde
cydował się podnieść emerytury i 
renty o ustawowe minimum, se
niorzy mogliby liczyć tylko na 5,7 
proc. podwyżki.
Waloryzacja 2022. Rząd zmie
nia zdanie i daje większe pod
wyżki
Rząd jednak chce bardziej pod
nieść świadczenia, waloryzacja 
wyniesie więc 7 proc. -  rozporzą
dzenie w tej sprawie już zostało 
opublikowane w Dzienniku 
Ustaw, co pozwala ZUS, KRUS i 
zakładom emerytalnym służb 
mundurowych przygotowywać się 
do większych wypłat.
Waloryzacja 2022. Rząd przy
znaje: emerytów czeka trudny 
rok
„Wzrost cen towarów i usług kon
sumpcyjnych dotyka wszystkich 
obywateli, w szczególności jednak 
wzrost ten odczuwają osoby naj
niżej uposażone, w tym emeryci i 
renciści. Dla napiętych budżetów 
emerytów i rencistów kilkupro
centowa inflacja może być trud
niejsza do udźwignięcia niż infla
cja dla osób czynnych zawodowo”
-  czytamy w uzasadnieniu do 
rządowego rozporządzenia podno
szącego wskaźnik waloryzacji do 
7 proc. Urzędnicy twierdzą, że 
mimo rządowych tarcz antyinfla
cyjnych, ten rok może być wyjąt
kowo trudny dla emerytów i ren
cistów.
-  Rząd musiał zareagować, pod
nosząc waloryzację, gdy mamy do 
czynienia z kroczącą inflacją -  
przyznaje dr Antoni Kolek z Insty
tutu Emerytalnego.

W a l o r y z a c j a  
2022. Trzynast
ki też będą wyż
sze
Wyższa waloryza
cja będzie miała 
także wpływ na 
wysokość trzyna
stek. Bez względu 
na dochód, kwota 
tej dodatkowej 
wypłaty wyniesie 
tyle, co minimal
na emerytura, 
czyli 1338,44 zł 
brutto. Wypłata 
na rękę będzie 
zależała od tego, 
czy emeryt jest 
zwolniony z PIT, 
czy też nie -  w 
tabeli pokazuje
my, jakich kwoty 
mogą spodziewać 
się seniorzy.

Trzynastka będzie 
wypłacana jed
nym przelewem 
lub przekazem 
razem z kwietnio
wym świadcze
niem. Większość 
emerytów dosta
nie ją  jeszcze 
przed Wielkanocą 
(w tym roku świę
ta wypadają 17 i 
18 k w i e t - 
nia). Wypłaty bę
dą realizowane 1, 
5, 6, 8, 15 kwiet
nia, a potem po 
świętach -  20 i 25 
kwietnia. Uwaga! 
Osoby mające 
świadczenia i za
siłki przedemery
talne, wypłaty 
dostaną dopiero 
w maju.
Rząd zapowie
dział także wypła
tę czternastek.

Nie uwzględniamy ich jednak w 
tabeli, bo jeszcze nie wiadomo 
dokładnie kiedy i na jakich zasa
dach to wsparcie zostanie wypła
cone.

Przemysław Gryń
Ten ańykuł pierwszy raz na stro
nie Faktu ukazał się 14.02.2022

Za: (9) Facebook

‘  E
OBECNA EMERYTURA 

NETTO

iMERYTURY
EMERYTURA NETTO 

PO WALORYZACJI 2022
MIESIĘCZNY ZYSK 

NETTO

1000 zt 1052,61 zt 52,61 zł

1100 zt 1158,11 zt 58,11 zt

1200 zł 1263,62 zt 63,62 zt

1300 zt 1369,13 zt 69,13 zt
1400 zt 1474,63 zt 74,63 zt

1500 zt 1580,14 zt 80,14 zt
1600 zt 1685,65 zt 85,65 zt

1700 zt 1791,17 zt 91,17 zt

1800 zt 1896,67 zt 96,67 zt

1900 zt 2002,01 zt 102,01 zt
2000  zt 2107,63 zt 107,63 zł

2100 zt 2212,50 zt 112,50 zt

2200 zt 2318,54 zt 118,54 zt

2300 zt 2424,05 zt 124,05 zł

2400 zt 2529,56 zt 129,56 zt

2500 zt 2635,06 zł

2600 zt 2740,56 zt

2700 zt 2846,08 zt

2800 zt 2951,59 zt 151,59 zt

2900 zt 3057,10 zt 157,10 zt

3000 zt 2162,60 zt 162,60 zt

3100 zt 3268,12 zt

3200 zt 3373,63 zł

3300 zt 3479,14 zł 179,14 zł

3400 zt 3584,64 zt 184,64 zt
3500 zt 3690,16 zt

3600 zt 3795,67 zt

3700 zt 3901,17 zt

3800 zt 4006,08  zt

3900 zt 4112,02 zt

4000  zt 4217,52 zt 217,52 zł

4500 zt 4745,07 zt 245,07 zt

5000  zt 5272,61 zt 272,61 zł
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Zmiana tematyki z byle jakiej na..., 
bardzo ważną
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Przez ostatnie dni marnowałem czas i zagłębiałem się w szambo 
na naszych grupach resortowych na FB, gdzie Koleżanki i Koledzy 
obrzucają gównem innych. Kolegów i Koleżanki.

Mieczysław Malicki

Tematem głównym owego 
„g... ” procederu jest -  jak 
zwykle -  stosunek do osoby 
posła A. i ocena „lepszości” Fede

racji nad SEiRP-em.
O c z y w is t y m  s z c z y t e m  

odwagi jest odsądzanie od czci i 
wiary tych, którzy co prawda wro
go o pośle A. nie piszą, ale wyra
żają pewne wątpliwości. Swoje 
(albo cudze). Inwektywy i epitety 
to określenia eleganckie, wpisane 
w narrację także tego forum. 
Obrzucaniem nie obejmuje się 
naszych statutowych wrogów, 
którzy nas dwukrotnie ukarali 
ustawami dezubekizacyjnymi (bo 
chyba jednak jest strach), ale 
można („bo co mi zrobisz?”) Kole
żankę lub Kolegę. Nie ma czegoś 
takiego, jak wzajemne poszano
wanie, zrozumienie. O tolerancji 
nie wspomnę.

Czas chyba najwyższy, by 
proceder przerwać, czyli opisać. 
Ale proponuję transparentnie: z 
wymienianiem „bohaterów” po 
nazwisku!

Może ktoś to zrobi?

Bo na opamiętanie, czy na wystą
pienie ze strony przewodniczące
go Federacji, bądź posła A . (aby 
zaprzestać), jakoś ja nie liczę.

* * *

Tymczasem pojawia się temat, 
który my podejmujemy tutaj, w 
OBI.

T e m a t t e n , o którym za moment, 
jest ważny. Nawet bardzo ważny, 
a to dla interesów naszego pań
stwa, dla Polski!
Generałowie wątku nie podejmu
ją, (zobaczymy ilu z nich będzie 
nogami przebierać, bo jakby coś, 
to się jednak gdzieś załapać?), 
Koleżeństwo żre się o gówna. My 
więc wywalmy wreszcie ów temat 
i szukajmy ludzi, którzy nie boją 
się myśleć o nim, a nawet dekla
rować udziału w jego omawianiu, 
potem w realizacji.

Ch o d z i  nam o  k a d r y  w 
przyszłych, normalnych, nie PIS- 
owych i nie PełO-wskich, struktu
rach polskich służb specjalnych. 
Nie będziemy zajmować się tema
tyką, która nas nie dotyczy i jest 
poza naszymi możliwościami, na 
przykład o to, czy powstaną usta
wy podobne do tych z lat 2009 i 
2016, natomiast sprawami oczy
wistymi w kontekście obecnego 
bałaganu i chaosu, który 
„naukowo” ochrzcił ideolog PiS 
jako „doprowadzenie do rezedrga- 
nia służb” . Czyli naprawą, a ra
czej odbudową tychże.

Oc z y w is t o ś ć  p ie r w s z a : koniecz
ność dokonania oceny (a niezbyt 
elegancko: weryfikacji) wszyst
kich kadr obecnych „służb” pod 
kątem ich przydatności w nowym, 
tym razem rzeczywiście demokra
tycznym państwie. Osobiście op
towałbym za, zbudowanymi jakby 
od zera, nowymi strukturami 
służb.

Oczywistość druga: kto to zrobi? 
To zaś jest właściwie pytanie, 
problem bardziej skomplikowany 
(pozornie) niż ta oczywistość 
pierwsza.

I z tym  apelem zwracamy się 
też i do Was, nasi Przyjaciele 
Żołnierze pochodzący z wojsko
wych służb specjalnych, bo Wy
znacie temat, znacie materię, i 
macie stosowne doświadczenie. 
Oraz, co ważne, posiadacie wyso
kie kwalifikacje.

(Nie, że to zaraz, już, bo z tym 
jeszcze musimy troszkę poczekać. 
Czasu, (tak myślę) jest niewiele. 
Coraz mniej. Gdy zacznie się ten 
moment, to zadzieje się jak w do
minie i w reakcji łańcuchowej. A 
po takim czymś to czeka nas bez
ład, bałagan i totalna anarchia.

Temat konieczności i nie
uchronności wspomnianych dzia
łań występował już wśród nas od 
jakiegoś czasu. Pralki taktyczne z

udziałem aktywnego czynnika 
penetrującego o nazwie firmowej 
Pegasus mogły tego nie wykryć. 
Więc przygotujmy się duchowo i 
psychicznie, bo któregoś dnia 
czas nadejdzie. Wybije godzina 
zero.

***
Przyjaciele Żołnierze! Nie obawiaj
cie się, że któraś partia opozycyj
na (faktyczna czy tylko z nazwy) 
znajdzie jakieś środowisko lub 
grupę zawodową, która byłaby 
zdolna do dokonania oceny tych 
dotychczasowych „kadr”, do tego 
wydolną kwalifikacyjnie.

Zapewniam Was, że takiej grupy, 
poza nami, nie ma!

My zrobimy to z pobudek patrio
tycznych; bez wynagrodzenia, bez 
oczekiwania na zatrudnienie, pa
łace, nadzory i ministerialne stol
ce. Ponadto z uwagi na podeszły 
wiek szybko będziemy znikać z 
wizjera rzeczywistości. Czyli chy
ba to same plusy, jeżeli chodzi o 
nas.

Ponadto należy uzupełnić, że po
trzeba weryfikacji kadr wystąpi w 
wielu środowiskach zawodowych 
w całym kraju (oj, bardzo wielu). 
Wyobrażacie sobie ogrom tych 
prac?

Zdajemy sobie sprawę, że będzie 
to okres trudny dla gospodarki 
kraju, jak też bardzo trudny dla 
objętych procesami weryfikacyj
nymi zasobów ludzkich. Ale tego 
„przesiewania” uniknąć nie spo
sób.

To jest Polsce niezbędne!

Mietek Malicki 
2022, 02, 08
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Najwyższa pora na zmianę narracji
Od niedawna, bo od początku tzw. afery z 
Pegasusem osoby zwane publicznymi (z 
przeproszeniem za to ostatnie słowo) znów 
sobie przypomniały o tej zbrodniczej, 
wrednej, bandyckiej formacji, ponurej hi
storycznie Służbie Bezpieczeństwa. Oczy
wiście nie po to, aby ją pogłaskać, czy 
choć spojrzeć na nią obiektywnie. Ale 
oczywiście po to, aby znów po niej 
„pojeździć”. Przypomnieć wczesne lata 
powojenne, wyciągnąć na wierzch jej nie

koniecznie zgodną wówczas z prawem działalność
Marcin Szymański

I nie wspomnieć nic o tym, że 
po 1956 r ówczesne władze, 
zwłaszcza partyjne, zainicjo

wały uchwalenie przez sejm ta
kiego pakietu ustaw, których sto
sowanie nie tylko utrudniało 
działania sprzeczne z porządkiem 
prawnym, ale wręcz uniemożli
wiało tego typu czynności. 
Obejmowało to w dużej mierze 
również tzw. technikę operacyjną. 
Czyli nazywając rzecz po imieniu, 
stosowanie takich przedsięwzięć, 
jak podgląd i podsłuch.
Nie  m ów i s ię  o c z y w iś c ie  o tym, że 
w tamtym czasie nie było czegoś 
takiego, jak sieć telefonii komór
kowej, jeśli ktoś był szczęścia
rzem, miał telefon stacjonarny, 
zaś założenie podsłuchu na takiej 
linii było dość trudne. Wymagało 
zaangażowania pozyskania w 
miejscowym urzędzie telekomuni
kacji jakiegoś osobowego źródła 
informacji, do tego takiego, które 
było skłonne zaryzykować podję
cie współpracy z tajną służbą o 
ponurej sławie. I tym samym za
ryzykować udział w łamaniu obo
wiązującego prawa. Nie było to 
proste, ani łatwe. Jeśli do tego 
dodamy obowiązujący przepis, 
zabraniający obejmowanie kon
trolą operacyjną (w tym również 
działaniami technicznymi) człon
ków PZPR, a tych było około 3 
mln dorosłych i świadomych swo
ich praw obywateli, można spo
kojnie założyć, że techniczne 
czynności inwigilacyjne były co 
najmniej utrudnione. Aby zakoń
czyć temat legalności stosowania 
tych technik dodam, że każdora
zowo obowiązkowo należało uzy
skać zgodę prokuratora, który 
miał nieskrępowany dostęp do 
materiałów uzyskanych z tej 
techniki. Miał też na każdym eta
pie dostęp do materiałów sprawy, 
prowadzonej przez zainteresowa

ną komórkę pod bezpośrednim 
nadzorem pionu śledczego, który 
właśnie do takich zadań był 
utworzony. Technika operacyjna 
mogła być stosowana w zasadzie 
tylko w celu potwierdzenia wcze
śniej uzyskanych inną drogą ma
teriałów obciążających, czyli jak
by na podsumowanie końcowego 
etapu postępowania w sprawie, 
lub przeciwko osobie.
I j e s z c z e  na k o n ie c  ciekawostka: 
Jedynym państwem w tzw. 
„biwaku socjalistycznym” w któ
rym władza wręcz namawiała 
obywateli do posiadania telefo
nów i instalowała je chętnym od 
ręki, była SRR, czyli Socjalistycz
na Republika Rumunii. No, ale 
tam inwigilacja obywateli była 
powszechna i wszechstronna, z 
czym władza zupełnie się nie kry
ła. Stopień tej inwigilacji wykra
czał nawet daleko poza to, co było 
w ZSRR.
Ale powróćmy do naszej bladej i 
wrednej rzeczywistości.
Ot ó ż  o s o b y  p u b l ic z n e  -  posłan- 
ki/ posłowie, dziennikarki/ 
dziennikarze i inne dziwolągi z 
upodobaniem powtarzają, jak to 
była SB-czka pośredniczyła w 
zakupie systemu PEGASUS. Pod
kreśla się też przy okazji, że po 
pierwsze była obciążona grze
chem pochodzenia, bo była -  jest 
córką również SB-ka, a po drugie 
w 1989r wrednie nie poddała się 
weryfikacji i nie chciała już służyć 
nowej, odrodzonej Rzeczpospoli
tej.
Nie  ma z n a c z e n ia , że system inwi
gilacji elektronicznej zakupiony 
został przez władze -  bądź co 
bądź wybrane legalnie, w demo
kratycznych procedurach. I że te 
władze okazały się przestępcze w 
swych działaniach, bo takim wła
śnie przestępczym celom służył 
ten zakup. Uwaga publiczności

ma się głównie skupić na pocho
dzeniu osoby kupującej. Tylko 
tyle i aż tyle.

M u s z ę  p o w ie d z ie ć ,  że od dawna 
mam dość takiej wrednej, do tego 
niejednokrotnie bezmyślnej nar
racji, do tego wywołującej echo 
odpowiedzialności zbiorowej, 
szczególnej, bo rodzinnej.

J a k o  b y ły  f u n k c jo n a r iu s z  k o n t r 
w y w ia d u  tejże parszywej dla nie
których Służby Bezpieczeństwa, 
dwukrotnie skrzywdzony dwoma 
ustawami represyjnymi, skazują
cymi mnie na skrajnie nędzną 
egzystencję oświadczam, że dum
ny jestem z tego, że mogłem słu
żyć mojej Ojczyźnie. I że mogłem 
to robić w tamtym czasie. Czasie 
trudnym historycznie. Trudnym 
politycznie. Trudnym materialnie 
dla wszystkich moich Rodaków i 
dla mnie też.

Po d o b n ie  s łu ż y l i
MOI KOLEDZY.

Po d o b n ie  s łu ż y ł y
MOJE KOLEŻANKI.

Nie  ła m a liś m y  o b o w ią z u ją c e g o  
p r a w a . Nie łamaliśmy -  przede 
wszystkim praw człowieka. Ci z 
naszego resortu, którzy okazali 
się przestępcami, zostali ujawnie
ni i ukarani już w wolnej Polsce. 
Paradoks -  materialnie są lepiej 
od nas sytuowani, bo zgodnie z 
wyrokami sądowymi odebrano im 
połowę świadczeń emerytalnych. 
Nam w 2010 odebrano średnio 
60% z naszych emerytur, zaś w 
2016 zabrano wszystko, dając 
jałmużnę w postaci najniższej 
cywilnej emerytury, bądź renty 
inwalidzkiej. Po bandycku -  sto
sując odpowiedzialność zbiorową. 
Ko le ż a n k a  o d  Pe g a s u s a  najwi
doczniej nie widziała się w no
wych służbach III Rzeczpospolitej. 
Być może była przekonana, że z 
racji „złego” pochodzenia weryfi
kacji pozytywnie nie przejdzie. 
Być może miała zwyczajnie inny 
plan na dalsze życie. Tak nawia
sem mówiąc -  byłym funkcjona
riuszom wszystkich służb mun
durowych w okresie bezpośrednio 
po zmianie ustroju, zwłaszcza 
przy szalejącym bezrobociu 
(skutek „deform” gospodarczych 
Balcerowicza), było niezwykle 

(Ciąg dalszy na stronie 23)
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Problem z IGI?

Doszedłem do wniosku, że 
w najnowszym OBI powi
nienem poruszyć jeszcze 

jeden drażliwy temat, bo pewien 
problem nie daje mi spokoju.
Ów problem nazywa się IGI.
To jest jeden z naszych portali, 
który porusza tematy wywołujące 
u niektórych naszych Koleżanek i 
Kolegów efekt ruchu w mrowisku 
po wsadzeniu kija, trzęsienie zie
mi (lokalne) oraz wstrętosmak. 
(Jakby coś, to obmawiany IGI 
swoje publikuje tutaj: 
https://igiifp.github.io/
Informacj e.html? 
fbclid=IwAR0TLxiTsm6 AfccFzM 
VkTGMe8qxj0Vsuh16Tc2RxGdkI 
rjGzMxepvbb Ik).

Os t a t n i , b a r d z o  c ie k a w y  i wyma
gający niestety trochę przemyśle
nia tekst, niekoniecznie prawni
ków, jest z 21 lutego br. Polecam. 
Nadmieniam, że linki do tekstów 
IGI zamieszczałem na FB na jed
nej z grup, ale postanowiłem nie

stwarzać jego wrogom (tak, wro
gom IGI) satysfakcji i możliwości 
obrzucania inwektywami jednego 
z naszych, a przy okazji inwekty
wami wszystkich tych, którzy 
wyznają podobne do niego poglą
dy na wiele spraw.
Nie  mam t e ż  za m ia ru  cytować 
tu ta j co „ s ło d s z y c h ” i 
„inteligentniejszych” epitetów czy 
inwektyw, skonstruowanych na 
ową okoliczność wyrażenia sprze
ciwu wobec IGI. Nie ma potrzeby, 
bo są słabe, poza nimi zaś auto
rzy wyzwisk nie przytaczają żad
nych argumentów.
W ZASADZIE POWINIENEM walnąć 
nazwiskami i ksywami wszyst
kich tych, którzy niczym po burej 
suce „jadą” po IGI, po mnie, po 
kilku innych adwersarzach, a 
którzy jednoznacznie nie opowia
dają się przeciwko podglądom 
IGI.
A l e  t e g o  n ie  z r o b i ę . Z litości i 
przyzwoitości. (Albo może jednak 
kiedyś zrobię? Wtedy, gdy wy
czerpią się moje pokłady życzli
wości, przyzwoitości i taktu).

Dlatego piszę na łamach OBI. 
Szczerze oraz dosadnie.
Ma c ie  c o ś  p r z e c iw k o  IGI?
Ok, rozumiem i przyznaję, że 
macie prawo mieć inne zdanie.
A więc proszę wyłożyć swoje racje 
pisząc tekst do OBI. Na tyle 
znam już poglądy Naczelnego, że 
„na bank” je zamieści. Możecie 
też opublikować swój punkt wi
dzenia na stronach Federacji, 
ZBFSOP, czy Światowida. W tym 
ostatnim zamieszczono kiedyś 
słynną „jednomyślną” uchwałę z 
dnia 24 stycznia 2021, w której 
oskarżono trzech z nas o zdradę. 
Dacie wiarę? O zdradę! 
Pr z e d s t a w c ie  ta m  s w o j e  s t a n o 
w is k o  i brońcie Waszych idoli. 
Posłużcie się konkretnymi argu
mentami, a nie ogólnikami typu: 
„ bo zawsze nas bronił”.
Dlaczego wymieniam tylko trzy 
nasze emeryckie stowarzyszenia? 
No to sobie wydedukujcie, dla
czego.

Mietek Malicki 
2022 02 22 

mietekmalicki@w>p .pl

(Ciąg dalszy ze strony 22)

trudno znaleźć jakąkolwiek pra
cę. Dlatego też radzili sobie sami, 
zakładając i prowadząc własne 
firmy. Na ogół firmy ochroniar
skie, czy wywiadownie gospodar
cze. Po prostu wykorzystywali 
swoją wiedzę zawodową i łatwość 
obracania się w świecie związa
nym z szeroko pojętą ochroną 
prawną.
Dl a t e g o  t e ż  u w ażam  atak na nią, 
podobnie, jak na całą naszą for
mację za wyjątkową podłość. Albo 
bezmyślność, Albo jedno i drugie. 
W zależności od tego, z jaką 
intencją jest to powtarzane.
A swoją drogą, ciekawe byłoby 
poznać opinię tychże -  pożal się 
boże, komentatorów, gdyby to 
była emerytka współczesnych 
służb specjalnych, związana na 
przykład pochodzeniem z jakimś 
tuzem dawnej opozycji, tzw. de
mokratycznej....
Pr z y p o m in a m  w s z y s t k im  t z w . 
ZNAWCOM HISTORII, ŻE PRL I SŁUŻ
BA Be z p ie c z e ń s tw a  z a k o ń c z y ły  
SWOJE ISTNIENIE W 1989 R . TO JUŻ 
33 LATA TEMU.
A wedle wielu ludzi, zwłaszcza 
tych przypisujących sobie prowe
niencję solidarnościową, zarówno 
PRL, jak i SB ciągle żyją. Zasta
nawiam się w takiej sytuacji, czy 
ma mnie rozpierać duma, czy

tylko współczucie dla tych bieda
ków. To jakaś groteska w stylu: 
towarzysz Lenin wiecznie żywy... 
Te k s t  t e n  m ia łem  n a p is a ć , jako 
apel do osób istniejących w prze
strzeni publicznej i publicznie 
wypowiadających się na temat 
PRL i SB, żeby dały sobie z tym 
nareszcie spokój i zajęły się 
czymś pożytecznym. Na przykład 
naprawą zniszczonego i ciągle 
jeszcze niszczonego Państwa. 
Je d n a k ż e  po n a m y ś le  uznałem, że 
chcę, żeby tekst ten był tylko mo
ją  opinią osobistą na tematy, któ
rych dotyczy. Bo potencjalni ad
resaci i tak nie byliby w stanie 
zrozumieć, że po pierwsze, histo
rii nie wolno pisać na nowo, po 
swojemu, bo kłamstwo zawsze, a 
szczególnie w dzisiejszym czasie, 
ma krótkie i koślawe nóżki, a 
po drugie -  młodszemu pokoleniu 
coraz trudniej zrozumieć, dlacze
go jest straszone mityczną SB, o 
której nie mieli i mieć nie chcą 
żadnego pojęcia. Zaś ludzi żyją
cych i żywiących się nienawiścią 
młodzież ma po prostu w dupie. 
Tej nobilitowanej, wańkowiczow- 
skiej.

Po z d ra w ia m  z  c a ł e g o  s e r c a
WSZYSTKIE MOJE KOLEŻANKI/

Pr z y j a c i ó ł k i  i Ko l e g ó w / 
Pr z y j a c i ó ł  z  d a w n e j

Słu ż b y  Be z p ie c z e ń s t w a .

Bą d ź c ie  z d r o w i  i d o b r e j  m y ś li. 
Nie poddaliśmy się i nie poddamy 
nigdy. Niedługi jest już czas, kie
dy znów nasza wiedza i serca 
przydadzą się naszej Polsce. Tej, 
która już pomału się odradza. I 
odrodzi się, jako Polska ludzi 
równoprawnych, obywatelska, 
jako składowa część Unii Euro
pejskiej, z trzema prawdziwie 
funkcjonującymi, równymi sobie 
filarami władzy. Takiej, w której 
obrotu prawnego znikną takie 
pojęcia, jak odpowiedzialność 
zbiorowa, czy sprawiedliwość 
dziejowa. Takiej, w której będzie 
tylko odpowiedzialność prawna i 
sprawiedliwość. Te zwykłe, wyni
kające z przestrzegania, lub ła
mania prawa. Bez żadnych kre
tyńskich ozdobników.

I to na dziś już wszystko.

Jak zwykle uwagi i inwektywy na 
mój adres poproszę:

zebek86@inter ia.pl

Marcin Szymański 
ppor. w st. spocz. 

w korpusie oficerów 
kontrwywiadu 

Służby Bezpieczeństwa PRL
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Triumwirat mundurowy 
Odcinek 2.

Z Wolski list otwarty

Mieczysław \Malicki

Chronologicznie to było tak...
W Hongkongu... (odniesienie do 
słunnei wypowiedzi Piotra Gadzi
nowskiego z trybuny sejmowej - 
przyp. JKK)

Otóż nie w żadnym Hongkongu, 
ale jak najbardziej w Wolsce, (ko
lejne odniesienie do interpretacji 
humnu RP przez Jarosława Ka
czyńskiego - przyp. JKK) w regio
nie warmińsko-mazurskim, w 
jednej z jednostek policji to się 
zadziało.

Zaraz będzie dalej.
To, co wyżej, to taki narracyjny 
bełkot celem zakamuflowania 
(ukrycia, zakodowania) nazwy 
miejscowości gdzie sytuacja wy
stąpiła. Zapewniam jednak, że 
sytuacja jest jak najbardziej 
prawdziwa. (A mam litość dla po
jedynczych funkcjonariuszy poli
cji).

Otóż jeden z rzeczonych funkcjo
nariuszy (lub funkcjonariuszek) 
wolskiej policji ( Jak kto woli - w 
zakodowanej Wolskiem miejsco
wości Hongkong), stwierdziwszy 
w sobie objawy a’la covidowe 
uznał/uznała za stosowne, by 
gdzieś zasięgnąć języka, vel pora
dy.

- Co robić?

Zwracam uwagę na ciekawą po
stawę ukazującą jednak głębie 
intelektualną. (Zaraz zauważycie, 
że właśnie o tę głębię tu chodzi).

Stwierdziwszy owe objawy funk
cjonariusz/funkcjonariuszka po
stanawia uzyskać informację, co 
radzą robić, i dzwoni do kilku

osób celem jej uzyskania. W trak
cie rozmów ujawnia, że są obja
wy. Ale on/ona, nie wie, co ma z 
tym zrobić!

Zapytacie: - Durny/durna, niski 
poziom intelektu?
Otóż, wcale nie!

Osoba zadaje kolejne pytanie:
- Czy ma pójść do lekarza 

czy na pogotowie?

Potem  sama sobie odpowiada, 
że:

- Aj! Wówczas na bank zo
stanę skierowany/a na test covi- 
dowy. Może się także skończyć to 
obowiązkowym skierowaniem na 
zamknięty oddział covidowy. Aj!

Następnie pada zasadnicze py
tanie:
- Czy leczyć się w domu biorąc 
urlop, czy iść do roboty?
Chyba po to, by zarażać innych!?

A sytuacja w jednostce jest taka, 
że on/ona, jak i około 70-80% 
załogi jednostki nie jest zaszcze
piona! (Informacja o mizernej 
„szczepialności” mundurowych 
jest tu kluczowa!).

Nie szczepią się. Dlaczego? Bo 
mają takie poglądy?

Czy też jednak szczepią się, ale 
ten fakt ukrywają przed przełożo
nymi i kolegami? Kto wobec tego 
je s t  durnowaty: podrzędni
„funkcjusze” czy ich przełożeni?

C z y l i  f u n k c j o n a r i u s z /
funkcjonariuszka jednak myśli.
(A to jest informacja pozytywna i
rokująca nadzieję na przyszłość).

*
Oczywiście, że przyszło mi do łba 
pytanie: jak wy, koledzy funkcjo
nariusze polskiej policji realizuje
cie, wobec tego obowiązki wobec 
reszty narodu, by go chronić 
przed różnymi zagrożeniami w 
tym i epidemiologicznymi? Jak 
postępujecie i czy w ogóle coś 
robicie np. w zakresie kontroli 
realizowania wytycznych (w koń
cu) rządowych w zakresie nakazu 
noszenia maseczek w obiektach 
publicznych?

(I na tym etapie rozmyślań dałem

sobie na luz. No bo co ja mogę? 
No, najwyżej posłać w myślach 
kilka adresowanych konkretnie 
jobów.

*
Ale to nie koniec bajki o dzielnych 
policjantach.

Kilka dni potem Anetka przysłała 
mi tekst autorstwa zacnego gre
mium „Stowarzyszenie Bronimy 
Munduru -  Dla Przyszłych Po
koleń” zatytułowany „List otwar
ty funkcjonariuszy Polskiej Policji 
do Komendanta Głównego Poli
cji” . Siedzibą Stowarzyszenia jest 
miejscowość Wałcz - miasto w 
północno-zachodniej Polsce, w 
województwie zachodniopomor
skim, siedziba władz powiatu wa
łeckiego oraz wiejskiej gminy 
Wałcz.

List-apel lata -  jak się okazuje - 
po całej Wolsce wzdłuż i wszerz. 
Rzec by można, że robi furorę.

W liście jego autorzy zadają pyta
nie Komendantowi Głównemu 
Policji, powołując się na ślubowa
nie policjanta:
”(...) służyć wiernie Narodowi, 
chronić ustanowiony Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej porzą
dek prawny, strzec bezpieczeń
stwa Państwa i jego obywateli, 
nawet z narażaniem życia (...)” .

Cytuję:
„ Czy stanie Pan jako Generał 
Policji w obronie ustanowione
go KONSTYTUCJĄ RP porządku 
prawnego?
Czy obroni Pan wiernie Naród 
przed segregacją sanitarną 
zgodnie z treścią art. 32 Kon
stytucji:
1. Wszyscy są wobec prawa 
równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez wła
dze publiczne.
2. NIKT nie może być dyskry
minowany w życiu politycz
nym, społecznym, lub gospo
darczym z jakiejkolwiek przy
czyny.

(Ciąg dalszy na stronie 25)
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3. Już dziś mamy pierwsze in
terwencje wobec przejawu dys
kryminacji sanitarnej.
NIE MOŻNA ŻADNYM PRAWEM 
USANKCJONOWAĆ BEZPRA
WIA.
Odmowa dostępu do basenu, 
stolika w restauracji, odmowa 
obsłużenia w sklepie bez maski, 
która z medycznego punktu 
widzenia jest zupełnie nieuza
sadniona. Tak samo jest z fak
tem segregacji - ponieważ za
szczepieni chorują i transmitu
ją  chorobę. Jaki był cel szcze-

Aneta Wybieralska

Witam wszystkich 
Czytelników OBI.

W zmiankowana wyżej 
Anetka to ja. Wywołana 
do tablicy, a także 
sprawca zamieszania, eskaluję. 

(Cokolwiek to znaczy). Przyznam, 
że nigdy nie jest lekko, gdy świa
domie wpycha się kij w mrowi
sko.

Mój komentarz może być krótki i 
syntetyczny:

- Rany! Żenada! Jeśli policjanci 
chcą służyć Bogu i przed nim 
odpowiadać, niech wstąpią do 
klasztoru. Albo zatrudnią się jako 
strażnicy w Toruniu, Licheniu, 
Częstochowie. Kolejne albo: niech 
twórca tego, pożal się Boże, listu 
otwartego dokładnie przeczyta 
Konstytucję RP. Jest policjantem, 
to chyba umie czytać? To, co wy
smażył, jest narracją narodow
ców, faszystów i antyszczepion- 
kowców.

*

Poniżej trochę dłuższy. (W sensie, 
że komentarz).

- Szanowni stróże prawa z miej-

pienia, skoro osoby zaszczepio
ne nadal muszą być testowane, 
zakażają innych i podlegają 
izolacji oraz kwarantannie ?  
Niezbywalne prawa obywatel
skie wynikają z Konstytucji, na 
której straży my Policjanci ma
my stać!”
(Linka do strony stowarzyszenia 
nie zamieszczam z powodu obrzy
dzenia, jakie wywołuje we mnie 
ów list. Ale gdy nazwę wkleicie w 
wyszukiwarkę, to wyjdzie Wam, 
co i jak).

Po zastosowaniu technologii my-

scowości Wałcz, Hongkong i inni 
z Wolski! Przypominam Wam, że 
jesteście funkcjonariuszami pu
blicznymi. Poniekąd „władzą pu
bliczną”, wykonującą obowiązki 
państwa wobec jego obywateli. 
Nosząc mundur macie powinność 
wykonywać rozkazy przełożo
nych. Jeśli nie macie zamiaru 
tego czynić, powołujecie się na 
„niezbywalne prawa obywatel
skie” , macie prawo (także niezby
walne) rzucić tę robotę i dzielnie 
walczyć o dostęp do basenu, sto
lika w restauracji i o wejście do 
sklepu bez maski. Możecie się nie 
szczepić, waszym niezbywalnym 
prawem jest zachorować, zarazić 
innych i patrzeć, jak na covid 
umierają wasze dzieci i rodzice. 
Albo godnie i świadomie umrzeć 
samemu. W szpitalu, w domu 
albo pod narodowym płotem.

- Dotychczas wydawało mi się, że 
polski policjant powinien rozu
mieć przesłanie roty. Jak wy ro
zumiecie frazę „nawet z naraże
niem życia”? Otóż właśnie je na
rażacie. Narażacie życie swoje i 
innych. Pozwalacie, by wróg bez
karnie panoszył się po waszym 
mieście, miejscu pracy, domu. 
Ten wróg jest zidentyfikowany i 
wspólny. To jest coronawirus 
nazwany Covid-19 (SARS-CoV- 
2).

On mutuje, przybiera coraz to 
nowe formy, panoszy się frywol- 
nie. Atakuje wszystkich, bez 
względu na wyznanie, wiek i po
glądy polityczne. To nie jest ani 
Komendant Główny Policji, ani 
restaurator, ani ratownik na ba
senie. To zaraza, broń biologicz
na, która wymknęła się spod 
kontroli naukowców, a którą po
konać można tylko starym,

ślowej na pomysłowego Dobromi
ra „stykło” mi apelowanie do KG 
Policji z tą sytuacją z... Hongkon
gu. Zajarzyłem, w czym rzecz.

I tu już robi się i ciekawie, i tra
gicznie.

Dalszą eskalację -  bo taką prze
widuję -  pozostawiam moim Przy
jaciołom. I lekko chyba nie bę
dzie.

Mietek Malicki 
2022 02 01 

mietekm.alicki@wp. pl

sprawdzonym i jedynie możliwym 
sposobem: ostrym reżimem sani
tarnym  oraz szczep ien iem  
ochronnym. Tak samo, jak ludz
kość pokonała żółtą febrę, chole
rę i dżumę.

- Mam rozumieć, że wy wszyscy 
(autorzy listu) jesteście lekarza
mi. Że posiadacie udokumento
wany staż na oddziale wirusolo
gii. I że potraficie udowodnić na
ukowo, że (cyt.) „odmowa obsłu
żenia w sklepie bez maski, k tó
ra z medycznego punktu w idze
nia jest zupełnie nieuzasadnio
na.”

- Czujecie się segregowani? Ze 
względu na co?

(cyt:) „Tak samo jest z faktem 
segregacji - ponieważ zaszczepie
ni chorują i transmitują choro
bę”.

Wy, nie zaszczepieni oraz bezma- 
seczkowcy, transmitujecie choro
bę, na którą nie wynaleziono ani 
szczepionki, ani lekarstwa. To 
jest, najdelikatniej rzecz ujmując, 
głupota i nieuctwo. Nikt nie chce 
być chroniony przez takich poli
cjantów. Nikt przy zdrowych zmy
słach nie będzie hołubić takich 
podwładnych.

*

A teraz końcowe słówko ode 
mnie. Takie eskalujące i poza 
konkursem.
- Miejcie się na baczności. Mądry 
przełożony powinien wszcząć po
stępowanie dyscyplinarne i zwol
nić was ze służby. A co zrobi 
wasz przełożony?

(Ciąg dalszy na stronie 26)
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(Ciąg dalszy ze strony 25)
Właśnie. Ja nie znam się. Jestem 
tylko niedouczonym oficerem w 
stanie spoczynku. Nie mnie oce
niać wasze postępowanie, mery
toryczną stronę listu i interpreta

cję Konstytucji RP. Nie jestem 
chroniona przez waszego Boga. 
Na s z c z ęś c i e  p r a c u j e c i e  
(służycie?) w miejscu oddalonym 
ode mnie o kilkaset kilometrów. 
Jest nadzieja, że nie zarazicie

żadnego z wrocławian. Ani bez
denną głupotą, ani covidem.

Tyle ad vocem. 
Aneta Wybieralska 

aneta21wo@o2.pl

Dzięki za możliwość 
bycia Przyjacielem  
Anety i Mietka.
Poczuwam się, a jakże.

Zacząłbym od oczywistej 
oczywistości, czyli od zada
nia pytań „funkcjuszom” 

tejże komendy (Wałcz), czy byli 
szczepieni w niemowlęctwie - 
dzieciństwie i czy ich rodzice 
przeciw temu protestowali. A pa
miętacie, że w nie tak odległych 
czasach wszystkie noworodki

były obowiązkowo szczepione na 
Heine Medina, p-ko gruźlicy i 
innym niemiłym przypadłościom. 
OBOWIĄZKOWO. I rodzice nie 
protestowali, tylko rozumieli po
trzebę tego.

Kolejnym pytaniem, jakie bym 
zadał m łodzieży policyjnej, 
(albowiem dla mnie to młodzież), 
to - czy zgłaszając akces do tej 
formacji, przysięgali chronić cu
dze życie nawet za cenę własne
go?

Przysięga na Konstytucję obowią
zuje również w zakresie ochrony 
obywateli i ich praw osobistych, z 
których prawo do życia i prawo 
do zdrowia są w kategorii praw 
fundamentalnych.

Ludzikom z tej formacji - być mo
że nawet nie policyjnej, tylko ja 
kiejś wirtualnej przykrywki, któ
rzy wzywają komendanta główne
go do tablicy, zwyczajnie bym nie 
odpowiedział ani słowem, albo

wiem z głupotą nie mam zamiaru 
dyskutować. I nie chodzi tu o 
lekceważenie innych, czy własne 
wywyższanie się. ale zwyczajnie o 
szacunek do czasu, jako pojęcia 
obiektywnego. Oni nie zrozumie
ją, bo nie chcą, albo też zwyczaj
nie robią sobie kpinę z tragicz
nych zdarzeń. Zatem - szkoda 
czasu.

Młodzieży policyjnej zalecałbym 
myślenie. Wprawdzie na kursach 
myślenia nie uczą, jednakże nau
ka własna w wielu przypadkach 
zawsze się sprawdzała. Nauka 
logiki mianowicie. Na rozsądek, 
na rozum, na umiar i na myśle
nie nigdy nie jest za późno. No, 
chyba że jest się politykiem, to 
wtedy o myśleniu mowy nie ma...

Tyle miałbym w temacie.

Marcin Szymański. 

zebek86@interia.pl

Oświadczenie „Triumwiratu”.

P isząc dla Was, Koleżanki i 
Koledzy, nasi wodzowie i 
przywódcy, nie staramy się 

być moralistami. Nie uważamy 
się za ludzi bez wad, widzącymi i 
wiedzącymi wszystko lepiej i po
prawniej.

Mamy wady, popełniamy błędy, 
nie znamy się na wielu, wielu 
zagadnieniach.

Ale jesteśmy zdeterminowani w 
naszym zasadniczym celu: od
krywaniu fałszu i obłudy, do
strzeganiu bieli, gdy wmawia 
nam się tylko czerń, i odwrotnie. 
Także w ukazywaniu odmienne
go punku widzenia.

Jesteśmy, a przynajmniej mamy 
nadzieję, że jesteśmy tymi, któ
rzy chcą zwrócić uwagę na ko
nieczność głębszej refleksji nad 
treściami podtykanymi nam na 
„talerzu do konsumpcji”.
Jeżeli nasze pisanie wywoła u

Was wątpliwości, w aspekcie te
matów i zagadnień do których 
nawiązujemy, to znaczy, że nasz 
cel został osiągnięty.

Nie chcemy narzucać nikomu 
naszego punku widzenia. I nie 
obrażamy się na racje przedsta
wiane przez innych. Tych mają
cych inne zdanie od naszego też 
nie obrażamy!

I uwaga końcowa: składamy się z 
tej samej substancji co WY, wy
wodzimy z tego samego środowi
ska. Nie mamy żadnych intere
sów, by Was okłamywać.

Żadne z nas trojga nie ma w 
planie kandydowania do Sejmu 
czy Senatu RP!

Ps. (Tym bardziej nie zamierza
my czyhać na żaden z intratnych 
publiczno-resortowych stolców: 
Prezydenta, Prezesa, Przewodni
czącego itp. Większość z nich

kojarzy nam się zanadto biolo
gicznie).

Mietek Malicki 
(Napisał 2022- 02-21) 

Marcin Szymański 
Aneta Wybieralska
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Do Przyjaciół Żołnierzy
OBI (Olsztyński Biuletyn Informacyjny) - dzięki pomysłowi i uporo
wi obecnego prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 
Jerzego K. Kowalewicza wydawany nieprzerwanie od roku 2010 - 
to  m iesięcznik traktujący dość szeroko problematykę munduro
wych emerytów i rencistów służących kiedyś w strukturach podle
głych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (milicja, służba bezpieczeń
stwa, wojska ochrony pogranicza, pożarnictwo, więziennictwo).

Mieczysław Malicki

Teksty publikowane przez 
OBI obejmują sferę poli
tyczną, jak i tematykę typo

wą dla życia resortowego emeryta 
-rencisty. Są tu komentarze o 
wydźwięku politycznym, komen
tarze o wzajemnych relacjach 
panujących między stowarzysze
niami działającymi wśród nas, są 
porady dla emerytów i rencistów: 
jak się ubezpieczać i na co, gdzie 
szukać pomocy w różnych sytua
cjach.

T e k s t y  z a m ie s z c z a n e  n a  ł a m a c h

OBI nierzadko traktują o tema
tach, które nie są poruszane na 
stronach innych stowarzyszeń 
mundurowych w kraju. Widzimy i 
piszemy o wzajemnych antagoni
z m a c h .  K r y t y k u j e m y  
(konstruktywnie!) działania i po
stawy ludzi kierujących naszymi 
najważniejszymi stowarzyszenia

mi (SEiRP-u i Federacji SSM). 
Nawołujemy do zgody, i nie ma w 
tych apelach obłudy, nie ma fał
szu, a są słowa przyjaźni i zrozu
mienia oraz tolerancji. Naszymi 
wrogami nie są osoby , które, ma
jąc ten sam rodowód, prezentują 
inne poglądy.

W ie lu  z  n a s  zam ie szcza  n a  ł a 
m ach  OBI teksty, które nie ujaw
niając obowiązującej nas nadal 
tajemnicy państwowej, odkrywają 
nasze historie, dokumentują na
sze drogi zawodowe w służbach. 
Celem tego jest pozostawienie 
śladu w pamięci zbiorowej. Wspo
mnienie o naszej służbie, naszej 
pracy -  z dnia na dzień ubywa 
nas oraz historia o nas.

Z tego też powodu zwracamy się z 
apelem do całego środowiska woj
skowego : Piszcie o sobie, piszcie

o Waszej służbie. My to zamieści
my na naszych łamach! Opisuj
cie, co się da i jak się da, aby od
kłamać obecną narrację negatyw
ną o Wojsku Polskim -  w tym 
sensie, że obecne WP jest cacy, 
ale te przed rokiem 1990-tym 
było be. Tak się nie da aby dzielić 
narrację na etapy. Wojsko, służba 
dla Ojczyzny, dla Narodu, zawsze 
powinna być oceniana najwyżej i 
traktowana z należnym jej sza
cunkiem.

P is z c ie  pod własnymi nazwiska
mi, piszcie używając pseudoni
mów.

J e s te ś m y  o t w a r c i  n a  W a s z e  

s p ra w y , interesują nas Wasze 
losy. Publikowaliśmy już teksty 
Waszych Kolegów.

J e ż e l i  k t o ś  z  W a s  chciałby po
znać nasz ryt, nasze publikacje: 
felietony, polemiki, nawet frag
menty powieści, jak i charakter 
biuletynu OBI, bardzo proszę o 
ściągnięcie sobie z serwera. 
(Obojętnie, jakiego numeru). To 
zacna oraz pouczająca lektura.

https://seirp.olsztyn.pi/
Mieczysław Malicki

List otwarty 
do kolegów i przyjaciół z dawnych WSW, Zarządu Zwiadu WOP i WSI

N ie jest łatwo zacząć list do 
znajomych i przyjaciół 
dawno niewidzianych i 
niesłyszanych. Nie jest łatwo 

przywołać wspomnienia wspól
nych działań. Lata robią -  nieste
ty, swoje. Pamięć wszakże notuje 
dobre kontakty, niekiedy bardzo 
zażyłe, nawet przyjacielskie, z 
których wiele przetrwało próbę 
czasu i istnieją nadal. Wspo
mnień złych, czy też obojętnych 
jakoś nie mam, nie notuję ich w 
czeluściach moich zwojów mó
zgowych. Może dlatego, że ich po 
prostu nie było. Złych wspo
mnień, nie zwojów. Bo te jakby 
istnieją nadal, czego dowodem ta 
pisanka. Gdybym miał płaską 
powierzchnię mózgu nie miałbym 
wspomnień. A myśli nie miałyby 
miejsca, w którym mogłyby się 
zagnieździć. Byłbym płaskomó- 
zgowcem. Nadawałbym się wtedy 
wyłącznie na polityka.

A le  -  w r a c a ją c  d o  rz e c zy :
Koledzy i przyjaciele z byłych 

wojskowych służb specjalnych.
P is z ę  d o  W a s  w  n a d z ie i,  

że któryś z Was przeczyta tę pi
sankę i -  być może, przypomni 
sobie nasze wspólne działania w 
szeroko pojętej ochronie kontrwy
wiadowczej kraju. Zarówno te 
przed 1989, jak i późniejsze, za
nim wszystkie służby -  wojskowe 
i cywilne zostały „zaorane” przez 
jednego kretyna, działającego z 
upoważnienia i poduszczenia in
n e g o  k re ty n a .

P am ię tam , ż e  byliście 
zawsze niezwykle lojalnymi kole
gami, solidnymi i pomysłowymi, 
fachowcami wysokiej klasy. 
Współdziałanie z Wami było do
brym doświadczeniem i pozosta
wiło wyłącznie dobre wspomnie
nia.

J e d n y m  z  t y c h  w s p o 
mnień było wrażenie, a nawet

wręcz pewność, że wykonujecie 
swoją służbę nie tylko z racji obo
wiązków służbowych, ale przede 
wszystkim z głębokiego przekona
nia, że taki rodzaj służby jest wy
jątkowo odpowiedzialny i krajowi 
niezbędny. Myślę, że to nas naj
bardziej łączyło. Właśnie to prze
konanie.

Gorycz i poczucie klęski, 
wzmocnione bezsilnością -  te 
uczucia utkwiły mi w pamięci po 
każdym z etapów niszczenia na
szych służb. Dezawuowania na
szego dorobku, niszczenia ludzi, 
ujawniania naszych agentur kra
jowej i zagranicznej. Zimny gniew 
na myśl, że sprawcy pozostają 
bezkarni, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy ich bezmyślne i zajadłe 
niszczenie wszystkiego, co zastali, 
a co my współtworzyliśmy, to 
chyba dominujące uczucie nam 
towarzyszące.

(Ciąg dalszy na stronie 28)
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(Ciąg dalszy ze strony 27)
Uczucie, 

które w nas nadal tkwi.
I k t ó r e  m usi -  wcześniej, 

czy później, znaleźć ujście. Teraz 
już chyba wcześnie, niż później.

M am y ś w ia d o m o ś ć ,  jakie 
straty poniosły nasze służby, a 
szerzej patrząc, jakie straty po
niosło nasze Państwo przez de
strukcyjne działania ludzi, którzy 
nigdy nie powinni istnieć w prze
strzeni publicznej, a przede
wszystkim nie powinni piastować 
stanowisk związanych z szeroko 
pojętym interesem obronnym 
Państwa.

M am y t e ż  na s z c z ę ś c ie  
świadomość, że ten chocholi ta
niec już się kończy. Orkiestra jest 
zmęczona i źle opłacana, zanosi 
się na bunt. Już niedługo nie bę
dzie miał kto grać. A zatem tance
rze i tancerki przestaną się krę
cić, jak przysłowiowe -  przepra
szam za trywializm, gówno w 
przerębli.

I TRZEBA BĘDZIE p o  ty m  
tańcu pozamiatać. Naprawić po
łamane krzesła i ławy. Posadzić 
na nich ludzi godnych. Ludzi nor
malnych. Odpowiedzialnych. My
ślących kategoriami Państwa, a 
nie państwa PiS.

J e s t e ś m y  w s z y s c y  już 
ludźmi dojrzałymi (żeby nie użyć 
słowa -  przejrzałymi). Lata bez 
wątpienia odcisnęły na nas swoją 
pieczęć. Kończyny i flaczki już nie 
zawsze są nam posłuszne. Ale 
najważniejszy organ -  mózg, ma
my nadal sprawny. I nadchodzi 
pora, kiedy trzeba będzie pilnie z 
nim pogadać i doprowadzić go do 
dawnej biegłości.

Przyczyna jest prosta, czytelna 
i oczywista:

T r z e b a  b ę d z ie  t o  w s z y s t 
k o  o d b u d o w a ć ,  czy w niektórych 
przypadkach zbudować na nowo. 
Rzecz jasna, mam na myśli nasze 
służby. Specjalne. Cywilne i woj
skowe.

J e s t e m  p ew ien , że wielu z 
Was już niejednokrotnie o tym 
myślało. I że wielu z Was bez wa
hania wróci do „firmy”, skoro jest 
taka potrzeba. A jest. Bo w tej 
chwili służb po prostu nie mamy. 
To, co jest, to na pewno nie to, do 
czego byliśmy przyzwyczajeni. I 
nie chodzi tu o żadną ideologię. 
Chodzi o fachową ochronę kontr
wywiadowczą Państwa.

W  MOJEJ I NIE TYLKO MO

JEJ op in ii, sytuacja jest po prostu

tragiczna. Nie ma podstawowego 
instrumentu działania -  nie ma 
AGENTURY. Jakiejkolwiek. Trze
ba będzie uczyć nowych ludzi 
elementarza. Pracy operacyjnej i 
tym samym myślenia operacyjne
go. Myślenia, powtórzę to -  kate
goriami Państwa.

J e ś l i  n o w a  ek ip a  rządzą
ca będzie miała wśród siebie ludzi 
innego, niż partyjnego pokroju, 
muszą oni zrozumieć, że spraw
nie działające służby specjalne 
muszą być absolutnie apolitycz
ne, dobrze wyszkolone i właściwie 
zakotwiczone pod względem 
prawnym w aparacie Państwa. Bo 
tylko takie będą w stanie popra
wić stan bezpieczeństwa ze
wnętrznego i wewnętrznego.

Tak właśnie widzę 
Waszą i naszą rolę.

Zatem - POBUDKA!

Uwagi i inwektywy jak  zwykle 
proszę na mój adres: 
zebek86 (ainteria.pl

Marcin Szymański

Dziedziczenie składek emerytalnych z ZUS-u.
Dziedziczenie składek emerytalnych po zmarłym. Jak to wygląda? (wyborcza.pl)

Po śm ierci ubezpieczonego jego  składki emerytalne może przejąć 
rodzina albo państwo. Wszystko zależy od tego, gdzie są ulokowa
ne. Z tego poradnika dowiesz się:
• kto może odziedziczyć twoje składki emerytalne,
• które z odłożonych składek przejmie ZUS,
• co oznacza wybór OFE,
• jakich formalności musi dopełnić spadkobierca składek.

Składki emerytalne wpłacane 
do ZUS przejmie państwo. 
Inne oszczędności emerytal

ne możemy zapisać bliskim.

Czy można odzyskać pieniądze 
z ZUS?
Jeżeli ktoś od początku odkładał 
składki tylko do ZUS (I filar), to 
jego pieniądze nie podlegają dzie
dziczeniu.
Przykład: pani Barbara z Łodzi 
pracowała 32 lata jako sprzedaw
czyni, w styczniu zamierzała 
odejść na emeryturę. Zgromadzi
ła w ZUS 280 tys. zł. Niestety, w 
listopadzie zmarła. Co się stanie 
z jej składkami? Nikt ich nie 
odziedziczy. Przejmie je budżet

państwa na wypłaty dla innych 
emerytów.

Co z pieniędzmi z OFE?
Wielu Polaków oprócz tego, że 
płacą składki do ZUS, nadal 
przekazują pieniądze do OFE. 
Część osób oszczędzających w 
funduszach umiera przed wypła
tą. Czy ich pieniądze też przepa
dają? Nie. Te składki podlegają 
dziedziczeniu. W OFE przy podpi
sywaniu umowy na prowadzenie 
rachunku emerytalnego każdy 
może wskazać jedną lub kilka 
osób, która po jego śmierci otrzy
ma zebrane składki. Można to 
zrobić też później -  podobnie jak 
zmienić wybraną osobę. Każdy

wskazuje, kogo chce, nie muszą 
to być członkowie rodziny. 
Pieniądze po zmarłym można 
odebrać po zgłoszeniu śmierci 
członka OFE i przedstawieniu 
skróconego odpisu aktu zgonu

O śmierci bliskiego należy zawia
domić OFE, inaczej wypłata nie 
zostanie uruchomiona. Nieode
brane środki po zmarłym członku 
OFE są nadal inwestowane przez 
dany fundusz. Nie ma żadnego 
określonego terminu, kiedy nale
ży się zgłosić po pieniądze po 
zmarłym członku OFE. Można to 
zrobić w każdym momencie. 
Aby odebrać pieniądze po zmar
łym, wymagane jest zgłoszenie 
śmierci członka OFE wraz ze 
skróconym odpisem aktu zgonu. 
Przekazanie dokumentów może 
nastąpić za pośrednictwem pocz
ty tradycyjnej lub w formie elek
tronicznej. Ten drugi sposób po
zwala na znaczne przyspieszenie 

(Ciąg dalszy na stronie 29)
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(Ciąg dalszy ze strony 28) 
wypłaty środków. Jeżeli nie wie
my, do którego OFE należał, mo
żemy się zgłosić do ZUS z prośbą 
o udzielenie takiej informacji. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat oraz dokumenty niezbędne 
do wypłaty środków po zmarłym 
członku OFE znajdują się na 
stronach internetowych poszcze
gólnych funduszy.
A b y  s k u t e c z n ie j  i s p r a w n ie j  m ó c  
realizować omawiane wypłaty, 
warto na bieżąco aktualizować 
dane dotyczące stosunków mająt
kowych między małżonkami oraz 
dane osób uprawnionych do wy
płaty zgromadzonych środków. 
Posiadanie przez OFE aktualnych 
danych zdecydowanie usprawnia 
proces wypłaty środków, a tym 
samym ułatwia życie tym oso
bom, które je dziedziczą po zmar
łym członku OFE.

Jak odziedziczyć pieniądze z 
subkonta w ZUS?
W 2011 r. rząd zmniejszył skład
kę przekazywaną do funduszy z 
7,3 proc. Dziś wynosi ona 2,92 
proc. Ta różnica między dotych
czasową wysokością składki do 
OFE a nową -  zmniejszoną -  nie 
trafia do wielkiego worka w ZUS, 
czyli I filaru, ale na specjalne 
subkonta w ZUS. A pieniądze z 
subkont podlegają dziedziczeniu 
na takich samych zasadach jak 
składki w OFE.

Jak dziedziczone będą 
oszczędność z PPK?
Przyszli emeryci oprócz państwo
wej emerytury z ZUS i OFE mają 
też dostawać dodatkową z PPK. 
Odpowiednia ustawa o pracowni
czych planach kapitałowych 
(PPK) weszła w życie w lipcu 2019 
r. Środki w PPK mają być prywat
ne -  na takiej samej zasadzie jak 
lokaty bankowe.
Po n a s z e j  ś m ie r c i  pieniądze za
oszczędzone w PPK nie przepad
ną, ale mają być dziedziczone. 
Jeśli zmarły miał żonę/męża, 
połowę pieniędzy przejmie małżo
nek (albo na swoje konto w PPK, 
albo -  jeśli taka będzie jego wola -  
w gotówce). Drugą połowę przej
mie osoba, którą pracownik 
wskaże jako uposażoną (może to 
być dowolna osoba, nawet spoza 
rodziny).
J e ś l i  p r a c o w n ik  nie miał małżon
ka, całość pieniędzy przejmie oso
ba uposażona. Jeśli nikogo nie 
wskażemy, nasze oszczędności 
trafią do masy spadkowej i będą 
dziedziczone tak jak reszta mająt
ku.

IKE CZY ZUS?
Projekt reformy OFE utknął 
w Sejmie i nie wiadomo kiedy (i 
czy w ogóle) rząd ostatecz
nie zlikwiduje OFE. Projekt z 
2019 roku zakładał, że będziemy 
mieli wybór, czy pieniądze odłożo
ne w OFE w całości przekazać na

prywatne indywidualne konta 
emerytalne (tzw. III filar) czy w 
100 proc. do ZUS. Domyślne roz
wiązanie zmierzało do tego, że 
środki z OFE zostaną zapisane na 
IKE oszczędzającego. A to ozna
cza, że jeśli nic nie zrobilibyśmy, 
pieniądze przeszłyby do III filaru. 
Po w y b ra n iu  IKE, trzeba by od 
razu za to zapłacić. Rząd ogłosił, 
że od każdego Polaka pobierze 15 
proc. podatku (tzw. opłata prze- 
kształceniowa). Wybór IKE ozna
cza utworzenie indywidualnego 
konta w postaci funduszu inwe
stycyjnego. Pieniądze z IKE, w 
którym będą zdeponowane środki 
z OFE, byłyby wypłacane (bez 
podatku) jednorazowo lub w ra
tach, ale dopiero po osiągnięciu 
wieku emerytalnego przez właści
ciela konta. Byłyby też dziedziczo
ne.
A CO JEŚLI WYBRALIBYŚMY ZUS? 
Wybierając ZUS, nie zapłacimy 
na starcie 15-proc. opłaty prze- 
kształceniowej.
To plusy. A minusy? Po przenie
sieniu oszczędności do Zakładu, 
nasza rodzina (albo ktoś inny 
przez nas wskazany) straciłaby 
prawo do ich dziedziczenia. 
Wszystko przejąłby ZUS, czyli tak 
naprawdę państwo.

Leszek Kostrzewski 
1 lutego 2022

Samochód w spadku.
https: / /wvborcza.biz/biznes/7.147582.28039958.dziedziczenie-samochodu.html? 

ga=2.144134645.1192970375.1643704311-1314804860.1627060589

Aby przerejestrować pojazd, który otrzymaliśmy w spadku, trze
ba mieć potwierdzenie, że jest się jego właścicielem. To zaś wy
maga przeprowadzenia postępowania spadkowego.
Z tego poradnika dowiesz się:
• co można, a czego nie można dziedziczyć,
• jak odziedziczyć samochód,
• czym jest dział spadku,
• jak wygląda rejestracja odziedziczonego samochodu,
• jaki trzeba zapłacić podatek,
• kiedy lepiej jest wyrejestrować samochód,
• co z polisami obowiązkowymi i dobrowolnymi - OC, AC, NNW,

assis tance.

Postępowanie spadkowe ma 
na celu uporządkowanie 
spraw po zmarłym. Nawet 

gdy z pozoru wygląda na to, że 
zmarły nie zostawił żadnego ma
jątku, warto sprawdzić, czy nie 
zostały gdzieś stare długi lub wie
rzytelności.

Co można dziedziczyć
Nie ma zamkniętego katalogu 
rzeczy i praw, które wchodzą do 
masy spadkowej. Z pewnością 
będą to jednak:

• nieruchomości, np. dom, 
mieszkanie, działka, sklep, 
biuro;

• ruchomości, np. samo
chód, maszyny rolnicze, 
dzieła sztuki, biżuteria, 
księgozbiór;

• gotówka, oszczędności na 
kontach bankowych i loka
tach, papiery wartościowe;

• majątkowe prawa autor
skie, np. tantiemy.

Do  spadk u  w c h o d z ą  t e ż  długi, 
np. niespłacone pożyczki lub kre
dyty, zaległy czynsz, należne od
szkodowanie. Do długów spadko
wych zaliczane są również koszty 
związane z ostatnią chorobą 
spadkodawcy (koszty leczenia,

(Ciąg dalszy na stronie 30)
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rehabilitacji, opieki), koszty po
stępowania spadkowego (np. za
bezpieczenia spadku, wykonania 
spisu inwentarza), a także koszty 
związane z wypłatą zachowku.

Czego nie można dziedziczyć
Do masy spadkowej nie wchodzą 
prawa i obowiązki ściśle związane 
z osobą spadkodawcy. Są to:
• prawo dożywocia; służeb

ności osobistej, np. za
mieszkania,

• alimenty,
• prawo do renty.

Jak odziedziczyć samochód
Nawet wtedy, gdy zmarły zosta
wił testament i zapisał w nim au
to konkretnej osobie, to i tak trze
ba będzie przeprowadzić postępo
wanie spadkowe, by uzyskać for
malne potwierdzenie bycia spad
kobiercą (lub zapisobiercą, bo 
takie przeznaczenie konkretnej 
rzeczy dla konkretnej osoby, na
wet spoza kręgu spadkobierców, 
np. przyjacielowi czy córce są
siadki, nazywa się zapisem win- 
dykacyjnym). Z wnioskiem o 
przerejestrowanie pojazdu może 
wystąpić jedynie jego właściciel -  
posiadający tytuł własności do 
auta.
Sp a d k o b ie r c y  n a b y w a ją  m a ją te k  
z mocy prawa w chwili śmierci 
spadkodawcy. Jest to tzw. otwar
cie spadku. Teraz muszą uzyskać 
potwierdzenie, kto i w jakiej czę
ści dziedziczy schedę. Wydaje je 
sąd w postępowaniu o stwierdze
nie nabycia spadku. Nabycie 
spadku może też potw ier
dzić notariusz, sporządzając akt 
poświadczenia dziedziczenia. 
Uwaga! Jeżeli którykolwiek ze 
spadkobierców nie zgodzi się na 
załatwienie sprawy przed notariu
szem lub złoży wniosek do sądu, 
wtedy tylko sąd może rozpatrzyć 
sprawę.
Ważne! Właściwy dla prowadze
nia postępowania spadkowego 
jest sąd ostatniego miejsca za
mieszkania spadkodawcy, a gdy 
nie da się go ustalić -  sąd miej
sca, w którym znajduje się spa
dek lub jego część (sąd spadku). 
Je ś l i  z m a r ły  z o s t a w i ł  testament, 
należy go złożyć w sądzie lub do
starczyć notariuszowi razem z 
aktem zgonu spadkodawcy oraz 
odpisami aktów stanu cywilnego 
(urodzenia, małżeństwa) spadko
bierców.

Kiedy notariusz nie może 
sporządzić aktu poświadczenia 
dziedziczenia?
Jest kilka takich sytuacji: 
dziedziczenie na podstawie testa
mentu szczególnego (np. testa
ment ustny, podróżny, wojskowy; 
tracą moc po sześciu miesiącach 
od ustania okoliczności, które nie 
pozwalały sporządzić testamentu 
zwykłego);
• gdy nie wszyscy spadko

biercy chcą lub mogą zło
żyć osobiście jednobrzmią
cych oświadczeń o kręgu 
spadkobierców lub pozo
stawionych przez spadko
dawcę testamentach;

• gdy spadkodawca był cu
dzoziemcem;

• gdy w skład spadku wcho
dzą prawa rzeczowe lub 
nieruchomości położone za 
granicą.

Dział spadku
W sądowym postanowieniu o 
stwierdzeniu nabycia spadku lub 
notarialnym poświadczeniu dzie
dziczenia będą wymienieni wszy
scy spadkobiercy i ich udziały w 
schedzie w częściach ułamko
wych, np. żona i córka spadko
dawcy po % każda. Jeśli w skład 
spadku wchodzi samochód, każ
da z kobiet ma w nim udział wy
noszący właśnie %. Aby auto sta
ło się własnością którejkolwiek z 
nich, trzeba znieść współwła
sność. Do tego potrzebny jest 
dział spadku.

Są trzy  sposoby podziału sche
dy po zmarłym.
Pie r w s z y  polega na przydzieleniu 
konkretnych przedmiotów okre
ślonym osobom, stosownie do ich 
udziałów.
Przykład. Zmarły Jan zostawił 
spory majątek. Wdowa i dwaj 
synowie uzgodnili, że matce przy
padnie dom, starszemu synowi 
mieszkanie, a młodszemu działka 
budowlana i samochód.
Uwaga! Ponieważ w skład spadku 
wchodziły nieruchomości, umowa 
między spadkobiercami musi 
mieć formę aktu notarialnego. 
Dr u g i  sposób polega na objęciu 
całej schedy przez jednego spad
kobiercę, z obowiązkiem spłaty 
pozostałych.
Przykład. Zmarły Kazimierz osie
rocił trzech synów. Najstarszy 
postanowił zostać na gospodar
stwie, zatrzymując maszyny rol
nicze i samochody. Dwaj pozosta

li mieszkają i pracują w mieście. 
Bracia umówili się (przed nota
riuszem), że najstarszy spłaci 
dwóch pozostałych stosownie do 
ich udziałów w schedzie.
T r z e c i  s p o s ó b  zakłada sprzedaż 
wszystkiego, co należy do spadku 
i podział kwoty pomiędzy spadko
bierców.
Przykład. Zmarła Barbara zosta
wiła dom z ogrodem. Kobieta była 
wdową, osierociła dwoje doro
słych dzieci. Żadne z nich nie 
chce wracać do domu rodzinnego 
na wieś -  mieszkają i pracują za 
granicą. Postanowili sprzedać 
ojcowiznę i podzielić się pieniędz
mi.
W PRZYPADKU DZIEDZICZENIA usta
wowego do spadku zalicza 
się darowizny, które spadkodaw
ca rozdał za życia. Do spadku nie 
dolicza się drobnych darowizn 
(np. komplet ręcznie haftowanej 
pościeli) ani dokonanych przed 
więcej niż dziesięciu laty, licząc 
wstecz od otwarcia spadku, daro
wizn na rzecz osób niebędących 
spadkobiercami albo uprawnio
nymi do zachowku.
Wa r t o ś ć  p r z e d m io tu  darowizny 
oblicza się według stanu z chwili 
jej dokonania, a według cen z 
działu spadku.
Przykład. Pan Bogdan był roz
wodnikiem. Gdy zniedołężniał, 
zamieszkał w prywatnym domu 
opieki. Mężczyzna miał trzy córki. 
Jednej z nich za życia podarował 
nowy samochód o wartości 120 
tys. zł. Drugiej darował działkę 
budowlaną o wartości 240 tys. zł, 
a trzeciej działkę rekreacyjną o 
wartości 120 tys. zł. Gdy zmarł i 
doszło do działu spadku, okazało 
się, że samochód stracił na war
tości i obecnie kosztuje 80 tys. zł; 
działka budowlana zyskała i jest 
warta 270 tys. zł; podobnie dział
ka rekreacyjna, którą wyceniono 
na 150 tys. zł.
Oprócz tego na koncie bankowym 
zmarły zgromadził 310 tys. zł osz
czędności.
Rachunek przy dziale spadku 
będzie wyglądał następująco: 
80 tys. zł + 270 tys. zł + 150 tys. 
zł + 310 tys. zł = 810 tys. zł.
Kwotę 810 tys. zł należy podzielić 
na trzy (córki), ponieważ dziedzi
czą w częściach równych po 1/3 
całości spadku. Z rachunku wy
nika, że każdej z córek należy się 
270 tys. zł.
Córka, która dostała w darowiź- 
n i e s a m o c h ó d , o t r z y  m a
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„wyrównanie" w kwocie 190 tys. 
zł (270 tys. zł -  80 tys. zł); córka 
od działki budowlanej nie dosta
nie nic, bo aktualna wartość nie
ruchomości jest równa jej udzia
łowi w spadku; córka od działki 
letniskowej dostanie 120 tys. zł 
(270 tys. zł -  150 tys. zł).

Rejestracja odziedziczonego 
samochodu
Jeśli w wyniku działu spadku 
otrzymaliśmy samochód, powin
niśmy go przerejestrować. Trzeba 
to zrobić w wydziale komunikacji 
urzędu miasta lub gminy właści
wego dla naszego miejsca za
mieszkania.
Op r ó c z  z w y k ły c h  dokumentów 
potrzebnych do rejestracji 
(wniosek, dowód osobisty, dowód 
rejestracyjny, karta pojazdu, waż
na polisa OC) musimy zabrać ze 
sobą dokument, świadczący, że w 
wyniku działu spadku samochód 
przypadł nam w udziale (umowa z 
pozostałymi spadkobiercami, po
stanowienie sądu lub notarialne 
poświadczenie dziedziczenia).
Za przerejestrowanie samocho
du po zmarłym właścicielu trzeba 
zapłacić 180,5 zł.

Podatek od spadku
Os o b y , k t ó r e  n a b y w a ją  m a ją te k  
W DRODZE DZIEDZICZENIA, płacą 
podatek od spadków i darowizn. 
Nie dotyczy to jednak najbliż
szych spadkodawcy, tzw. grupy 
„0", czyli małżonka (obecnego, nie 
byłego), zstępnych (dzieci, wnuki, 
prawnuki), wstępnych (rodzice, 
dziadkowie), rodzeństwa, pasier
bów, ojczyma, macochy. (Na pod
stawie art. 4a ust. 1 ustawy o 
podatku od spadków i darowizn z 
dnia 28 lipca 1983 r.). Od 27 paź

dziernika 2020 r. do tej grupy 
należą także wychowankowie ro
dzin zastępczych, rodzinnych 
domów dziecka oraz ich opieku
nowie.
Os o b y  t e  są całkowicie zwolnione 
z podatku, niezależnie od warto
ści otrzymanej schedy. Muszą 
jednak spełnić jeden warunek: w 
ciągu sześciu miesięcy od po
wstania obowiązku podatkowego 
zgłosić ten fakt w urzędzie skar
bowym. Jeśli tego nie zrobią, albo 
złożą zeznanie podatkowe po ter
minie, stracą prawo do zwolnie
nia i będą musiały zapłacić poda
tek na zasadach ogólnych. 
Wyrejestrowanie samochodu po 
śm ierci właściciela 
Zd a r z a  s i ę , ż e  s a m o c h ó d , który 
zostawił po sobie zmarły, jest w 
takim stanie, że naprawa prze
wyższa jego wartość. Jedynym 
rozsądnym rozwiązaniem będzie 
oddanie go na złom. Takiego auta 
nie trzeba przerejestrowywać. 
Wystarczy udać się z dokumen
tem poświadczającym dziedzicze
nie do punktu kasacji, który wy
stawi oficjalne zaświadczenie. Z 
tym dokumentem należy zgłosić 
się do wydziału komunikacji i 
wyrejestrować auto. Opłata skar
bowa za wydanie decyzji wynosi 
10 zł. Na wyrejestrowanie zezło- 
mowanego pojazdu mamy mie
siąc.

Co się dzieje z polisą OC, która 
jest ubezpieczeniem obowiąz
kowym?
Je ś l i  o d d a l iś m y  a u t o  d o  k a s a c j i, 
nie musimy się martwić o jego 
ubezpieczenie. Jeśli jednak za
mierzamy z niego korzystać, po
winniśmy zadbać, by składka 
została opłacona na czas. Nie 
wystarczy zgłosić towarzystwu

ubezpieczeniowemu, że posiadacz 
pojazdu zmarł. Obowiązkowa po
lisa OC jest przypisana do auta, 
nie do jego właściciela, dlatego 
nie wygasa automatycznie w 
chwili jego śmierci. Powinni ją  
opłacić spadkobiercy, nim zosta
nie przeprowadzony dział spadku 
albo ten spośród nich, który użyt
kuje samochód. Nieopłacenie 
ubezpieczenia w terminie oznacza 
kary za zwłokę. Nawet jeden 
dzień przerwy w OC może nas 
niemało kosztować.

Co z ubezpieczeniem AC, NNW 
czy assistance, które zmarły 
właściciel wykupił dla pojazdu?
Są  t o  p o l is y  d o b r o w o ln e , w za
leżności od warunków umowy 
mogą wygasać w chwili śmierci 
ubezpieczającego lub w umówio
nej dacie albo -  jeśli tak stanowi 
umowa z ubezpieczycielem -  zo
staną automatycznie przedłużone 
i trzeba je będzie wypowiedzieć. 
Dobrowolne ubezpieczenia można 
też wykupić w czasie postępowa
nia spadkowego, jeśli spadkobier
cy użytkują auto. Jeśli jednak 
dojdzie do szkody, na wypłatę 
odszkodowania trzeba będzie za
czekać do czasu zakończenia 
spraw sądowych.
Ważne! Potencjalni spadkobiercy 
mogą korzystać z samochodu 
zmarłego właściciela do czasu 
zakończenia spraw sądowych, ale 
nie mogą go sprzedać.

Konsultacja prawna: adwokat
M a r z e n a  Ś w i e c z k o w s k a  - 
Wójcikowska

Katarzyna Klukowska 
26 stycznia 2022

Alimenty.

Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?
Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku? (wyborcza.biz)

N iektórzy rodzice uchylają się od utrzymywania własnych dzieci. 
Wyegzekwowanie należnych alimentów nie zawsze jest proste.

Z tego poradnika dowiesz się:
gdzie złożyć pozew o alimenty,
jak można ustalić i zmienić wysokość alimentów,
jak egzekwować zobowiązania od uchylającego się rodzica,
jakie kary grożą za niepłacenie alimentów,
jak ściągać alimenty z zagranicy,
kiedy można liczyć na wypłatę z funduszu alimentacyjnego.

S wiadczenie alimentacyjne to 
pieniądze, które mają zabez
pieczyć bieżące potrzeby 

dziecka do czasu, aż będzie ono 
w stanie utrzymać się samodziel
nie. Nie ma górnej granicy wieku 
dziecka, np. w przypadku dzieci z 
niepełnosprawnościami obowią
zek ten może być nawet dożywot
ni. Do ukończenia przez dziecko 
18. roku życia alimenty płacone 
są drugiemu z rodziców, ale sąd 

(Ciąg dalszy na stronie 32)

-  31 -

http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,24300063,kary-za-brak-polisy-oc-ida-w-gore-a-wykrywanie-nieubezpieczonych.html%23anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28022876,nie-trzeba-bedzie-zmieniac-tablic-rejestracyjnych-aut.html?_gl=1*dnrvp1*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0R
https://wyborcza.biz/biznes/7,177151,28022876,nie-trzeba-bedzie-zmieniac-tablic-rejestracyjnych-aut.html?_gl=1*dnrvp1*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0R
http://wyborcza.biz/biznes/7,147768,24265091,wazne-zmiany-jak-w-nowym-roku-rozliczyc-sie-z-urzedem-skarbowym.html%23anchorLink
http://wyborcza.biz/biznes/7,147768,24265091,wazne-zmiany-jak-w-nowym-roku-rozliczyc-sie-z-urzedem-skarbowym.html%23anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27962053,6-tys-zl-za-brak-oc-dla-kierowcow-ale-niektorzy-zaplaca-kilkadziesiat.html?_gl=1*p15021*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYe
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27962053,6-tys-zl-za-brak-oc-dla-kierowcow-ale-niektorzy-zaplaca-kilkadziesiat.html?_gl=1*p15021*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYe
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27990218,alimenty-jak-wyegzekwowac-pieniadze-nalezace-sie-dziecku.html?_gl=1*1osle5a*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb


Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 2(142)2022 r.

(Ciąg dalszy ze strony 31) 
może też orzec, że część kwoty 
przeznaczona jest np. na pokrycie 
czesnego w szkole. Gdy dziecko 
staje się pełnoletnie, to jemu bez
pośrednio wypłacane są alimenty.

Wysokość alimentów
N ie  ma k o n ie c z n o ś c i  s ą d o w e g o  
r o z s t r z y g a n ia  o wysokości ali
mentów, jeśli rodzice w tej kwestii 
sami dojdą do porozumienia. Mo
gą zawrzeć taką umowę u nota
riusza, ale najczęściej jednak 
sprawę musi rozstrzygnąć sąd.

P o z e w  o  a l im e n ty  składa 
do sądu rodzinnego ten z rodzi
ców, który sprawuje bieżącą pie
czę nad dzieckiem, lub osoba 
uprawniona do alimentów, jeśli 
jest pełnoletnia. Sprawy alimen
tacyjne zwolnione są od opłat i 
kosztów sądowych. Alimenty za
sądzane są od daty złożenia po
zwu. Przepisy nie określają do
kładnie wysokości alimentów, 
kwota ta zależy m.in. od sytuacji 
finansowej rodzica. Wydając wy
rok, sąd nadaje mu rygor natych
miastowej wykonalności, dlatego 
zwykle już w dniu wydania wyro
ku rodzic ma kilkumiesięczne 
zaległości alimentacyjne.

-  Mając doświadczenie w 
prowadzeniu wielu spraw o ali
menty, bardzo często spotykam 
się z sytuacją, kiedy osoba, która 
sprawuje opiekę nad dzieckiem 
boi się reakcji drugiego rodzica, 
jego oskarżenia, że alimenty mają 
służyć pokryciu jej, a nie dziecka 
potrzeb. Wielokrotnie musiałam 
tłumaczyć takiemu rodzicowi, że 
występując w sprawie o alimenty 
działa tylko jako przedstawiciel 
ustawowy dziecka, które samo 
nie ma jeszcze zdolności do wy
stępowania w sądzie -  wyjaśnia 
adwokatka Jolanta Seredyńska- 
Słota z Kancelarii Adwokackich w 
Bielsku-Białej.

Dodaje, że jej zdaniem ro
dzic sprawujący opiekę nad dziec
kiem ma obowiązek domagać się 
alimentów, by zabezpieczyć po
trzeby potomka. W przypadku 
malutkich dzieci rodzic, który 
zajął się ich wychowywaniem i 
nie pracuje, uznawany jest za 
rodzica, który spełnia swój obo
wiązek alimentacyjny poprzez 
osobiste starania w wychowywa
niu dziecka. -  Drugi rodzic nie 
może mu zatem zarzucić, iż nie 
utrzymuje dziecka. A to niestety 
często się zdarza -  podkreśla ad- 
wokatka.

Zmiana wysokości alimentów
Z g o d n ie  z  a r t .  1 38  k o d e k s u  r o 
d z in n e g o  i o p ie k u ń c z e g o  „w razie 
zmiany stosunków można żądać 
zmiany orzeczenia lub umowy 
dotyczącej obowiązku alimenta
cyjnego". Ważne jest, aby zmiana 
stosunków miała charakter istot
ny. Podstawę do żądania zmiany 
wyroku stanowi np. dorastanie 
dziecka, które wiąże się ze zwięk
szeniem jego potrzeb. -  Obecnie 
odnotowujemy większe zaintere
sowanie sprawami o zwiększenie 
wysokości alimentów w związku z 
rosnącymi kosztami utrzymania. 
W większości spraw sądy biorą 
pod uwagę obecne ceny, a śred
nia wysokość zasądzanych ali
mentów zwiększyła się -  mówi 
Jolanta Seredyńska-Słota.

Uwaga! Podczas pandemii 
koronawirusa niektórzy rodzice 
przestali płacić alimenty, bo po
gorszyła się ich sytuacja finanso
wa, np. stracili pracę lub musieli 
zamknąć firmę. Trzeba jednak 
pamiętać o tym, że o zmianie wy
sokości zasądzonych alimentów 
może zdecydować tylko sąd. Póki 
więc rodzic nie podejmie żadnych 
formalnych kroków i nie złoży do 
sądu wniosku o obniżenie wyso
kości alimentów, musi płacić ali
menty w zasądzonej przez sąd 
wysokości.

Co robić, jeś li rodzic nie płaci 
alimentów?
J e ś l i  z a w a r l iś m y  u g o d ę  przed 
notariuszem lub mamy orzecze
nie sądu, powinniśmy udać się 
do komornika. Konieczne będzie 
napisanie wniosku o wszczęcie 
egzekucji. Zawarcie w nim infor
macji o składnikach majątku, z 
których komornik może dokonać 
egzekucji, przyśpieszy sprawę, ale 
nie jest to konieczne. Jeśli nie 
wiadomo, gdzie przebywa aktual
nie ojciec lub matka dziecka, ko
mornik pomoże znaleźć adres. By 
ustalić miejsce zamieszkania i 
źródło dochodów dłużnika, ko
m ornik może zaangażować 
np. ZUS czy policję. Nie zawsze 
udaje się od razu wyegzekwować 
cały dług, ale wniosek można 
składać więcej niż jeden raz. Cza
sem ten rodzic, który wychowuje 
dziecko, wiedząc, że druga strona 
ma inne długi, rezygnuje z próby 
odzyskania alimentów. Niesłusz
nie, bo to roszczenie ma pierw
szeństwo przed innymi, np. dłu
giem na karcie kredytowej.

Alimenty od dziadków
Pani Magdalena z Bielska- 
B ia ł e j  j e s t  d z i e s i ę ć  lat  
po rozwodzie, sąd przyznał jej 
opiekę na dwójką kilkuletnich 
wtedy dzieci. Były mąż pani Mag
daleny w chwili rozwodu dobrze 
zarabiał. Mężczyzna kilkanaście 
miesięcy temu wyjechał za grani
cę i przestał płacić alimenty, ko
mornikowi nie udało się ustalić 
adresu jego pobytu. Co zrobić w 
takiej sytuacji? Pani Magdalena 
może złożyć w sądzie wniosek o 
przyznanie alimentów od dziad
ków dziecka, jeżeli pracują, ma
ją  emerytury lub inny stały do
chód, nie są schorowani i sami 
nie żyją w niedostatku.

-  Gdyby pani Magdalena 
chciała podnieść wysokość ali
mentów, wiedząc, że ojciec dziec
ka dobrze zarabia, a nie zna jego 
adresu, może wskazać jednego z 
jego rodziców jako kuratora dla 
byłego męża jako osoby, której 
miejsce pobytu jest nieznane. W 
takiej sytuacji ojciec dziecka, o ile 
ma jakiś kontakt z rodzicami, 
zapewne sam zgłosi się do sądu -  
radzi Jolanta Seredyńska-Słota.

Europejski nakaz 
zabezpieczenia
J e ś l i  j e d n a k  b y ł y  m ąż nadal nie 
będzie płacił alimentów, a komor
nik umorzy sprawę, bo egzekucja 
w Polsce okaże się bezskuteczna, 
pani Małgorzata może wystąpić 
do sądu, który orzekał w sprawie 
alimentów, o wydanie europej
skiego nakazu zabezpieczenia. 
Doprowadzi to do zablokowania 
kont osoby zobowiązanej do ali
mentacji, nawet bez jej powiado
mienia. Jeżeli pani Małgorzata 
nie wie, w jakim banku ojciec 
dzieci ma rachunek/rachunki, 
ma prawo zwrócić się do sądu, do 
którego składa wniosek o wyda
nie nakazu zabezpieczenia, by ten 
zażądał od odpowiedniego organu 
państwa członkowskiego UE uzy
skania informacji niezbędnych do 
zidentyfikowania banku/banków 
oraz rachunku/rachunków dłuż
nika.
Wpisanie do rejestru dłużników 
i zgłoszenie przestępstwa
W o s ta tn im  c z a s ie  osoby upraw
nione do alimentacji otrzymały 
skuteczne narzędzie do walki z 
osobami, które w sposób upo
rczywy nie płacą alimentów. 
Zmiana przepisów karnych po
zwala uznać niepłacenie alimen- 
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tów przez co najmniej trzy miesią
ce za przestępstwo. Sprawca pod
lega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolno
ści do dwóch lat. W przypadku 
bezskuteczności egzekucji, wie
rzyciel może złożyć wniosek o 
podjęcie działań administracyj
nych do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta (zależy to od 
miejsca zamieszkania rodziny 
zalegającego z alimentami). Do 
wniosku należy dołączyć zaświad
czenie od komornika o bezsku
teczności egzekucji.

Dłu ż n ik  m o że  z o s t a ć  z o b o 
w ią za n y  DO ZAREJESTROWANIA SIĘ 
jako bezrobotny lub poszukujący 
pracy. Można mu też zatrzymać 
prawo jazdy, przekazać wiado
mość o zobowiązaniach alimenta
cyjnych do biura informacji go
spodarczej. Prawdopodobne jest 
też wszczęcie postępowania kar
nego.
WYWIERANIE PRESJI MA SENS. Zna
lezienie się w rejestrze dłużników 
to ogromny kłopot, gdyż ograni
cza to dostęp do zakupów na ra
ty, kredytu, leasingu, a nawet 
utrudnia zawarcie umowy na te
lefon czy internet.

Fundusz alimentacyjny
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMEN
TACYJNEGO przyznawane są oso
bom uprawnionym do alimentów, 
które ich nie otrzymują z uwagi 
na bezskuteczność egzekucji. 
Wsparcie to przeznaczone jest dla 
osób spełniających kryteria usta
wowe (np. kryterium dochodowe).

Us t a le n ie  p ra w a  d o  ś w ia d 
c z e ń  z funduszu alimentacyjnego 
oraz ich wypłata następują na 
wniosek osoby uprawnionej lub 
jej przedstawiciela ustawowego. 
Ważne: Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługują, je 
żeli dochód rodziny w przelicze
niu na osobę w rodzinie nie prze
kracza kwoty 900 zł miesięcznie.

Alimenty natychmiastowe
W m a rcu  2021 r o k u  Lewica zło
żyła w Sejmie projekt ustawy za
kładającej wprowadzenie natych
miastowych świadczeń alimenta
cyjnych, które byłyby przyznawa
ne w postępowaniu nakazowym. 
Wysokość alimentów miałoby 
wyliczać Ministerstwo Sprawiedli
wości. Swój projekt przygotowało 
także ministerstwo. -  Ta formuła 
nie wyklucza ubiegania się o ali
menty według dotychczasowych

reguł. Chodzi o przełom w sytua
cji dziecka, które nie może pono
sić konsekwencji tego, że rodzice 
się rozstają. Dzięki alimentom 
natychmiastowym nie będzie 
trwającej nieraz wiele miesięcy 
„dziury czasowej", w której nie 
udaje się ściągać pieniędzy na 
utrzymanie dziecka -  podkreślał 
minister Zbigniew Ziobro. Trwają 
prace, ale nie wiadomo, kiedy 
nowe przepisy wejdą w życie.

Zadłużenie w liczbach
• Prawie 300 tys. rodziców w 

Polsce nie wywiązuje się z 
obowiązku płacenia ali
mentów.

• Długi niektórych wynoszą 
kilkadziesiąt tysięcy zło
tych.

• Z danych Krajowego Reje
stru Długów Biura Infor
macji Gospodarczej wyni
ka, że łączne zaległości 
rodziców niepłacących ali
mentów przekroczyły w 
zeszłym roku 13 mld zł.

Ewa Furtak 
11 stycznia 2022

Unikanie płacenia alimentów

W p raw ie  p o lsk im  n ie  m a  o b o w ią zk u  a b y  k w e stie  a lim en tó w  ro zs trzy g a n e  były w y ro k ie m  są d o w y m . K ie d y  
stro n y  s ą  z g o d n e  co  do sp o so b u  z a s p o k a ja n ia  p otrzeb  rod zin y  k w e stia  ta m o że  p o z o sta ć  n ie sfo rm a lizo w a -  
na. J e ż e li  z a is tn ie je  ta k a  k o n ie c z n o ść  w sp ó ln e  u sta le n ia  u re g u lo w a ć  m o żn a  w  form ie um ow y  
p rzed  n o ta riu sze m  a lb o  ugo dy p rzed  m ed iato rem  lub są d e m . J e d n a k  w  sy tu a c ji k ied y  nie m a  p o ro zu m ie n ia  w  s p ra 

w ie  a lim en tó w  trafia  o n a  n a jc z ę ś c ie j do są d u . W y ro k  w  takie j sy tu a c ji je s t  p ie rw szy m  kro k iem  do u z y sk a n ia  a lim e n 
tów.

J e ż e li  po u p ra w o m o cn ien iu  s ię  w yro ku  d łu żn ik  unika p ła c e n ia  a lim entó w , w ie rzy c ie lo w i z  p o m o cą  p rz y ch o 
dzi kom o rn ik . N ie rza d k ie  s ą  n ie ste ty  p rzypad ki, k ied y  d łu żn ik  a lim e n ta cy jn y  p o d e jm u je  c z y n n o ś c i które z m ie rz a ją  do 
u n ie m o żliw ien ia  e g ze k u c ji ś w ia d c z e ń  a lim e n ta cy jn y ch . W  takim  p rzyp ad ku  w ie rzy c ie l m o że  p o d jąć  inne cz y n n o śc i,  
które d a d z ą  s z a n s ę  na  o d z y sk a n ie  a lim en tó w . (np. p o d jąć  kroki z m ie rz a ją c e  do a d m in istra cy jn e g o  d y scy p lin o w a n ia  
d łu żn ika)

U p o rczy w e  u ch y la n ie  s ię  od c ią ż ą c e g o  o b o w ią zk u  a lim en tac ji i n a ra ż e n ie  p rz e z  to o so b y  u p raw n io n e j na n ie m o ż n o ść  
z a sp o k o je n ia  p o d sta w o w y ch  p otrzeb  ży c io w y ch  je s t  p rz e s tę p s tw e m , o k re ś lo n y m  w  art. 2 0 9  K o d e k su  k a rn e g o , z a g ro 
żo n y m  g rzy w n ą , k a rą  o g ra n ic ze n ia  w o ln o śc i a lb o  dw uletn im  w ię z ie n ie m .

§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, 
ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek 
tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świad
czenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. § 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemoż
ność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba
wienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzone
go, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. § 3. Jeżeli 
pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypad
ku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu. § 4. 
Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia 
pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. § 5. Sąd odstępuje od wy
mierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podej
rzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna 
szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Alimenty#Unikanie p%C5%82acenia aliment%C3%B3w
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Pozwolicie Państwo, że przedstawię Wam kolejnego naszego resor
towego Kolegę? To wspaniały, empatyczny, przedobry człowiek. 
Rewelacyjny i pomocny kumpel. Represjonowany i dyskryminowa
ny przez Ojczyznę, której służył.
Niestety, żaden z Jego utworów nie ukazał się drukiem, nie został 
wydany gdziekolwiek. Dołek pisze dla Jego wnuków, dla najbliż
szej rodziny ku pamięci i... do przepastnej szuflady domowej ko
mody. A wielka szkoda, ponieważ przez te utwory przemawia 
ogromna wrażliwość, inteligencja i życiowa mądrość.
Poniżej wyczerpujący biogram Dołka. Poznajcie go -  bo warto. Oto, 
co napisał o sobie.

Aneta Wybieralska

Urodziłem się w 1941 roku 
w okolicach Barysza na 
Podolu. (Nadmieniam, że 

miejscowość Barysz było mia
steczkiem liczącym w 1939 roku 
7000 mieszkańców, w tym 2/3 to 
byli Polacy. Prawa miejskie Ba- 
rysz otrzymał w roku 1559). Gdy 
przyszli Niemcy w miejsce Rosjan 
(którzy, jak wiadomo, najechali te 
ziemie we wrześniu 1939 roku), 
kwaterowała u nas w domu dru
żyna Wermachtu. Jeden z żołnie
rzy był Ślązakiem, mówił po pol
sku. Ten żołnierz cały wolny czas 
spędzał przy mojej kołysce, bo 
mu przypominałem syna, którego 
zostawił na Śląsku. Pewnego wie
czoru dostałem bardzo dużej go
rączki i to właśnie ten żołnierz 
poszedł do centrum miejscowości, 
gdzie był sztab i lekarz wojskowy. 
Niemiecki. Rzecz nie do uwierze
nia, lekarz wojskowy w obcym 
terenie do polskiego dziecka przy
szedł na pieszo około 2 km. Dał 
mi zastrzyk i do rana razem ze 
Ślązakiem przesiedzieli przy mojej 
kołysce. Polepszyło mi się. Kiedy 
lekarz odchodził rano zapytał 
matkę, czy byłem ochrzczony. 
Matka odpowiedziała, że jeszcze 
nie. -  to proszę nazwać go Adolf. 
Tak przecież mam na imię. Tak 
też zostałem Adolfem, co w moim 
życiu miało zarówno złe, jak i 
dobre strony.

Mo r d y  Po l a k ó w  przez
Ukraińców na masową skalę roz
poczęły się na Wołyniu w 1943.

Na Podolu masowe mordy zaczęły 
się niecały rok później, gdy po raz 
drugi przyszli Rosjanie i zabrali 
mężczyzn do wojska na front. W 
związku z silną samoobroną, mo
ja miejscowość unikała napadu 
banderowców, ale do czasu. Pola
cy kobiety z dziećmi po nocach 
nie nocowały w domu, ale po wy
kopanych w ziemi schronach. Ja 
z mamą też na noc kryliśmy się 
po takich norach. Przyszedł rok 
1945. W nocy z 5 na 6 lutego 
nastąpił zmasowany napad du
żych sił banderowskich na naszą 
miejscowość. Ludzie skryli się w 
kościele. Ja z mamą już nie do
staliśmy się do kościoła, ponie
waż taki był tam ścisk. Obok 
świątyni stała duża murowana 
szkoła i tam też zebrały się kobie
ty z dziećmi. Ja z mamą też. Noc 
była jasna. Mama pokazała mi 
przez okno, co dzieje się w nieda
lekiej odległości od naszej kryjów
ki. Widziałem ogień palących się 
zabudowań, słyszałem krzyki 
mordowanych ludzi, przeraźliwy 
ryk bydła. Banderowcy spalili 
dużo zabudowań i wymordowali 
135 osób. Na całe szczęście nie 
doszli do kościoła i szkoły. Po tym 
wydarzeniu ludzie, jak przedtem 
nie chcieli wyjeżdżać, tak teraz 
masowo zgłaszali akces do wyjaz
du na Zachód. Tymczasem wojna 
się skończyła i ruszyły transpor
ty. Na wyjazd czekaliśmy trzy 
miesiące, koczując przy stacji w 
Buczaczu w skleconych z gałęzi

szałasach. Aż dziw bierze, że ma
kabryczne warunki sanitarne nie 
wywołały żadnej epidemii. Wresz
cie podstawiono wagony (lory), 
którymi Rosjanie zwozili z Nie
miec różne trofea. A na Zachód 
jechaliśmy nimi my -  wygnańcy 
ze swojej Ziemi Rodzinnej. 
Mama nasuszyła worek chleba i 
tym chlebem z wodą żywiliśmy 
się. Jako lekarstwo, gdy coś kogo 
bolało, dostępny był tylko bimber. 
Jechaliśmy na otwartych wago
nach przez 4 tygodnie. W deszcz i 
w słońce. Wysadzono nas w Na
mysłowie. Zakwaterowano w 
miejscowości Osiek. Wokół same 
lasy. Po lasach włóczyły się ban
dy maruderów niemieckich. 
Ojcu nie spodobało się tam. Pocz
tą pantoflową dowiedział się, że 
nasi sąsiedzi, ci, co jechali kolej
nym transportem, zostali dowie
zieni do Brochowa, i zamieszkali 
w niedalekiej miejscowości. Za
tem wybraliśmy się w następną 
wędrówkę, dokąd jedyna droga 
prowadziła przez Wrocław. Ale to 
miasto trzeba było przejść na pie
chotę. Sowieci byli wszechwładni. 
Pamiętam, że koczowaliśmy na 
dworcu Nadodrze, przy otwartej 
restauracji. Dożywiały nas pra
cownice tej restauracji. Ojciec 
poszedł na poszukiwania, sam. 
Znalazł dom do zamieszkania i 
sąsiada, który miał już konia. 
Zgodził się podjechać do cmenta
rza na obecnej ulicy Bardzkiej. 
Drogę z Dworca Nadodrze trzeba 
było przejść pieszo. Było nas: ma
ma dwie ciotki oraz pięcioro dzie
ci. Ja i mój kuzyn mieliśmy po 
cztery lata, inne dzieci były nie
wiele starsze. Udało się przejść 
morze gruzu, jakim wówczas był 
Wrocław. Tak trafiliśmy do wsi 
Smardzów pod Wrocławiem, gdzie 
mieszkam w chwili obecnej. 
Pierwsze lata na obczyźnie były 
ciężkie. W roku 1948 poszedłem 

(Ciąg dalszy na stronie 35)
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do pierwszej klasy do szkoły w 
Świętej Katarzynie, dokąd trzeba 
było przejść 2,5 km. Tu skończy
łem podstawówkę. Uczyłem się w 
technikum kolejowym (Wrocław, 
ul Dawida).W tym czasie ojciec 
ciężko zachorował, a ja musiałem 
pójść do pracy. Pracę rozpoczą
łem mając bez mała18 lat, w 
Miejskim Urzędzie telefonów przy 
kablach telefonicznych. W roku 
1961 poszedłem do wojska na 
Śląsk do Gliwic do Górnośląskiej 
Brygady WOP. Następnie dosta
łem przeniesienie do Kłodzka do 
Sudeckiej Brygady WOP. Przenie
sienie dostałem w samą wigilię. 
Jednostka niemal pusta. Zapyta
łem wartownika, gdzie znajdę 
kompanię łączności. Wskazał mi 
blok.

P r z y c h o d z ę  na kom pan ię . 

Tam jest tylko dyżurny i kilku 
żołnierzy. Żadnego oficera. Mel
duję dyżurnemu, że przybywam z 
Gliwic... I niespodzianka! Dyżur
ny wyściskał mnie serdecznie i 
powiada, że on pochodzi z Gliwic. 
Zaraz znalazła się butelka wódki, 
a przy niej i przy pogaduchach 
przesiedzieliśmy do białego rana. 
Dowiedziałem się, że jego ojciec 
nowego kolegi zginął na froncie 
wschodnim jako żołnierz niemiec
ki. Zostaliśmy przyjaciółmi do 
końca służby. Mam do dziś nie
odparte wrażenie, że właśnie ten 
gość mógł być synem żołnierza. 
Który, ściągając niemieckiego 
lekarza, uratował mi życie. Tam, 
na Podolu. Gdy byłem maleńki.

Oż e n i łe m  s ię  z dziewczyną 
z mojej rodzinnej wsi. Jej rodzice 
mieszkali pod Ziębicami, a jednak 
nasze drogi się zeszły. Przeżyłem 
z nią 52 lata, gdy nagle pół roku

temu odeszła na tamtą stronę 
mocy. Brakuje mi jej.

J e s z c z e  t y l k o  d od a m , ż e  

po powrocie z wojska nadal pra
cowałem w łączności. W roku 
1971 nagle spotkałem milicjanta, 
ojca naszego wydziałowego kolegi, 
który ściągnął mnie do Komendy 
Wojewódzkiej MO. To był wspa
niały człowiek. Pracowałem z nim 
5 lat, zanim przeniosłem się do 
wydziału „T” (Techniki). Zaraz po 
transformacji ustrojowej przesze
dłem na emeryturę, po udarze 
mózgu. W resorcie przepracowa
łem prawie 30 lat. Świątek, pią
tek i niedziele. Teraz żyję na kre
dyt. Czasu i moich wspaniałych 
dzieci. Świadczenia okrojono mi 
dwa razy. Właściwie trzy, bo PIS 
pozbawił mnie grupy inwalidzkiej, 
którą otrzymałem w związku ze 
służbą. Jak wszyscy, to wszyscy. 
Dziadek Dolek też...nie wystarcza 
mi nawet na leki, których zaży
wam coraz więcej, są coraz kosz
towniejsze, i, co stwierdzam ze 
smutkiem, coraz mniej pomagają. 
Nie zasłużyłem. Nikt z nas nie
zasłużył na taki los.
*

Cóż można jeszcze dodać, po ta
kiej lekturze? Można jedynie 
„zaczytać i zasmakować koloru i 
smaku" próbki twórczości Dolka. 
Siedzicie w wygodnym głębokim 
fotelu? Przyciemnijcie światło, 
złapcie głęboki oddech i czytajcie. 
(Adolf Kunecki wyraził zgodę na 
publikację wierszy na łamach 
biuletynu OBI).

Aneta Wybieralska
*
KRES WĘDRÓWKI
(...) a gdy Ich wędrówki nadszedł

kres
I  nastała martwa cisza,
Oddali ducha Bogu,

ciało ziemi tej 
A serce wróciło do Barysza

I  tylko zostaje poety 
Dręczące pytanie,
Komu dziś dzwon bije 
To smutno mi Panie.

I  tak odchodzą 
Z  tej życiowej matni,
Aż odejdzie z tej ziemi 
Baryszanin ostatni.

A jakie dla potomnych 
Zostawi przesłanie,
Wrócicie do ziemi

swych przodków 
Jak Polska od morza do morza 

powstanie!!!
(A. Kunecki)

DWA ZAJĄCZKI
W ogródku warzywnym 
Pod zieloną miedzą,
0  czymś dyskutując 
Dwa zajączki siedzą.

Siedzą pod tą miedzą
1 tak rozprawiają,
Jakie dziś na obiad 
Zjeść warzywko mają.

I  tak się sprzeczali 
I  tak się kłócili,
Aż na pobliskim podwórku 
Reksia obudzili.

Reksio się obudził 
Przegonił zajączki,
Z  warzywnego ogródka 
Na zielone łączki.

Tam się już nie kłócą 
Ani się sprzeczają,
Bo na łączce do jedzenia 
Tylko trawkę mają.

Jaki z tej bajeczki morał 
Płynie dla człowieka?
Gdy będziesz wybrzydzać 
Marny los cię czeka.

(A. Kunecki)*

Poczytajcie. Zapłaczcie.
Poniżej tragiczne losy mojego 
wspaniałego starszego Kolegi, 
jednego z ostatnich żyjących 
światków opisanej zbrodni ludo
bójstwa

Pamiętajmy. Cześć Ich Pamięci!

A
netko, dziś dla mnie 
jest smutna tragiczna 
rocznica której jako 
dziecko byłem świad

kiem. Mija 78 lat jak moją rodzin
ną miejscowość zaatakował ku
reń UPA, którym dowodził nijaki

Chamczuk - zbrodniarz mający 
dziś pomnik i wysypany kurhan 
w miejscowości gdzie się urodził i 
czczony jest jako "bohater Ukrai
ny". Ci bandyci zamordowali oko
ło 135 osób i spalili całe osiedle 
wszystkie budynki mieszkalne i
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gospodarcze. Tym samym podzie
liliśmy tragiczny los tysięcy miej
scowości na Kresach, a wydawało 
się że ocalenie było tak blisko. 
Przecież te tereny już w 44 roku 
zajęła Armia Czerwona, a jej od
działy docierały już do Odry. Wła
ściwie te ofiary padły z przyczyn 
politycznych. Teraz się o tym nie 
pisze, ale wówczas była to ogólna 
wiedza. Otóż jak wspomniałem, 
Polska już była wyzwolona od 
Niemców nadszedł czas na reali
zację Układów Jałtańskich, czyli 
na przesiedlenie z tych terenów 
ludności polskiej na Zachód. Wła
dza sowiecka rozkazała, żeby Po
lacy pisali podania o wyjazd. Nikt 
nie decydował się na opuszczenie 
stron rodzinnych, więc władza 
radziecka postanowiła pogonić 
"kota" Polakom. Porozumiała się z 
UPA w sprawie ataku na krnąbr
ną miejscowość. U nas była sa
moobrona licząca ponad 100 
osób, nad którą pieczę i dowódz
two mieli Rosjanie. Więc na czas

M iś  n ad a je !

N iesamowita informacja o 
kolosalnym ataku infor
matycznym na NIK. Jeśli 
to się potwierdzi, to mamy skan

dal gigantyczny. Po czymś takim 
co najmniej cały pion bezpieczeń
stwa wewnętrznego rządu powi
nien zostać rozwiązany z opcją 
"Zero", czyli od wicepremiera do 
sprzątaczki a jego funkcje powie
rzone czasowo albo kontrwywia
dowi wojskowemu, albo policji. 
Pomijam fakt, że powinna być 
także dymisja rządu.
Nic takiego się nie nastąpi. Wita
my w państwie ojca chrzestnego. 
Coppola ma gotowy scenariusz 
na następną część, ale to żaden 
powód do satysfakcji."

*

1. Zapewne nigdy nie dowiemy 
się o kolosalności (rozmiarze) tego 
ataku. Będą dywagacje, wyjaśnie
nia, konferencje, motania, a 
ciemny lud zrozumie tylko tyle, że 
NIK należy wysłać na kwarantan
nę. Albo w kosmos, i to na bardzo 
długo, (a najlepiej na zawsze). Do 
tego koniecznie oraz natychmiast 
(!!!) zmienić prezia (tu: krnąbrne
go pana Banasia), bo się zużył

ataku tę samoobronę ściągnięto 
do Buczacza i skoszarowano. Na 
posterunku zostawiono masę bro
ni w nagrodę Upowcom po zdoby
ciu. Przezornie nie zostawiono 
amunicji, by czasami naszej mło
dzieży nie przyszła ochota na 
obronę...

I t u  s t a ł  s ię  cu d  na miarę 
małego "Cudu nad Wisłą", U nas 
młodzieży było dużo, którą jesz
cze do wojska nie zabrali. Ci mło
dzi chłopcy zgłosili się na poste
runek gdzie zostało 7 żołnierzy 
Samoobrony przeznaczonych 
przez Ruskich do likwidacji z po
wodu tego, że brali udział w woj
nie 39 roku. Ci chłopcy zażądali 
broni, do której nie było amuni
cji. Jeden z tych chłopców mówi: 
ja mam amunicję, kilka pak 
schowanych a pozostawionych 
przez wycofujących się Rosjan w 
1941 roku. Noc była mroźna i 
bardzo jasna Upowcy po spaleniu 
osiedla zwanego "Mazury" zaczęli 
posuwać się do centrum, gdzie 
był kościół i szkoła, gdzie schro-

wielce i zaniedbał. Zaniechał 
wchodzenia w kacze tyłki, a to 
jest niewybaczalne. Poza tym Ma
niek i tak za dużo gada, węszy i 
buntuje niemożebnie. (Obawiam 
się, że to był prawdziwy cel owego 
ataku).
Czy NIK grzebie przy Pegazusie? 
Tak. Jest to wygodne dla rządo
wych tuz i innych mądrali (tych 
od bezpieczeństwa państwa)? Nie. 
Czy zdarzały się ataki informa
tyczne (i medialne) na NIK? Nie. 
Czy smutnym panom zależy na 
wyjaśnieniu kolejnej afery? 
NIE !!!. et cetera, et cetera... 
Właśnie.
2. Kto jest najlepszy w atakach 
informatycznych? Kto z naszych 
adwersarzy ma najskuteczniej
szych hakerów? Kto utrzymuje 
najlepszy wywiad informatyczny, 
ma odwagę w penetrowaniu in
stytucji publicznych?
No, śmiało. Powiecie: Chiny? Ro
sja? To jest dobra droga. Ale real
ne możliwości miałoby jeszcze 
jedno "silne" (ba, mocarne i boga
te) państwo środka. RP. Pomija
jąc łatwość dostępu i narzędzia 
oraz zasoby, należałoby zwrócić 
uwagę na motywy. Chinom i Rosji 
nie zależy tak bardzo na usunię
ciu pana Banasia, a nam,

niło się masa mieszkańców. Tu 
ich przywitano gradem kul. Ukra
ińcy byli zdezorientowali. Pewnie 
pomyśleli, że Rosjanie wypuścili 
żołnierzy Samoobrony z Bucza- 
cza, toteż wycofali się zabierając 
swoich rannych i zabitych.
Ja z mamą byłem w szkole. Ob
serwowaliśmy sceny zagłady osie
dla "Mazury", a ryk bydła i krzyk 
mordowanych utkwiły mi głęboko 
w pamięci....

Przesyłam Ci opowiadanie 
z napadu UPA na sąsiednią wieś 
od mojej "Pużniki" (tutaj - przyp. 
JKK) Po napadzie wieś ta przesta
ła istnieć. Napad miał miejsce 
dwa dni później po moim rodzin
nym Baryszu. Jest tam wzmian
ka, jak ludzie uciekali przez Ba- 
rysz, co widzieli po napadzie 
Banderowców. Zobacz, w jakiej 
atmosferze ja spędzałem dzieciń
stwo. W nocy matka uciekała z 
domu i kryliśmy się po wykopa
nych w ziemi kryjówkach...

(rozmawiała i opracowała 
Aneta Wybieralska)

owszem, tak. Albo mylę się, bo 
się nie znam.
3. Jest to post jedynie dla znajo
mych, zatem przypomnę nie
skromnie. O służbach specjal
nych, wywiadach, kontrwywia
dach i podsłuchach poczytałam 
nieco. No i popisałam, ponieważ: 
miałam natchnienie, kaprys oraz 
trochę odłożonego grosza. Poza 
tym jestem starym uparciuchem, 
mega-wkurzonym na rodzimą 
pseudodemokrację. "Officium" - 
pierwszy tom trylogii "Tajne bli
zny. O czym milczę od lat" (o ko
bietach w służbach specjalnych) 
jest wydany (2021r.) i błaga 
(razem ze mną) o zakupienie oraz 
przeczytanie ze zrozumieniem. 
Tom drugi ("Genesis") ukaże się 
za chwilę - jeszcze na przednów
ku 2022, a tom 3 ("Exodus") roz
poczyna mozolną ścieżkę wydaw
niczą. Może pojawi się w tym ro
ku? Oby.
Wszystko podane macie Państwo 
na srebrnej tacy, łącznie z głową 
bohaterki.
Proszę! Czytajcie Misia, czytajcie 
Wybieralską, zastanówcie nad 
metodami walki z totalitaryzmem 
pislamskim. Ja walczę piórem, 
jednakowoż niezbyt skutecznie.

Tyle komentarza. Pozdrawiam!
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„Bernarda Show odwiedził zaro
zumiały młody autor i zapytał 
mistrza o radę, co powinien czy
nić, aby wiersze jego dotarły do 
mas. Show odpowiedział:
- Każ pan rękopisy swoje pociąć 
na confetti, wtedy z pewnością 
dotrą do tłumów”.

*
Hmm... Czy ja -  wrocławska au
torka ośmiu powieści, jestem za
rozumiała? Na pewno nie jestem 
młoda. Na pewno nie piszę wier
szy. Bawię się słowem i rymem, 
jednakowoż nie jest to materiał 
na dobry wiersz. Na żaden. Nie 
napadam też słynnych autorów 
(Tokarczuk, Krajewskiego, Mroza, 
Żulczyka) w celu zapytania o spo
sób dotarcia do mas. (Kiedyś był 
„Jazz dla mass”, ale nie podlega 
pod moje kategorie). Może dlatego 
tego nie robię, ponieważ tako
wych nie spotykam? Nie jeżdżą 
tramwajami, nie chadzają do 
żuczków po przecenione banany. 
Wszelaka próba nawiązania kon
taktu internetowego kończy się 
brakiem reakcji tamtej strony. 
Pewnie, że chciałabym „dotrzeć 
do tłumów”. A z kartek moich 
opasłych książek byłoby sporo 
tego confetti.

Mamy karnawał. Może chociaż to 
uda mi się zdziałać? Tnę. Ha!

**
„Pewien dziennikarz przeprowa
dzając wywiad z Bernardem 
Show, siląc się na oryginalność, 
zapytał pisarza co sądzi o piekle.
- Wie pan, trudno mi mówić o 
tych rzeczach obiektywnie -  od
parł Shaw. -  Mam tam tylu przy
ja c ió ł .”

***
Co  j a  na t o ?
Nie bywam obiektywna. Wkurzam 
się subiektywnie i po kobiecemu. 
Nie znam się na piekle. (Ani na 
niebie, tym bardziej na czyść
cach). Pewnie poznam się, gdy 
tam trafię. I fajnie byłoby, gdyby 
trafili tam ze mną moi przyjaciele. 

* * *

„Po premierze Pigm aliona  za
chwycona publiczność wywołała 
Bernarda Shaw na scenę. Kiedy 
ów kłaniał się widowni, z galerii 
dał się słyszeć głos:
- Ta sztuka jest do niczego. To 
bzdura!
Shaw spojrzał na surowego kryty
ka i rzekł ze spokojem:
- W zupełności zgadzam się z pa
nem, drogi przyjacielu, ale co mo
żemy na to poradzić? Jesteśmy w 
mniejszości.”

*
Wp ra w d z ie  n ik t  j e s z c z e  nie wyra
ził się o moich powieściach 
„bzdura”, ale już otrzymałam (na 
piśmie) opinię zbliżoną do „jest do 
niczego”. Znakiem tego mam coś 
z tego Noblisty. Ha!

***
„Bernard Shaw przybył na bal 
dobroczynny, na którym kilka 
razy zatańczył z partnerką, która 
miała bardzo skromne o sobie 
wyobrażenie.
- Ach, mistrzu -  czemu zawdzię
czam zaszczyt, że pan już trzeci 
raz tańczy ze mną?
- To bal dobroczynny -  odrzekł 
krótko pisarz.”

*
Wł a ś n ie  w z ię ła m  u d z ia ł  w balu 
dobroczynnym pod wezwaniem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Nikt nie chciał ze mną 
tańczyć, choć zupełnie nieźle to 
mi wychodzi, i tańczę wszystko. 
Może kiedyś ktoś, jakiś filantrop, 
zaprosi mnie na bal i dobroczyn
nie zgodzi się ze mną powalco- 
wać? Poloneza czas zacząć. Skoro 
już nie wykupi całego nakładu

moich powieści, to może doceni 
warsztat taneczny? Nieskromnie 
dodam, że pan Ktoś nie pożałuje. 
A Wam, Kochani, Koleżanki i Ko
ledzy, serdecznie życzę przetań
czonego karnawału. Bawcie się i 
pląsajcie, póki sił w nogach i póki 
i tego nam nie zakazano. W prze
rwach idźcie na jednego lub czy
tajcie Wybieralską.

Pozdrawiam.

***
Nie miejcie mi Państwo za złe, że 
po Henryku Sienkiewiczu ponow
nie wzięłam na tapetę akurat Ber
narda Shaw. (Gościł był już jakiś 
czas temu w odcinku trzecim). To 
świetny brytyjski pisarz i drama
turg, laureat Nagrody Nobla, co 
także zasługuje na wzmiankę. Na 
dodatek, sądząc po zamieszczo
nych wyżej anegdotkach, gość był 
cynicznym, błyskotliwym kpia
rzem. A ja takich lubię. Znam 
paru podobnych inteligentnych i 
błyskotliwych (w sensie, że kpia
rzy), a tych paru chyba lubi mnie. 
Piszą dobre teksty dla Olsztyń
skiego Biuletynu Informacyjnego. 
Ale do rzeczy.

*
George Bernard Shaw ( ur. 1856 
r. -  zm. l 1950 r.) znany (pod 
jego naciskiem) po prostu ja
ko Bernard Shaw, był irlandzkim 
d r a m a t o p i s a r z e m , k r y t y -
kiem, polemistą i działaczem poli
tycznym.
Jego wpływ na zachodni teatr, 
kulturę i politykę rozciągał się od 
lat 80- tych XIX wieku do śmierci 
i dalej, do naszej współczesno
ści. Napisał ponad sześćdziesiąt 
sztuk, w tym wielkie dzieła, takie 
j a k  M a n  a n d  S u p e r  - 
man (1902), Pigm a lion  (1912) 
i Saint Joan (1923). Dzięki gamie 
obejmującej zarówno współczesną 
satyrę, jak i alegorię historyczną 
stał się czołowym dramatopisa- 
rzem swojego pokolenia, a w roku 
1925 otrzymał Literacką Nagrodę 
Nobla.

Urodzony w Dublinie dwudziesto
letni Shaw przeniósł się do Lon-

(Ciąg dalszy na stronie 38)
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Cycate cytaty.

8 Marca, dzień jedyny.

„Nie ma kobiet niezrozumia
łych, są tylko m ężczyźni niedo
myślni”

(Magdalena Samozwaniec)

Tym razem komentarz bę
dzie na poważniej. Albo
wiem nie ma specjalnie 

powodów do euforycznej radości. 
Rok temu pojawił się tutaj dość

(Ciąg dalszy ze strony 3 7)

dynu, gdzie walczył o pozycję pi
sarza i powieściopisarza, oraz 
rozpoczął rygorystyczny proces 
samokształcenia. W połowie lat 
osiemdziesiątych stał się cenio
nym krytykiem teatralnym i mu
zycznym.  Po po l i t ycznym 
„ p r z e b u d z e n i u ” w s t ą p i ł  
do gradualistycznego Towarzystw 
a Fabiańskiego i stał się jego naj
wybitniejszym propagatorem.

Po d  w p ły w e m  He n r ik a  Ib se n a  

starał się wprowadzić do dramatu 
anglojęzycznego nowy realizm, 
wykorzystując swoje sztuki jako 
narzędzia do rozpowszechniania 
idei politycznych, społecznych i 
religijnych. Na początku XX wie
ku jego reputację jako dramatur
ga zapewniła mu seria krytycz
nych i popularnych sukcesów, w 
tym Major Barbara , Dylemat 
Doktora oraz Cezar i Kleopatra .

Poglądy wyrażane przez Berbarda 
Shawa były często dosyć kontro
w e r s y j n e . N a  p r z y 
kład: promował eugeniki i reform 
ę alfabetu, sprzeciwiał się szcze
pieniom i zorganizowanej reli
gii. (Teraz zapewne zaszczepiłby 
się, nie mieszkając...). Zabiegał o 
niepopularność, potępiając obie 
strony w I wojnie światowej j ako 
równie winne. Zganił także bry
tyjską politykę wobec Irlandii w

zabawny fragment nie wydanej 
jeszcze powieści pt. „Genesis”, 
traktujący o obchodach Dnia Ko
biet w jednostkach munduro
wych. Teraz wezmę na warsztat 
cytat. Cycaty.

*

Racja, Kochani!
Z tej Magdaleny była mądra, wy
kształcona kobieta. Wyzwolona, 
odważna, krnąbrna. W tym dziele 
ewidentnie przerastała swoja epo
kę. Przydałaby się nam teraz, ale 
to zupełnie inna sprawa.
Aforyzm, bo chyba w ten sposób 
określić można złotą myśl Samo
zwaniec, czyli „zwięzła, lapidarna, 
jednozdaniowa wypowiedź, wyra
żająca ogólną prawdę (filozoficzną

okresie powojennym. Te postawy 
nie miały trwałego wpływu na 
jego pozycję ani produktywność 
jako dramaturga.

Lata międzywojenne to seria 
przedstawień często ambitnych, 
które w różnym stopniu odniosły 
popularność. W 1938 roku do
starczył scenariusz do filmowej 
wersji Pigmaliona, za którą otrzy
mał Oscara. Jego apetyt na poli
tykę i kontrowersje nie zma
lał; pod koniec lat dwudziestych 
w dużej mierze wyrzekł się gradu- 
alizmu Fabiańskiego i często pi
sał i mówił przychylnie o dyktatu
rach prawicy i lewicy -  wyrażał 
podziw zarówno dla Mussoliniego, 
jak i dla Stalina. W ostatniej de
kadzie swojego życia wygłaszał 
mniej publicznych oświadczeń, 
ale nadal pisał płodnie prawie aż 
do śmierci. w wieku dziewięćdzie
sięciu czterech lat. Uporczywie 
odmawiał przyjęcia wszystkich 
przyznawanych mu odznaczeń 
państwowych, w tym Orderu Za
sługi (w 1946 roku).

Od śmierci Shawa zróżnicowana 
była opinia naukowa i krytyczna 
na temat jego twórczości, ale 
przez brytyjskich dramaturgów 
regularnie był on oceniany na 
d r u g i m  m i e j s c u  
po Szekspirze. Czyli geniusz. 
Analitycy dostrzegają jego ogrom-

lub moralną) w sposób zaskaku
jący i błyskotliwy”, nie powinien 
nikogo urazić. Czy jednak jest on 
z gatunku tych filozoficznych, czy 
moralnych? Zastanówmy się 
chwilę.
Do  Mi ę d z y n a r o d o w e g o  Dn ia  Ko 

b i e t , ustanowionego przez ONZ 
jako czas refleksji na temat po
czynionych postępów, wezwania 
do zmian oraz świętowania aktów 
odwagi i determinacji przez 
„zwykłe kobiety, które odegrały 
niezwykła rolę w historii swoich 
krajów i społeczności”, należy 
chyba podejść z gruntu filozoficz
nie. (W aksjologicznym sensie 
tego podejścia).

(Ciąg dalszy na stronie 39)

ny wpływ na pokolenia dramatur
g ó w  a n g l o j ę z y c z 
nych. Słowo Shavian weszło do 
języka jako ujmujące idee Shawa 
i jego sposoby na ich wyrażanie.

*
P igm alion  to sztuka George'a 
Bernarda Shaw’a, nazwana na 
cześć greckiej mitologicznej po
staci. Prem iera odbyła się 
w Teatrze Hofburg w Wiedniu w 
1913 roku, a po raz pierwszy zo
stała zaprezentowana na scenie w 
języku angielskim w parę tygodni 
później. Jej anglojęzyczna premie
ra odbyła się w Her Majesty's 
Theatre na West Endzie w kwiet
niu 1914 roku.

W starożytnej mitologii grec
kiej Pigmalion zakochał się w jed
nej ze swoich rzeźb, która potem 
ożyła. Ogólna idea tego mitu była 
popularnym tematem dla brytyj
skich dramaturgów epoki wikto
riańskiej. Sztuka Shawa była wie
lokrotnie adaptowana, w szcze
gólności jako film Pigmalion (1938 
roku), musical My Fair La
dy (1956) i jego wersja filmo
wa (1964).

Aneta Wybieralska
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(Ciąg dalszy ze strony 38)

MDK W ONZ będzie także okazją 
do przemyśleń, jak przyspieszyć 
Agendę 2030, nadając impet 
skutecznemu wdrażaniu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju,
zwłaszcza celowi nr 5 i nr 4. To 
znaczy:
- Osiągnąć równość płci i wzmoc
nić pozycję wszystkich kobiet i 
dziewcząt.
- Zapewnić edukację włączającą i 
wysoką jakość dla wszystkich 
oraz promować uczenie się przez 
całe życie.

A kluczowe cele Agendy 2030 to 
m. in.:
- Położyć kres wszelkim formom 
dyskryminacjo wszystkich kobiet i 
dziewcząt na całym świecie,
- Wyeliminuj wszelkie formy prze
mocy wobec wszystkich kobiet i 
dziewcząt w sferze publicznej i 
prywatnej, w tym (...) wykorzysty
wanie seksualne i inne formy wy
korzystywania.

W tym momencie warto wspo
mnieć genezę oenzetowskiej 
Agendy 2030, i jak ona ma się do 
naszych (polskich) realiów.

Ot ó ż  „Ag e n d a  na r z e c z  z r ó w n o 

w a ż o n e g o  r o z w o ju  2030” zawie
rająca 17 Celów Zrównoważonego 
Rozwoju oraz związanych z nimi 
169 zadań do osiągniecia przez 
Świat (!) do 2030 roku przyjęta 
została przez wszystkie 193 pań
stwa członkowskie ONZ (w tym 
Polskę) w dniu 25 września 2015 
roku w Nowym Jorku. Są tam 
takie wyzwania jak edukacja, 
równość płci i sprawiedliwość 
społeczna. Na czele rządu RP sta
ła wówczas formalnie jeszcze Ewa 
Kopacz (PO), denominowana 22 
września, ale na stanowisku Pre
zydenta RP od kilku miesięcy za
siadał Andrzej Duda.
(Nadmienię, że za monitorowanie 
zjawisk odpowiada polski GUS). 
Pierwszy raport z realizacji Celów 
ZR w Polsce przyjęty został przez 
Rade Ministrów RP w dniu 5 
czerwca 2018 roku.

Ab y  n ie  m u s ie ć  u jm o w a ć  powyż
szego praktycznie oraz politycz
nie, a kusi mnie jak diabli, pozo
stają mi rozważania natury filozo
ficznej. Przy tych pierwszych mu
siałabym zadać kilka fundamen
talnych pytań.
Na przykład:
- Jak Agenda 2030 ma się do nie- 
ratyfikowanej przez Rząd RP Kon
wencji Stambulskiej?
- Jak Agenda 2030 koreluje z ko
lejną antyludzka ustawa antyab
orcyjną?
- Czy pan (minister!) Czarnek sły
szał o Agendzie 2030, oraz czy 
ten pan ma świadomość, że Pol
ska nadal jest członkiem ONZ a tę 
Agendę sygnowała?

Spuśćmy zatem zasłonę 
milczenia na kolejny (i chyba nie 
ostatni) przejaw narodowej nieto
lerancji i ciemnoty. Oraz na ja 
kość i styl „centralnych” obcho
dów Międzynarodowego Dnia Ko
biet w tym roku.

*
Wychodzi mi na to, że w dniu 8 
marca 2022 roku należałoby 
przypomnieć rządzącym, że pol
ska kobieta to też człowiek oraz 
pełnoprawny obywatel RP. Po
nadto pacta sunt seruanda..
*

Nie chciałabym się wymądrzać, 
choć płeć zobowiązuje. Będąc 
najzwyklejszą na świecie kobietą 
uważam, że każda (!) polska ko
bieta, która odważy się zaprote
stować przeciwko przemocy, mi- 
zogini, nierównemu traktowaniu, 
gwałceniu (także jej niezbywal
nych praw do decydowania o wła
snym ciele), wreszcie, przeciwko 
antykobiecym przepisom wprowa
dzanym co rusz przez obecnie 
rządzących staje się kobietą nie
zwykłą. Ponieważ największym 
złem jest obojętność. I nie ma tu 
większego znaczenia, jak i czym 
kobieta wyrazi swój bunt oraz 
sprzeciw.

* * *

Ko l e j  na m o r a ln y  a s p e k t  błysko
tliwego aforyzmu Magdaleny Sa
mozwaniec.
Co to  jest morale? To tylko

„Jedna z form definiowania spój
ności i jedności zespołu, mająca 
związek ze stopniem zaangażowa
nia każdej jednostki należącej do 
grupy”.

A tak. Czyli mogę dać wyraz. Na
leżę do grupy (kobiet, emerytów, 
byłych funkcjonariuszy resortu 
mundurowego, zespołu redagują
cego olszyńskie OBI itp.). Czuję 
się zaangażowania, głównie w 
rzeczoną kobiecość, ponieważ 
jako autorka paru tekstów podpi
suję się obiema rękami (też noga
mi) pod przesłaniem aforyzmu. 
Mam nadzieję, że jestem zrozu
miała oraz dość komunikatywna.

*
Co do drugiego członu zdania, to 
znaczy domyślności mężczyzn, 
przewrotnie zeznam, co następu
je:

Drogie Panie! Nasze ko
chane, dzielne polskie Kobiety!
W dniu naszego święta, odważcie 
się na jeszcze jedną rzecz. Po
wiedzcie (lub napiszcie) Waszym 
mężczyznom (domowym, służbo
wym, szkolnym, ulicznym, sta
rym, młodym, osobistym lub cu
dzym), czego od nich oczekujecie. 
Zróbcie to jasno i wyraźnie, aby
ście na pewno zostały dokładnie 
zrozumiane. Na przykład, jakiego 
oczekujecie od nich: zachowania, 
uczucia, usługi, upominku. Niech 
to będzie szczere i nie obarczona 
wadą focha.

Ch c ia ły b y ś c ie  o t r z y m a ć  r ó ż ę ? To 
powiedzcie to, określając kolor i 
ilość. Perfumy? Super, niech 
chłop zainwestuje, ale dajcie mu 
szansę, i określcie ulubioną mar
kę oraz drogerię. (Bo „piątej alei” 
pójdzie szukać do Żuczka). Napi
łybyście się wina? Doskonale. 
Proszę powiedzieć, jakiego. Kola
cja? Zawsze pomaga na wszelakie 
stosunki. Nie liczcie jednak na 
domyślność i inwencję, bo za
miast lekkiej sałatki z krewetka
mi otrzymacie talerz spaghetti 
albo zamówioną w necie pizzę z 
kiełbasą i podwójnym serem.

(Ciąg dalszy na stronie 40)

-  39 -



Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 2(142)2022 r.

(Ciąg dalszy ze strony 39)
Oni, w sensie, że mężczyźni, choć 
wspaniali, jedyni, kochająco sta
rający oraz tak bardzo męscy, nie 
domyślą się, o co nam chodzi. 
Kawa na ławę. Dobrze?

*
Ten dzień świętujcie zatem zdro
wo, bezstresowo, ze szczerym 
uśmiechem na ustach. Wszyst
kiego, co naj!
Pozdrawiam

***
Magdalena Anna Samozwa
niec, de domo Kossak, primo vo- 
to Starzewska, secundo vo-

to Niewidowska -
polska pisarka satyryczna.
(ur. 1894 w Krakowie, zm. 1972 
w Warszawie.). Nazywana 
„pierwszą damą polskiej satyry”.

Była wnuczką Juliusza Kossaka, 
córką Wojciecha Kossaka i Marii 
Kisielnickiej, siostrą Jerzego Kos
saka oraz Marii Pawlikowskiej- 
Jasnorzewskiej, o której napisała 
książkę Zalotnica niebieska, i z 
którą tworzyła przez całe życie 
intelektualno-emocjonalny duet. 
Była stryjeczną siostrą Zofii Kos- 
sak-Szczuckiej. W latach 1921
1928 jej mężem był Jan Starzew- 
ski, z którym miała jedyną córkę

Teresę (ur. w 1922 r.). W listopa
dzie 1945 r. wyszła za mąż 
za Zygmunta Niewidowskiego.

Uczyła się wyłącznie w domu, 
biegle władała językami obcymi -  
niemieckim, angielskim i francu
skim. Jej debiutem literackim 
była humoreska Wyjazd mamy do 
miasta, opublikowana w 1912 r. 
w „Nowinach Krakowskich”. W 
latach 1917-1919 uczęszczała 
do Szkoły Sztuk Pięknych Marii 
Niedzielskiej w Krakowie. Od 
1919 do 1921 r. prowadziła pra
cownię batikarstwa.

Pozdrawiam 
Aneta Wybieralska

Janusz Maciej Jastrzębski 
KIEDY NOC SAMOTNOŚCIĄ 
MNIE SZCZUJE
Kiedy noc samotnością mnie 

szczuje 
I  nadzieja się kryje

w je j mroku, 
Przylatują na odsiecz

wspomnienia
Z  lat młodości...

Ileż w nich uroku!

Ciepło dłoni Mamy
i je j uśmiech, 

Skrywający smutki
oraz troski,

(Bowiem życie je j
nie rozpieszczało), 

Dla je j dzieci był zawsze 
radosny.

Pajda chleba ze smalcem,
skwarkami. 

Ża.den frykas z wytwornego
meni

Nie jest godny nawet
przy niej stanąć, 

Najwspanialszej przekąsce 
na ziemi.

Pierwszy uraz kolana,
gdy grałem

Z  dzieciakami na podwórku 
w piłkę, 

Wtedy darłem się,
łzy ciurkiem leciały, 

Teraz wróciłbym tam
choć na chwilkę.

Pierwsza lekcja języka
polskiego. 

Elementarz Falskiego
na ławce, 

Nie wiedziałem jeszcze,
że z książkami 

Wła,śnie mariaż zawieram
na zawsze.

Pierwsze fajki z kumplem
w drugiej klasie 

W toalecie szkolnej wypalone, 
W jednej przerwie.

Po nich był ciąg dalszy.. 
Nad sedesem godziny

spędzone.

Pierwsza miłość...
mieliśmy lat dziewięć, 

Flerwszy całus
za szkolnym boiskiem, 

Po nim ona swe usta otarła 
I  uciekła z randki

z głośnym piskiem.

Pierwsze wina
„Patykiem pisane” 

Vel jabole pyszne,
z siarczanami,

Z  chłopakami w krzaka.ch,
prosto z gwinta... 

Rozpijane na rzecznej
przystani.

Pierwszy rower,
adapter i płyta -  

Odtwarzana pocztówka
aż zdarta. 

Moja pierwsza znajomość 
z Gałczyńskim,

Z  jazzem, Szwejkiem,
z twórczością Mozarta..

Przyjaciółmi na złe,
dobre chwile,

Na śmiech szczery
i na łez otarcie.

Idą ze mną poprzez
moje życie, 

Zawsze mogę liczyć
na ich wsparcie.

Właśnie przyszli niosąc
fla.szkę wina.: 

Józef Szwejk razem
z Benny Goodmanem.

Dziś samotność już
nie będzie straszyć. 

Pójdą sobie dopiero

I
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„Ursus” cz. III
W poprzednim odcinku opisałem jak zaczął rozwijać się biznes 
Franka przy wydatnej pomocy Bolka, który był mózgiem  całego 
przedsięwzięcia. Wspomniałem również, że zabezpieczyliśmy m oż
liwość skorzystania z pomocy lustratorów z Wydziału Lustracji Wo
jewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie 
Trybunalskim ulica Wierzejska.

Wojciech Trzeciecki

Z ostało nam do wykonania 
kolejne zadanie polegające 
na operacyjnym rozpraco

waniu środowiska związanego z 
Bolkiem i jego prawą rękę kobietę 
o inicjałach WJ. Było to zadanie 
dosyć trudne, ponieważ mieliśmy 
rozpocząć działania poza terenem 
naszego województwa. Konkretnie 
na terenie Warszawy i ówczesne
go województwa skierniewickiego. 
O pomoc poprosiłem majora Je
rzego P. z wydziału IV Biura d/w 
z PG Komendy Głównej Milicji 
Obywatelskiej. Był on naszym 
opiekunem nadzorującym niektó
re sprawy operacyjne prowadzone 
przez sekcję IV Wydziału d/w z 
PG z Piotrkowa Tryb.

Otóż zan im  u s t a l i ł e m  spotkanie z 
majorem Jerzym P. musieliśmy 
wzbogacić naszą wiedzę o figu- 
rantach sprawy. Do tego wyko
rzystaliśmy Franka, który przeka
zał nam numery rejestracyjne 
samochodu osobowego, którym 
jeździła WJ. Okazało się, że jest 
on zarejestrowany na nią. Pew
nym problemem był fakt, że z WJ 
podróżowała młoda, atrakcyjna 
kobieta- damy jej imię Beata. Na
sze założenie było takie, że jest to 
kolejna osoba z „gangu” Bolka. 
Trochę się pomyliliśmy- jak się 
później okazało. Musieliśmy wie
dzieć kim jest ta tajemnicza nie
wiasta, nie mogliśmy zlecić tego 
zadania Frankowi, bo mogło to 
być niezbyt bezpieczne dla dobrze 
zapowiadającej się sprawy. Fra
nek poinformował nas o kolejnym 
terminie spotkania z WJ. Wspól
nie z naczelnikiem WTO Andrze
jem zabezpieczyliśmy obserwacją 
ten pobyt (w Koluszkach). Ponad
to uzgodniłem z Naczelnikiem 
Wydziału Ruchu Drogowego Józ
kiem, że załoga radiowozu będzie 
w danym dniu do naszej dyspozy
cji. Wszystko zagrało idealnie. 
Podczas rutynowej kontroli dro
gowej uzyskano dane osobowe 
pani Beaty oraz potwierdzenie 
danych WJ. Obie to mieszkanki 
Warszawy, WJ mieszkała w dziel

nicy Ursus na osiedlu pracowni
czym. Miejsce zamieszkania WJ 
było o tyle dla nas ważne, ponie
waż były to czasy w których dzia
łacze solidarności organizowali 
różnego rodzaju protesty przeciw
ko ówczesnej władzy. Ponadto 
cechowała ich dosyć duża agre
sywność w tych poczynaniach. 
Każda interwencja w miejscy pra
cy lub w miejscu ich zamieszka
nia była kojarzona z działaniami 
Służb Bezpieczeństwa i wywoły
wała dużą agresję obojętnie czego 
ta interwencja mogła dotyczyć. A 
ponieważ my byliśmy pracowni
kami cywilnymi jednostki opera
cyjnej nie chodziliśmy w mundu
rach i moglibyśmy być kojarze
niami ze Służbą Bezpieczeństwa. 
Jednak późniejsze zatrzymanie 
WJ w jej mieszkaniu odbyło się 
bez żadnych awantur.

M ie liś m y  j u ż  d u ż o  informacji, 
które były niezbędne do zbliżają
cej się realizacji opisywanej spra
wy. Franek z obowiązków infor
matora wywiązywał się wzorowo. 
Przekazał informacje, że w miej
scowości Jaktorów znajduje się 
bardzo dobrze zaopatrzona hur
townia części zamiennych do cią
gników Ursus. Na posesji prywat-
Ilala montażu głównego w Zakładach 

Mechanicznych Ursus, 
łata 70.

nej położonej na obrzeżach tego 
miasteczka w okazałej stodole w 
należytym porządku na regałach 
ułożone są wyżej wymienione czę
ści. Części te w sposób nielegalny 
były wywożone z Zakładów Me
chanicznych Ursus. Były też tam 
akumulatory, opony ciągnikowe, 
elementy blacharskie- błotniki, 
pokrywy i części kabin ciągniko
wych. W umówionym dniu poje
chaliśmy z Frankiem do Jaktoro
wa w celu precyzyjnej lokalizacji 
interesującego nas obiektu. Fak
tycznie na podwórku znajdowały 
się: budynek mieszkalny, budy
nek gospodarczy i duża stodoła. 
Wykorzystując gadatliwość miesz
kańców Jaktorowa ustaliliśmy 
kto zamieszkuje interesującą nas 
posesję. Później okazało się, że 
dwie mieszkające tam osoby 
(ojciec i syn) to pracownicy Zakła
dów Mechanicznych Ursus. Fra
nek zadowolony z udanej wy
cieczki stwierdził, że jak chcemy 
to możemy poszukać położonej za 
Mszczonowem drugiej takiej hur
towni. Jest tylko jedna trudność- 
on tam nigdy nie był. Dowiedział 
się od jednego ze swoich klien
tów, że obiekt znajduje się za 
Mszczonowem, w kierunku Grój
ca, w miejscowości Poziomka. 
Postanowiliśmy wykorzystać nasz 
pobyt na terenie ówczesnego wo
jewództwa skierniewickiego i roz
poczęliśmy jazdę w kierunku 
Mszczonowa. Nasz nieoznakowa- 
ny, służbowy Polonez spisywał się 
bez zarzutów. Znalezienie wsi 
Poziomka było bardzo łatwe, na
tomiast lokalizacja nielegalnego 
magazynu z częściami trochę 
trudniejsza. Postanowiłem, że 
Marian i Bronek zostaną w 
Mszczonowie, w miejscowej ka
wiarni, a ja z Frankiem pojedzie- 
my do Poziomki szukać obiektu. 
Jak dojechaliśmy do Poziomki 
zaczęliśmy poszukiwania ciągnika 
stojącego gdzieś na podwórku. Po 
znalezieniu takiego, Franek 
wszedł na podwórko ustalić czy 
tutaj znajduje się jakiś punkt 
sprzedaży części do ciągników. 
Długo nie wracał aż wreszcie zna
lazł się w Polonezie i z uśmie
chem na ustach powiedział, że 
tutaj ajend Zakładów Mechanicz
nych Ursus nazywa się Zenek 
Bąk i ma punkt sprzedaży części 
zamiennych w jego miejscu za- 

(Ciąg dalszy na stronie 42)
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(Ciąg dalszy ze strony 41) 
mieszkania. Numer posesji to 38. 
Domyślałem się jaki z tego Bąka 
ajend. Przejechaliśmy się w po
szukiwaniu wyżej wymienionych 
zabudowań, chcieliśmy sprawdzić 
czy są tam jakieś szyldy, tablice 
informacyjne itp. Posesja była 
bez żadnej informacji o działal
ności gospodarczej i innym 
oznaczeniu o możliwości zaku
pu tam części ciągnikowych. 
Okazało się później, że tylko 
wtajemniczeni mogli tam doko
nywać interesujących ich zaku
pów. Zostały tam wykonane 
zdjęcia operacyjne i po tym po
jechaliśmy do Mszczonowa za
bierając smakoszy kawy, a na
stępnie powrót do Piotrkowa. 
Reasumując zdobyliśmy dużo 
materiałów bardzo przydatnych 
do rozwoju i realizacji sprawy 
dotyczącej Zakładów Mechanicz
nych Ursus. Po uporządkowaniu 
posiadanych materiałów, opraco
wałem plan czynności do wyko
nania przy pomocy Biura d/w z 
PG KGMO. W ustalonym terminie 
zjawiłem się wraz z prowadzącym 
sprawy Marianem W. u majora

Jerzego P. Szybko ustaliliśmy 
rodzaj pomocy. Głównie intereso
wali nas klienci dwóch hurtowni- 
magazynów w Jaktorowie i Po
ziomce. Do tego potrzebna była 
obserwacja tych obiektów przez 
ustalony okres. Ponadto musieli-

Tankietka TKS -  produkowana 
i zrekonstruowana w zakładach Ursus

śmy mieć zagwarantowaną przez 
miejscowe jednostki pomoc w 
postaci zabezpieczenia miejsc, w 
których znajdowały się przedmio
ty pochodzące z przestępstw. Ob
serwacja miała być przeprowa
dzona przez jednostki Techniki

Operacyjnej z Komendy Stołecz
nej MO i WUSW ze Skierniewic. 
Legendę gwarantującą bezpie
czeństwo tej operacji opracował i 
nadzorował nasz major Jerzy P. 
Dodatkowo chcieliśmy jeszcze 
aby w sposób operacyjny ustalo

no więcej informacji o Beacie. 
Po krótkim czasie- Beata była 
rozpracowana w szczegółach.

Nam  z o s t a ł o  t y l k o  opracowa
nie planu realizacji ciekawie 
zapowiadającej się sprawy. 
Głównym naszym celem na 
początku realizacji było przeję
cie dwóch skradzionych z Za
kładów Mechanicznych w Ur
susie nowych ciągników. Czy to 
nam się udało? Napiszę w ko
lejnym odcinku.

P o n ie w a ż  t w o r z ę  ten odcinek 
dzień przed Tłustym Czwartkiem 
życzę smacznych pączków z nie
spodziankami w środku.

Wasz „Pegowiec”

WIDZIANE Z PUSZCZY
CZTEROLETNIA OFIARA PUTINA 

czyli PECUNIA NON OLET!

J eżeli to rzeczywiście Bóg 
stworzył m.in. Ziemię i Czło
wieka ( bliskie jest mi pełne, 

nie cząstkowe, twierdzenie Karte- 
zjusza -  Dubito ego cogito, cogito 
ergo sum -  Wątpię więc myślę, 
myślę więc jestem), to do tej 
ostatniej roboty specjalnie się nie 
przyłożył. Roiło się bowiem i na
dal roi wśród ludzi od psychopa
tów, degeneratów, barbarzyńców, 
zwyrodnialców, rewanżystów, 
etc...etc...
I, CO JEST s z c z e g ó ln i e  zadziwia
jące, właśnie im, użyję tu dla 
uproszczenia terminu -  ludzie 
normalni bardzo często powierza
ją  władzę nad sobą.
Tw ie r d z e n ie , że Bóg dał człowie
kowi wolną wolę jest absurdalne, 
bo czy np. dał wolną wolę 4- 
letniemu ukraińskiemu chłop
czykowi, zabitemu dzisiaj przez 
rosyjskiego żołdaka?!
Na  r o z k a z  Pu t in a ? ... Nie, Putin 
nie kazał mu zabić tego chłopca, 
ależ skąd! Przecież Putin kocha 
dzieci [ przypomina mi się taki 
dowcip z lat minionych -  Ra
dziecka nauczycielka opowiada 
dzieciom na lekcji, jaki dobry był

towarzysz Stalin „ Pewnego dnia 
mały Sasza przyszedł do wypo
czywającego na daczy Józefa 
Wissarionowicza i zaczął go za
męczać prośbą: -  Wujku, opo
wiedz mi bajkę. Stalin początko
wo nie odpowiadał, ale za czwar
tym razem powtórzoną prośbą, 
krzyknął „Paszoł won!”, kopnął 
Saszę w dupę i wygonił z daczy. 
Konkluzja nauczycielki:” Widzicie 
dzieci, jaki dobry był towarzysz 
Stalin! Przecież mógł kazać Saszę 
zariezać!”]
Wu je k  Pu t in  też jest dobry. 
Wszak nie dał wprost zlecenia na 
to dziecko.
A l e  w s z c z y n a ją c  w o j n ę , miał 
świadomość, że może w niej zgi
nąć m.in. wiele dzieci!
To  NIE MIAŁO dla niego znaczenia. 
Tak samo jak nie miała dla niego 
znaczenia świadomość, że tzw. 
Zachód będzie nakładał na niego 
sankcje.
Dl a c z e g o ? Bo doskonale wie, że 
te sankcje dzisiaj są, a jutro ich 
nie będzie. Osiągnie to co chce 
osiągnąć, a potem zacznie się 
dogadywać.
I SIĘ DOGADA. Bo politycy wszel

kich maści, szermując sloganami 
o walce o godność człowieka i 
jego szczęśliwe życie, przywiązują 
do tego najmniejsze znaczenie. 
Tragedie zwykłych ludzi: zamor
dowane w wyniku działań wojen
nych dzieci, płacz ich matek mo
że i są przez nich dostrzegane ale 
jako nieodzowne koszty osiągnię
cia wyznaczonego celu.
To t e ż  d z is ie js i  o b r o ń c y  Ukrainy 
dogadają się z Putinem. Najważ
niejszy bowiem jest biznes, inte
res banków, które teraz tracą, 
giełdy.
UKRAINA NIE JEST pierwszą, ani 
zapewne ostatnią ofiarą. W histo
rii było ich bez liku, a ciągnąca 
się od lat tragedia Syrii, od której 
wszyscy, co się do niej przyczyni
li, odcięli się i umyli ręce jest tego 
jednym z najświeższych przykła
dów.

Putin, Łukaszenka śpią spokoj
nie. Nie staną przed Międzynaro
dowym Sądem dla przestępców 
wobec ludzkości.

Pecunia non olet!

Janusz Maciej Jastrzębski 
Pisane 24 luty 2022 r.
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Książkę dedykuję wszystkim moim służbowym kolegom, którzy nie doczekali sprawiedliwości
i przedwcześnie odeszli na wieczną służbę.

Cześć Waszej Pamięci!!!
Autorka

Odcinek 5

Aneta Wybieralska

TAJNE B L IZ N Y
o czym milczę od lat
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G w iazdy i dusze

Przyznam szczerze, że nie 
tak wyobrażałam sobie sto
sunki towarzyskie. W tym 

moim wydziale. W mojej pierwszej 
pracy, w mojej firmie. Zupełnie 
nie tak.

Po wstępnej akcji mojej gwiazdy, 
polegającej na znielubieniu mnie, 
potem ustawicznym obrabianiu 
mojego zarobionego tyłka, wyzby
łam się jakichkolwiek złudzeń, że 
zakumpluję się z kimś trochę 
bardziej niż ze Stefą. A ten ktoś 
nie tylko będzie mnie nauczał 
trudnego fachu, nie tylko wspie
rał, doradzał, na swój sposób 
opiekował się mną. Jak młodszą, 
niedoświadczoną koleżanką. Ale 
cierpliwie odpowiadał na pytania, 
których miałam mnóstwo.

Albowiem kto pyta, ten nie błądzi.

Nie po to przyszłam do służby w 
organie, by zaistnieć towarzysko.

Fakt. Rodzic mnie uprzedzał, ba, 
powtarzał po wielekroć, że w tej 
firmie i w tej branży wielkie przy
jaźnie po prostu nie istnieją. To 
jest tylko blaga i ułuda. Zdarzają 
się nieliczne przypadki potwier
dzające tylko regułę. Nie należy 
nikomu zbytnio ufać, we wszyst
kich aspektach życia towarzyskie
go zachować rozsądną ostroż
ność. Wiedzieć, z kim pić wódkę, 
gdzie, ile. Co najważniejsze, życie 
prywatne oddzielić od służbowe
go. Grubą krechą. Niczym w jed
nej ze starych mądrych przypo
wieści o beczce soli. W tym:

,,Chcąc poznać przyjaciela, trzeba 
z nim beczkę soli zjeść”. Podobne 
było w kultowym polskim serialu

(Tom 2) Genesis

Czterej pancerni i pies: „Beczki 
soli nie zjesz, człowieka nie po
znasz, kobiety nie zrozumiesz”.

-  Dobrze ci radzę. Uważaj. 
Co mówisz, gdzie, do kogo.

Ba, łatwo powiedzieć. Rodzic nie 
miał takiej gwiazdorskiej koleżan
ki. Pracował głównie z facetami, 
którzy wydają się mniej fałszywi i 
zawistni. Był lubiany, operatyw
ny, niezwykle skuteczny.

*

Antenat przytoczył pewną histo
ryjkę, potwierdzającą tezę o przy
rodzonej wredocie środowiska. 
No, kawa na ławę: o parszywym 
skurwysyństwie, co zdarza się w 
każdym środowisku.

Wśród służących w organie było 
wielu takich, którzy namiętnie 
pisali donosy. W większości funk
cjonariuszy albo członków ich 
rodzin. Na części z tych listów 
widniały podpisy bądź inicjały, na 
niektórych pisano „życzliwy”, albo 
też wysyłano klasyczny anonim. 
Bez podpisu. Na rodzica przycho
dziły także. A co? Świadczyły o 
dużym zainteresowaniu karierą 
obsmarowanego oraz o klasycznej 
ludzkiej zawiści. To paradoks, ale 
takich także było dostatek.

Nie pracowałam wtedy jeszcze w 
organach. Pobierałam nauki we 
wrocławskiej szkole średniej, wio
dłam żywot krnąbrnej jedynaczki, 
której rodzice bardzo ciężko pra
cowali. Żyło nam się w miarę do
statnio. Na chleb nie brakowało, 
na skromne wczasy w Bułgarii 
można było uciułać z dwóch nie
złych naówczas pensji. Nasze 
sprawy rodzinne potoczyły się 
jednak tak, że rodzice musieli

sprzedać dom w budowie. Uczyni
li to rozważnie i z dwóch istot
nych powodów. Otóż jedna bar
dzo leciwa krewna, która miała z 
nami zamieszkać, nagle i niespo
dziewanie wycofała się ze zobo
wiązania finansowego. Ponieważ 
postanowiła zaufać mądremu 
księdzu ze swojej zapyziałej pod
poznańskiej wiochy, nie sprzeda
wać zrujnowanego gospodarstwa, 
nie relokować tyłka do wielkiego 
miasta. Zostać na ojcowiźnie od
danej „za opiekę” przedsiębior
czym młodym bezwzględnym su
kinsynom rekomendowanym 
przez katabasa. Tym samym spo
wodować, że rodziców nie stać 
było na dokończenie budowy. 
Kolejna pożyczka (zwana teraz 
kredytem) nie wchodziła w rachu
bę. Tak po prostu. Lajf is brutal, 
niektórzy zacni krewni jeszcze 
bardziej. Drugi powód, ściśle 
związany z tym pierwszym, mówił 
o ustaniu przesłanek do budowy 
dużego domu z kilkoma odrębny
mi ciepłymi, komfortowymi 
mieszkankami dla trzech leci
wych krewnych taty. Pieniądze ze 
sprzedaży zadaszonych murów i 
maleńkiej parceli rodzice zainwe
stowali w inną nieruchomość. 
Wystarczyło im na kupno starej 
poniemieckiej chałupiny w pew
nej miejscowości pod Wrocła
wiem. Klasycznie wsiowej. Tej 
chałupiny. Bez łazienki, ze stoją
cym na środku podwórka drew
nianym wychodkiem, usytuowa
nym obok drewnianego chlewika i 
przecudownie pięknie woniejące
go gnojownika.

Gdy do komendanta wojewódz
kiego przyszedł zgrabny wielko
formatowy anonimowy donosik, 
że oto Chmielewscy na pewno

(Ciąg dalszy na stronie 44)
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(Ciąg dalszy ze strony 43) 
biorą łapówki albo inne przekręty 
czynią, bo skąd niby stać ich na 
kupno imponującej daczy w zna
nej miejscowości wypoczynkowej, 
postanowiono dojść do prawdy. 
Przy okazji napiętnować haniebny 
proceder, świadczący niechybnie 
o niewyobrażalnym bogactwie 
rzeczonych Chmielewskich, wzię
tym wiadomo skąd. To znaczy 
bogactwo, jak uprzejmie donosił 
życzliwy, miało się wziąć z naru
szenia wszystkich możliwych za
sad moralnych, z łapówek, mal
wersacji albo z pospolitej kradzie
ży.

Nadmieniam, że rodzic był czło
wiekiem doświadczonym, rozsąd
nym i pragmatycznym. Do tego 
krnąbrnym. Komendantów woje
wódzkich oraz innych dostojnych 
trzech funkcyjnych uczestniczą
cych w pogadance, takiej z gatun
ku profilaktyczno-ostrzegawczych 
oraz dyscyplinujących, wysłu
chał. Nad wyraz spokojnie. Potem 
przytaknął. Ze stoickim spokojem 
zapalił papierosa. Krajowego. 
Klubowego z filtrem. Oczywiście 
za pozwoleniem gospodarza. Po
zwolił sobie też nadmienić uprzej
mie, acz stanowczo, że przedmio
towy anonim poniekąd opiera się 
na faktach.

-  Takich samych jak po
twierdzona wieść o tym, że w Mo
skwie na placu Czerwonym roz
dają rowery.

-  Co ma piernik do wiatra
ka?

-  A ma.

-  A to prawda?

-  Zasadniczo prawda. Ale 
nie w Moskwie, tylko w Leningra
dzie. Nie na placu Czerwonym, 
tylko na Newskim Prospekcie. I 
nie rozdają, tylko kradną.

-  Ha, ha.

W takiej rzeczowej atmosferze i 
oparach sinoniebieskiego dymka 
papierosowego nieco cuchnących 
klubowych z filtrem, sportów bez 
filtra i innych męskich mentolo
wych, lokalne VIP-y przepytały 
rodzica na okoliczność. Także na 
okoliczność aktualnych dowcipów 
o milicjantach. Właściwie prze
słuchały. Każdy miał do powie

dzenia coś mądrego. I twórczego. 
Potem rodzic zapytał, czy panowie 
komendanci mają dwie godzinki 
wolnego czasu i jakiś wolny sa
mochód z kierowcą. Może trzy 
godzinki.

-  Mamy. A po co ci?

-  Zamierzam zabrać szefów 
na wycieczkę. Podmiejską. Pokażę 
panom tę ekskluzywną daczę po
stawioną za łapówki. Bo brane 
były namiętnie oraz regularnie. 
Pozwiedzacie sobie, obejrzycie, 
ocenicie, potwierdzicie donos. 
Potem możecie mnie ukarać za 
popełnioną zbrodnię. Na końcu 
śledztwa dyscyplinarnie wypier- 
dolić z MO. Na zbity pysk. Bez 
prawa do obrony. A donosicielowi 
dać medal.

Dosłownie tak. Padło wulgarne 
acz dosadne słowo: wypierdolić.

-  No co ty. Nie żartuj sobie.

-  Skoro zbrodnia, to ade
kwatna kara. A na żarty nie mam 
ochoty. To znaczy, ogólnie mam, 
ale na pewno nie teraz.

Niezwłocznie pojechali na pod- 
wrocławską wieś. Zobaczyli, bar
dzo się zdziwili. Nie tak to sobie 
wyobrażali. Padło nawet pytanie 
zasadnicze:

-  Ty, czyja to chałupa?

Jeden nawet lekko oniemiał. Ro
dzic zademonstrował wszystko. 
Zewnętrze i wnętrze „daczy”, sto
dółkę, obsrany i jeszcze nie zbu
rzony kurnik oraz chlewik. Pusty. 
Prosiaczek galopem zdechłby z 
głodu, bo tam wtedy nikogo nie 
było, a poprzednia właścicielka 
wyprowadziła się do dzieci w mie
ście.

Jeszcze w trakcie lustracji jeden 
ze zwiedzających, z podziwem 
oglądając ziemskie włości oraz 
wiejską rezydencję Chmielew
skich, nieopatrznie wlazł był wy
pucowanym służbowym czarnym 
butem w naszą prywatną gnojów
kę. Tym samym za pomocą stare
go, płynnego, przaśnego gówienka 
skalał mundur peerelowskiego 
oficera MO. Starszego.

Rzeczywiście było jak na mo
skiewskim placu Czerwonym. 
Lokalny kreatywny anonim (ale

chyba nie tak zdolny jak Gal) nie 
bujał, ale przekazał same rzetelne 
i potwierdzone informacje. Posia
dłość prezentowała się imponują
co. Sam niewyobrażalny prze
pych, elegancja. Niczym złocone 
carskie sioło.

Tą dziwną wycieczką rodzic osią
gnął jakiś cel. Połowiczny wpraw
dzie, ale zawsze wydarzyło się 
wtedy coś spektakularnego, o 
czym mówiło się przez lata. Opo
wieść trafiła pod niejedną strze
chę w ramach rodzinno- 
służbowej anegdotki. Udało się 
udowodnić, nawet organoleptycz
nie, że się nie jest wielbłądem. 
Bezcenne doświadczenie. Niepo
wtarzalne. No i po tym zdarzeniu 
dwóch panów komendantów zale
ciło podległym sobie służbom tro
szeczkę wnikliwsze przyglądanie 
się napływającym wartkim stru
mieniem anonimowym donosom. 
Wszystko miało być najpierw rze
telnie sprawdzone i poddane we
wnętrznemu śledztwu. Zanim 
sami zajmą się finalnym ukara
niem podwładnych.

*
Opowiadano mi, że pewnego razu 
w salce „konferencyjnej” w bezpo
średnim sąsiedztwie pięknego 
gabinetu komendanta Bartoszew
skiego odbywała się narada. 
Uczestniczyli w niej podlegli Bar
toszowi naczelnicy, zastępcy na
czelników i paru kierowników. 
Nadto kilku funkcjonariuszy ope
racyjnych, bezpośrednio odpowie
dzialnych za realizację zadania, 
które omawiano na przedmioto
wej naradzie. W pewnym momen
cie asystent komendanta prze
rwał obrady, wywołując szefa do 
pilnego telefonu. Z centrali. Ten, 
to znaczy Bartoszewski, wycho
dząc, zarządził przerwę w obra
dach. Na siku, na papierosa, na 
rozprostowanie członków.

-  Nie rozchodzić się, pocze
kać na mnie. Zaraz wracam.

-  Tak jest.

Część ekipy wyszła z salki, paru 
panów zasadniczo nie paliło, si
kać nie poszło, rozprostowywać 
się także nie zamierzało. Zostało 
siedzieć na krzesełkach przy ol
brzymim dębowym stole konfe
rencyjnym.

(Ciąg dalszy na stronie 45)
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Podczas bardzo ważnych spo
tkań, bynajmniej nie ze zwykłymi 
podwładnymi, Bartosz pozwalał 
palić papierosy. Sam palił okazjo
nalnie. W tym pomieszczeniu. 
Także przy zamkniętych oknach z 
widokiem na fosę, defiladowy plac 
Wolności i fragment tyłka opery 
wrocławskiej.

(Lwią część wrocławskiego placu 
Wolności zajmuje obecnie gmach 
Forum Muzyki i podziemny par
king na ponad sześćset miejsc). 
Zasadniczo komendant nie mógł 
sprzeciwić się woli oddania się 
nałogowi ministrów, innych uzna
nych przełożonych, znamienitych 
gości i im podobnych notabli. 
Toteż na środku stołu stało kilka 
olbrzymich i ciężkich popielni
czek. „Dyżurnych”.

Absencja Bartosza trwała dość 
długo, a jego „zaraz” przedłużało 
się ponadprzeciętnie.

Chłopakom, tym siedzącym we
wnątrz, zaczęło się nudzić. Jeden 
z nich postanowił zrobić porządek 
w kieszeniach. Marynarki i spo
dni. Powyciągał papierki po kilku 
cukierkach, resztki czegoś kon
sumpcyjnego, bilon, stare wizy
tówki, karteczki z zapiskami, ka
wałki zepsutego długopisu. Nie 
bardzo chciało mu się ruszyć za
dek w celu poszukiwania kubła 
na odpadki, a przed nim stała 
przecież popielniczka. Pusta. Jak 
znalazł. Sięgnął zatem po nią, 
szarpnął i z niemałym trudem 
wyszarpał pokaźny fajansowy 
ciężarek. Razem z przytwierdzo
nym do niego od spodu kabel
kiem. W denku popielniczki tkwił 
kabel telefoniczny zwieńczony 
ceramicznym urządzaniem typu 
pluskwa. Przyklejonym taśmą do 
denka. Drugim końcem przewód 
wchodził w stół i szedł gdzieś da
lej. Na pewno wchodził w nogę 
tego stołu.

-  O kurwa! Patrzcie! Co to 
jest? To, co myślę? -  wyszeptał 
porządnicki, wskazując na cha
rakterystyczne znalezisko.

-  No. Dokładnie. To jest 
klasyczny podsłuch. Wszystko 
jasne. To stąd on to wszystko wie! 
Co mówimy, nawet co czasami 
myślimy o nim i o innych. -  Kole
ga porządnickiego dostosował się 
do narracji szeptanej. Do niej

dodał intensywną gestykulację 
rękoma i aktorską mimikę.

Po nim zrobili to inni.

-  Kurwa jego mać!

-  Tutaj, kurwa, nie tylko 
ściany mają uszy. Popielniczki 
także.

-  To teraz przynajmniej 
wiemy, dlaczego Bartosz jest taki 
wredny i nieufny. Pomiata nami, 
jak chce.

-  Cicho, nie wiadomo, kto 
teraz tego słucha! I gdzie to się 
nagrywa.

-  Panowie, wychodzimy 
zapalić!

Podejrzenie padło na naczelników 
mojego wydziału. Szybko. Właści
wie natychmiast. Że maczali w 
tym palce, a raczej, że rękoma 
moich kolegów z sekcji instalacyj
nej byli uprzejmi ten podsłuch 
zamontować. Bo przecież nie zro
bili tego sami. Świnie podłe, 
skurwiele ponure, bo nikogo nie 
uprzedzili, nie dali znać, żeby 
uważać na słowa. Nawet nie za
sugerowali, że w salce jest pod
słuch, a w tym pomieszczeniu 
żaden z nich nie pokazał znaczą
co, że należy trzymać buzie na 
kłódkę.

Równie natychmiast zrobił się z 
tego cholerny kwas.

Moi nie mieli o niczym zielonego 
pojęcia, sami byli zaskoczeni. A 
numer standardowej naonczas 
pluskwy, który zaraz tajnie spisa
no, nie pasował do ewidencji po
siadanego przez nas sprzętu.
To nie miejscowi.

Za tym, że tego nie zrobiły chło
paki z sekcji instalacyjnej mojego 
wydziału, przemawiał jeden za
sadniczy argument. A nawet dwa. 
Pierwszy był taki, że przebywają
cym w tym pomieszczeniu „moim” 
panom też zdarzało się pogadać 
niepochlebnie o komendancie 
Bartoszewskim, spiskować prze
ciwko niemu, zawrzeć pakt z an
tagonistami szefa. No i rzucić 
bluzgiem na okoliczność kretyń
skiego rozkazu i innych parano
icznych pomysłów wodza.

Drugi? Koronny.

-  Agnieszko, pomyśl logicz

nie! To nikt z naszych! Założone
go przez nas podsłuchu na pewno 
nikt by nie wykrył! Bo to przecież 
jakieś zwykłe partactwo było! Ta
kiej fuszery nie odstawiamy!

Fakt. Partactwo. Podsłuch sfusze- 
rowano koncertowo.

Okazało się, że do cna wredny, 
przewidujący i przebiegły Bartosz, 
pomny oczywistej solidarnej ko
mitywy bezpośrednich podwład
nych, zlecił usługę paru smut
nym panom ze stolicznego Biura 
Techniki. Obcym, nijak nie zwią
zanym z naszą komendą. Zrobili 
to przypuszczalnie w nocy oraz 
przy okazji jakiegoś kilkudniowe
go święta, gdy nikt nie patrzył im 
na ręce.

Sprawa się rypła. Przez parę ko
lejnych miesięcy i parędziesiąt 
narad roboczych Bartoszowy pod
słuch nadal miał się dobrze, na
dal funkcjonował, niby spełniał 
swoje funkcje inwigilacyjno- 
informacyjne. Ale od tej pory sala 
konferencyjna stała się strefą 
ciszy. Gdy pod nieobecność szefa 
ktoś miał coś do powiedzenia, 
robił to albo bezpośrednio do 
ucha kolegi na przestronnym pu
stym korytarzu, albo przy wódce 
w ustronnej knajpie. Cywilnej. 
Nie resortowej.

Po jakim czasie Bartoszewski się 
zorientował, że jego lisi podstęp 
został zdemaskowany. Instalację 
podsłuchową zdemontowano, a 
ciężkie popielniczki zniknęły. Ist
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że lis wymyślił coś innego.
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Gdy tylko premier pojawia się w telewizji, rosną 
we mnie obawy, że ekran mojego telewizora, jak 
i ekrany milionów telewizorów w Polsce zostaną 
zdemolowane, za przyczyną coraz bardziej wy
dłużającego się drewnianego nosa Pinokia.

Janusz Maciej Jastrzębski

W  ostatnich tygodniach, kiedy 
niemal codziennie zabierał 
głos na temat Polskiego Ła

du i Pegasusa zagrożenie rosło z każ
dą chwilą i to nie tylko dla odbiorni
ka, ale i dla mnie. Oglądam tv w  ma
łym pomieszczeniu. Gdy wydłużający 
się nos dostał przyspieszenia, co
dziennie, na wszelki wypadek, odsu
wałem  się coraz dalej od odbiornika, 
aż dotarłem plecami do ściany. Dalej 
nie mogę cofnąć się nawet o centy
metr i jeżeli nos nie spowolni, to któ
regoś dnia może mnie przyszpilić. 
Bujdy na resorach dotyczą także wal
ki z pandemią.

Niejednokrotnie słyszałem wypowiedzi 
przedstawicieli koalicji rządzącej, że 
jesteśm y W STANIE WOJNY z covi- 
dem.

Ale m i wojna: pobrzękiwanie szabelką 
i tańce na Titanicu!

Gdy kraj znajduje się w  stanie wojny, 
zostają ograniczone prawa obywatel
skie, a samo prawo staje się bez
względne dla wszystkich, którzy 
utrudniają walkę z wrogiem. Sabota- 
żystów i dywersantów stawia się 
przed Sądem Polowym i skazuje na 
rozstrzelanie.

A ju ż na pewno nie podejmuje ich 
serdecznie, z honorami, wódz naczel
ny zaatakowanego państwa, prezes (w 
Polsce stopień wyższy od generalissi
musa) -  i mówi: -  Róbcie sobie dalej 
tę swoją dywersję i sabotaż. Nam to 
nie przeszkadza.

Posługując się wojenną terminologią 
należy też zauważyć, że czasie wojny 
obywatele którzy przychylnie podcho
dzą do najeźdźcy, pomagają mu, na
zywani są kolaborantami.

Więc czy nie zasługują na miano kola
boranta ci wszyscy, którzy odmawiają 
przyjęcia szczepionki?! Wszak naraża
jąc się na zakażenie wirusem i prze
noszenie go na pobratymców ewident
nie współpracują z wrogiem, prowa
dzącym masową eksterminację nasze
go społeczeństwa i do tej ekstermina
cji się przyczyniają.

Nie optuję za rozstrzelaniem Siarkow- 
skiej, Kowalskiego i innych ich braci i 
sióstr w  wierze z sekty płaskoziemców 
i do stawiania ich przed sądem. W y
starczy wprowadzen ie obowiązku

zaszczepienia się dla wszystkich, któ
rzy jeszcze się nie zaszczepili, a wspo
mnianą Siarkowską i jej team skiero
wać do obowiązkowej pracy w  szpita
lach covidowych w  charakterze salo
wych, czy pomocy pielęgniarkom. 
Wystarczy na dwa-trzy dni.

Budzi zgrozę to przekonanie ich i im 
podobnych o swojej nieśmiertelności i 
butna pewność, że zawsze mają rację 
bo pozjadali wszystkie rozumy. Dla 
nich nie liczą się najwyższe naukowe 
autorytety medyczne i w  ogóle żadne 
naukowe, zdroworozsądkowe podej
ście do życia. Oni wiedzą najlepiej i w  
związku z tym są uprawnieni do na
rzucania swojej woli.

Dochodzi do tego ogarniająca naszą 
społeczność coraz większa znieczulica 
i egoizm. M oja chata z kraja. Nawet 
wielu chrześcijan coraz częściej wy
rzeka się ewangelicznego przykazania

-  Kochaj bliźniego jak  siebie samego!

Znajoma zamieściła na facebooku 
zdjęcie malutkich dzieci imigrantów 
na białoruskiej granicy w  otoczeniu 
grupy rosłych, uzbrojonych polskich 
policjantów.

Zareagował na to niejaki Lech Wójcik 
(oczywiście utajniona fizjonomia i 
wszystkie dane, co sugeruje, że może 
być hejterem na usługach reżimu), 
pisząc: „Szkoda wam tych dzieci na 
granicy z Białorusią? A gdzie byliście 
bydlaki gdy za Balcerowicza i Tuska 
głodowały polskie dzieci, a matki na 
zeszyt kupowały im  mleko. Gdzie 
byliście, gdy za biedę zabierano dzieci 
matce. Jesteście bandą antypolskich 
zwyrodnialców”.

Ecce Homo Pisuaris! Z prymitywnym, 
jednostronnym podejściem do życia. 
Prawdziwe człow ieczeństw o w idzi 
niedolę wszystkich ludzi nie dzieląc 
ich na swoich i innych; nie zwraca 
uwagi na kolor skóry, pochodzenie, 
wyznanie...

Tymczasem w  naszym kraju coraz 
bardziej rośnie w  siłę, na przyjaznym 
gruncie zasilanym najmocniejszymi 
nawozami przez obecnie rządzących, 
KOMPLEKS WYŻSZOŚCI nad wszyst
kim i wszystkimi. Grupa egocentry
ków, zadufków, tupeciarzy z rządzącej 
koalicji, w  tym z rządu i Pałacu Na
miestnikowskiego, przekonanych o

swojej wielkości i nieomylności nie 
tylko skłóca nasz kraj z kim  się da, 
ale i zaraża część społeczeństwa swo
ją  pychą i butą przekładającą się na 
to, że coraz bardziej nasza społecz
ność jest skłócona i podzielona. Przy
słowie Polak Polakowi bratem już 
pisowskie diabli wzięli. Do czego to 
może doprowadzić?!...

Odświeżyli awanturnictwo i sobiepań
stwo naszych przodków z czasów naj
większego rozpasania. Waśnie, jątrze
nie, spory o byle co wróciły, są na
szym chlebem powszednim.

Robienie draki z niczego staje się co
raz częstszym zjawiskiem.

Jeden z moich zacnych kolegów, 
mieszkający w  nowym podwarszaw
skim osiedlu ma teriera o imieniu 
Klocek. Codziennie spaceruje z nim 
do pobliskiego lasu, żeby Klocek mógł 
się wyhasać.

Pewnego dnia Klocek pozwolił sobie 
siknąć w  pobliżu ogrodzenia pani na 
tym osiedlu mieszkającej. Kolega nie 
uszedł dziesięciu metrów, gdy dobiegł 
go rozdzierający krzyk -  Wracaj ban
dyto!

W furtce płotu pod którym terrier 
upuścił parę kropel, stała pani w  w ie
ku dojrzałym i wymachiwała w  kie
runku kolegi zaciśniętą pięścią.

-  Pana pies nasikał przed moim pło
tem. Ja sobie tego nie życzę. Stanow
czo zabraniam!

-  Ależ proszę pani, pies oddał małą 
ilość moczu, i to nawet nie na płot, 
tylko w  jego pobliżu. Nie ma po tym 
śladu. Psy mają zwyczaj oznaczania 
terenu. Zrozumiałbym pani pretensję, 
gdyby zrobił coś grubszego. Jednak 
jestem  na to przygotowany -  wycią
gnął z kieszeni plastikową torebkę i 
małą łopatkę. -A le krótkie siknięcie...

-  Gówno mnie to obchodzi. Ja prze
ciwko temu stanowczo protestuję.

Sytuacja była patowa. Pani nie prze
stawała się pieklić, kolega nie miał 
ju ż żadnych rzeczowych argumentów, 
więc zakończył problem propozycją:

-  Proszę pani jest tylko jedno wyjście, 
które zrekompensuje pani poniesioną 
krzywdę. Proszę przyjść pod mój płot i 
zrobić to samo co pies zrobił pani.

Janusz Jastrzębski
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KAKISTOKRACJA 
czyli BRUDNE ŚRODKI CZYSTOŚCI JAROSŁAWA K.

A merykański magnat praso
wy Wiliam Hearst (1863
1951 r.) powiedział, że 
polityk zrobi wszystko, by utrzy

mać się na stanowisku -  potrafi 
zostać nawet patriotą.

Politycy sprawujący w 
ostatnich latach nierząd w na
szym kraju są w stanie zrobić 
jeszcze więcej -  bezduszność, 
brak empatii, elementarne poczu
cie przyzwoitości przyodziać w 
pustosłowie i patetyczne, pozorne 
gesty szczodrości, filantropijno- 
ści, poświęcenia się i czynienia 
wszystkiego dla dobra współoby
wateli.

Chorzy są na znieczulicę, 
którą przykrywają tanimi gestami 
-  żaden z nich nie bierze się z 
serca tylko z interesu.

W rzeczywistości robią 
wszystko dla swojego dobra, prze
konani, że zdołali tak doskonale 
omamić, wziąć na lep naród, iż 
mogą bezkarnie zaspokajać swój 
egoizm i pazerność; naród ze swo
jej kieszeni ma dokarmiać tłuste 
koty prezesa i to coraz bardziej 
smaczniejszymi kąskami. I coraz 
więcej płacić za drastycznie ro
snące ceny chleba naszego po
wszedniego.

Około 2500 lat temu Grecy 
stworzyli pojęcie -  Kakistokracja 
czyli określenie władzy sprawo
wanej przez najgorszych osobni
ków: bez wiedzy, bez kompeten
cji, pozbawionych empatii i wraż
liwości.

Jak ulał pasuje to pojęcie 
do ludzi rządzących teraz naszym 
krajem; wyzutych z altruizmu, 
często zawistnych bezinteresow
nie, szkodzących co i rusz intere
som naszego państwa.

Są wybrańcami człowieka, 
którego marzeniem jest być eme
rytowanym zbawcą narodu, a stał 
się jego destruktorem. Dlaczego 
postawił właśnie na nich?

W y m o w n e  wyj  aś nie-  
nie takiego postępowania można 
znaleźć w relacji Donalda Tuska, 
że gdy kiedyś zapytał prezesa, 
dlaczego otacza się ludźmi nie
przyzwoitymi prezes odpowie
dział, że porządek w kraju można 
robić nawet przy pomocy brudnej 
szmaty.[ red. Agata Adamek w 
rozmowie ze Zbigniewem Giżyń- 
skim 3.XII.21 g. 7.30 TVN 24).

Wynika z tej odpowiedzi, 
że pan K. nigdy w życiu sam nie 
sprzątał swojego mieszkania. 
Brudną szmatą można je wyłącz
nie jeszcze bardziej utytłać.

Toteż zafajdał nasz wspól
ny dom z kretesem!

Jego „niewyprane środki 
czystości” wprowadziły nową mo
dę -  dożywotni urlop od rzeczywi
stego etycznego postępowa
nia. Dla nich etyczność to bez
czelność,  pycha,  zachłan
ność, gruboskórność, przekona
nie, że „Bóg im powierzył losy 
Polaków”. Wyposażeni w tupet, 
pogardę dla wiedzy, potępienie 
dla tych wszystkich, którzy nie 
dzielą ich niezrównoważonych 
poglądów, dorwali się do władzy, 
jak lis do kurnika.

I łupią, ściemniając, że 
wszystko co robią to dla rodaków 
i kraju. z  kamiennymi twarzami, 
na których, nawet przy wygady
waniu przez nich największych 
głupstw nie drgnie brew, ani je 
den muskuł. A już o tym, by po
jawił się na tych fizjonomiach 
choćby cień zażenowania, marze
nie ściętej głowy!

S a n d e r u s ( z 
„Krzyżaków”) wędrowny handlarz 
odpustami i relikwiami, oferują
cy m.in. szczebel z drabiny, która 
przyśniła się św. Jakubowi, to w 
porównaniu z nimi drobny nacią
gacz.

Kilka przykładów, pierw
szych z brzegu:

R z ą d z ą c y  w c z e 
śniej zdawali sobie sprawę, że 
będzie superinflacja i pospiesznie 
podnieśli sobie wynagrodzenia od 
kilku do kilkunastu tysięcy zło
tych. A nam dali kosteczki do 
ssania, bo wcześniej nawet te 
kosteczki sami do cna obgryź
li; ratownikom medycznym, któ
rzy ratują codziennie niejedno 
ludzkie życie długi czas tłumaczy
li że nie mogą dostać paru zło
tych, bo nie ma z czego im dać.

Afera za aferą. W akompa
niamencie wyśpiewywanej pio
senki "Bajo bongo" przez jedyny 
na świecie rządowo-partyjny chór 
imienia Tadeusz Rydzyka. Nieku- 
pione caracale, maseczki, respira
tory, działki żony premiera, Mej- 
za, reasumpcja „trzeba anulować 
bo przegramy”, elektrownia w

Ostrołęce, stępka w Szczecinie. 
Dzień bez afery, to dla władzy 
dzień stracony ...Lex Czarnek, 
Lex Konfident, POLSKI ŁAD!!!..

Bezczelność okazują na 
każdym kroku, a przeszli samych 
siebie, gdy poczuli się zmusze
ni za polski ład przeprosić.

-  No przecież przeprosili
śmy! -  na to jedynie było ich stać 
i też dopiero po jakimś czasie. W 
domyśle było -  więc się od nas 
odczepcie!

Uznali, że ten nic nie zna
czący gest będzie wystarczającą 
rekompensatą dla tych wszyst
kich, których niewydarzonym 
ładem skrzywdzili. Taki jest ich 
szacunek dla społeczeństwa, któ
re powierzyło im rządy.

Dla siebie mają ogrom 
uwielbienia, które przejawia się 
m . i n .  w e  w z a j e m 
nym smrodzeniu sobie wątpli
wymi komplementami. Non stop 
dziękują sobie za co tylko się da. 
Jakże śmieszny był premier Mo- 
rawiecki, który 25-08-21 r. w cza
sie konferencji prasowej dzięko
wał wiceminister edukacji i nauki 
Marzenie Machałek, że pracowała 
nawet w wakacje. Premier, który 
nie wie, że podległa mu M. Ma- 
chałek jest urzędnikiem państwo
wym, a nie zwykłym nauczycie
lem, który ma dłuższą letnią 
przerwę...

A ponad wszystko tragifar
sa z walką z covidem. A może to 
nie tragifarsa, a celowe działa
n ie .  Pozoranci walki z epidemią 
i ich płaskoziemskie wsparcie 
mogą mieć w tym nieczysty inte
res -  wszak covid przynosi wielkie 
zyski zakładom pogrzebowym i 
księżom .

M oże .

Nie wyprane środki czysto
ści Jarosława K. zaraziły do cna 
znaczną  część spo ł eczeń
stwa wzajemną wrogością, agre
sją, szowinizmem, kesenofobią.

Jak zdziczony i jak nafa- 
szerowany przez obecny reżim 
ideologią nienawiści musi być 
typ, który groził śmiercią bohater
skiej uczestniczce Powstania 
Warszawskiego Wandzie Traczyk 
Stawskiej.

Ile podłości, a często bezin- 
(Ciąg dalszy na stronie 48)
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(Ciąg dalszy ze strony 47) 
teresownej zawiści mają w sobie 
ci, którzy od czasu gdy dorwali 
się do władzy, atakowali bezpar
donowo, wręcz po chamsku Je
rzego Owsiaka i jego Orkiestrę...

Jak nikczemni muszą być 
osobnicy/osobniczki, którzy w 
ślepej nienawiści zdemolowa
li grobowiec rodziny Stuhrów, 
czy zniszczyli samochody lekarzy, 
niosących humanitarną pomoc 
na granicy z Białorusią.

Jakże pozbawieni sumie
nia, ogarnięci znieczulicą muszą 
być ci, którzy zasłaniając się, 
skąd inąd rzeczywistą konieczno
ścią ochrony granic, nie są w sta
nie (raczej nie chcą) oddzielić tego 
obowiązku od ludzkiego odruchu 
wsparcia dla małych dzieci, ko
biet w ciąży, zamarzających i gło
dujących na granicy z Białorusią. 
Czy czymś się różnią od swołoczy 
Aleksandra Ł?!

-  Szantaż humanitarny to 
najniższy z instynktów -  powie
dział w kontekście tego ostatniego 
problemu, jeden z posłów PiS-u, 
sam  w ogó l e ,  j a k  w i -

Z OKAZJI 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 

LISTONOSZA

Przypominam wiersz, który 
napisałem, gdy dowiedziałem się, 
że w województwie świętokrzy
skim kierownictwo poczty wyma
ga od kandydatów na listonoszy 
wyższego wykształcenia i posia
dania samochodu. Powinni oni 
być także partnerami, np. do roz
mów na tematy światopoglądo
we .

POCZTOWY OMNIBUS 
Emeryt Jan Przypotopowicz,
Człek kulturalny i spokojny,
Ni stąd ni zowąd z listonoszem 
Znalazł się w stanie

wielkiej wojny.

Opisał zajście w doniesieniu 
Do przełożonych adwersarza: 
Taka zniewaga mej osoby 
Pierwszy raz w życiu

mi się zdarza!
0  czym uprzejmie informuję,
1 co poświadczy też małżonka: 
Listonosz „ty" powiedział

do mnie,
Po czym porównał mnie

do członka.!" 
Tylko przez skromność

nie wymienię 
Tego wyrazu w brzmieniu 

pełnym.

dać, jakichkolwiek ludzkich 
przyzwoitych instynktów pozba
wiony!

Wreszcie sprawa Afgańczy- 
ków, którzy mieli nieszczęście 
współpracować z naszym woj
skiem i innymi naszymi przedsta
wicielami w Afganistanie, a któ
rzy, gdy Biden wystawił światłą 
część tamtejszego społeczeństwa 
do wiatru, z łaski (nie wszyscy, 
nie wszyscy!) w celach propagan
dowych zostali sprowadzeni do 
Polski, po czym władza wypięła 
się na nich częścią ciała, w którą 
całuje swojego guru.

Jakże gorzkie były słowa 
jednego z afgańskich współpra
cowników, który powiedział, że 
gdyby miał świadomość, jak zo
stanie w Polsce potraktowany, to 
został by w rodzinnym kraju, na
rażając się na pewną śmierć z rąk 
talibów.

Hej ludzie, ludzie, cuda w 
tej budzie.!

Naczelny cyrkowy prestidi
gitator wspierany przez budzą
cych politowanie żałosnych klau
nów demonstruje wyświechtane

Jestem człowiekiem starej daty, 
Nadzwyczaj grzecznym i subtel
nym.
Jedynie dam do zrozumienia,
Że wyraz, którym mnie nazwano, 
To niegramotna część narodu 
Pisze zazwyczaj przez „h" samo.

Sam najważniejszy pan dyrektor 
Rozpatrzył sprawę osobiście 
A ustalenia swe opisał 
W serdecznym, urzędowym liście: 
Niniejszym pana informuję,
Że idąc frontem do klienta 
Poczta na głowie niemal staje,
By zadowolić konsumenta - 
Świadczeniobiorcę

naszych usług. 
Listonosz polskiej poczty przeto 
Musi być alfą i omegą,
A przede wszystkim katechetą. 
Musi ukończyć studia wyższe 
Powinien jeździć mercedesem,
I  w każdej chwili, gdy potrzeba, 
Rzucić dowcipem lub frazesem.

Listonosz, który był u pana 
Wszystkie powyższe ma zalety, 
Zna świetnie sześć

języków obcych, 
Ukończył cztery fakultety.
On nie narzekał, że po schodach 
Spocony szedł na piąte piętro, 
Tylko wesoło się uśmiechał 
I  wymachiwał pańską rentą. 
Szczęśliwy, że ma wreszcie pracę, 
Chciał szczęściem

sztuczki, które uwielbiająca tan
detę część publiczności przyjmuje 
z zachwytem.

Magik pokazuje pusty cy
linder. Nic w nim nie ma. Puka 
weń palcem i oto z cylindra wyla
tuje skrzydlata chabeta.

Kuglarz wkłada do kapelu
sza pięknego dorodnego gołębia 
nazywając go polskim ładem. Pu
ka i wylatuje z cylindra wynędz
niała, obszarpana, pozbawiona 
piór wrona.

Iluzjonista gryzie z wście
kłości cylinder i rozsierdzony szu
ka winnych, kto zepsuł mu wy
stęp, który miał być clou sezonu.

Ano tak to jest panie K., 
gdy nie ma się pojęcia o sprząta
niu, ale przerost ambicji zapew
nia pana o pańskiej wszech
stronności, nawet w roli konser
watora powierzchni płaskich (tak 
teraz brzmi oficjalna nazwa zawo
du sprzątacza). Zwłaszcza gdy 
ma pan do dyspozycji głównie 
brudne szmaty.

Janusz Maciej Jastrzębski

się podzielić z panem. 
Natomiast wcale nie uwłaczał 
Nieprzyzwoitym porównaniem 
Do jakichkolwiek członków ciała, 
Do żadnych mięśni lub do gnata, 
A już na pewno, w żadnej mierze, 
Do tej wiadomej części na „ CH-a" 
I  choć się potknął o wiaderko 
Przed drzwiami, w którym

były śmieci, 
Pozdrowił pana po angielsku 
„Hałarju!" -  czyli „jak ci leci?"

Pan Jan nad odpowiedzią 
z poczty, 

Westchnął głęboko zamyślony:
- Być może mówił mi „hałarju", 
Lecz czemu dodał

.. ..„pierdolony"?!

Janusz Maciej Jastrzębski
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W  dniu  22 lutego 2022 roku 
odszedł na W ieczną Służbę w  w ieku  66 la t

asp. sztab. w st. sp. Aleksander 
Kozłowicz
1946 - 2022

prezes Kola SEiRP w Elblągu
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 

na Cmentarzu Komunalnym Nowa Dębica w  Elblągu  
dn.. 22.02.2022 r. o godz. l2.00, 

po Mszy Świętej w  kościele Pawła Apostoła.

Cześć Jego pamięci

Aleksander Kozłowicz
Urodził się 27.05.1946 r. w  Elblągu, jako młody chłopiec był nie tylko członkiem, ale i aktyw
nym działaczem ZMSu później innych organizacjach. Dorosłe życie zaczął jako elektryk w  elblą
skich Zakładach Mechanicznych im. gen. Karola Świerczewskiego. Zmienił następnie zawód na 
milicjanta, idąc zresztą w  ślad za swym ojcem, pełnił służbę jako dzielnicowy a później komen
danta posterunku M O w  Tolkmicku.
Z zamiłowania działkowiec.

Od roku 2002 do ostatnich dni życia sprawował funkcję prezesa Koła SEiRP w  Elblągu.

W  latach 2002-2014 z sukcesem kierował Główną Komisją Rewizyjną przy ZG  SEiRP, jako jej 
przewodniczący.

Działalność Aleksandra w  Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych zyskała bardzo 
wysokie uznanie co zaowocowało przyznaniem wszystkich odznaczeń Stowarzyszenia, a także 
wpisaniem, w  2011 roku do Księgi Honorowej Zasłużonych dla SEiRP z taką laudacją:

asp. sztab. w st. spocz. ALEKSANDER KOZŁOW ICZ Urodzony 27 maja 1946 r. Do M ilicji Obywatelskiej wstąpił 
w 1982 r. Służbę pełnił w Komendzie Miejskiej M ilicji Obywatelskiej, a potem w Policji w  Elblągu. Do Stowarzy
szenia Emerytów i Rencistów wstąpił w 1999 r. Od tego czasu wykazał się ogromnym zaangażowaniem w rozwój 
miejscowej organizacji Stowarzyszenia i w pomoc dla członków i środowiska emerytów i rencistów. Od roku 2002, 
trzecią już kadencję, jest przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP. Wrażliwy na problemy nurtujące 
środowisko seniorów Policji. Pryncypialny w działalności społecznej. Kieruje się dobrem Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Za całokształt służby, pracy i działalność społeczną został uhonorowany wieloma odzna
czeniami, w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

W  2015 r. Zarząd Główny przyznał kol. Aleksandrowi Kozłowiczowi tytuł 
Honorowego Przew odniczącego G łów nej K o m is ji R e w izy jn e j.

Aleksander zmarł 17.02.2022 r.

Cześć Jego Pamięci
W  imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w  Olsztynie 

kondolencje Rodzinie i Bliskim zmarłego

składa Prezes Jerzy K. Kowalewicz
Więcej na stronie: Elbląg (seirp.olsztyn.pl)
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Spotkaliśmy się by pożegnać 
Aleksandra, kolegę, dla wielu z 
nas przyjaciela, naszego Prezesa, 
Policjanta, który bardzo znacząco 
zapisał się na kartach historii 
naszego środowiska policyjnego.

Ubrał niebieski mundur mając 36 
lat, po kilkunastu latach pracy w 
Elbląskich Zakładach Mechanicz
nych. Służył jako dzielnicowy 
Komendy Miejskiej by następnie 
swoje doświadczenie wykorzystać 
na stanowisku Komendanta Ko
misariatu Policji w Tolkmicku. Z 

tego okresu z pewnością większość z nas pamięta go najlepiej. Był Komendantem zapracowanym, zabiega
nym, ale zawsze potrafił wysłuchać i wspólnie rozwiązywać pojawiające się trudności. Dla Olka Policja nie 
była tylko pracą, przede wszystkim była jego pasją. Był dumny z faktu, że jest policjantem. Lubił ludzi z 
którymi pracował. Był otwarty, bezpośredni i szczery, czasem nawet zbyt szczery jak na policyjne warunki, 
jednak za to lubiliśmy go najbardziej.

Był bardzo aktywny i zaangażowany w proces zmian, które zachodziły w naszej formacji. Był to okres budo
wania wizerunku nowej Policji w państwie demokratycznym, mającej funkcjonować w tych samych mun
durach, ale na zupełnie nowych zasadach. Okres kiedy następowała nie tylko zmiana w modelu funkcjono
wania organów porządu publicznego, ale przede wszystkim zmiana pokoleniowa. Na funkcjonariuszy z po
kolenia Olka spadł dodatkowy obowiązek przekazania swojej wiedzy i przygotowania do pełnienia służby 
licznej grupy nowoprzyjętych adeptów policyjnego rzemiosła. W tych czasach na pomoc Olka, jak i wielu 
jego kolegów, liczyć mogli młodzi policjanci, którzy na przełomie lat 80tych i 90tych rozpoczynali przygodę z 
Policją. Wśród nich byłem także ja i dzisiaj jesteśmy tutaj, my wychowankowie pokolenia Olka, by oddać 
mu cześć.

W 1998 roku przejście Olka w stopniu aspiranta sztabowego na emeryturę otworzyło nowy etap w jego ży
ciu, ale przede wszystkim rozpoczęła się jego działalność pełna zaangażowania na rzecz elbląskiego koła 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W roku 2002 został wybrany Prezesem naszego koła i pełnił tę funkcję nieprzerwanie, aż do dnia swojej 
śmierci. Jego poświęcenie, pracowitość oraz umiejętność zjednywania sobie ludzi pozwoliło na stworzenie 
jednego z największych kół stowarzyszenia w naszym kraju, które dzięki swojemu prężnemu działaniu było 
stawiane za wzór w strukturach krajowych. Wyjątkowa osobowość aktywnego społecznika, nie bojącego się 
nowych wyzwań, pozwoliła mu pełnić w latach 2002 - 2014 także funkcję Przewodniczącego Głównej Komi
sji Rewizyjnej Zarządu Główne Stowarzyszenia w Warszawie. Był również członkiem Zarządu Wojewódzkie
go w Olsztynie. Wszędzie był osobą znaną i rozpoznawalną i mogliśmy to odczuć w kontakcie z osobami ze 
struktur innych województw, czy Warszawy. Gdy mówiliśmy w rozmowie, że jesteśmy z Elbląga zazwyczaj 
słyszeliśmy „a wy jesteście od Olka Kozłowicza”.

Olek miał w sobie niezwykłe pokłady energii, co pozwalało mu realizować się także w innych dziedzinach. 
Pełnił na przykład funkcję zastępcy Przewodniczącego w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej, w 
której wcześniej sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nie potrafię wymienić wszystkich 
funkcji jakie pełnił w stowarzyszeniu działkowców, ale wszyscy wiemy, że równolegle był równie mocno 
zaangażowany także w tym obszarze.

Wiemy, że nie ma ludzi niezastąpionych jednak pustkę po Tobie będzie bardzo trudno wypełnić. Przygoto
wywałeś nas do pracy w stowarzyszeniu, ale z pewnością zbyt wcześnie nas opuściłeś. Na wiele pytań teraz 
będziemy musieli sami szukać odpowiedzi i nie padną słowa „Olek, to co z tym robimy?”. Spotkania zarzą
du i spotkania integracyjne nie będą już takie same, lecz wiem jedno, zapisałeś się w naszej pamięci jako 
człowiek emanujący pozytywną energią i pragnę zapewnić Ciebie, że bezapelacyjnie jesteś częścią dobrej 
historii środowiska policyjnego.

Panie Komendancie, Panie Prezesie, Olku, żegnam Cię w imieniu członków Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych, Zarządu Koła w Elblągu oraz Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie, ale także poli
cjantów aktualnie służących w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu. Żegnamy kolegę, przyjaciela, ale 
przede wszystkim bardzo dobrego człowieka.

Odszedłeś na w ieczny patrol.
Cześć Twojej Pamięci.
Spoczywaj w Pokoju.

Tekst opracował i wygłosił: 
Marek Osik, Ra.dny Miasta Elbląg, członek Koła SEiRP

Szanowni zebrani!
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W dn. 16.02.2022 r., wieku 83 lat, na Wieczną Służbę odszedł
mjr. w st. spocz. Jan Osterczuk

1939 - 2022 r.

Uroczystości pogrzebowe  
odbyły się w  dn. 21.02.2022 r. o 
godz. 12:00
n a  nowym  Cm entarzu w  M alborku  

Cześć Jego pamięci!

mjr. w st. spocz. Jan Osterczuk
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów R SW -R P, zmienione 

później na Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Więcej o tym w Kronice Koła Elbląg : Kronika. SEiRP koło w Elblągu

W  październiku 1990r roku odbył się I Z jazd  W ojewódzki, 
prezesem Z W  został Ja n  O sterczuk, v-ce prezesami: Dom inik 
Bożejew icz i Stefan Zygm unt, sekretarzem Kazim ierz 
Paliborek, skarbnikiem Antoni Rakow ski. Członkami Z W  

zostali: Rom uald M ickiew icz, M arian  W lodarek, Edw ard  
Dom ński, Franciszek W ik ie ra , W acław Połeć, Franciszek
G ancow ski, Edm und M akijew sk i, M arian  O lszak.

Po transformacji ustrojowej i rejestracji w  Sądzie Rejestrowym w  Szczecinie Naszego 
Stowarzyszenia 29 sierpnia 1990 r. w  Elblągu powstało Prezydium Rady Wojewódz
kiej Klubu Emerytów i Rencistów w  skład, którego wszedł Jan Osterczuk. Przypomi
nam, że istniało wtedy województwo elbląskie. W  październiku tego roku na I Zjeź- 
dzie wojewódzkim prezesem został Jan Osterczuk. Jako główne zadania przyjęto sprawy so

cjalno-bytowe byłych funkcjonariuszy.
Kolega Jan Osterczuk urodził się 1.07.1939 r. w  Gdyni, po 1945 r. wraz z rodzicami 

przeniósł się do Elbląga. Związał się z kulturą, wstąpił do Milicji Obywatelskiej i pozostał w 
tej służbie do 1989 r. kończąc ją w  stopniu majora i zastępca naczelnika wydziału Polityczno- 
Wychowawczego. Z kulturą na ternie Elbląga był związany cały czas między innymi w 
„Czerwonej Oberży” był to dyskusyjny Klub Filmowy, dla którego seanse wyświetlano w  kinie 
„Meduza” ulokowanym w  gmachu Komendy Miasta i Powiatu MO. Z twórcami elbląskiej kul
tury był związany do końca swego bytu za co został wyróżniony przez Ministra Kultury. 
„Uciekł” z Elbląga do Malborka, aby być bliżej córki i swych wnucząt. Zmarł 16.02.2022 r.

Karol Wyszyński
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W  dniu  4 lutego 2022 roku  odszedł na W ieczną Służbę w  w ieku  70 la t

mł. insp. w st. sp. Marek Ostrycharz
1952 - 2022

Dorosłe życie zawodowe rozpoczął w Łodzi pracując w Biurze Projektów, a w 1976 roku zaangażo
wał się w pracę na rzecz bezpieczeństwa Państwa, pracując w kontrwywiadzie Komendy Woje
wódzkiej Milicji, a później Policji w Sieradzu i Łodzi. W tej firmie przesłużył do czasu przejścia na 
zasłużoną emeryturę tj. do stycznia 2006 roku. Międzyczasie ukończył studia wyższe na Uni
wersytecie Łódzkim oraz Studium Podyplomowe ASW.

Marek był człowiekiem czynu, miał wiele pasji, a największą było łowiectwo. Pełnił wiele funkcji w PZŁ, 
zarówno w kole łowieckim, w którym przejął stery po ojcu, jak również w Zarządzie Wojewódzkim PZŁ w 
Sieradzu. Na emeryturze spełniał się w polowaniach. Wyjeżdżaliśmy wspólnie polować w Afryce, i Szwecji a 
także często na Warmii i Mazurach.

Nie najlepsze czasy nastały w domu Marka, gdy państwo pozbawiło go znacznej część emerytury, ale 
miał rodzinę, kolegów, przyjaciół, którzy w tych trudnych czasach go wspierali. Spędzaliśmy wspólne urlo
py. Wspólnie z żoną wypoczywał na wycieczkach organizowanych przez SEiRP - chciał po prostu w ten spo
sób osłodzić sobie i żonie te trudne chwile. Ten koszmar miał epilog na Sali Sądu Apelacyjnego w Łodzi w 
listopadzie minionego roku. Marek odzyskał zwaloryzowaną emeryturę, a w styczniu b.r. na jego konto 
bankowe wpłynęły znaczne środki odszkodowawcze. Wówczas zaczął myśleć o realizacji niespełnionych 
marzeniach. Niestety nie doczekał się tego.

Marek podczas swojego prawie 70-cio letniego życia był bardzo dobrym pracownikiem za co otrzymy
wał odznaczenia państwowe i resortowe, a za pracę na rzecz PZŁ przyznano mu prawie wszystkie medale i 
odznaczenia łowieckie.

Był lubianą i kontaktową osobą, a najlepiej o tym niech świadczy fakt, że podczas wielokrotnych 
pobytów na Mazurach, poznał wielu ludzi którzy szybko go polubili i zaakceptowali.
Kto znał bliżej Marka, to wie, że charakter miał niełatwy, ale nadrabiał to wszystko sercem, miał je otwarte 
dla wszystkich, a szczególnie dla osób szczerych i życzliwych. Natomiast nie znosił zazdrośników, mataczy i 
osób pazernych -  po prostu źle się czuł w ich towarzystwie, a te osoby często wykorzystywały jego słabości.

Takiego Marka pamiętamy i zapamiętamy oraz takiego będziemy wspominać. 
Niech pamięć o Marku Ostrycharzu pozostanie wśród nas, 

a knieja niech w iecznie szumi nad jego  mogiłą.

Wojciech Ostrycharz - brat zmarłego

W  imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w  Olsztynie 

Składam wyrazy głębokiego współczucia 
Arlecie i Wojciechowi - rodzeństwu M arka

Jerzy K. Kowalewicz Prezes ZOWSEiRP w Olsztynie 

Więcej na stronie: Szczytno WSPol (seirp.olsztyn.pl)
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B e z p ła tn ą  P o m o c  P ra w n ą  w  zak res ie  prawa kon su m en ck iego  m ożn a  uzyskać

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,
ul. Tarasa Szewczenki 1,

Tel. 22 299 60 90, wew. 4 
e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl 

Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
In fo rm u je :

Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać 
w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej

Prezyd iu m  O ddzia łu  W o jew ód zk iego  SE iR P w  O lsz tyn ie
In form u je:

M ery to ryczn e  pos ied zen ia  p rezyd iu m  (w  p e łn ym  sk ładz ie ) odbyw ają  się: 
W  każdą  p ierw szą  („n ie  św ią teczn ą ” ) środę m ies iąca  w  godz. 10.00-12.00.

S ta ły  kon tak t: 
te l. kom .: 519 340  125, e-m ail: jer7kow@poczta.onet.pl,

A d res do korespondencji:
K om enda  W ojew ódzka  P o lic ji w  O lsztyn ie  

S ekc ja  Socja lna  
ul. P a rtyzan tów  6/8 

10-950 O lsztyn  
S tow arzyszen ie  E m ery tów  i R en c is tów  P o licy jn ych

Dane do fak tu r /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 41 

NIP: 8512442679

K o n to  Bankow e Zarządu  W o jew ód zk iego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Nr konta: 67  2030 0045 1110 0000  0416 2430

M EDIALNY PUNKT KO N TAK TO W Y POKRZYW DZONYCH BYŁYCH  FUNKCJONARIUSZY
Funkcjonuje od 2018 r. w Biurze Prezydium ZG SEiRP pod adresem e-mailowy: wvkluczeni@seirp.pl 
który jest punktem kontaktowym dla wszystkich byłych funkcjonariuszy pokrzywdzonych w wyniku bez
prawnego poddania weryfikacji, a następnie włączonych do katalogu funkcjonariuszy organów bezpie
czeństwa państwa i katalogu funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa przez dzia
łających w porozumieniu przedstawicieli IPN, M SW iA  i ZER. Biuro Zarządu Głównego SEiRP

Olsztyński Biuletyn Informacyjny
Wydawnictwo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz, Korekta: Maria Kowalewicz 

OBI w sieci na stronach www: 
http://www.seirp.pl/olsztyński-biuletyn-informacyiny https://fssm.pl/ckfinder pliki/files/OBI/
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