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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Rozenek 
- list do „ukaranych” 

Duda 
- list do ZER MSWiA 

Malicki 
- o „wojnie” 
- o przyszłości 

Szymański 
- o styropianie drogim 

Makowski 
- o porze, o czasie 
- o rzeczywistości 

Budzyński 
- list do premiera 

Klukowska 
- o długu w mieszkaniu
- o zachowku 

Domańska 

-Paluszak 
- o odsetkach 

Sobolak 
- o dziedziczeniu lokali 

Falej 
- interpelacja 30365 

Wybieralska 
- pytania i wątpliwości 
- „Tajne blizny” 
- Wesoły kramik 

- o Szymborskiej 
- o konkursie czytania 

Jastrzębski 
- o prostactwie 
- o rózgach na zadku 

- polski leksykon 

Kornacka 
- o Elblągu ‘22 
 

 

 
Nawet w środku zimy 
Czerwienią śnieg błyśnie, 
Radośnie biel barwiąc.  
Nawet szponom zemsty  
Wiotczeją uściski. 
Sprawiedliwość wraca 
I honor przywraca, 
Wiosna będzie dla wszystkich 
Przychylna i nasza! 

 

         JKK 
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JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 

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 Sto-
warzyszenia. To mniej więcej odpowiada liczbie członków pełniących funkcje organizacyjne w Kołach i 
Zarządach, chociaż te liczebności nie są tożsame. Średnio na Koło przypada około pięciu darczyńców. 
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 rezerwy 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 istnieją-

cej sytuacji jest nadanie tej kwestii ważnego znaczenia, uznania, że jest wręcz nasz członkowski, hono-
rowy 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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Od Redakcji 

N 
owa jakość, nowy sposób na polemikę, 

czy dyskusję na określony temat, czy z 

problemem prezentujemy po raz pierw-
szy w tym wydaniu OBI. Nowatorski w tym 

sensie, że odnoszenie do tekstu odbywa się w 

jednym wydaniu miesięcznika, i nie rozciąga 

się na kolejny wydany w takiej rozpiętości cza-

sowej, że Państwo Czytelnicy nie zawsze koja-
rzycie z czym się polemizuje, albo jaki temat 

wymusił nań odpowiedź. 

 Taka forma dyskusji wynika z tego, że 

autor tekstu - przed przekazaniem go do publi-

kacji w OBI - dzieli się nim z innymi osobami 

lub ujawnia w mediach społecznościowych. 
 W tym wydaniu taki „triumwirat” pole-

miczno-dyskusyjny utworzyli Aneta Wybieral-

ska, Mietek Malicki i Marcin Szymański. 

 Redakcja zachęca do takiej formy współ-

pracy, która poszerza, z całą pewnością, „temat 
główny” tekstu o spojrzenie „innym oczami”. 

Spis treści miesięcznika 

  3. Od Redakcji         – Jerzy K. Kowalewicz 
  4. Uchwała ZG SEiRP nr 1/VIII/ZG/2022 
  5. Zdarzyło się w styczniu 2022  
          – Jerzy K. Kowalewicz 
  8. List do represjonowanych     – Andrzej Rozenek 

  9. List do Małgorzaty Zdrodowskiej – Antoni Duda 
11. List do emeryta mundurowego  
            – Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA 
13. Zdezubekizowanych „wojna trojańska”  
           – Mieczysław Malicki 
15. Jaka będzie nasza przyszłość? 
            – Mieczysław Malicki 
18. Coraz droższe spanie na styropianie  

     – Marcin Szymański 
20. Już pora, już czas!           – Bohdan Makowski 
21. Naród durnowacieje           – Bohdan Makowski 
24. Boląca rzeczywistość          – Bohdan Makowski 
25. List do premiera Morawieckiego  

             – Henryk Budzyński 
26. Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie  
       – Katarzyna Klukowska 
26. Dziedziczenie lokali zakładowych, komunalnych 
i spółdzielczych     – Justyna Sobolak 
29. 10 porad dla wynajmujących mieszkanie.  
     – Marcin Czyżewski 

33. Zachowek      – Katarzyna Klukowska 
35. Odsetki od wypłaconej przez ZER MSWiA kwoty 
wyrównania po prawomocnym wyroku sądu cywil-
nego       – Jolanta Domańska-Paluszak 
38. Interpelacja nr 30365. do prezesa Rady Mini-
strów w sprawie konieczności przyspieszenia postę-
powań przywracających byłym funkcjonariuszom 
uprawnienia emerytalno-rentowe, których pozbawi-

ła ich tzw. ustawa dezubekizacyjna – Monika Falej 
39. Parę pytań, mnóstwo wątpliwości  
           – Aneta Wybieralska 
43. „Ćwiartka Szymborskiej”  – Aneta Wybieralska 
44. „Tajne blizny”. Odcinek 4. – Aneta Wybieralska 
49. Wesoły kramik. Odc. 7, 8, 9, 10, 11 i 12  
           – Aneta Wybieralska 
51. Konkurs czytelniczy          – Aneta Wybieralska 
53. Prostactwo nobilitowane  
          – Janusz Maciej Jastrzębski 
55. Syndrom rózgi na zadku  
          – Janusz Maciej Jastrzębski 

56. Leksykon polski     – Janusz Maciej Jastrzębski 
57. Nekrolog. Marian Biedulski  
58. Jaki będzie ten rok dla Elbląga?  
     – Kamila Kornacka 

 

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy! 
Stosownie do informacji przekazanej wcześniej, w załą-
czeniu przesyłam Uchwałę Nr 1/VIII/ZG/2022 Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przedłuże-
nia kadencji władz Stowarzyszenia. 
 
Uchwała została jednomyślnie przegłosowania / w trybie 
obiegowym poprzez korespondencję e-mailową /. Wg. 
sporządzonego protokołu głosowania, głosowało 24 
członków Stowarzyszenia. Dwoje członków nie wzięło 
udziału w głosowaniu. 
 
Uchwała jest wiążącą informacją dla wszystkich człon-
ków Stowarzyszenia i pozwoli na rozpoczęcie kampanii 
wyborczej z chwilą odwołania stanu epidemicznego lub 
stanu epidemii. 
 
Nowe władze Stowarzyszenia trzeba będzie wybrać 
najpóźniej w ciągu 60 dni od odwołania stanu epidemii 
lub zagrożenia epidemicznego. Będzie to zadanie trud-
ne ze względu na to, że tym czasie musimy przeprowa-
dzić wybory na trzech poziomach organizacyjnych, w 
Kołach, w Oddziałach Wojewódzkich i Okręgowych oraz 
zorganizować i odbyć Krajowe Zebranie Delegatów. 
 

Antoni Duda – Prezes ZG SEiRP 
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  Zdarzyło się w styczniu 2022 
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Link do strony tutaj! 

https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-wyroku-nsa/?fbclid=IwAR1egbuvaJFC6BX8HUA9wARfAVsbhxcAhrJbi0pN0C0Z3WjUXyQ8Xbc8E9Q
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31 stycznia, poniedziałek 

Covidowe osiągnięcia w styczniu Świat/Polska 
Zakażenia: 88 398 570/758 069 
Zmarło: 235 429/8 746 
Wyzdrowiało:  42 899 861/358 679 
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J 
eśli ktoś był dotąd pewny 
swoich świadczeń lub 
zarobków, to dziś tę wia-

rę zapewne utracił. „Polski 
Ład” okazał się programem nie 
tylko fatalnie wprowadzanym, 
ale również przy okazji eduka-
cyjnym. Rządzący mimowolnie 
uświadomili znacznej części 
społeczeństwa co to znaczy 
stracić część praw nabytych. 
Oczywiście skala tych 
„potrąceń” jest zupełnie inna 
niż w przypadku ustawy repre-
syjnej, mimo to słuszne oburze-
nie wyrażają w zasadzie wszy-
scy dotknięci „Polskim Ła-
dem”.  
 
Potężna inflacja, mordercze 
podwyżki cen gazu i energii 
elektrycznej to kolejne czynniki 
istotnie wpływające na nastroje 
społeczne. PiS nie jest w stanie 
zagłuszyć tego nawet swoją to-
talną propagandą serwowaną 
przez TVPiS i inne usłużne me-
dia. Ludzie się buntują, nieza-
dowolenie wyrażają nawet do-
tychczasowi wyborcy partii Ka-
czyńskiego.  
 
Te nastroje oczywiście dają na-
dzieję na przyszłą zmianę, cho-

ciaż trzeba koniecznie brać pod 
uwagę jak silnie zdeterminowa-
ni są rządzący. Oni najlepiej 
wiedzą jakich przestępstw i nie-
prawidłowości się dopuścili. 
Strach przed odpowiedzialno-
ścią będzie ich pchał do najgor-
szych czynów, byleby utrzymać 
władzę. Za wszelką cenę.  

Logicznym wnioskiem jest za-
tem stwierdzenie, że sytuacja 
będzie się radykalizować. Musi-
my być gotowi do działania i 
wsparcia sił demokratycznych w 
walce z pisowskim reżimem.  
Pięć lat temu dziesiątki tysięcy 
niewinnych ludzi zostało okra-
dzionych. Nie słychać było po-
wszechnego oburzenia. Dziś 
setki tysięcy obywateli (w tym 
również wyborców PiS) z niedo-
wierzaniem patrzą na swoje 
konta bankowe i portfele. A 

przecież to oczywista oczywi-
stość – zbrodnia nie ukarana 
rozzuchwala. Mogli bezkarnie 
skrzywdzić 40 tysięcy ludzi i ich 
rodziny? To mogą krzywdzić 
miliony. O tym właśnie mówimy 
od pięciu lat. O 62 ofiarach 
śmiertelnych i dziesiątkach ty-
sięcy osobistych tragedii. My 
wiemy kim są rządzący, część 
społeczeństwa dopiero się tego 
dowiaduje.  
 
Życzę Wam dużo zdrowia i wy-
trwałości oraz samych pozytyw-
nych rozstrzygnięć sądowych!  
Zawsze Wam wierny, 
 

Andrzej Rozenek  
Warszawa, 16 stycznia 2022 r.  

List Andrzeja Rozenka. 

Koleżanki i Koledzy! Reprosjonowani! 

J 
ak dowiadujemy się z komunikatu PAP Minister Finansów Tadeusz  Kościński podpisał rozporządze-

nie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy — o czym poinformowało w piątek 
wieczorem Ministerstwo Finansów. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które zarabiają od  5701 do 12 

tys. 800 zł brutto, mają na Polskim Ładzie nie stracić. 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW  
z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych  

płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

/https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000002801.pdf / 
 

zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2022 roku z datą 7 stycznia 2022 roku pod poz. 28. Minister 
Finansów poinformował także, że resort finansów pracuje nad zmianami w Polskim Ładzie, które będą do-

tyczyć emerytów. Cytat za PAP: „Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie "Polskiego ładu" dla osób 

z emeryturą do 12 800 zł brutto obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni; reforma będzie dla nich neu-
tralna.”. 
 W załączeniu przesyłam tekst (strona w tym wydaniu OBI) odpowiedzi jaką w dniu 4 stycznia 
202 roku otrzymał jeden z naszych Kolegów na prośbę o wyjaśnienie dlaczego jego świadczenie zostało ob-
niżone. W świetle powyższego musimy czekać na dalszy rozwój sytuacji, a w  szczególności na odpowiedź 
Dyrektor ZER MSWiA na wystąpienie Prezesa ZG SEiRP  z 7 01 2022 roku. 
 

Z poważaniem! Biuro ZG SEiRP 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000002801.pdf
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Odpowiedź udzielona przez ZER MSWiA w dniu 4 stycznia 2022 r. 
jednemu z naszych Kolegów na prośbę o wyjaśnienie przyczyn  

obniżenia emerytury za styczeń 2022 roku. 
Szanowny Panie, 
uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z wejściem w życie z dniem 01.01.2022 r. ustawy z dnia 29 paź-
dziernika 2021 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105) 
organ emerytalny zobowiązany został do obliczenia emerytury  w nw. sposób: 
• - kwota emerytury brutto x 17% (zaliczka na podatek) - 425,00 (kwota zmniejszająca poda-

tek) =  podatek 
• - kwota emerytury brutto x 9% =  wysokość składki zdrowotnej odprowadzanej do NFZ 
 
W celu wyliczenia kwoty emerytury do wypłaty należy odjąć od kwoty brutto  zaliczkę na podatek 
dochodowy oraz składkę zdrowotną. 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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Jednocześnie nadmieniam, że organ emerytalny nie może udzielać informacji poprzez e-mail o 
wysokości wypłacanych emerytur i rent naszych świadczeniobiorców ponieważ ta forma kore-
spondencji nie daje gwarancji, że zlecenie pochodzi od osoby uprawnionej do świadczenia. 
 
Z uwagi na powyższe w celu lepszego zrozumienia sposobu wyliczenia emerytury poniżej podaję 
przykładowe wyliczenie świadczenia obowiązujące od stycznia 2022 r. - przyjmując miesięczną 
wysokość emerytury brutto np.  8000,00 zł: 
• 8000,00 zł  x 17%  - 425,00 = 935,00 zł (podatek) 
• 8000,00 zł  x 9% = 720,00 zł (składka NFZ) 
• 8000,00 zł - 935,00 zł – 720,00 zł = 6345,00 zł  do wypłaty 
Dla porównania podam Panu poniżej sposób w jaki obliczane były emerytury/renty do końca 2021 
r. przyjmując również emeryturę brutto w kwocie 8000,00: 
 
wyliczenie składki zdrowotnej 
• 8000,00 x 7,75% (składka zdrowotna opodatkowana) = 620,00 
• 8000,00 x 1,25% (składka zdrowotna netto) = 100,00 
• łącznie składka zdrowotna 9% = 720,00 
 
wyliczenie zaliczki na podatek 
8000,00 x 17% - 620,00 (7,75% składki zdrowotnej) - 43,76 (kwota zmniejszająca podatek) = 
696,00 zaliczka na podatek 
 
wyliczenie emerytury 
8000,00 - 720,00 (składka zdrowotna 9%) - 696,00 (zaliczka na podatek) = 6584,00 emerytura do 
wypłaty 
 
Nadmieniam również, że zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do grudnia będą 
pobierane w wysokości: 
a) 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu - za miesiące, w których dochód uzyskany od 

początku roku nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali 
- tj. kwotę 120 000 zł; 

b) b) 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali po-
datkowej, tj. powyżej kwoty 120 000 zł - za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany 
od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali 
17% od tej części uzyskanego w tym miesiącu, która przekroczyła kwotę 120 000 zł, 

c) c) 32% dochodu uzyskanego przez podatnika w danym miesiącu, za miesiące następujące po 
miesiącu, o którym mowa w lit.b 

d) d) kwota, o którą pomniejsza się miesięczne zaliczki na podatek wynosi miesięcznie 425,00 
zł (5100,00 x 1/12 = 425,00 zł). 

 
Ponadto informuję, że w związku ze zmianą ustawy podatkowej organ emerytalny nie będzie 
wydawał decyzji swoim świadczeniobiorcom ponieważ kwota brutto wypłacanych świadczeń 
nie uległa zmianie 
 
Z wyrazami szacunku 
 

Główny Specjalista Wydziału Obsługi Klientów 

Zakład Emerytalno-Rentowy  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Warszawa 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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Jakiś czas temu jedno z naszych 

stowarzyszeń opublikowało jed-

nomyślną uchwałę, gdzie wymie-

niono (nie z nazwiska) trzy osoby, 

które jakoby (cyt:)„uderzyły w 

posła A.”. O ile mógłbym zrozu-

mieć, (ale nie mogę), cywila (tu: 

posła na Sejm RP) rzucającego 

oskarżeniami to za mongolskiego 

boga nie mogę zrozumieć jednak 

narracji naszego stowarzyszenia, 

które tego rodzaju oskarżenia 

kieruje w naszych. (A poseł rzuca 

oskarżenia, równocześnie ostrze-

gając o V–tej kolumnie, która mo-

że wśród nas prężnie działać. Się 

zna. Bo został był podszkolony. 

Także przez naszych). 

To jest plama na honorze! Wa-

szym, Koleżanki i Koledzy ze sto-

warzyszenia owego. 

 

Dlaczego tak myślę? 

Jakiś czas temu wszedłem do 

grupy „naszych” (FB) wspierają-

cych bezkrytycznie pana posła A. 

Mam własną ocenę działań posła 

A., ale nigdy i nigdzie nie wykaza-

łem swojej wobec niego wrogości, 

ani też wrogości wobec jego sym-

patyków. Na wspomnianej grupie 

(FB) też nic takiego z mojej strony 

nie nastąpiło. Ale inni członkowie 

byli czujni. Zwłaszcza jedna z 

Koleżanek, która posiadając za-

pewne niezbędną wiedzę i do-

świadczenie z zakresu kontrwy-

wiadu i sztuki prowokacji, rzuciła 

pomysł, że należy wszcząć stara-

nia prowadzące do wykrycia w 

grupie szpiona. Szpiegostwo mia-

łoby polegać na donoszeniu nieja-

kiemu Czarzastemu, co też wobec 

niego „knuje” się w „dywizjach” 

zdezubekizowanych. Wobec tego 

napisałem na forum, że, co praw-

da, osobiście nie donoszę Czarza-

stemu, ale ja - Malicki występuję 

z grupy, bo mi takie podejście 

(grupowiczów) nie odpowiada. 

Grupowy Admin coś tam po linii 

odpowiedział, nie było to jednak 

nic zachęcającego do zmiany de-

cyzji i pozostania w grupie. Więc 

wystąpiłem. I nie żałuję. Kiszą się 

zapewne nadal, szukając obcych 

wtyk. (Wtykacze zajmują się wty-

kami?  Dobre!). 

 

Linia podziału towarzystwa na 

miłośników i sympatyków posła 

A,  oraz na tych niebezkrytycznie 

go kochających znana jest od 

dawna. Właściwie podział dotyczy 

całych stowarzyszeń. SEiRP nie 

jest jego wrogiem, ale posła sym-

patią nie ma się co chwalić. Co 

innego sama Federacja (FSSM 

RP) i warszawski oddział SEiRP-

u, który swoją odrębność pokazał 

ogłaszając odmienne zdanie. Na 

przykład  ad wystąpienia SEiRP-

ów z Federacji. Z litości dla ad-

wersarzy nie będę wymieniać in-

nych stowarzyszeń wyraźnie bro-

niących godności i cnoty posła. 

Bo i po co? 

 

A walka trwa. O co? O kogo? 

Właśnie. 

 

Kilka dni temu na innej „naszej” 

grupie (FB) ukazał się post za-

mieszczony przez Leszka Orkisza 

tutaj (członek Prezydium ZG 

SEiRP) dotyczący listu ZG SEiRP 

do ZER MSWiA. To, co potem 

nastąpiło, to był po prostu kon-

certowy chamski i prostacki lincz 

na Orkiszu ze strony aktywistów 

grupy. (Ktoś z was go przeprosi, o 

wielcy? Wątpię, ale pytam). Po-

czątkowo nie chciałem cytować 

wpisów pod postem Leszka, ale 

jednak je przytoczę, by zobrazo-

wać skalę obrzydliwości czynio-

nych przez naszych wobec jedne-

go z nas, a przy okazji ukazać 

nienawiść, (chyba to), zwolenni-

ków Federacji do SEiRP. 

(Zacytuję bez nazwisk, a zaintere-

sowani i tak wiedzą, o kogo cho-

dzi). 

 

Nadmieniam, że przy wypowiedzi 

Leszka Orkisza będzie nazwisko. 

Dodam tylko, że go lubię, aczkol-

wiek spieraliśmy się ze sobą nie 

raz. Ale kulturalnie, co zapodaję, 

by ukazać, że spierać się można a 

nawet trzeba. Nigdy natomiast 

nie należy „walić poniżej pasa”. I 

nie obrażać!!! 

 

(Wpisy – wybrane -  na FB  w 

owej Grupie,  - pisownia oryginal-

na): 

pod Orkiszem 

- to znaczy, że sam dokładnie 

niczego nie zrobiłeś. Zapewne 

jesteś z SEiRP 

ad SEiRP 

- kiedyś to był szacowny związek. 

Kiedyś 

inny wpis broniący cnoty ko-

goś atakującego Orkisza 

- Akurat tego Szanownego Pana 

nie należy o to pytać, ponieważ 

środowisko mundurowych dosko-

nale wie o jego zasługach i walce 

o emerytów. Oby każdy miał ta-

kie. 

Wpis kolegi, o którym myśla-

łem, że go szanuję 

- Mi się też nie otwiera, ale są-

dząc po dyskusji, to nic stracone-

go, to jakieś totalne bzdury 

Administrator grupy 

- Właściwie to ten post nie powi-

nien się tu znajdować bo de facto 

nie dotyczy represjonowanych. 

Moj błąd ze go dodała do grupy! 

 

Ja (Mietek Malicki) 

- Wywal więc wszystko gdzie 

wspomina się nazwisko A. Dudy. 

Wywal tych, których oceniasz, że 

są jego sympatykami. Wywal 

tych, którzy myślą inaczej niż Ty. 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Zdezubekizowanych „wojna trojańska” 

Otóż, proszę Koleżeństwa, żremy się. Oczywiście najbardziej żrą 

się ci z nas, którzy, atakując kolegów, wykrzykują zawołania o zgo-

dę. Spór o „piękną” Helenę trwa, i nie jest to jedyny spór w na-

szym zacnym środowisku. A któż to jest owa Helena? Zaraz wyja-

śnię. 

Mieczysław Malicki 
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Dziel to środowisko, które i tak 

jest już wystarczająco podzielone. 

Leszek Orkisz odpowiada w 

Grupie (mi odpowiada) 

Trafił kolega w sedno. Niestety w 

wielu przypadkach każda dysku-

sja zawierająca jakiś problem 

zamienia się nie w odniesienia do 

poruszanych zagadnień ale w 

dyskurs personalny (kto ładniej-

szy czy Prezes czy Prezydent). 

Nerwowe, bzdurne reakcje na mój 

post tylko to potwierdzają. I co 

gorsza, ten typ dyskusji trwa na-

dal i raczej nie widzę szans aby 

sie zakończył. Nadal będziemy 

dyskutować kto jest bardziej 

"poszkodowany" i wtedy On ma 

prawo do wypowiedzi a ten inny 

"mniej" wiec i ma mniej prawa do 

swoich przemyśleń a ten któremu 

"udało" się uniknąć skutków 

ustawy powinien milczeć. Oczywi-

ście najwieksze znaczenie ma to 

czy głos zabiera ("brzydkie") 

SEiRP i Jego Prezes . A o czym 

mówi ??? jakie to ma znacze-

nie??? dowalić Mu i część. Prze-

cież to nie jest głos ("cacy") Fede-

racji. Już starożytni Polacy 

stwierdzili..."madry Polak po 

szkodzie"... szkoda, ze tak niewie-

lu to rozumie. Każda majaca ja-

kies znaczenie inicjatywa i głos 

Federacji ( i Prezydenta) jest - 

chocby i na stronie Emeryci Poli-

cyjni - zamieszczana i populary-

zowana a co spotyka metariały 

SEiRP na niektórych portalach - 

popatrzcie na dyskusje powyżej. 

Czy o to chodzi ??? NAWET JAK 

KTOŚ SIE MYLI, JEŻELI MAM 

INNE ZDANIE TO CO ??? nie po-

dejmowac dyskusji, nie pokazać 

w normalnej rozmowie owych - 

moim zdaniem - błedów, nie 

ujawnić swojego zdania !! NIE , 

lepiej WALNĄC inwektywami per-

sonalnymi nie majacymi zwiazku 

ze sprawą i część. Pozdrawiam 

Noworocznie. 

* 

Przytaczanie tych wypowiedzi to 

dla mnie obrzydliwość, i wstydzę 

się za ich autorów. Napisałem 

zatem do Administratorki grupy 

coś o jej dążeniu do wprowadze-

nia cenzury. W odpowiedzi wnio-

sła uwagę, że niepotrzebnie ze-

zwoliła na post Orkisza. 

Dziś chciałem napisać coś na 

grupie . Podjąłem dwie próby i … 

Ukazał się  komunikat, że posty 

członków grupy muszą być za-

twierdzone. Do popołudnia 14 

stycznia mojego wpisu nie ma. 

Postu Orkisza też tam znaleźć nie 

mogę. Ale … pamiętajcie: w inter-

netach nic nie ginie!!! 

Czyli cenzura! 

 

To jednak nie wszystko. Otóż od 

wczoraj na stronie Federacji wisi 

list otwarty do premiera RP – 

podpisany : „Za Zarząd FSSM 

Wiceprzewodniczący płk dypl. w 

st. spocz. Henryk Budzyń-

ski”.Tutaj 

Jest to list podobny w wydźwięku 

do listu SEiRP do ZER MSWiA. 

Napisałem dziś (2022-01-13) coś 

w tym temacie na stronie innej 

grupy, gdzie często „bywali” i wpi-

sy „wrzucali” członkowie tej 

pierwszej grupy . Na razie cisza. 

* 

Nie chciałem być złośliwy, ale 

jednak będę. 

 Otóż wśród nas miało miej-

sce pewne wydarzenie, które 

wcześniej zaistniało w wielkiej 

polityce (u nas w kraju). Pomniej-

si, ale ważni bardzo, politycy PiS 

na wyprzódki zaprzeczali, jakoby 

polskie służby dysponowały pral-

ką automatyczną o firmowej na-

zwie Pegasus. Kupiliśmy, 

owszem, konsolę do gry, ale żeby 

jakieś pralki do podsłuchów? To 

przecież nie my! Aż tu główny 

narodowy szeryf powiedział, że: 

„Tak, mamy Pegasusa”! I co? I 

Jajco. Tym zaprzeczającym łyso 

jest. Oczywiście wzięli to na klatę, 

bo jak zadzierać z szeryfem? 

Zatem ci, którym się wydawało, 

że Leszka Orkisza spostponowali i 

SEiRP „zaorali”, wyszli na wałów. 

Bo atakowali SEiRP za list, a tu 

proszę bardzo. Federacja też list 

wystosowała. Podpisał go, co 

prawda, nie sam przewodniczący, 

ale jednak list wyszedł z Federa-

cji. (Może zwolnienie albo jakaś 

filipińska choroba dopadła bieda-

ka? Nie będę wredny. Pozdra-

wiam). 

I co? Ano jajco. I kto wyszedł na 

wałów? Komu łyso? 

* 

A poseł A. niezmiennie nawołu-

je do zgody. I przewodniczący 

Federacji też nawołuje do zgo-

dy. I zgadzamy się co do tej 

zgody. Jest pięknie! 

* 

Tutaj krótkie moje wyjaśnienie. 

Jeden front walki i wzajemne żar-

cie się zdezubekizowanych to wy-

raźny podział między FSSM RP a 

SEiRP. Podział, a właściwie sece-

sja: wystąpienie SEiRP z Federa-

cji. Poszło o niemałą kasę z pro-

wizji za ubezpieczenia – temat do 

dziś niejasny a wręcz tajny. Od 

tego czasu miłośnicy przewodni-

czącego Federacji wręcz nie zno-

szą niczego, co zrobi prezes ZG 

SEiRP. Nie znoszą także tych, 

którzy w sposób jasny i wrogi nie 

wypowiadają się wobec prezesa 

ZG SEiRP. 

Inny front tej walki to wojna o 

stosunek do „Heleny trojańskiej” 

czyli do osoby posła A. 

(A mnie zawsze wydawało się, 

jestem idiotą, że idea federacji to 

dążenie do równowagi, zgody i 

współpracy między jej członkami. 

Dalej, tonowanie różnicy zdań, 

pertraktowanie między frakcjami 

i tym podobne. Bzdury!?). 

Naiwniakom, którzy zarzucą mi 

wyciąganie na wierzch powyż-

szych tematów odpowiem: 

- Chyba czas najwyższy nastał, 

byśmy wszyscy wiedzieli, co w 

naszej trawie piszczy. Tajne służ-

b y ,  o  k t ó ry ch  by ł o  w 

„jednomyślnej uchwale”, i tak 

wiedzą, co dzieje się wśród nas. 

* 

Tragiczne jest to, że nic pozytyw-

nego nie wynika z tego żarcia się. 

Dochodzi do kolejnego podziału 

między nami. 

Z powodu bzdur! 

 

Z wrodzonej mi litości i jednak z 

poczucia silnej więzi nazw na-

szych grup ani nazwisk (poza 

kilkoma) nie ujawniam. 

 

Mietek Malicki 

2022 01 13 

mietekmalicki@wp.pl 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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O 
d kilku lat w naszym 

pięknym kraju postępuje 

pewien „postęp”, który 

czyni zniszczenie. Totalne znisz-

czenie wszystkiego! A, nie. Poza 

świętością tronu i ołtarza. (Z tym, 

że ta świętość ołtarza też wydaje 

się być niepewna, co już obecny 

tron kilka razy ołtarzowi pokazał, 

a co akurat mi obojętnym jest). 

Oto po wprowadzeniu kolejnego 

„po(d)stępu” pod znamiennym 

określeniem „Nowy Ład” okazało 

się, że coś wśród nas, Polek i Po-

laków, drgnęło. Wielu przewiduje, 

że drgnie jeszcze bardziej, kiedy 

pod adresy domowe trafią ra-

chunki za prąd i gaz. 

Idzie coś? 

Na razie idzie przekaz z Kazach-

stanu. Wczoraj (2022-01-05) 

Przyjaciel mi zapodał, że obrazki 

pokazywane przez TVN (Polsatu 

obrazków, on jak i ja, nie ogląda-

my) mają jakiś „podprogowy” za-

śpiew. Niesie „melodię”: popatrz-

cie Rodacy jak robią to inni. 

Tyle, że moje pisanie nie będzie o 

tym. 

Otóż tematem zapłodniła 

mnie (nieźle brzmi!) moja Przyja-

ciółka przy okazji, (a może wła-

śnie z okazji), dyskusji o naszych 

perspektywach. Perspektywach 

środowiska, które najbardziej 16. 

Grudnia 2016 r. oberwało od 

owego obecnego tronu ustawą 

dezubekizacyjną. (Nadmieniam, 

że nigdy nie zapomnimy, że 

pierwszą ustawą oberwaliśmy od 

Platformy Obywatelskiej w 2009. 

I nie dajmy się omamić apelom, 

nawet z naszego środowiska, aby-

śmy ciągle nie przypominali tego 

Platformersom). 

Dyskusja nasza dotyczyła orien-

tacji nas - zdezubekizowanych na 

partię, która ma bodaj największy 

potencjał, aby aktualnemu trono-

wi namieszać, i, być może, władzę 

mu odebrać (!!!). 

Potraktujcie moją pisankę (to 

określenie ukradzione od Marcina 

S.) jako dyskusję lub rozważania 

typowo akademickie. Ową akade-

mickość rozważań dedykuję 

szczególnie naszym największym 

środowiskowym organizacjom. 

Stowarzyszeniom, które z celu i 

statutu nasze interesy reprezen-

tują (SEiRP i Federacja SSMRP). 

Wyleczyłem się już z ma-

rzeń, że to SLD, Nowa Lewica, czy 

ogólnie Lewica (jak zwał, tak 

zwał) będzie nam przyświecać, a 

nawet przewodzić, i że reprezen-

tować będzie nasze interesy. Z 

nich taka lewica jak ze mnie ba-

letnica. 

Piszę to, bo wiele na temat popar-

cia SLD już pisałem przed wybo-

rami parlamentarnymi oraz pre-

zydenckimi. Aż działania tej lewej 

opcji politycznej w obecnym wy-

daniu (lub ich brak) skutecznie 

zniechęciły mnie do jej popiera-

nia. A zniechęciły tak skutecznie, 

że „na dziś” głosu na tę opcję nie 

oddam! 

To w takim razie gdzież 

nam szukać wsparcia? Skąd spo-

dziewać się pomocy w odkłama-

niu bzdur na temat PRL-owskich 

służb? A może to marzenie jest 

akurat niewspółmierne do mojej 

małości? Skąd czekać mam na 

zmianę ustaw z lat 2009 i 2016, 

bo ta druga, „naprawiana” aktu-

alnie przez sądy,  może „trochę” 

potrwać, pierwsza natomiast tkwi 

w niedostępnej przepaści 

„sprawiedliwości dziejowej”? 

 

Może spodziewać się pomocy od 

opcji, która dołożyła nam pierw-

szą ustawą w 2009 i zabrała wię-

cej pieniędzy, niż „polski Nowy 

Ład” zabrał teraz świeżym emery-

tom? 

Na dziś jednak, trzeźwo patrząc, 

jest to jedyna siła, która może 

nam pomóc. Słowa te (o PO) nie 

przychodzą mi łatwo, bo jestem 

jednym z Was. Byłych peerelow-

skich funkcjonariuszy, który obe-

rwał obuchem tej ustawy. 

Temat rzucam Kolegom pod roz-

wagę. Ale największą rolę do ode-

grania mają właśnie nasi 

„wodzowie”, których powinnością 

jest rozpoznanie bojem lub rozu-

mem materii. Jak i samo 

„urabianie materii”. 

Ktoś musi te drażliwe tematy wy-

wołać, omawiać lub chociażby o 

nich sygnalizować. Oczywiście 

przekonywać niezdecydowanych, 

niedowiarkom przedstawiać różne 

opcje oraz możliwości. A wybory 

tuż, tuż! 

My jednak, jako reprezentanci 

środowiskowych „dołów”, kreato-

rzy oddolnych inicjatyw, mieliby-

śmy  też swoją rolę do spełnienia. 

Niektórym z naszych nie rzucaj-

my się z kłami do gardła zawsze 

wtedy, gdy piszą negatywnie o 

Platformie Obywatelskiej czy o 

Tusku. A jak mamy o tym nie 

pisać, nie pamiętać, i nie mieć 

takiego zdania? 

Wy, rzucający się z kłami, zrozu-

mieliście, że Platforma Obywatel-

ska to przyjaciel? Wy tak, a resz-

ta co? 

Zadawajmy pytania na-

szym „wodzom” : co dalej? Wła-

śnie pytaniami należy zmusić ich 

do zajęcia stanowiska. Oni nie 

mogą siedzieć jak trusie i nic nie 

ujawniać, a potem znienacka, tuż 

przed wyborami, (które chyba 

kiedyś nastąpią), oświecić nas i 

zapodawać: 

„Głosujcie na Platformę Obywa-

telską, bo to nasz wielki przyja-

ciel i dobroczyńca !”. 

A może krzykną do dołów: 

„głosujcie, bo my też będziemy 

kandydować w barwach tej par-

tii”? 

No to postawimy takim 

tamę, że nikt nigdy nie będzie 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 

Jaka będzie przyszłość najbliższa?  

(Jakie będzie nasze jutro?) 

Nie wiem, czy tytuł jest najwłaściwszy, ale za chwilę go wyjaśnię. 

Niech ten tekst będzie przyczynkiem do polemiki albo zaczątkiem 

dyskusji. 

Mieczysław Malicki 
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traktował naszych pleców jako 

pochylni do posłowych czy sena-

torowych zapędów. 

Tak jak w „Potopie” rzekł Bogu-

sław Radziwiłł do Kmicica: 

„księciu Radziwiłłowi wcale nie 

chodzi o dobro ojczyzny, ale o to, 

żeby z tego sukna, którym jest 

nasza ojczyzna, ciągniętego przez 

Szwedów, Chmielnickiego, Hiper-

borejczyków, Tatarów i innych 

także Radziwiłłom udało się zła-

pać taki kawał, który wystarczy 

na płaszcz”… Oczywiście królew-

ski. 

 

Na zakończenie wywodu 

wyznam Wam też, Koleżanki i 

Koledzy, że niewiele spodziewam 

się po „inicjatywie” (z nazwy) PPS-

owskiej, powstałej z grupki sena-

torów i jednego posła. Może z cza-

sem ta grupka zmienić swoją na-

zwę na inną. 

 

Mietek Malicki  2022-01-06 

 

(Jakby ktoś, coś, bardzo proszę 

na: mietekmalicki@wp.pl). 

. 

*** 
Ha! Ba… 

Witam. Wywołana do tablicy, 

sprawczyni zapłodnienia tema-

tem, oraz domniemana 

„Przyjaciółka” Mietka, cokol-

wiek to znaczy, poczuwam się 

do napisania kilku fraz ad vo-

cem. 

 

M 
ieciu drogi, obawiam 

się, że wszyscy macie 

rację. Jednakowoż na 

tym etapie walki z systemem 

(pispolskim ładem) nie spierała-

bym się "akademicko" o pietrusz-

kę. Tym bardziej nie, że na lewicy 

trwa bezsensowna zadyma. Tasu-

ją się tam, jakby za chwilę ktoś 

miał nimi rozgrywać pokera. Nie 

dostrzegam tam nikogo chary-

zmatycznego, wyrazistego, kto 

zjednoczyłby to towarzystwo, po-

godził, przełożył przez kolano i 

potraktował dyscypliną. Albo wy-

lał im na łeb kubeł wody z lodem. 

Nasi (byli mundurowi) zachowują 

się jeszcze gorzej. Strzelają fochy, 

walczą o stołki, wyrywają sobie 

kasę, jakby to teraz było najważ-

niejsze. Szeregowi emeryci klepią 

bidę i głupieją od nadmiaru dez-

informacji. Jak powiedziałeś, zni-

kąd pomocy, zero wsparcia. 

Jeżeli Tusk (Donald) potrafi zjed-

noczyć opozycję antypislamską, 

bo: 

- jest zidentyfikowany wspólny 

wróg, 

- ma pomysł,  

- jest okrzepły w polityce naszej i 

UE 

- ma ogląd z zewnątrz (nazwijmy 

go "obiektywnym") 

- ma zaplecze (ludzkie i finanso-

we) 

- ma pieniądze (PO jest zamoż-

niejsza niż wszystkie rodzime le-

wice razem wzięte) i jest w stanie 

pozyskać sponsorów 

- jest postacią znaną i lubianą 

- ma mądrą i elegancką żonę 

- szybko się uczy dyplomacji, ję-

zyków obcych i mowy adwersarzy 

- niegłupio gada i potrafi błysko-

tliwie reagować na durne zaczep-

ki, to dałbym mu szansę. Niech 

działa! I to jest chyba teraz jedyny 

gość, który realnie ma jeszcze 

ową szansę. (Prywatnie? Dziwię 

mu się. Czekają go syzyfowe pra-

ce, droga przez mękę i Stepy 

Akermańskie). Bo kto inny? Mer-

kel nie przyjedzie. Ani przewodni-

czący Xi. Niech ten gość robi swo-

je (nasze) i pozbędzie się tej non-

szalanckiej, rozwydrzonej katoho-

łoty. 

My? Oni? (W sensie, że 

nasi?). Zakopać topór wojenny, 

zrobić konfę w Jałcie (Teheranie, 

Poczdamie, Wiedniu) i próbować 

naprawić kraj przywracając mu 

należne miejsce w Europie. Obra-

żanie Tusków i innych mądrali - 

desperatów mija się nie tylko z 

celem, ale i ze zdrowym rozsąd-

kiem.  

Teraz nasze sprawy bran-

żowo emeryckie. Chyba pan pre-

mier DT ma świadomość, że nas 

skrzywdził. Ale wytrawny i praw-

dziwy polityk dba w pierwszej 

kolejności o partię, której mleko 

ssie. I vice versa. Potem o elekto-

rat. Stara paremia mówi, że gdzie 

dwóch... Tam wygra Hołownia. 

(Nie!!!) I to jest tak samo niebez-

pieczne. Nie idźmy tą drogą! Pol-

skie zło czai się w stosunkach z 

Kościołem. To jest nasz drugi 

wspólny wróg! Zdecydowanie op-

tuję (ja) za rozdziałem Kościoła od 

państwa i za opodatkowaniem 

(tychże – Kk)  na zasadach ogól-

nych. 

Nie wiem za wiele, ale wybieram 

opcję: Mniejsze zło. Najpierw tę 

pi... proeuropejską demokrację. 

Potem, jak Wałęsa, zajmiemy się 

lewą nogą sceny politycznej. Jeśli 

do tej pory się sama nie urwie. 

Aj. 

Aneta Wybieralska (Ta od 

„Genesis”, cycatych cytatów i 

szpili w szpilkach). 

* 

Ps. Na jednym z portali mojego 

miasta zobaczyłam odezwę: 

 

Szanowni Dolnoślązacy, 

Nie jestem Dolnoślązaczką z uro-

dzenia, ale z poczęcia! Moja ma-

ma była ze mną w ciąży na ostat-

nim roku studiów we Wrocławiu. 

Pisałam więc z nią pracę magi-

sterską i potem „razem” jej broni-

łyśmy! Stąd pewnie bierze się mój 

wielki sentyment do Dolnego Ślą-

ska i jego mieszkańców. 

Chcę Was zaprosić do współpracy 

przy ratowaniu nas przed następ-

ną klęską w wyborach. Zwracam 

się do tych (milionów!) z nas, któ-

rzy chcą zjednoczenia opozycji! 

Musimy stać się głośniejsi i po-

wiedzieć politykom partii demo-

kratycznych w naszych regio-

nach, czego się od nich domaga-

my. Ogon nie może machać 

psem. Nie ma mojej zgody na to, 

by zawodowi politycy, którzy 

kombinują teraz by jak najwięcej 

ugrać dla swoich formacji i ka-

rier, przegrali następne wybory 

tylko dlatego, że chcą powtórzyć 

ten sam błąd, który zrobili w 

2019 roku. Wtedy poszli do wybo-

rów w trzech blokach. I razem 

dostali prawie milion głosów wię-

(Ciąg dalszy ze strony 15) 

(Ciąg dalszy na stronie 17) 
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 cej od Zjednoczonej Prawicy! Ale 

premie za jedność i 235 manda-

tów dostała formacja PiS, a rozbi-

ta opozycja wzięła ich tylko 213 i 

zafundowała nam kolejne lata 

rządów nacjonalistycznej prawicy. 

 

Nadszedł czas by masowo użyć 

indywidualnego nacisku na poli-

tyków. Każdy z nas może to zro-

bić z kanapy i przed kompute-

rem. Wystarczy napisać list i wy-

słać. Zajmuje mniej niż 5 minut. 

Jeśli zrobimy to razem, tych li-

stów będzie tysiące. Politycy nie 

muszą ich czytać, ani na nie od-

powiadać. Ważne, by je liczyli. 

Tak powstaje presja, która zmu-

sza ich do rozsądnych zachowań. 

Pod tym postem są adresy do 

parlamentarzystów demokratycz-

nych ugrupowań z Dolnego Ślą-

ska. Wystarczy napisać im: 

„Szanowna Posłanko, Szanowny 

Pośle, 

Jako Wasz wyborca/wyborczyni 

domagam się utworzenia jednego 

bloku demokratycznego i jednej 

listy przed następnymi wyborami. 

Z poważaniem,” 

Tylko Wy możecie na nich wpły-

nąć skutecznie, bo Wy daliście im 

swoje głosy i mandat do reprezen-

towania Was. Dziś przyszedł czas 

krytyczny dla Polski i Wy macie 

prawo zażądać od swoich repre-

zentantów tego, czego od nich 

oczekujecie. 

Gdy wyborcy Dolnego Śląska za-

czną naciskać na swoich parla-

mentarzystów i liderów partyj-

nych, gdy zrobi to Wielkopolska, 

Podlasie, Kujawy i Pomorze, War-

mia i Mazury, Górny Śląsk i Ma-

zowsze itd, to refleksja powinna 

przyjść i porozumienie opozycji 

stanie się ciałem. 

Piszmy razem. Na szali jest przy-

szłość naszych dzieci i wnuków i 

los demokracji w naszym kraju. 

Odwiedźcie stronę Blok Demokra-

tyczny 2023. Poczytajcie w opu-

blikowanych tam listach, co inni 

ludzie piszą. Jesteśmy naprawdę 

zdeterminowani. Strona Blok De-

mokratyczny 2023 wpłaca 1 zł do 

puszki WOŚP na chore dzieciaki, 

za każdy list wysłany przez Was 

do polityków i przesłany do ich 

wiadomości. Dorzućcie swój email 

do tej szlachetnej akcji! 

 

Sejm (17 nazwiski), Senat (4 

nazwiska), Do wiadomości: blok-

demokratyczny2023@gmail.com 

* 

Kochani!!! 
Odzyskałem internet, poczyta-

łem, trochę pomyślałem i - 

przywołany, odpisuję: 

K 
ocham platfusów tą samą 

wielką, silną miłością, 

którą darzę PiS. Uważam 

platfusów za nieco bardziej cywi-

lizowaną odmianę tychże pisua-

rów. Ale korzenie przecież mają te 

same (czy może właściwiej - ko-

rzeń). 

Zioną do nas taką samą miłością 

chrześcijańską, aż dym idzie. Co 

udowodnili zresztą uchwalając 

dwie ustawy, obydwie sprzeczne 

już nie tylko z prawem, ale przede 

wszystkim z przyzwoitością. 

Słyszę w Waszych głosach zarów-

no uzasadnioną niechęć, żeby to 

delikatnie określić, ale słyszę też 

umiar i - nie obraź się Anisiu, 

mało popularną w naszym środo-

wisku, skłonność do wybaczania.  

Próbuję podejść do sprawy na 

zasadzie logiki wyboru. 

Otóż wydaje mi się, że: 

- nie uzyskamy w naszej krzyw-

dzie poparcia platfusów na forum 

sejmu, bo oni też, tak samo, jak 

pisuary nie przyznają się do błę-

dów i nie mają zwyczaju przepra-

szać, ani naprawiać tego, co spie-

przyli; 

- nie wiemy, jaki los czeka lewi-

cę (?) parlamentarną. Sama się 

zmarginalizowała i nie w głowie 

jej będzie stawianie na forum sej-

mu naszej krzywdy, a nawet jeśli 

to się stanie, to gówno z tego wyj-

dzie, bo nikt nie weźmie tego pod 

uwagę; 

- rozumiem w pełni Waszą nie-

chęć do czarnych, bo i ja też mam 

takie, a może nawet jeszcze gor-

sze o nich zdanie, niż Wy, ale nie 

przekreślałbym Hołowni. I nie 

dlatego, że publicznie mówi zde-

cydowanie krytycznie o instytucji 

kościelnej, podkreśla zaś jedno-

cześnie swoją wiarę. Myślę, że to. 

że mówi o tym głośno, ma swoje 

znaczenie. Nie wydaje mi się, żeby 

to była hipokryzja. Jest nato-

miast coś, co skłania mnie do 

zastanowienia się nad ewentual-

nym dla niego poparciem. Miano-

wicie bardzo konkretny zespół 

doradczy i widoczne w jego wystą-

pieniach korzystanie z analiz 

przez tenże zespół przygotowywa-

nych. Zauważcie też, proszę, że 

jako jedyny w swoich wystąpie-

niach przedstawia, co w określo-

nych dziedzinach polityki i gospo-

darki zamierza zrobić. Cała reszta 

tzw. opozycji potrafi jedynie pie-

przyć na temat konieczności wy-

walenia pisuarów. 

 

Sytuacja robi się coraz bardziej 

parszywa, jednakże tak myślę, że 

nie Pegasus wywali tę wszawą 

ekipę, ale zrobi to, jak zawsze w 

naszych dziejach, zwyczajny brak 

kasy dla ludu niepracującego 

miast i wsi, a karmionego pisimi 

obietnicami. 

Wydaje się, że zbliżamy się do 

nasycenia masy krytycznej, czego 

objawem - przynajmniej w fizyce, 

jest wybuch. 

Zobaczymy 

I co Wy na to, moi mili? 

* 

A co do tego, na kogo głosować w 

p r z y s z ł y c h  w y b o r a c h :   

Korzeń AWS-owski dla mnie od-

pada. Lewica, przynajmniej ta 

obecna, dopóki nie wzmocni się 

Unią Pracy, też odpada, bo to nie 

nasza bajka. Pozostaje nam PSL - 

tradycyjnie na granicy progu wy-

borczego i nie kto inny, tylko Ho-

łownia. A to, że kościółkowy, to 

myślę, w naszym środowisku, 

uprawiającym katolicką obrzędo-

wość pogrzebową i tradycyjne 

chrzczenie wnucząt, nie jest ra-

czej przeszkodą. 

 

Ale może się mylę? 

 

Uściski,  

Marcin Szymański 

 

mailto:blokdemokratyczny2023@gmail.com
mailto:blokdemokratyczny2023@gmail.com
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N 
iektórzy z nich, może na-
wet większość, tak zasłu-

żyli się – w swoim mnie-
maniu, w walce z „komuną”, że 
po 13 grudnia 1981 zostali inter-
nowani. I zaczęli wtedy sypiać w 
normalnych łóżkach, bo przecież 
nie na pryczach więziennych. 
Była jednak znacząca różnica 
pomiędzy więzieniami, czy aresz-
tami, a ośrodkami internowania, 
zlokalizowanymi zresztą w ośrod-
kach wczasowych. Różnica obej-
mowała nie tylko spanie, ale też i 
wyżywienie. Z mojej wiedzy wyni-
ka, że w większości wypadków 
było nie tylko wystarczające, ale 
w wielu wypadkach także bardziej 
urozmaicone, niż internowani 
mieli w domu. 
 

Oczywiście, pozbawienie 
kogoś wolności, odcięcie od rodzi-
ny, było dla lwiej części interno-
wanych niesłychanie traumatycz-
nym przeżyciem, jednakże czas, 

jaki mieli do dyspozycji pomiędzy 
posiłkami, nie musiał być czasem 
straconym. Mógł być przeznaczo-
ny na refleksję nad własnym po-
stępowaniem, na zastanowienie 
się, czy warto było ryzykować 
wolnością, wszczynając strajk 

tylko dlatego, że gdzie indziej też 
strajkują. Trzeba tu przypomnieć, 
że mniej więcej od lata 1981 trwał 
w naszym kraju swoisty plebiscyt 
strajkowy. Który region potrafi 
zorganizować więcej strajków. 
Plebiscyt, w którym nikt nie za-
stanawiał się, że jeśli nie pracuje, 
a strajkuje, automatycznie nie 
wytwarza tych towarów, czy – 
szerzej, produktów, które jego 
zakład wcześniej produkował. A 
to przekładało się na brak tego 
towaru na rynku, czyli w skle-
pach. A skoro nie ma w sklepie, 
to znaczy, że ta wredna władza 
chowa te towary gdzieś w niedo-
stępnych magazynach, albo – o 
zgrozo, wywozi je do „ruskich”.  

 

Jednakże nie mam pew-
ności, czy tego typu rozważania 

zajmowały styropianowcom wiele 
czasu. Wydaje mi się, że bardziej 
zajmowały im czas takie kwestie, 
jak rodzina, albo dylemat – czy 
wywiozą (wersja optymistyczna) 
na sybir, czy też pogonią tam na 
piechotę (wersja pesymistyczna). 
 

Jakkolwiek patrzeć na 
kwestie internowania, a także 
późniejsze procesy sądowe i osa-
dzenia skazanych w regularnych 
zakładach karnych, były to bez 
wątpienia ludzkie tragedie. Nie 
tylko dla bezpośrednich ofiar, ale 
dla ich rodzin przede wszystkim. 

Trzeba w tym miejscu 
dodać, że wiele z tych osób znala-
zło się w takim położeniu nieko-
niecznie z własnej winy. Zdarzały 
się przypadki zatrzymywania i 
internowania osób niekoniecznie 
wrogich ustrojowi, ale mających 
nieszczęście narazić się swoim 

szefom, posiadającym tzw. pry-
watne dojścia do ludzi, od któ-
rych zależała wolność innych 
osób. I takich ludzi spotkała ni-
czym nieusprawiedliwiona krzyw-
da. Krzywda, której nie dało i nie 
da się niczym zrekompensować. 

Sprawcy na ogół pozostali bezkar-
ni. Zaś obecnie, z racji upływu 
czasu, prawdopodobnie już nie 
żyją. Jednakże według mojej wie-
dzy, były to raczej zdarzenia wy-
jątkowe. 

W lwiej części przypad-
ków internowanie trwało maksy-
malnie około roku czasu. Tyle 
mniej więcej czasu – zdaniem 
władzy, miał trwać proces we-
wnętrznej przemiany psychicznej 
u zatrzymanych. Tyle czasu, we-
dle ocen decydentów, miało wy-
starczyć na refleksję, zerwanie ze 
starym stylem myślenia, a także 
na utwierdzenie – ogólnie biorąc, 
opozycji, że z władzą się nie wy-
gra.  

Z punktu widzenia wła-

dzy, była to niezbędna demon-
stracja siły, konieczna do uświa-
domienia sobie przez opozycję, że 
czas festiwalu złotej wolności i 
„podnoszenia władzy leżącej na 
ulicy” się skończył. Że ta realna 
władza państwowa nie przypad-
kiem ostrzegała i wzywała do opa-
miętania co bardziej gorące głowy 
z wierchuszki solidarnościowej.  

 
Władza pokazała, że po-

trafi być konsekwentna i ma sto-

sowne środki do wymuszenia po-
słuchu. 
 

Jak to się skończyło, pa-
miętamy wszyscy, którzyśmy byli 
wówczas dorośli. 
 

Jednak zanim się skoń-
czyło, obydwie strony bardzo wy-
raziście akcentowały swoje stano-
wiska. Obydwie strony robiły to – 
każda na swój sposób. Ale oby-
dwie zgodnie i gromko deklarowa-
ły, że chodzi im o dobro państwa i 
o dobro szarego człowieka. I że 
robią to całkowicie bezintere-

sownie.  

 
Pro publico bono, a nie 

dla korzyści osobistych. Celowała 
w tym głównie strona opozycyjna. 
 

I tak w końcu doszedłem 
do zasadniczej kwestii, którą chcę 

w tej mojej pisance przedstawić. 
 

Do bezinteresownego za-
angażowania się w politykę, do 
całkowitej bezstronności, ideowo-
ści i poświęcenia osobistej wolno-
ści w imię wolności Ojczyzny 

(koniecznie pisanej z dużej litery). 
 

Otóż obydwie strony bez-
interesownie poświęcały się dla 
Niej. Obydwie strony nie spały 
spokojnie. Obydwie strony spę-
dzały czas na wymyślaniu, co by 
jeszcze można było dla tej Ojczy-
zny bezinteresownie zrobić.  
 

Strona rządowa miała 
jakby większe możliwości realne. 
Mogła – do pewnego momentu 
oczywiście nakazywać, zakazy-
wać, stymulować, wymuszać od-
powiednie zachowania społeczne.  

 
Druga strona też jakieś 

możliwości miała. Mogła protesto-

(Ciąg dalszy na stronie 19) 

Coraz droższe spanie na styropianie 

Od dłuższego czasu obserwuję zachowania byłych i aktualnych poli-
tyków, szczególnie tych proweniencjii solidarnościowej. A w tej 
grupie szczególną podgrupę, którą – jak myślę, można dość prze-
wrotnie i złośliwie, nazwać styropianowcami. Od styropianu, na 
którym spędzali mniej, lub bardziej wesoło czas w czasie strajków 
okupacyjnych w latach 1980 – 1981. Nawiasem mówiąc, niektórzy 
z nich sami się tak nazywali – styropianowcy. Jakby to był jakiś 
tajemniczy zakon, do którego mogą należeć tylko najbardziej za-
służeni, oni mianowicie. 

Marcin Szymański 
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 wać w różnoraki sposób, stosując 
np. strajk włoski. Ale prościej 
było zastosować strajk okupacyj-
ny i dodatkowo żądać za czas 
strajkowania normalnego wyna-
grodzenia, powiększonego o tzw. 
„wałęsówkę”. Ta ostatnia zresztą 
zainicjowała galopującą, wielolet-
nią inflację, zakończoną dopiero 
w 1994 r reformą pieniężną. 
 

Stąd w efekcie wziął się etos 
styropianu. 

 
Nawiasem mówiąc, fajny 

materiał izolacyjny. Raz dobrze 

ogrzany długo trzymał ciepło, 
skutecznie izolując od podłoża, 
np. od betonu posadzek fabrycz-
nych. Do tego na tyle elastyczny, 
że nie powodował odleżyn.  
 

No cóż. Jego rola w pro-
cesie odzyskiwania niepodległości 
wydaje się wręcz nie do przece-
nienia. 
 

Jak się po latach okazało, 
był i jest także czynnikiem spraw-
czym, generującym przychody dla 
tych, którzy korzystali z jego wa-
lorów – nazwijmy rzecz po imie-
niu – politycznych. 
 

Tzw. opozycja posolidar-
nościowa, a więc najogólniej bio-
rąc członkowie POPiS, w zgodnym 
chórze wyśpiewali w Sejmie RP 
ustawę, dającą możliwość uzy-
skania rekompensat finansowych 

za „spanie na styropianie”. 
 

Możliwość ta, to po 
pierwsze, uzyskanie uprawnień 
kombatanckich za „walkę z ko-
muną” i uzyskanie stosownie wy-
sokiego jednorazowego odszkodo-

wania finansowego za bycie inter-
nowanym, po drugie zaś uzyska-
nie miesięcznej renty, zarówno 
samodzielnej, jak i w formie do-
datku do emerytury/ renty ZUS-
owskiej. 
 

W przypadku renty kom-
batanckiej, przyznawanej przez 
prezydenta RP jest to na ogół po-
łączone z odznaczeniem państwo-
wym – Krzyżem Wolności i Soli-
darności (czy jakoś tak to się na-
zywa). W momencie ustanowienia 
tejże renty, jeśli dobrze pamiętam 
jej kwota wynosiła około 3.500 zł. 
Ile obecnie – nie mam pojęcia. 

Ustawa przewiduje, że 
można łączyć obydwie gratyfika-
cje, to jest można otrzymywać 

comiesięczną rentę, a jednocze-
śnie być beneficjantem jednorazo-
wego odszkodowania.  

 
Nie jestem pewien praw-

dziwości jednoźródłowej informa-
cji, mówiącej o tym, że niektórzy 
członkowie (oczywiście ci najwy-
bitniejsi) takie odszkodowania 
otrzymywali co najmniej dwu-
krotnie. Padało tu nazwisko nie-
żyjącego już Zbigniewa Roma-
szewskiego, ale też żyjącego, jak 

najbardziej, Andrzeja Gwiazdy, 
któremu niedawno sąd przyznał 
odszkodowanie za czas interno-

wania w wysokości nędznych 
400,000,- zł, choć ubiegał się o 
2.000.000,00 zł, które mu się – 
jego zdaniem, słusznie należały. 
 

Ilu jeszcze, mniej zna-
nych, a żywych jak najbardziej, 
styropianowców doi nasze pań-
stwo w ten sposób? Ilu spośród 
nich zajmuje jednocześnie dobrze 
płatne posady? Ilu spośród nich 
jest członkami rad nadzorczych 
spółek skarbu państwa, czy spó-
łek prawa handlowego będących 
własnością samorządów? 
 

I jak to się ma do wielo-
krotnie wykrzykiwanej przez nich 
bezinteresowności ich „walki o 
wolną Polskę”? 
 

Czy w naszej bogatej hi-
storii mieliśmy kiedykolwiek takie 
zjawisko? Raczej nie, no chyba, 

że za czasów I Rzeczpospolitej, 
gdzie elity również doiły na wszel-
ki możliwy sposób jej Skarb Ko-
ronny. Tyle, że było to pod jakąś 
kontrolą sądową (trybunalską). 
 

Kiedy Polska odzyskała w 

1918 r niepodległość, były głosy, 
aby państwo sfinansowało nagro-
dy dla najbardziej zasłużonych 
dla niepodległości. Wówczas Mar-
szałek Piłsudski stwierdził, iż Pol-
ska jest tak biedna, że na taką 
rozrzutność jej nie stać. Jedyne, 
co może Polska zaoferować, to 
podziękowanie, które zarówno on, 
jak i Sejm kierują do całego naro-
du. 
 

Dla szczególnie zasłużo-
nych zaś ustanowiono odzna-
czenie państwowe – order Krzy-

ża Niepodległości (trzy klasy 
odznaczenia: Krzyż niepodle-
głości z Mieczami, Krzyż Nie-
podległości i Medal Niepodle-
głości. I tu ciekawostka – jeśli 

odznaczony chciał fizycznie 

takie odznaczenie otrzymać, 
musiał pokryć koszt jego pro-
dukcji, czyli po prostu za nie 
zapłacić. Kwoty były adekwat-
ne do wartości materiału i 
kosztów wyprodukowania. Nie-
kiedy zdarzało się, że na wykup 
takiego odznaczenia składali 
się koledzy odznaczonego. To 
taka ciekawostka.  

 
No, ale tym się różnili 

ludzie tamtej epoki od obec-

nych. Tym się różnili ludzie, 
którzy realnie wywalczyli praw-

dziwą niepodległość od tych, 
którzy władzę otrzymali na ta-
cy, pokojowo od poprzedniej 
władzy. 

 
A styropian nadal w cenie  

– rosnącej… 
 

Jak zwykle, proszę o uwagi i in-
wektywy na mój adres:  

zebek86@interia.pl 
Pozdrawiam serdecznie 

Marcin Szymański 
 
Marcinie! 

Jestem normalnie i jak zwykle 
pod wrażeniem. 
 
Ciekawe, że "w temacie" nikt z 
"naszych" nic nigdy nie napisał. 
Odwagi zabrakło czy nie pi-
szą ...bo czekają na orzeczenia 
sądowe w temacie emerytur - 
oczywiście to moja insynuacja, że 

obawiają się (być może) zemsty 
sądowej. 
 
Temat pobytu członków autorytar-
nych rządów w obozie dla interno-
wanych (na jakiejś wyspie) poru-
szył w jednej swojej powieści Sta-
nisław Lem (mam większość jego 
powieści ale nie pamiętam tytułu). 
Bardzo ciekawe tematy ten Lem 
poruszał. Miał wyobraźnię i ta-
lent. Wielu jednak dostrzega i nie-
słuszną nację jednego z najbar-
dziej znanych w świecie pisarzy s
-f. Polaka! Co mnie akurat zwisa. 
 

Pozdrawiam Marcinku. 
Mietek 

mailto:zebek86@interia.pl
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 Moim skromnym zdaniem, 

moja lewica, a zwłaszcza nią za-
wiadujący powinni zastanowić się 
nad dalszym ich rządzeniem. 
Ostatnio Leszek Miller zarzucił 
Włodzimierzowi Czarzastemu za-
przedanie się PiS-owi za pienią-
dze, ponieważ firmy z nim powią-

zane otrzymały w trakcie epidemii 
5 milionów zł pomocy publicznej 
(wątek ten pojawił się w 
„Porannej rozmowie” w RMF FM). 
W odpowiedzi W. Czarzasty wark-
nął na niego przywołując fakt 
skopania sukcesu lewicy (42% ) w 
sejmie za pomocą kandydatury 
kwaszonej Ogórkiem zwanej jako 
kandydatki na prezydenta. Aż 
ciśnie się na usta pytanie, a czy 
aby przypadkiem faworytka Cza-
rzastego Żukowską zwana nie jest 
w wydaniu ogórkowym osobą, 
która zniechęca sympatyków le-
wicy stania po jej stronie. Przypo-
mnę tylko, że to ta dziewoja, któ-
rej „sabaczonka” Jaruzelskiej ob-
sikała jej sukienkę i z tego powo-
du odrzucono jej kandydaturę 

(obecnej warszawskiej radnej). To 

był argument ?!. Nawet nie warto 
wspominać o wielkim sukcesie 
medialnym w postaci  Biologicz-
nej Bzdury Roku 2021)* za 
stwierdzenie, w wywiadzie dla 
TVP INFO, że biologiczni mężczyź-
ni mogą czasem rodzić dzieci. 

Podkreśliła jeszcze , że chodzi jej 
o „biologicznego mężczyznę. To 
taką osobę, o takim intelekcie 
obecny szef promuje jako najak-
tywniejszą działaczkę lewicy. Od-
gryzając się Leszkowej krytyce 
zasugerował ponadto aby komisja 
sejmowa ds. podsłuchów objęła 
swoim zasięgiem nawet czas rzą-
dów SLD (Milera). Ot i nasz lewi-
cowy  wódz. 
 
 Kolejnym strzałem w kola-
no jest przegonienie z Partii A. 
Rozenka, W. Koniecznego, J. Se-
nyszyn, G. Morawskiej-Staneckiej 
i R. Kwiatkowskiego  za odmienne 
poglądy. W momencie kiedy to 
należało by podejmować sensow-
ne dziania przed wyborami parla-

mentarnymi  (najwyższy czas ) 
koleś Włodzimierz dzieli lewicę.  
To się nie mieści w głowie. Każdy, 
trzeźwo myślący, zdaje sobie 
sprawę, ze partie kanapowe ni-
gdy, ale to nigdy nie dostały się 
do parlamenty. Czy o to chodzi 
wodzowi Czarzastemu?. A czy nie 

powinni on i inni wiekowi działa-
cze, których moja szacowna mał-
żonka nazywa aparatczykami 

ustąpić, oddać stołki, w ostatecz-
ności doradzać  z drugiego rzędu. 
Dać szansę nowej młodej lewicy. 
Warto dodać, że w ostatnim okre-
sie jest ona mocno zauważalna. 
Te polityczne gierki, kupowanie 
głosów „Wiosny” na nic się zdały. 
Co Biedroń wniósł do lewicy: 
obrona interesów LGBD i niby to 
rewolucja w stosunkach kościół a 
państwo. Tylko gamoń ujawnia 
swoje karty przed licytacją. Od 
dawna wiadomo, że kampanie 
wyborcze wszelkiej maści w pol-
skim obecnym wydaniu zwłasz-
cza, nie opierają się na konkre-
tach, faktach, argumentach. Są 
to typowe kampanie w postaci 
k om b in a c j i  p i j a r o w s k i ch 
(od public relations – kształtowa-
nie dobrego, publicznego wize-
runku osoby, partii, firmy), blefo-

wanie. Z pewnością wielu pamię-
ta jak to PIS ukrył Antoszkę M., 
tego od komisji smoleńskiej na 
czas kampanii wyborczej. On 
gdzieś zapodział się. Po wyborach 
ponownie się ujawnił. Można tak? 
A no jak widać można.  
 
 A takie retoryczne pytanie: 

co stracimy, my jako ta lewica, za 
którą nadal jeszcze się opowiada-
my, w przypadku sugerowanej 
czystki obecnej „wierchówki” ? 
Moim zdaniem raczej wygramy. 
Przecież jak wspomniany Leszek, 
Cimoszewicz, Kalisz i wielu inny 
odeszło za kulisy nic się nie stało. 
To ten moment wykorzystał wła-
śnie Czarzasty i uskrobał odrobi-
nę więcej głosów niż wskazywały 
sondaże. Proste i możliwe. No tak, 
ale wymaga to odrobiny samokry-
tycyzmu. A tego, jak jedynie na 
bazie tylko kilku  przypadków 
wykazałem raczej nie możliwe. 
Dlatego, jak sądzę nie tylko w 
swoim imieniu, apeluję do Włod-

ka i jego towarzystwa wspólnej 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

Już pora, już czas! 
Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Kojarzę to stwier-
dzenie z wojakiem Szwejkiem, jednak w dobie obecnej najważniej-
sze jest chyba to, czy to „jakoś” nie jest za mocno w sposób tra-
giczny kształtowane w tym makabrycznym wymiarze przez obec-
nie niby to słuszną „wadze”. W związku z tym ze zrozumiałych 
względów można liczyć,  iż kolejne wybory stworzą szansę na po-
nowną odbudowę lewicy. No tak, tylko czy obecnie stojący na cze-
le lewicy takie sensowne, w tym temacie, wnioski wyciągają?! 

Bohdan Makowski 
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adoracji, aby zastanowili się nad 
możliwością gruntowej reformy 
politycznej lewicy a zwłaszcza 
szeregów zarządzających. Jeżeli 

tego nie uczynnią to kolejny raz 
lewica przerżnie z kretesem i na 

pewno nie będzie to wina Tuska. 
Po prostu nie pójdziemy na wybo-
ry i tym sposobem lewica może 
pójść w niebyt. Tego właśnie się 
boję i pragnął bym za wszelką 
cenę uniknąć.  

 Na zakończenie posłużę się 
przykładem pychy i bufonady  na 

bazie najważniejszego z pogania-
czy bydła, tego zza oceanu. On 
będąc pewny wygranej na drugą 
turę,… wydal okolicznościowy, 
pozłacany medal. Przypomniała 
się mi podobna historia kiedy to 

Adolf H. wydał medal za zdobycie 
Moskwy i Stalingradu. Jednak 
jak się okazało za wcześnie, bo-
wiem Rosjanie Moskwy i Stalin-
gradu nie oddali i …medale na 
złom. 
 

Bohdan Makowski s. Władysława 
 
)* Biologiczna Bzdura Roku pole-
ga na wyłonieniu wypowiedzi za-
wierających faktograficznie fał-
szywe stwierdzenia na tematy 
dotyczące nauk przyrodniczych. 
Na koniec roku publikuje się 
wszystkie nominowane wypowie-
dzi, następnie rozpoczyna się gło-
sowanie. W styczniu publikowane 
są wyniki. Zwycięzca głosowania 
otrzyma symbolicznie wirtualną 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

J 
est to cytat książki Jarosła-
wia Kornasia z Instytutu 
Promocji Kultury pt. „Polska 

czy POLIN” - „Sekrety relacji pol-
sko żydowskich”  .W wydaniu 
książki patronowali „Media Naro-
dowe”, „W realku 24”,  „C Kultu-
ra” i „Katolikiem jestem”, i  wy-
dawnictwo „Capital”. Zaintereso-
wanych odsyłam do tej jakże cie-
kawej publikacji, pomimo że jest 
ona naszpikowania nierzadko 
frazesami ONR-u i ruchu narodo-
wościowego. Sam fakt przeczyta-
nia wspomnianej lektury napawa 
minie bardzo, jak sadzę,  intere-
sującymi  refleksjami. W sumie 
wykluwają się z gruntu bardzo 
zasadne pytania: Jak to się dzie-
je, ze naród nieugięty w dążeniu 
do wolności, samoistnienia, su-
werenności jak kto woli, tej na-
szej niby to odrębności narodo-
wej, z chwilą kiedy to osiągnie 
dostaje małpiego rozumu. W nie-
pojęty przyczyn  dąży do samo-
zniszczenia. Z czego to wynika ? 

W przypadkach indywidualnych 
można to zidiocenie scedować na 
dziedziczone geny, te negatywne, 
ale z jakich powodów to otuma-
nienie i wariactwo przychodzi w 
tak grupowym wydaniu ?!. To 
grupowe zidiocenie zwłaszcza w 
szeregach jakiejkolwiek władzy 
rozwija się w szybkim tempie od 
momentu, przejęcia władzy, za-
ślubin,  uprawomocnienia się 
wyborów. Dalej to idzie na zasa-
dzie domina. Z takim głupio-
mądrymi decyzjami ścieramy się 
na co dzień i jak to powiadał Kar-

gul musimy do tego przywyknąć. 
Jednak czujna „wadza” zachowu-
jąc pozory tzw. demokracji w pol-
skim narodowym wydaniu pro-
wadząc rożnej marki gierki. Dale-
ko nie sięgając. Ostatnia noweli-
zacja przepisów o prawa ruchu 
drogowym, a zwłaszcza korekta 
wielkości mandatów karnych. 

Oficjalnie jak się mówi ma to słu-
żyć ukróceniu piractwa na dro-
gach. Guzik prawda. Ten kto ma 

maybacha zapłaci mandat nawet 
kilkakrotnie większy. On ma to w 
nosie. Dla mnie, emeryta wydatek 
np. 800 zł to koszt zakupu leków 
na dwa miesiące. Lecz ja jeździ-
łem i nadal staram się jeździć 
przestrzegając przepisów. Tu cho-
dzi głównie o kasę do budżetu.  
Analizując wspomniane zagroże-
nia drogowe nie pokuszono się o 
profilaktykę. Już na szkole podo-
ficerskiej wpajano nam ważną 
kwestię jaką jest profilaktyka – w 
naszym wydaniu była to prewen-
cja. To właśnie bardzo ważnym 
elementem mobilizującym przy-
szłych piratów jest prewencja. To 
ministrant od czarowania powi-
nien jako führer kościołkowej 
edukacji zrezygnować z jednej 
lekcji religii i wprowadzić temat 
nauczania w postaci wiedzy o 
kulturze na drogach publicznych. 

(Ciąg dalszy na stronie 22) 

Tłumaczenie : „DRUGA KADENCJA PREZYDENCKA W BOGU, KTÓREMU UFAMY”  
Jak widać na załączonym obrazku nawet oddanie się Bogu nic mu nie dało.  

Naród durnowacieje... 
„Przeżywamy trudne czasy skaczą na nas jak kozy na pochylone  drze-
wo. Dla czego udostępniono Wawel na obrady knesetu.  Dlaczego pre-
zydent nie ma czasu dla kresowiaków, a nie wytrzyma dnia bez spo-
tkania z Rabinem Schudrichem? W knesecie jest ośrodek, w którym 
podejmowane są decyzje? Na nowogrodzkiej czy na szabasowych kola-
cjach w Warszawie – dlaczego premierem w trybie nadzwyczajnym, 
ocierającym się o groteskę zrobiono bankiera, a żydowskie gazety powi-
tały go nagłówkiem: „świetny bankier na czele rządu”?.  
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Weźmy przyjazd z ościennych 
krajów. Tam kultura na drogach 
stoi o niebotycznym poziomie. 
Oni tą kulturę nabywają  jak to 
się mówi z mlekiem matki. A u 
nas ba…, nawet same propozycje 
tego typu odbierane są jako…
napaść na kościół, a nie interes 
czysto ludzki. A gdzie są analitycy 
od bieżących kwestii nie tylko w 
sferze ekonomicznej. Kultura by-
cia , na co dzień skutkuje kulturą  

na drodze. Dziś za skrobankę 
można otrzymać drakoński wy-
rok, a mordercy „papudze” z Ło-

dzi, co to zabił dwie kobiety koło 
Jezioran od ponad czterech mie-
sięcy  nie przedstawiono nawet 
zarzutów. Szydząc sobie z zabi-
tych kobiet okazał poziom swojej 
kultury. I taki poziom reprezentu-
je on jako przedstawiciel wymiaru 
sprawiedliwości. I co ? Gdzie jest 
Krajowa Rada adwokacka ? Ko-
deks etyki zawodowej ? A gdzie 
jest wszystko wiedzący piszczel 
od wymiaru sprawiedliwości ?. 
Czyżby zafunkcjonowała tu zasa-
da co wolno wojewodzie to nie 
tobie…  panie podczaszy. I co ?? 
Pluj komuś w oczy, a on twierdzi, 
że, deszcz pada… 
  Wydawać by się mogło, ze 
moralność, kultura, winne być 
kształtowane na bazie doznań 
historycznych, wymogów społecz-
nych, pozytywnych przykładów 
już zaszłych. Dziś to wszystko 
ulega dziwnej reinkarnacji w za-

leżności od przynależności partyj-
nej. Zięć kosmonauty Rysiu  czar-
niawy zrobił przekręt na 100 tyś. 
Euro jeżdżąc jako europoseł do 
Brukseli z Jasła kabrioletem tam 
i na zad nawet zimą. Ponoć tro-
chę zwrócił (wyrównanie wyrzą-

dzonej szkody nie wyłącza odpo-
wiedzialności karnej może jedynie 
wpłynąć na jej wymiar). A on na-
dal łga, twierdził, że to jego asy-
stenci podpisywali kwity na wyłu-
dzanie kasy. Obecnie wyszło szy-
dło, że jednak to on czynił i Co?? 
A no nic, deszcz pada….  

 A tak przy okazji ta woda 
świecona co to ją mamy w nad-
miarze też nas sakramencko 
kosztuje. Nie będę wyliczał prze-
krętów ministranta plasteliny od 
kultury co to maślakowi sypie 
kasę jak kwiatki na procesji Bo-
żego Ciała. Pragnę zwrócić uwagę 
jedynie z czego utrzymuje się Ko-
ściół w Polsce? Okazuje się, że 
jedną z głównych życiodajnych 
kroplówek dla tej instytucji jest 
F u n d u s z  K o ś c i e l n y . 

„Rzeczpospolita” ujawniła, że w 
2019 roku padł rekord jeśli cho-
dzi o wydatki państwa m.in. na 

składki osób duchownych. Fun-
dusz Kościelny pochłonął 171 

milionów złotych. Co ciekawe, z 
Funduszu do ZUS wpłacono w 

2018 roku aż 147,5 miliona zło-
tych z tych pieniędzy! Oznacza to, 
że dokładnie tyle Polacy dołożyli 
się do emerytur księży. Godna 
przypomnienia jest treść zapisu w 
konstytucji. Jest tam zapis, że 
Polska jest państwem świeckim. 
Ale to tylko zapis . I co ?? A no 
nic,  deszcz pada… 
 
 Skoro urzędnicy tego z gó-
ry, w gonitwie za kasą,  coś mar-
nie nas chronią to może nasze 
wojsko zgodnie z teorią mini-
stranta płaszczyka będzie stało 
na tak wysokim poziomie, że mo-
żemy spokojnie spać (patrz prezes 
wszystkich prezesów dał nam 
przykład jak i kiedy …spać ma-
my ), a nawet Tfu, Tfu możemy 

sami zaatakować np. Łukaszenkę 
i jego zbrojoną na ruską modłę 
armię ( wiadomo, że wg. pisuarów 
jak ruska do słaba). Nie wiem jak 
to się stało, ze tytularny 
zwierzchnik naszych wielkich, 
polskich sił zbrojnych długopisem 
zwany,  tak na prawdę ma guzik 
do powiedzenia nie tylko w kwe-
stii strategii obronno–bojowych, 
ale nawet w kwestii wyposażenia 
w dubeltówki, proce i coś tam 
jeszcze służące do zabijania. Lo-

tem błyskawicy obiegła nas infor-
macja, że prezesiuniowi spodoba-
ły się „amreykanckie” abramsy i 

zamierza obstalować ich kilka 
sztuk za 23 mld złotych, oczywi-
ście poza plecami wspomnianego 
długopisa, a nawet wymaganych 
przetargów publicznych. I co ? A 
no nic. Mamy „germańskie” leo-
pardy II, sowiecko-polskie T- 72 i 
będziemy mieli jeszcze abramsy 
(końcówka banderoli jeszcze tajna 
ale araby mogą nam jakiś z odzy-
sku szmelc udostępnić). Podzi-
wiać jedynie będzie można zdol-
ności lingwistyczne serwisantów 
tegoż sprzętu. Muszą być to poli-
gloci, aby znać nazewnictwa tych 
cyngli, spustów i innych wichaj-
strów i przyrządów do eliminowa-
nia siły żywej przeciwnika (czytaj 
do zabijania) w trzech językach. Z 
planowanej 200 tysięcznej armii 
w tym  Volkssturm - WOT- y czy 
jakoś tak, mamy na razie 100 tyś 
siły żywej, a ochotników coraz 
mniej pomimo przyznawanej z 

dnia na dzień coraz większej ka-
sy. Nie wnikając w kwestie ilo-
ściowo- jakościowe opisanej 
„armiji” zastanawiam się nad 
kosztami tej groteski. Z roku na 
rok koszty niebagatelnie rosną. A 
co ?! Stać nas nawet na utrzyma-

nie poganiaczy bydła, którzy tak 
na prawdę są u nas jak na wcza-
sach na dodatek za nasze pienią-
dze. Przypomnę tylko, ze Leszek 
W. niekiedy złośliwie Bolkiem 
nazywany pogonił ruskich z Pol-
ski i za to wychwalano go pod 
niebiosa, a teraz kolejny raz spro-
wadziliśmy sobie pseudo pomoc-
ników. A przecież 1230 roku ksią-
żę mazowiecki Konrad I sprowa-
dził Krzyżaków niby to do pomo-
cy, aby dowalić poganom i co? 
Wyszliśmy na tym, jak Zabłocki 
na mydle, lecz oni mieli chociaż 
krzyże na płaszczach. Kasy brak, 
a marzą się nam na dodatek jesz-
cze dwie fregaty (okręty podwod-
ne wynajmiemy od krajów skan-

(Ciąg dalszy ze strony 21) 

(Ciąg dalszy na stronie 23) 
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dynawskich) i… huzia na moska-
la. I co? Kto nam coś zrobi?. Bym 
zapomniał. Od Turków nabyliśmy 
drony, jednak znając życie 
(zwłaszcza po aferze z pegazusem) 
manipulując nimi w powietrzu 
cały świat będzie miał stosowne 
informacje, a my tylko wtedy jak 
nam Turcy coś skapną. I co? a no 
nic zwarci i gotowi. A no deszcz 
pada….. 
 

 Można było by bez liku 
wyliczać wiele takich durnowa-
tych poczynań. Ktoś tam kiedyś 

powiedział, że historia jest matką 
życia w naszym wydaniu nie ma 
to znaczenia. To nawiedzeni 
pseudo historycy z namaszczania 
słusznej „wadzy” przedstawiają 
naszą narodową tragedię pt. Po-
wstanie Warszawskie jako nasz 
sukces, jako nasz godny naślado-
wania zryw narodowy. To oni sta-
wiają jako przykład dla młodych 
lud z i  i ch  p op r z ed n ik ów  
(rówieśników), którzy kierując się 
patriotyzmem walczyli z goliatem, 
z góry zdani na porażkę. Sam 
Władysław Anders (ten od białego 
konia) wnioskował o postawienie 
dowództwa powstania pod sąd za 
zbrodnie na 200 tyś podległych 
ludziach. Takimi wzorcami fasze-
rowani są obecnie narodowcy, 
członkowie ONR-u a nawet kibo-
le. Czy sam fakt wywołania po-
wstania jest przykładem do na-
śladownictwa ?. A czy takimi wąt-

pliwej jakości wzorcami nie są 
aby żołnierze przeklęci ? . Z jed-
nej strony są to ludzie niekiedy 
kierujący się patriotyzmem, po-
świeceniem dla Kraju, lecz rów-
nież byli zwykli bandyci, rabusie, 
którzy pod płaszczykiem walki z 

komuną (jak wtedy była komu-
na?) mordowali, rabowali. Takie 
uogólnienie dzieje się z wielką 
szkodą dla ludzi faktycznie zasłu-
żonych, lecz w celu klasycznych 
rozgrywek politycznych wszyst-
kich wrzucono w jeden worek. A 
przecież „wadza” ma swoje UB/
SB/NKWD itd. w postaci Instytu-
tu nienawiści narodowej. No tak 
ale tam są ludzie, nawet  bez wy-
ksztalcenia jak niejaki Wyszkow-
ski (aby mógł pracować zmienio-
na ustawę). Ale jest lojalny.  Tam 
prawda mija się z rzeczywistością. 
Monografia A. Walentynowicz 
ikony „Solidarności” napisana 
została przez dyplomowanego 
naukowca IPN-u Cenckiewicza 
całkowicie zakłamana,  zafałszo-

wana. Została napisana nowa 
autentyczna biografia autorstwa 
Doroty Karas i Marka Sterlinga 
(nie z IPN-u) ukazująca rzeczywi-
ste losy bohaterki. Okazuje się, że 
ten pożal się Boże specjalista od 
współczesnej historii nie miał 
pojęcia o czym pisze, jest to kom-
promitacja jego i firmy, którą re-
prezentuje. A nie jest to odosob-
niony przypadek. I co warto było 
by wyciągnąć z tego wnioski? Po 

co ? A no nic, deszcz pada…. 
 Nie jest więc zaskoczeniem, 
że zdaniem nowej słusznej 
„wadzy: nie musimy się martwić o 
życie doczesne, w ostateczności 
możemy nawet jak kasy zabrak-
nie wypowiedzieć trzecią wojnę  
(warto odrobinę z tą wojną pocze-
kać, aż kupimy   w ramach 
„intratnego biznesu”(?) od poga-
niaczy bydła ichnie tanki). Szko-
da tylko, że skutkiem tego zidio-
cenia następuje w dużym stopniu 
nieodwracalne wykańczanie nor-

malnej historii, kultury, moralno-
ści. Tak, tylko my to widzimy, 
bowiem ministrant od czarowania 
mięsem pedagogicznym twierdzi, 
że: „Jesteśmy gotowi , aby odzy-
skiwać pokolenie nieświadomych 
młodych Polaków”. On liczy na to 

że odzyska młode pokolenie za 
pomocą zwiększonej liczby godzin 
nauczania religii, nie nauczania o 
religii lecz totalnej indoktrynacji. 
On zapomina, że nasza młodzież 
jak właśnie wynika to z naszych 
doświadczeń historycznych nigdy, 
ale to nigdy młode polskie pokole-
nia nie poddawały się łatwo ja-
kiejkolwiek totalnej presji. I na to 
właśnie liczę, mając nadzieję, że 
młodzi ludzie nie będą kierować 
się dualistycznymi ideałami ży-
ciowymi: żarło i tarło, co w wyda-
niu KK brzmi: żyjcie i rozmnażaj-
cie się. I co ? Ano nic deszcz, pa-
da…. 
 

Bohdan Makowski  
.s. Władysława  

PS.  
 Przypomina mi się taka 
historia. Na początku XVI wieku 
po nepotycznych poczynaniach 
nie tylko kardynałów, a nawet 
Papieży, a na dodatek  wystąpie-
niach Lutra oddolnie zaczęto wo-
łać o sobór powszechny,  jednak 
polityka papieska (przede wszyst-
kim Klemensa VII) polegała na 
zwlekaniu i powoływaniu się na 
niektóre, niby to obiektywne 
trudności, co w efekcie prowadzi-
ło do trwającego ponad dwa dzie-
sięciolecia impasu (skąd my to 
znamy)?. Suma summarum Paweł 

III, zwołuje początkowo sobór w 

Mantui w 1537 r., który zakoń-
czył się w Trydencie za pontyfika-
tu papieża Piusa IV w 1563 roku. 
Wydano wtedy różnej maści de-
krety. Jednymi z ważniejszych 
były: zakaz nepotyzmu – obsadza-
nia stanowisk kościelnych przez 
krewnych kleru i potępiono nauki 
Marcina Lutra. Zmianom zapo-
czątkowanym przez Sobór Try-
dencki towarzyszył wewnętrzny i 
zewnętrzny ruch naprawy i odno-
wy Kościoła i władz świeckich. 
Zmiany te trwały blisko dwa stu-
lecia i miały obejmować stopnio-
w o  b i s k u -
pów, księży, zakonników, a także 
poszczególnych władców i lud-
ność krajów. Jednak jak w życiu 
bywa na nic się one zdały. Wspo-
minając powyższe kwestie mam 
wrażenie, że kolejny raz po bez 
mała 500 latach niektórzy doszli 
(moim zdaniem do słusznego 
wniosku), iż należy  zastosować 
odrobinę samokrytycyzmu. Za-
częto dużo i głośno nawoływać o 

nepotyzmie w gronie obecnej 
„wadzy”. Jednak o! zgrozo nie 
trzeba było czekać 200 lat, bo-

wiem zaledwie po upływie roku 
temat ten został zapomniany, 
tradycyjnie zamieciony pod dy-
wan i rady nadzorcze spółek 
skarbu państwa dalej mają się 
dobrze po jedynie kosmetycznych 
przetasowaniach. I co ? Ano nic ! 
Deszcz pada…. 

(Ciąg dalszy ze strony 22) 
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P 
rzed świętami (23 grudnia 
2021 - taki swoisty prezent 
gwiazdkowy) otrzymałem 

powiastkę tak na prawdę nie wia-

domo z jakiej firmy (patrz ksero 
dokumentu) z której wynika jed-
noznacznie, ze rozwiązana jest ze 

mną jednostronnie umowa ubez-
pieczenia grupowego. Jako przy-
czynę podano mój wiek, który 
mam tj. 70 lat życia na tym pado-
le, a głównie przekroczenie limitu 
5 % osób „powyżej wieku” ??!!. Co 
prawda w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczeń (OWU) są ogranicze-
nia w kwestii wieku ubezpieczo-
nego i ubezpieczanie nadal może 
funkcjonować do 76 roku, lecz 
jest haczyk: nie może być więcej 
niż 5 % „przekraczających wiek”. 
 I w tym momencie odzywa 
się tzw. syndrom przetrwania a 
raczej braku sprawiedliwości spo-
łecznej. Osiągając nieuchronnie, 
acz nie nachalnie  zbilżający się 
przełomowy 70-ciuo letni wiek 
życia zostajemy przekwalifikowa-
ni na inną grupę społeczną. Deli-
katne ujmując stajemy się mniej 
wartościowi. Po prostu wielu fir-
mom, a ubezpieczeniowym 

zwłaszcza nie opłaca się w nas 
inwestować. No chyba że, a są-
dzę, że im na tym właśnie zależy 
stajemy si ę kolejny raz tą wy-
baczcie za określenie dojną kro-
wą. Podobnie dotyczy to publicz-
nej służby zdrowie, gdzie to przy 

rożnej maści zabiegach nie decy-
duje przyczyna choroby, a wiek 
pacjenta. Z czego to wnika moje 
te niegrzeczne określenie, a no z 
prostej zasady.  
 Zgodnie zawartą w piśmie 
informacją o możliwości kontynu-
acji ubezpieczenia i w celu zacho-
wania ciągłości , ble, ble itd. uda-
łem się do PZU w moim mieście. 
Uprzejma skądinąd paniusia roz-
toczyła przede mną wachlarz 
możliwości ubezpieczeniowych, 
lecz znowu te cholerne „ale” uza-
leżnione jest od ceny, kwoty 
składki ubezpieczeniowej. Po wie-
lu analizach kalkulacjach za kwo-
tę wyższą niż dotychczasowej 
opłaty  miesięcznej ubezpieczony 
zostałem jedynie na 10,000 zł na 

wypadek śmierci i NW na wypa-
dek śmierci spowodowanej nie-
szczęśliwym wypadkiem. Jak 
mnie ktoś trzaśnie samochodem 

lub rowerem i „zejdę” to moja żo-
na ma dostać 20,000 zł. Gorzej 
jak ja jadąc samochodem spowo-

duję z mojej winy wypadek i 
„zejdę” to dostane tylko 10.000 zł. 
Bo ubezpieczanie  nie obejmuje 
przypadków kiedy to do mojego 
„zejścia” z tego padołu sam się 
przyczyniłem chociażby nie 
umyślnie. (czytaj wspomniany 
wypadek samochodowy z mojej 
winy).  
 Przyznam się Państwu, że 
w moim odczuciu i tu nie chodzi 
nawet o mamonę uwidacznia się 
pazerność firm funkcjonujących 
na, podkreślę to jeszcze raz, na 
środowisku emeryckim. A zwłasz-
cza ubezpieczeniowe. W poprzed-

nim wariancie ubezpieczenia mia-
łem możliwość chociaż częściowe-
go zwrotu medykamentów, a na-
wet kosztów leczenia tu tego nie 
ma. Wiadomo, starszy człowiek 
częściej korzysta ze szpitali, aptek 
i ostatecznie z cmentarza, to po 
co na niego wydawać kasę. ???  
Najbardziej wkurza mnie fakt 

kiedy to słyszę jaki to fantastycz-
ny parasol ochronny obecna 
słuszna niby to „wadza” roztoczy-

ła nad nami, emerytami w ra-
mach programów 500 ileś tam 
plus. No tak, ale dotyczy to tylko 
do 70 roku życia, a reszta ? Nie-
strzeżone przejścia i przejazdy 
kolejowe, koronawirus, zawały od 
oglądania i słuchania durnowa-
tych wywodów polityków i  inne 
rozrywki nam sprawiane za nich 
nas załatwią. 
Cierpliwości.  
 

Bohdan Makowski  

s. Władysława.  

Boląca rzeczywistość.  
Jako jeszcze nie doszczętnie zramolały emeryt funkcjonujący w 
ramach SEiRP ubezpieczony byłem w Programie SEiRP 2019. I 
życie na przekór politykom i tej zarazy powinno toczyć się dalej. 
No tak powinno się toczyć, lecz jest to nasze polskie „ale”.  

Bohdan Makowski 
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 LIST OTWARTY DO PREMIERA MORAWIECKIEGO 
 

 
Warszawa, 11.01.2022 r. 

 
Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 
Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa 
LIST OTWARTY 

 

Szanowny Panie Premierze 
 
W imieniu emerytów i rencistów służb mundurowych zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych Rzeczypospolitej Polskiej wyrażamy stanowczy protest z powodu niewłaściwego ich potraktowania 

przez podległych Panu urzędników. To podlegli Panu urzędnicy nieprofesjonalnie przygotowali przepisy 
„Nowego Ładu”.   
 
Jako ich najwyższy przełożony ponosi Pan osobistą odpowiedzialność za ten stan rzeczy. 
 
Ten brak profesjonalizmu skutkuje tym, że bez porządnie skonsultowanej i przygotowanej reformy oraz bez 
jakichkolwiek wyjaśnień, emerytury wielu żołnierzy i funkcjonariuszy, w styczniu 2022 r, zostały obniżone. 
Domagamy się szybkiego naprawienia popełnionych błędów i przywrócenia stanu pobieranych świadczeń 
przez emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy. 
 

Czarę goryczy dopełnia fakt, że rząd potrafi przyznać się do błędu w przypadku zaniżenia wynagrodzeń dla 
nauczycieli oraz żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, ale nie zauważa emerytów i rencistów 
mundurowych. Żołnierze i funkcjonariusze przez lata stali na straży niepodległości naszej Ojczyzny oraz 
strzegli spokoju i bezpieczeństwa obywateli. Czym sobie zasłużyli na takie potraktowanie? Wielu z nich ma 
słuszne poczucie krzywdy wyrządzonej przez władzę. Nie będziemy cytować słów oburzenia, które napływają 
do Zarządu Federacji oraz zarządów stowarzyszeń członkowskich. Takie postępowanie władzy to sygnał 
ostrzegawczy dla obecnie pełniących służbę, że w przyszłości mogą zostać potraktowani w podobny sposób. 
Przestrzeganie zasad zaopatrzenia emerytalnego jest podstawą zaufania do państwa i jego wiarygodności. 
 
Po wejściu w życie tych kuriozalnych przepisów wielu z emerytów mundurowych kieruje na adres organów 
emerytalno-rentowych (WBE, ZER MSWiA, BE SW) słowa protestu i żądania zwrotu bezprawnie potrąco-
nych kwot. Za błędy Pańskich urzędników obwiniani są  ich dyrektorzy. To nie dyrektorzy organów emery-
talno-rentowych powinni się tłumaczyć, tylko Pan. Pańskie przeprosiny niczego nie załatwiają, słowa są 
ulotne i ulegają szybkiej dewaluacji, a poczucie doznanej krzywdy i niesprawiedliwości długo pozostaje w 
pamięci. 
 
Szanowny Panie Premierze 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 2 stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pań-
stwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Do zasad demokratycznego pań-
stwa prawnego należy zasada przyzwoitej legislacji oraz zasada zaufania obywatela do państwa i stanowio-

nego przez nie prawa. 
 
Zasada przyzwoitej legislacji nakazuje formułowanie przepisów w sposób zrozumiały i zachowania odpo-
wiedniej vacatio legis.  Reakcje, nie tylko „zwykłych” obywateli, ale i urzędników urzędów skarbowych oraz 
księgowych jednoznacznie wskazują, że przepisy wprowadzające „Nowy Ład” zostały przygotowane nieprofe-
sjonalnie i budzą wiele wątpliwości. Ustawa podatkowa, która wkracza w sferę własności obywatela, sferę 

chronioną konstytucyjnie (vide: art. 64 Konstytucji) powinna być szczególnie starannie przygotowana. Nie-
stety, podlegli Panu urzędnicy mają za nic przestrzeganie tej zasady. 
 
Nie wdając się w dyskusję nad konstytucyjnością przepisów wprowadzających „Nowy Ład” domagamy się 
zaprzestania ingerowania w prawo własności, respektowania praw nabytych oraz równości w życiu społecz-
nym. Oczekujemy szybkiego naprawienia błędów oraz szerokiej akcji wyjaśniającej pozwalającej usunięcie 
skutków zaistniałego bałaganu prawnego. 
 
Obywatele nie mogą płacić za błędy władzy. 

 
Z poważaniem 

Za Zarząd FSSM RP 
Wiceprzewodniczący 

płk dypl. w st. spocz. Henryk Budzyński 
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S 
prawdzanie mieszkania, któ-
re chcemy kupić, należy za-

cząć od obejrzenia jego księgi 
wieczystej. Można to zrobić przez 
internet, wystarczy znać numer 

księgi. W serwisie internetowym 
Ministerstwa Sprawiedliwości 
można przeglądać księgi wieczyste 
bez wychodzenia z domu. 
 
KSIĘGA WIECZYSTA 

 W dziale II znajdziemy infor-
macje o tym, do kogo nierucho-
mość należy. To pozwoli spraw-
dzić, czy zawieramy transakcję z 
właścicielem, i to wyłącznym, bo 
może się okazać, że mamy do czy-
nienia ze współwłasnością i kupi-
my zaledwie udział, a nie całą nie-
ruchomość. W dziale III znajdują 
się wpisy dotyczące praw i rosz-
czeń, np. zajęć komorniczych, słu-
żebności, dożywocia, a w dziale IV 
- ustanowionych hipotek. Kredyt 
bankowy zabezpieczony hipoteką 
to najczęstsza sytuacja. Oznacza 
tyle, że sprzedający- sam kupując 
mieszkanie - wsparł się kredytem 
hipotecznym. Czasem zdarza się 

tak, że dług już został spłacony, 
ale hipoteka nie została wykreślo-
na z księgi. Wtedy potrzebne bę-
dzie oświadczenie banku zezwala-
jące na wykreślenie hipoteki wraz 
ze wszystkimi odnoszącymi się do 
niej wpisami. Właściciel nierucho-

mości powinien złożyć do sądu 
wieczystoksięgowego wniosek o 
wpis w księdze wieczystej. 
 
Uwaga!  

 Tytuł wniosku jest mylący 
(sugeruje jedynie wpisy, a nie wy-
kreślenia hipotek), ale w jego tre-
ści należy zawrzeć żądanie wykre-
ślenia hipoteki oraz dołączyć 
oświadczenie banku, który zezwa-
la na tę czynność. 
 
HIPOTEKA BANKOWA 

 Trzeba wiedzieć, że wpisy w 
księdze wieczystej obciążają nieru-
chomość, a nie jej właściciela. 
Oznacza to tyle, że kupując miesz-
kanie z obciążoną hipoteką, ryzy-
kujemy, że jeżeli poprzedni właści-

ciel nie spłaci kredytu, bank bę-
dzie mógł dochodzić swoich rosz-

czeń z naszej nieruchomości. W 
naszym interesie jako nowych 
właścicieli domu, mieszkania czy 

działki jest dopilnowanie tego, by 
dług poprzednika został całkowicie 
spłacony. 
 
 Jeżeli kupujemy mieszkanie 
za gotówkę, wystarczy zażądać od 
sprzedającego przedstawienia in-
formacji z banku, ile wynosi obec-
ne zadłużenie (razem z prowizją za 
przedterminową spłatę), oraz zgo-
dy na wykreślenie hipoteki po cał-
kowitej spłacie kredytu. W umowie 
sprzedaży notariusz podzieli kwotę 
ceny na dwie części: jedną płatną 
przelewem na konto banku kredy-
tobiorcy, drugą płatną (przelewem 
lub w gotówce) sprzedającemu. Po 
zaksięgowaniu wpłaty bank wyda 
oświadczenie zwalniające hipote-
kę, a my - jako nowy właściciel - 
będziemy mogli złożyć do sądu 
wieczystoksięgowego wniosek o jej 
wykreślenie. Opłata wynosi 100 zł 
od hipoteki, co oznacza, że w przy-

padku gdy ustanowiono podwójne 
zabezpieczenie w postaci hipoteki 
umownej i kaucyjnej, opłata wy-
niesie 200 zł. 
 
 Opłatę można uiścić za po-
mocą znaków sądowych, opłacić w 

kasie sądu lub przelewem na ra-
chunek (wówczas do wniosku mu-
simy załączyć potwierdzenie wyko-
nania przelewu). Należy się upew-
nić, czy kwota kredytu do spłaty 
nie przewyższa wartości mieszka-
nia. Jest to częsty problem przy 
kredytach udzielonych w walucie 
obcej, np. we frankach szwajcar-
skich. W takiej sytuacji sprzedają-
cy powinien spłacić taką część 
kwoty kredytu, by do spłaty pozo-
stała cena równa lub niższa war-
tości mieszkania. 
 
Uwaga!  

 Jeżeli kupujemy mieszkanie 
na kredyt, nasz bank będzie chciał 
mieć pewność, że jego wierzytel-
ność znajdzie się na pierwszym 

miejscu w księdze wieczystej, a 
hipoteka poprzednika zostanie 
wykreślona. W umowie kredytowej 
z bankiem zostanie określony ter-
min, w jakim mamy dostarczyć 
zaświadczenie, że księga wieczysta 
nieruchomości jest już „czysta”. 
Zwykle do czasu wpisu naszej hi-

poteki będziemy płacić podwyższo-
ną ratę kredytu. 
 
INNI WIERZYCIELE 

  Nie tylko bank może być 
wierzycielem hipotecznym wpisa-
nym do księgi wieczystej. Mogą 
nim być także np. firmy pożyczko-
we czy lombardy. 
 
Przykład.  

 Małżonkowie Ewa i Dariusz 
chcieli kupić mieszkanie. Gdy po 
długich poszukiwaniach znaleźli 
takie, które im odpowiadało, oka-
zało się, że jest zadłużone. W dzia-
le IV księgi wieczystej lokalu była 
wpisana hipoteka umowna zwykła 
w kwocie 100 tys, zł tytułem za-
bezpieczenia spłaty pożyczki, któ-
rej termin zwrotu minął rok temu. 
Hipoteka została wpisana na rzecz 
spółki prowadzącej lombardy. Ewa 
i Dariusz już mieli się wycofać z 
transakcji, gdy właściciel zapropo-
nował rozwiązanie, które pozwoli-
łoby parze kupić mieszkanie bez 

długu. Strony transakcji zawarły 
notarialną umowę przedwstępną, 
w której uczestniczył także przed-
stawiciel firmy pożyczkowej. Ewa i 
Dariusz wpłacili zadatek, który w 
całości pokrył zadłużenie z tytułu 
pożyczki oraz inne roszczenia cią-

żące na sprzedającym. Firma po-
życzkowa przygotowała dokumen-
ty pozwalające na wykreślenie 
wpisu z działu IV księgi wieczystej. 
Wniosek o wpis (wykreślenie) bę-
dzie mogła złożyć osoba sprzedają-
ca lub - na podstawie pełnomoc-
nictwa - nabywcy. Gdy sprzedają-
cy przedstawi dokumenty świad-
czące o tym, że nieruchomość nie 
ma żadnych zaległości, a księga 
będzie „czysta” - można z czystym 
sumieniem zawrzeć umowę przy-
rzeczoną, czyli umowę sprzedaży 
nieruchomości, przenoszącą wła-
sność mieszkania na Ewę i Dariu-
sza. 
 
 

(Ciąg dalszy na stronie 27) 

NIERUCHOMOŚCI 

Jak bezpiecznie kupić zadłużone mieszkanie 
Dzisiejsze Wydanie Wyborcza.pl  

W kupowaniu zadłużonych nieruchomości nie ma nic złego, o ile ma-
my pewność, że pieniądze z transakcji pójdą na spłatę długów, wie-
rzyciel wykreśli ciążącą na lokalu hipotekę, a w mieszkaniu nie zo-
stanie żaden niechciany lokator. 

Katarzyna Klukowska, Wyborcza z dn. 19.01.2022 r. 

https://czytnik.wyborcza.pl/reader;GW_CZYT=3B77367B6361CC171704E98B7F5B8AC6.czytnik-wpl33#DGW_WAW/DGWRP/8
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HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

  O ile bank informuje kredy-
tobiorcę, że zabezpieczy swoją wie-
rzytelność hipoteką (hipoteka 
umowna), o tyle ZUS czy urząd 
skarbowy mogą ustanowić hipote-
kę na podstawie wydanej przez 
jeden z tych organów decyzji. Jeśli 
właściciel mieszkania ma w tych 
instytucjach zaległości, musi się 
liczyć z tym, że w księdze wieczy-
stej nieruchomości może pojawić 

się wpis o ustanowieniu hipoteki 
przymusowej. Decyzja jest dorę-
czana właścicielowi nieruchomo-

ści, ale niejednokrotnie zdarza się, 
że otrzymuje on ją już po dokona-
niu wpisu w księdze wieczystej. 
Jeśli wysokość zadłużenia jest 
wyższa niż wartość mieszkania, 
należy zrezygnować z zakupu ta-
kiej nieruchomości. W przeciwnym 
razie wierzyciele poprzednika mo-
gą egzekwować swoje wierzytelno-
ści z nieruchomości, nie zważając, 
że ma ona już nowego właściciela. 
By uwolnić nieruchomość z obcią-
żenia hipotecznego, można podpi-
sać umowę przedwstępną w for-
mie aktu notarialnego i wpłacić 
zadatek, z którego sprzedający w 
zakreślonym mu terminie zobo-
wiąże się uregulować długi. Może-
my również sami spłacić zadłuże-
nie, pod warunkiem że sprzedają-
cy dostarczy zaświadczenie o wy-
sokości zadłużenia, numerze kon-
ta wierzycieli i ich zgodę na wykre-
ślenie hipoteki po całkowitej spła-

cie zaległości. Tę kwotę potrącimy 
sobie z ostatecznej ceny zakupu, 
którą przekażemy na rzecz sprze-
dającego. 
 
Uwaga!  

 Sytuacja może się skompli-

kować, gdy kupujemy mieszkanie 
na kredyt. Większość banków jest 
podejrzliwa, gdy widzi wpisy hipo-
tek przymusowych albo ostrzeże-
nia o wszczęciu egzekucji komor-
niczej. Każdy bank rozpatruje ta-
kie sytuacje indywidualnie i ma 
własne procedury. 
 
Z LICYTACJI KOMORNICZEJ 

  W serwisie internetowym 
Krajowej Rady Komorniczej można 
znaleźć dziesiątki ogłoszeń o licy-

tacjach nieruchomości zajętych 
przez komorników za długi. 
 
 Obwieszczenia można też 
znaleźć w prasie, na tablicach są-
dów i urzędów miast. Do licytacji 
może przystąpić każdy (z wyjąt-
kiem dłużnika i komornika oraz 
ich krewnych). Udział w licytacji 
zaczyna się od wpłaty rękojmi, 
która wynosi 10 proc. sumy osza-
cowania. 
 

 Przetarg odbywa się na sali 
rozpraw, prowadzi go komornik. 
Informuje, co jest przedmiotem 

przetargu, podaje cenę wywoław-
czą, wymienia nazwiska licytan-
tów. Jeżeli w ostatniej chwili za-
szły jakieś zmiany w oszacowaniu 
nieruchomości, komornik musi o 
nich poinformować. Przetarg od-
bywa się ustnie. Minimalne postą-
pienie, czyli przebicie ceny, to nie 
mniej niż 1 proc. ceny wywoław-
czej (z zaokrągleniem wzwyż do 
pełnych złotych). Jeśli więc cena 
wywoławcza to 100 tys. zł, mini-
malne postąpienie to 1 tys. zł. 
 
Uwaga!  

 Aż do momentu zamknięcia 
przetargu dłużnik może spłacić 
swoje zadłużenie. Może nawet 
wejść na salę, gdzie trwa licytacja, 
i oświadczyć, że zebrał potrzebne 
pieniądze. Wtedy licytacja nie do-
chodzi do skutku. 
 
 Gdy postąpienia ustają, 

komornik zamyka przetarg. Wy-
mienia nazwisko oferenta, który 
dał najwięcej, i kwotę, którą wyli-
cytował. Licytantom, którzy nie 
wygrali, rękojmia jest zwracana. 
 
 Żeby licytacja się odbyła, 

wystarczy jeden oferent. 
 
 Jeśli w czasie pierwszej licy-
tacji (cena wywoławcza to 3/4 
sumy oszacowania) nie znalazł się 
kupiec, komornik ogłasza drugą 
licytację (cena wywoławcza to 2/3 
sumy oszacowania). Trzeciej już 
nie ma. Wierzyciel może przejąć 
nieruchomość za 2/3 ceny (lub 
wyższą) albo komornik umorzy 
egzekucję. 
 

 Na tym kończy się rola ko-
mornika. Teraz do gry wchodzi 
sąd. To on wydaje postanowienie o 
przybiciu. To jeszcze nie jest naby-
cie. Gdy postanowienie o przybiciu 
się uprawomocni, licytant ma dwa 
tygodnie na zapłatę. Dopiero gdy 
pieniądze trafią do depozytu sądu, 
ten wyda postanowienie o przysą-
dzeniu własności nieruchomości. 
 
 Po jego uprawomocnie-
niu licytant musi wystąpić do 

sądu o wydanie postanowienia 
z klauzulą prawomocności. 
Tylko takie postanowienie daje 

uprawnienie, by wpisać się do 
księgi wieczystej nieruchomo-
ści i złożyć wniosek o wykreśle-
nie hipoteki. 
 
UWAGA, LOKATOR 

 Przepisy nie zabraniają 
wszczęcia egzekucji mieszkania, w 
którym nadal mieszka lokator. 
Jeśli nabywca zdecyduje się kupić 
taką nieruchomość, powinien wie-
dzieć, że eksmisja lokatora stanie 
się jego wyłącznym problemem. 
Pół biedy, gdy lokator ma się do-
kąd wyprowadzić. Gorzej, gdy nie 
ma się gdzie podziać. Wtedy pozo-
staje długa, uciążliwa i kosztowna 
procedura eksmisyjna. Należy pa-
miętać, że w Polsce nie ma eksmi-
sji na bruk, tj. bez zapewnienia 
lokalu zastępczego, a także że nie 
wszystkich można eksmitować 
(np. kobiet w ciąży, osób niepełno-
prawnych, rencistów i emerytów), 

chyba że gmina zapewni takiej 
osobie lokal socjalny. 
 
Długi w spółdzielni lub wspólnocie 

 Jeśli sprzedający ma zale-
głości w opłatach czynszowych, 
powinien dostarczyć zaświadcze-

nie, ile wynosi dług. Może go spła-
cić z zadatku, chyba że kwota jest 
duża. Wtedy w akcie notarialnym 
pojawi się zapis, że zobowiązuje-
my się spłacić zadłużenie po-
przednika, a cena sprzedaży zo-
stanie o tę kwotę obniżona. 
 

Konsultacja prawna: adwokat Ma-
rzena Świeczkowska-Wójcikowska 
  
Katarzyna Klukowska 
Gazeta Wyborcza 

(Ciąg dalszy ze strony 26) 
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N 
ieruchomości, podobnie 
jak inne składniki mająt-

k u ,  p o d l e g a -
ją dziedziczeniu – ustawowe-
mu lub na mocy testamentu. Jest 
jeden istotny warunek – muszą 
być naszą własnością. Nie można 
przekazać spadkobiercom miesz-
kania, którego jest się najemcą. I 
to niezależnie od tego, kto udo-
stępnił lokal: gmina, zakład pracy 
czy spółdzielnia. 
1. Mieszkanie komunalne  
należy do gminy 

Nie można przekazać w spadku 
mieszkania komunalnego. – Dzie-
dziczenie mieszkania komunalne-
go nie jest możliwe, ponieważ lo-
katorzy takich lokali nie są ich 
prawnymi właścicielami. W przy-
padku gdy osoba zajmująca 
mieszkanie komunalne umiera, 
pozostaje ono nieruchomością 
należącą do gminy. Nie ma zatem 
możliwości przekazania tego typu 
lokalu w spadku – wyjaśnia ad-

wokat Anna Plebanek-Liro z kan-
celarii Krakowscy Adwokaci. 
2. Kto może nadal mieszkać  
w lokalu gminnym 

Rodzina nie zawsze musi opuścić 
lokal komunalny po śmierci głów-
nego najemcy. 

 – Po śmierci najemcy jego 
najbliższe osoby mają prawo do 
kontynuowania najmu mieszka-
nia komunalnego, które wciąż 
pozostaje własnością gminy. Lo-
kum nie musi być automatycznie 
przekazane np. innej rodzinie – 
mówi Anna Plebanek-Liro. Aby 
jednak kontynuacja wynajmu 
mogła nastąpić, trzeba pamiętać 
o kilku istotnych aspektach i 
spełnić określone warunki. 
Najemcą mieszkania komunalne-
go może zostać: 

• małżonek lub dzieci osoby 

zmarłej, 

• osoby uprawnione do otrzymy-

wania świadczeń alimentacyj-
nych od zmarłego, 

• osoby, które pozostawały we 

wspólnym pożyciu ze zmarłym 

najemcą. 
Wymienieni powyżej uprawnieni, 
którzy chcą kontynuować wyna-
jem mieszkania komunalnego, 
muszą do chwili śmierci najemcy 
mieszkać w danym lokalu. W tym 
przypadku niewystarczający oka-
że się np. meldunek w określo-
nym mieszkaniu komunalnym, 
jeśli dana osoba na co dzień żyje 
gdzie indziej. Gminy zwykle bada-
ją tego rodzaju okoliczności, prze-
prowadzając np. wywiad środowi-
skowy – przypomina Anna Pleba-
nek-Liro. 
3. Mieszkanie zakładowe – 
przekazać można  
tylko wykupione 

Mieszkania zakładowe to pozosta-
łość po PRL-u. Budowały je pań-
stwowe firmy, zaspokajając w ten 
sposób potrzeby lokalowe swoich 

pracowników i ich rodzin. Dzisiaj 
ich zasób jest niewielki i sięga, 
według danych GUS, 70 tys. No-
wych powstaje niewiele. W 2019 
roku wybudowano 292 takie lo-
kale. Przedsiębiorstwa udostęp-
niają mieszkania zakładowe pra-
cownikom na zasadzie najmu. 
Niektóre firmy umożliwiają jed-

nak wykup takich nieruchomo-
ści. Ułatwiła to ustawa z 15 grud-
nia 2000 roku. 
 Zgodnie z nią pierwszeń-
stwo przy zakupie mieszkania 
mają najemcy, którzy posiadają 
umowę najmu na czas nieokre-
ślony lub administracyjną decyzję 
o przydziale mieszkania pracow-
niczego. 
Wykupić takie mieszkanie mogą 
też bliscy pracownika lub byłego 
pracownika firmy w sytuacji, gdy 
ten nie zdążył samodzielnie wy-
kupu dokonać. Trzeba jednak 
pamiętać, że lokal zakładowy na-
być można wyłącznie wtedy, gdy 
jego właściciel podejmie decyzję o 

sprzedaży. Nie ma możliwości, by 

najemca wymusił na pracodawcy 
sprzedaż mieszkania. 
 Mieszkan ie  zak łado -
we można odziedziczyć po zmar-
łym tylko wtedy, gdy ten był jego 
właścicielem. Jeśli zmarły doko-
nał przed śmiercią wykupu lokalu 
zakładowego, nieruchomość 
odziedziczą najbliżsi lub osoby 
wskazane w testamencie. Jeśli 

zmarły nie był właścicielem 
mieszkania zakładowego (nie wy-
kupił go), wówczas najbliżsi: mał-

żonek, zstępni (dzieci, wnuki, 
prawnuki), wstępni (rodzice, 
dziadkowie), rodzeństwo, osoba 
przysposabiająca albo przez loka-
tora przysposobiona czy osoba 
pozostająca we wspólnym gospo-
darstwie domowym (np. konkubi-
na czy konkubent) mogą nadal je 
najmować lub wykupić, jeśli pra-
codawca to umożliwi. 
4. Spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu mieszkalnego nie 
podlega dziedziczeniu, ale... 

W przypadku spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego lokator nie jest właścicie-
lem mieszkania. Spółdzielnia 
mieszkaniowa przekazuje należą-
ce do niej lokale członkom spół-
dzielni, ale pozostaje ich właści-
cielem i zarządcą. Aby korzystać z 
mieszkania lokatorskiego, ko-
nieczne jest wniesienie wkładu 
mieszkaniowego. Czy spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego można odziedzi-
czyć? Spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego 
jest niezbywalne i nie podlega 
dziedziczeniu. Nie oznacza to jed-
nak, że spadkobiercom osoby 

zmarłej, której przysługiwało ta-
kie prawo, nic się nie należy. Gdy 
umiera jeden z małżonków, któ-
rym wspólnie przysługiwało spół-
dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu, prawo to nie wygasa, ale z 
mocy prawa przejmuje je w cało-
ści ten małżonek, który pozostał 
przy życiu – jest to szczególny 
rodzaj następstwa prawnego – 
przypomina Marta Stachowiak, 
aplikant adwokacki z kancelarii 
Stachowiak Kancelaria Adwokac-
ka. Podkreśla, że nie trzeba doko-
nywać w tym celu żadnych czyn-
ności, w szczególności składać 
deklaracji członkowskiej w termi-
nie jednego roku od dnia śmierci 
współmałżonka – taki warunek 

(Ciąg dalszy na stronie 29) 

Dziedziczenie lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielczych 
Mieszkanie w spadku.. Jak odziedziczyć mieszkanie komunalne, zakładowe, spółdzielcze (wyborcza.biz) 

Rozporządzać można tylko tymi nieruchomościami, które są naszą 
własnością. I tylko te podlegają dziedziczeniu. Co zatem z mieszka-
niami zakładowymi, komunalnymi, spółdzielczymi? Sprawdźmy, co 
się z nimi stanie. A więc? 

• czy mieszkanie należące do gminy można przekazać w spadku,  

• jak zapisać bliskim mieszkanie spółdzielcze, 

• co z mieszkaniami zakładowym,  

• jak dziedziczy się hipoteczną własność. 

Justyna Sobolak 

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27704694,dziedziczenie-ustawowe-krok-po-kroku.html?_gl=1*7hemdf*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0RUFMd193Y0I.&_ga=2
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27704694,dziedziczenie-ustawowe-krok-po-kroku.html?_gl=1*7hemdf*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0RUFMd193Y0I.&_ga=2
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26975270,zniszczenie-zaginiecie-ukrycie-testamentu.html?_gl=1*4w1gzr*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0RUFMd193Y0I.&
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27990218,alimenty-jak-wyegzekwowac-pieniadze-nalezace-sie-dziecku.html?_gl=1*3e02iz*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27990218,alimenty-jak-wyegzekwowac-pieniadze-nalezace-sie-dziecku.html?_gl=1*3e02iz*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1
https://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=zakupy#anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,25795307,jak-wykupic-mieszkanie-zakladowe.html?_gl=1*2148y7*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0RUFMd193Y0I.&_ga=2.263
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,25795307,jak-wykupic-mieszkanie-zakladowe.html?_gl=1*2148y7*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOFE3QWFBb1c0RUFMd193Y0I.&_ga=2.263
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,26937741,mieszkanie-w-spadku-czy-lokale-zakladowe-komunalne-i.html?_ga=2.139455546.868423187.1643093551-1314804860.1627060589#S.main_topic_4-K.C-B.1-L.1.maly
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był w poprzednio obowiązującej 
ustawie. 
– Jeżeli spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego 
przysługiwało tylko jednemu z 
małżonków, wówczas pozostałe-
mu przy życiu małżonkowi przy-
sługuje roszczenie o zawarcie 
umowy o ustanowienie spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego. W takiej 
sytuacji, oprócz małżonka, mogą 

ubiegać się o wspomniane prawo 
do lokalu także inne osoby bli-
skie zmarłemu – przypomina 

Marta Stachowiak. 
5. Co z wkładem  
mieszkaniowym? 

Kolejną kwestią związaną ze 
spółdzielczym lokatorskim pra-
wem do lokalu jest wkład miesz-
kaniowy, który podlega dziedzi-
czeniu na zasadach ogólnych. – 
Warto zwrócić uwagę, że jeżeli 
umiera jeden z małżonków, któ-
rym wspólnie przysługiwało lo-
katorskie prawo do lokalu, spad-
kobiercom małżonka zmarłego 
przysługuje wierzytelność tytu-
łem spłaty za wkład mieszkanio-

wy względem drugiego małżon-
ka, któremu przypadło spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, gdyż wkład miesz-
kaniowy nie jest w takim przy-
padku wypłacany przez spół-
dzielnię – podkreśla Marta Sta-
chowiak. 
6. Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 
– własność ograniczona, ale 
dziedziczona 

W spadku można przekazać 

spółdzielcze własnościowe 
mieszkanie. Jest to ograniczone 
prawo rzeczowe uregulowane 

przez ustawę o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Ograniczone, 
bo właścicielem lokalu jest spół-
dzielnia mieszkaniowa, do niej 
też należą części wspólne bu-
dynku oraz grunty. Najczęściej 
takie lokale nie mają założonej 
księgi wieczystej. Osoba, która 
ma spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 
może wynająć mieszkanie czy 
oddać je do bezpłatnego korzy-
stania. Ale jeśli chce zmienić 
przeznaczenie lokalu mieszkal-
nego na lokal użytkowy, musi 

uzyskać zgodę spółdzielni. Spół-
dzielcze własnościowe prawo do 
mieszkania można sprzedać, 
darować, zapisać w testamencie 
lub obciążyć hipoteką. W przy-
padku upadłości lub likwidacji 
spółdzielni, spółdzielcze prawo 
własnościowe przekształca się w 
odrębne prawo własności. 
5. Własność hipoteczna to peł-
na własność nieruchomości 

Własność hipoteczna to potocz-
ne określenie dla odrębnej wła-

sności lokalu. To pełna własność 
nieruchomości wraz z udziałem 
w gruncie i częściach wspól-

nych. Takie mieszkanie musi 
mieć założoną księgę wieczystą i 
może być obciążone hipoteką, 
ale nie musi. Udział w gruncie 
oznacza konieczność płacenia 
podatku od nieruchomości. Po-
dobnie jak w przypadku każdej 
własności, można przekazać ją w 
spadku. Spadkobierców można 
wskazać w testamencie, a w 
przypadku jego braku, takie 
mieszkanie odziedziczą najbliżsi 
członkowie rodziny. 

Justyna Sobolak 
7 stycznia 2022 

(Ciąg dalszy ze strony 28) 

C 
zęsto gdy wynaj-
mujemy mieszka-

nie, nie mamy 
wystarczającej wiedzy, 

jak robić to bezpiecznie i 
zgodnie z przepisami. 
Na nurtujące nas pyta-
nia odpowiedzi udzieliła 
radca prawny Monika 
Hałuszczak, prowadząca 
indywidualną kancelarię 
prawną w Katowicach. 
1. Czy jest różnica w 
wynajmie lokalu na 
cele mieszkaniowe i 
firmie? 

Różnica w najmie miesz-
kalnym i użytkowym 
wynika przede wszyst-
kim ze szczególnej 
ochrony, jaką są objęci 
najemcy lokalu miesz-
kalnego – lokatorzy. 
Przykładowo różnie mo-
że wyglądać tryb wypo-

wiedzenia wysokości 
stawki czynszu, czy też 

dowolność w kształto-
waniu tej kwestii przez 

strony umowy. Ustawo-
dawca wprowadził rów-
nież pewne ograniczenia 
w częstotliwości pod-
wyższania stawki czyn-
szu za najem lokalu 
mieszkalnego, jak też 
przewidział potrzebę 
wyjaśnienia przyczyn 
podwyżki na żądanie 
lokatora. Przy najmie na 
cele mieszkaniowe wy-
najmujący powinien 
liczyć się z możliwością 
wstąpienia w stosunek 
najmu najbliższych na-
jemcy wspólnie z nim 
zamieszkujących w razie 
jego śmierci. Co więcej, 
odmiennie niż w przy-
padku najmu użytkowe-

go, zasadniczo sprzedaż 
lokalu mieszkalnego w 
trakcie obowiązywania 
umowy nie uprawnia 
nabywcy lokalu do wy-
powiedzenia najmu. 
2. Czy najemców trze-
ba meldować, np. na 
pobyt czasowy? 

Obowiązek meldunkowy 
spoczywa na samym 

najemcy. To on powi-
nien zgłosić, czy to w 
formie pisemnej, czy 
elektronicznej meldunek 
w miejscu pobytu stałe-
go bądź czasowego. Wy-
maga to m.in. złożenia 
dokumentu potwierdza-
jącego prawo do lokalu, 
np. umowy najmu. War-
to wspomnieć, iż pobyt 
stały wiąże się z zamia-
rem stałego przebywa-
nia pod danym adre-
sem, zaś czasowy zasad-
niczo dotyczy przebywa-
nia poza miejscem stałe-
go pobytu przez okres 
dłuższy niż trzy miesią-
ce. Ustawa o ewidencji 
ludności nakłada obo-

wiązek meldunkowy, nie 
przewiduje przy tym 
sankcji administracyjnej 
za jego niedochowanie. 
Choć zameldowanie ma 
służyć zbieraniu danych 
w zakresie miejsca za-
mieszkania i pobytu 
osób, to zdarza się, że 

meldunek nie odpowia-
da miejscu faktycznego 

przebywania osób. 
 W obrocie często 
spotyka się klauzule 
umowne zabraniające 
najemcy meldunku pod 
danym adresem. Jednak 
sam meldunek określa 
się jako czynność reje-
stracyjną uzależnioną 
od pobytu pod danym 
adresem wraz z zamia-
rem takiego pobytu. Nie 
wymaga zgody właści-
ciela lokalu na zameldo-
wanie. 
 Jeśli najemca nie 
wymelduje się po zakoń-
czeniu najmu, właściciel 
bądź osoba dysponująca 
prawem do korzystania 
z lokalu, może złożyć 

10 porad dla wynajmujących mieszkanie. 
10 porad dla wynajmującego mieszkanie (wyborcza.biz) 

• Czy najemców trzeba meldować?  

• Czy umowę o najem trzeba przedstawić w 
urzędzie skarbowym?  

• Czy z powodu pandemii zmieniło się coś w 
przepisach?  

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27836293,z-zachowkiem-mamy-do-czynienia-tylko-wowczas-gdy-zmarly-zostawil.html?_gl=1*u2fhf7*_gcl_aw*R0NMLjE2NDI1ODU5MDguQ2owS0NRaUFpcC1QQmhEVkFSSXNBUFAyeGMyVVVVU1R5NWhzY1F3WTFhZ0V3bkh6Zng1c0VKbEw3NUtRb2N2Qmc1cHA5aGZYeTNnOF
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,27567732,co-powinnismy-wiedziec-gdy-wynajmujemy-mieszkanie.html
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wniosek do właściwego organu 
gminy celem uzyskania decyzji 
administracyjno-prawnej o wy-
meldowaniu danej osoby spod 
danego adresu. 
3. Czy na wynajęcie mieszkania 
musi się zgodzić wspólnota, 
spółdzielnia, gmina,  
zakład pracy? 

Jeżeli decyzja o oddaniu w najem 
nieruchomości należy do jej wła-
ściciela, to zasadniczo nie ma w 

tym ograniczeń. Podobnie jest w 
przypadku, gdy lokal bądź jego 
część chce oddać w najem osoba 

dysponująca spółdzielczym loka-
torskim prawem do lokalu albo 
spółdzielczym własnościowym 
prawem do lokalu – nie wymaga 
to zgody spółdzielni. Zgoda taka 
jest jednak wymagana, jeżeli od-
danie w najem wiązałoby się ze 
zmianą sposobu korzystania z 
lokalu lub przeznaczenia lokalu 
bądź jego części. Jeżeli wynajęcie 
lokalu przez członka spółdzielni 
miałoby wpływ na wysokość opłat 
na rzecz spółdzielni, to członek 
powinien powiadomić o tym spół-
dzielnię na piśmie. 
 W przypadku, gdy to na-
jemca lokalu chciałby oddać 
przedmiot najmu bądź jego część 
w dalszy najem, powinien uzy-
skać zgodę wynajmującego, chy-
ba że umowa najmu na to zezwa-
la. 
4. Czy umowę o najem trzeba 
przedstawić w urzędzie skarbo-
wym? 

Obowiązek zgłoszenia zawarcia 
umowy najmu do urzędu skarbo-
wego dotyczy najmu okazjonalne-
go. Jest to oddanie w najem loka-
lu mieszkalnego przez właściciela 
– osobę fizyczną, która nie prowa-

dzi działalności gospodarczej w 
zakresie wynajmowania lokali, na 
czas oznaczony, nie dłuższy jed-
nak niż 10 lat. Zgłoszenie powi-
nien otrzymać naczelnik urzędu 
skarbowego właściwego ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania wła-
ściciela w ciągu 14 dni od rozpo-
częcia najmu. Najemca może żą-
dać od wynajmującego przedsta-
wienia potwierdzenia zgłoszenia. 
5. Czy trzeba US zawiadamiać o 
zakończeniu najmu? 

Czynsz za oddanie lokalu w na-
jem stanowi jedno ze źródeł przy-
chodu. Zakres i sposób opodatko-
wania jest zależny od skali docho-
dów uzyskiwanych z tego źródła i 
wymaga oceny konkretnego przy-
padku. Odpowiadając jednak na 

pytanie – nie ma takiego obowiąz-

ku. Wystarczy, by podatnik złożył 
w stosownym terminie deklarację 
obejmującą uzyskany z tego tytu-
łu przychód. 
 
6. Czy trzeba płacić podatek, 
gdy wynajmujemy mieszkanie 
rodzinie? 

Zwolnienie z opodatkowania po-
datkiem dochodowym jest możli-
we w przypadku świadczeń nieod-
płatnych, np. użyczenia lokalu 
m.in. małżonkowi, dzieciom, ro-

dzicom, dziadkom, wnukom, ro-
dzeństwu, zięciowi, synowej, te-
ściom, siostrzeńcom, siostrzeni-

com, bratankom, bratanicom, 
wujom, ciotkom. Nie można sko-
rzystać ze zwolnienia w przypad-
ku świadczenia odpłatnego, jakim 
jest oddanie lokalu w najem w 
zamian za umówiony czynsz. 
7. Czy ktoś jest szczególnie 
chroniony przed eksmisją? 

Nakazanie osobie zajmującej lo-
kal bezumownie opróżnienia i 
opuszczenia lokalu jest możliwe. 
Jednak w niektórych przypad-
kach będzie się ono wiązało z na-
łożeniem na gminę obowiązku 
zapewnienia danej osobie prawa 
do lokalu socjalnego. Dopiero 
zaoferowanie takiej osobie przez 
gminę najmu lokalu socjalnego 
umożliwi właścicielowi eksmisję. 
Taką szczególną ochroną objęto 
kobiety w ciąży, małoletnich, oso-
by niepełnosprawne, ubezwłasno-
wolnione wraz z osobami sprawu-
jącymi nad nimi opiekę i wspólnie 

z nim zamieszkującymi, obłożnie 
chorych, emerytów, rencistów, 
osoby bezrobotne itp. Uprawnie-
nie do najmu lokalu socjalnego 
nie jest zapewniane w orzeczeniu 
eksmisyjnym, jeśli osoby te mogą 
zamieszkać w innym lokalu, np. 

u rodziny, bądź gdy ich sytuacja 
materialna pozwala na zaspokoje-
nie potrzeb mieszkaniowych we 
własnym zakresie. 
8. Czy z powodu pandemii 
zmieniło się coś w przepisach w 
sprawie najmu? 

Szczególna ochrona lokatorów 
wyraża się m.in. w zakazie wyko-
nywania wyroków eksmisyjnych 
przez okres zimowy, tj. od 1 listo-
pada do 31 marca. Z uwagi na 
wciąż występującą sytuację epi-
demiczną przewidziano, iż w sta-
nie zagrożenia epidemicznego, jak 
i w stanie epidemii, co do zasady 
nie wykonuje się tytułów wyko-
nawczych nakazujących eksmisję 
z lokalu mieszkalnego. Możliwe 
jest zatem przeprowadzenie po-

stępowania sądowego o eksmisję 

oraz zainicjowanie postępowania 
egzekucyjnego na podstawie uzy-
skanego tytułu wykonawczego, 
jednak komornik sądowy nie po-
winien podejmować czynności 
eksmisyjnych w okresie epidemii. 
 
9. Kto powinien podpisywać 
umowy z dostawcami np. ener-
gii czy internetu? 

To, kto będzie bezpośred-
nio rozliczać koszty tzw. mediów, 
bądź innych usług, zależy od te-

go, na co się strony najmu umó-
wią. Gdy wynajmujemy mieszka-
nie, właściciel i najemca mogą się 

zgodzić na to, że to korzystający z 
lokalu zawrze bezpośrednio umo-
wę z dostawcą mediów bądź do-
stawcą usług. Rozwiązanie to jest 
szczególnie korzystne w przypad-
ku najmu długoterminowego. 
Opłaty te mogą być też pobierane 
przez wynajmującego. Zastrzeże-
nia jednak wymaga, iż w przypad-
ku najmu lokalu mieszkalnego co 
do zasady wysokość opłat za me-
dia powinna odpowiadać niezbęd-
nym do pokrycia przez właściciela 
kosztom dostarczenia dostaw do 
używanego lokalu mieszkalnego. 
10. W jakim zakresie ubezpie-

czyć wynajmowane  
mieszkanie?  
Czy przyda się prywatne OC? 

Warto, by właściciel lokalu odda-
wa n eg o  w  na j em  ob ją ł 
go ubezpieczeniem na wypadek 
zalania, pożaru, kradzieży z wła-
maniem. Przy wyborze właściwej 

oferty ubezpieczeniowej należy 
zapoznać się z ogólnymi warun-
kami ubezpieczenia, tzw. OWU, 
szczegółowo opisującymi przy-
padki objęte ochroną ubezpiecze-
niową. Również i lokator powi-
nien rozważyć zawarcie umowy 

ubezpieczenia wyposażenia na 
wypadek zdarzeń losowych czy 
kradzieży z włamaniem. 
 Rozszerzenie ochrony ubez-
pieczeniowej o odpowiedzialność 
cywilną w życiu prywatnym jest 
równie istotne. Może bowiem 
dojść do pewnych niedopatrzeń ze 
strony najemcy powodujących 
np. zalanie albo powstanie szkód 
w mieniu sąsiada, czy właściciela 
lokalu przez dzieci, czy też zwie-
rzęta najemcy. 
 
Za pomoc w przygotowaniu informato-
ra dziękuję radcy prawnemu Monice 
Hałuszczak, prowadzącej indywidual-
ną kancelarię prawną w Katowicach 

 
Marcin Czyżewski 

3 stycznia 2022  

(Ciąg dalszy ze strony 29) 
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https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,26000126,ubezpieczenie-od-odpowiedzialnosci-cywilnej-sprawdz-kiedy.html
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W 
ynajęcie mieszkania w 
sposób bezpieczny nie 
jest taką prostą sprawą. 

Możemy robić to osobiście lub 
powierzyć profesjonalnej agencji. 
 
Jak szukać lokatora? 

* Jeżeli zajmiemy się tym sami, 

zaoszczędzimy pieniądze, które 
musielibyśmy przeznaczyć na 
prowizję dla agencji. Ale trzeba 
się dobrze do tego przygotować i 

zajmie nam to sporo czasu. Za-
czynamy od zamieszczenia ogło-
szenia w kilku miejscach. Lokal 
opisujemy i dodajemy zdjęcia. 
Następnie przychodzi czas na 
pokazywanie mieszkania poten-
cjalnym najemcom. Jeśli ktoś się 
zdecyduje, musimy podpisać z 
nim umowę. Wzory można zna-
leźć w internecie, ale jeżeli nie 
mamy doświadczenia, możemy 
nie umieścić w niej istotnych 
kwestii. 

* Powierzając sprawę profesjo-

nalnej agencji, unikniemy spo-
tkań i błędów w umowie. Wiąże 
się to jednak z kosztami – prowi-
zja zwykle wynosi tyle, ile jeden 
miesięczny czynsz. Po podpisaniu 
umowy z agencją przekazujemy 
klucze. Pracownicy odwiedzą lo-

kal, sfotografują i opiszą na swo-
jej stronie internetowej. Potem 
będą umawiać się z zaintereso-
wanymi osobami. Jeżeli znajdą 
chętnego, nam pozostanie tylko 
podpisanie umowy oraz protoko-
łu przekazania lokalu. Większe 
agencje mają swoje działy prawne 
lub współpracujące kancelarie, 
więc przygotują dla nas odpo-
wiedni dokument. 
 – Zawarcie umowy najmu 
przez agencję nie daje 100 proc. 
pewności wynajmującemu. 
Wszystko bowiem zależy od tego, 
czy w umowie zostały zawarte 
odpowiednie mechanizmy chro-

niące właściciela wynajmowanej 
nieruchomości. Trzeba mieć 
świadomość, że rynek wynajmu 
jest specyficzny, ponieważ nawet 

mimo najdoskonalszych klauzul 
bezproblemowy przebieg umowy 
zależy w głównej mierze od czyn-
nika ludzkiego. Warto bowiem 
pamiętać, że wynajem lokalu dla 
osób prywatnych regulują dodat-
kowe przepisy o ochronie lokato-
rów. Z tego punktu widzenia na-
jemca firmowy jest nieco 
„bezpieczniejszy", natomiast i w 

tej grupie możemy natknąć się na 
nieuczciwego najemcę. Dobry 
agent nieruchomości czy prawnik 

specjalizujący się w obsłudze 
umów nieruchomościowych bę-
dzie mógł podpowiedzieć nam, że 
potencjalny najemca wydaje się 
ryzykowny – wyjaśnia mec. Marta 
Skręta-Aniołek, adwokat z Kan-
celarii esb Adwokaci i Radcowie 
Prawni. 
 
Umowa najmu mieszkania. Co 
powinna zawierać? 

Umowa podpisana z najemcą ma 
zabezpieczać interesy obu stron. 

* Powinna jasno i w wyraźny 

sposób określać warunki najmu, 
w tym zasady korzystania przez 
najemcę z lokalu. 

* Muszą się w niej znaleźć 

wszystkie potrzebne dane pozwa-
lające jednoznacznie zidentyfiko-
wać każdą ze stron – a więc ich 

imiona i nazwiska, wskazane jest 
również wpisanie numerów PE-
SEL, dowodów osobistych oraz 
dokładnych adresów. 

* Powinna określać cechy lokalu 

– tu, podobnie jak w przypadku 
wskazywania stron, opis lokalu 
powinien pozwolić na jedno-
znaczne jego zidentyfikowanie. 

Przede wszystkim należy podać 
dokładny adres. W opisie lokalu 

warto zawrzeć informację o po-
wierzchni, liczbie pomieszczeń, 
numerze księgi wieczystej czy – o 
ile ma to szczególne znaczenie w 
danej sprawie – jego stanu praw-
nego. 

* Kluczowym elementem jest 

określenie okresu, na jaki miesz-
kanie zostanie wynajęte. Specjali-
ści radzą, aby zawierać umowę 
na czas określony. Takie rozwią-
zanie daje obu stronom poczucie 

bezpieczeństwa. Jeśli po upływie 
tego okresu najemca będzie dalej 
zainteresowany wynajmowaniem 
mieszkania, a właściciel nie bę-
dzie miał wobec lokalu innych 
planów, nic nie stoi na przeszko-

dzie, żeby podpisać umowę na 
kolejny okres. Jeśli jednak zawie-
ramy umowę na czas nieoznaczo-
ny, powinien znaleźć się w niej 
zapis dotyczący terminu wypo-
wiedzenia. 
 – Umowy najmu zawierane 
z osobami fizycznymi na czas 
nieoznaczony trudniej wypowie-
dzieć. Lepiej tego nie róbmy – 

radzi mec. Marta Skręta-Aniołek. 
Najemców chroni ustawa o 
ochronie praw lokatorów, która 

zezwala na wypowiedzenie umów 
tylko w ściśle określonych przy-
padkach, np. gdy dochodzi do 
zaniedbywania lokalu lub wyko-
rzystywania go do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 

* W umowie musi być określona 

wysokość czynszu, jaki najemca 
będzie płacił właścicielowi miesz-

kania, oraz termin, do kiedy ma 
regulować tę należność. Jeżeli w 
wynajmie pomaga nam agencja, 
jej pracownicy podpowiedzą od-
powiednią kwotę. Jeśli wynajmu-
jemy sami – najlepiej sprawdzić w 
internecie ceny na danym tere-
nie. Sama wysokość czynszu jest 
kwestią ustaleń stron, które sa-
modzielnie mogą określać jego 
wartość. – W umowie określamy 
ponadto kwestie związane z 
ewentualnymi naprawami lub 
ulepszeniami przedmiotu najmu, 
zasady rozliczania tych kosztów 
oraz kaucję – podkreśla mec. 
Marta Skręta-Aniołek. 
 Zgodnie z przepisami lokal 
ma być udostępniony w stanie 
nadającym się do użytku, co w 
praktyce budzi pole do dyskusji. 
Dlatego warto, aby przed przeka-

zaniem najemcy kluczy obejrzał 
on dokładnie mieszkanie i stwier-
dził, że jego stan techniczny jest 
odpowiedni. Taki zapis warto 
później zawrzeć w samej umowie. 

Pozwoli to w przyszłości zmini-
malizować potencjalne spory co 
do istnienia lub nieistnienia wad 
i usterek. 
 
Co zawiera protokół odbioru? 

Powinny się w nim znaleźć jak 
najbardziej szczegółowe zapisy 
określające stan lokalu. Warto 
opisać bardzo konkretnie, że np. 
skórzana sofa znajduje się w sa-
lonie, metalowe łóżko w sypialni, 
a kuchenka mikrofalowa danej 

(Ciąg dalszy na stronie 32) 

Zarobić na wynajmie mieszkania 
• jak szukać dobrego lokatora 

• co powinno być w umowie  

najmu 

• jak ustalić wysokość kaucji 

• jak rozliczać opłaty za media 

• czy najem okazjonalny jest  

lepszy 

• ile wynoszą podatki 
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firmy stoi na blacie w kuchni. 
Uzupełnieniem protokołu mogą 
być zdjęcia, które będą dowodem 
stanu, w jakim przekazujemy 
mieszkanie. Protokół powinien 
zawierać również informacje o 
stanie początkowym liczników. 
 
Jak wysoka jest kaucja  
za wynajem mieszkania? 

Wartość czynszu i wartość kaucji 
zabezpieczeniowej jest przedmio-

tem ustaleń stron. Kaucja zwy-
czajowo wynosi wartość ok. jed-
nomiesięcznego czynszu. Warto, 

aby kwota ta została przekazana 
przez najemcę właścicielowi w 
gotówce. Służyć będzie jako forma 
zabezpieczenia interesów wynaj-
mującego, nie tylko na wypadek 
braku płatności czynszu, ale rów-
nież ewentualnych szkód. 
 
Jak rozliczyć opłaty za media? 

Dobrze, aby w umowie znalazł się 
zapis, że to najemca oprócz czyn-
szu będzie ponosił koszty zużywa-
nych mediów. Zawsze istnieje 
ryzyko, że trafimy na osobę nie-
uczciwą, która zostawi nas z nie-
zapłaconymi rachunkami. Dlate-
go prąd czy gaz lepiej przepisywać 
na najemcę. Podobnie z telewizją 
kablową czy internetem – to na-
jemca powinien podpisać umowy 
z dostawcami usług. Warto też 
przy przekazaniu najemcy lokalu, 
a później – przy jego zwrocie – 
wskazać wartości liczników. Ma-

my wówczas jasność, jakie ilości 
poszczególnych mediów najemca 
zużył w trakcie obowiązywania 
umowy. 
 
Ile wynoszą podatki za wyna-
jem mieszkania? 

* Ryczałt przy najmie prywat-

nym. Właściciel wynajmowanego 
mieszkania płaci 8,5 proc. od 
przychodów poniżej 100 tys. zł w 
skali roku i 12,5 proc. od nad-

wyżki ponad tę kwotę. Jeśli próg 
100 tys. zł zostanie przekroczony, 
wyższą stawkę zapłacimy od na-
stępnego miesiąca. Osoby, które 
czerpią przychody z wynajmowa-
nia mieszkań, nie muszą składać 
w  u r z ę d z i e  s k a r b o -
wym oświadczenia o wyborze ry-
czałtu. Jeśli wpłacą pierwszą za-
liczkę za ryczałtowany podatek od 
takich przychodów, urząd przyj-
mie, że podatnik wybrał właśnie 
tę formę opodatkowania. 

* Opcja dla osób rozliczających 

się na zasadach ogólnych to nor-

malne stawki podatkowe 17 i 32 
proc. liczone od dochodu. Ta dru-
ga dotyczy dochodów powyżej 85 
528 zł. 
Najem można też rozliczać jako 
działalność gospodarczą. Wtedy 
stosowana jest skala podatkowa 
17 i 32 proc. albo podatek liniowy 
19 proc. 
 
Co zmienia prowadzenie dzia-
łalności  gospodarczej w miesz-
kaniu? 

Gdy lokator prowadzi w wynajmo-
wanym mieszkaniu działalność 
gospodarczą, musimy pamiętać o 

dwóch rzeczach: podatku VAT i 
podatku od nieruchomości. – Za-
sadą jest, że najem nieruchomo-
ści o charakterze mieszkalnym na 
cele mieszkaniowe jest zwolniony 
z podatku VAT. Inaczej jest zaś 
wtedy, gdy lokal najmowany jest 
w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Wówczas wynajmu-
jący i najemca powinni określić, 
w jakiej części lokal zostanie wy-
korzystany do jej prowadzenia. 
Do części mieszkalnej zostanie 
zastosowane zwolnienie, nato-
miast do części wykorzystywanej 
do prowadzenia działalności go-
spodarczej – zostanie doliczona 
stawka VAT w wys. 23 proc. W 
przypadku gdy całe mieszkanie 
wynajmowane jest na cele prowa-
dzenia działalności gospodarczej, 
to również całość umowy zostanie 
opodatkowana stawką VAT 23 
proc. Wynajmującemu służy 

zwolnienie, jeżeli wartość sprze-
daży – czyli w tym wypadku przy-
chodów z wynajmu lokalu – nie 
przekroczyła 200 tys. zł w po-
przednim roku podatkowym. 
Istotne jest także, czy najemca 
faktycznie wykonuje w wynajmo-

wanym lokalu działalność gospo-
darczą, czy jedynie formalnie za-
rejestrował ją pod danym adre-
sem. W tym drugim przypadku 
nie znajdą zastosowania przepisy 
dotyczące wykonywania działal-
ności gospodarczej w lokalu – 
wyjaśnia mec. Marta Skręta-
Aniołek. 
 Wynajem lokalu na cele 
prowadzenia działalności gospo-
darczej wiąże się także z podwyż-
szeniem podatku od nieruchomo-
ści. Zgodnie z Ustawą o podat-
kach i opłatach lokalnych budyn-
ki mieszkalne lub ich części zaję-
te na prowadzenie działalności 
gospodarczej podlegają wyższej 
stawce. – W tym przypadku rów-
nież istnieje możliwość podziele-

nia lokalu na część mieszkalną i 

wykorzystywaną na potrzeby 
działalności gospodarczej, a co za 
tym idzie – zastosowania różnych 
stawek podatku od nieruchomo-
ści – mówi mec. Marta Skręta-
Aniołek. 
Dokładna stawka podatku usta-
lana jest corocznie przez radę 
gminy, na której terenie znajduje 
się nieruchomość, a obowiązek 
zapłaty podatku każdorazowo 
spoczywa na wynajmującym. 
 
Czym jest najem okazjonalny? 

Korzyści 

Pewnym zabezpieczeniem dla 

właściciela mieszkania jest za-
warcie umowy o najem okazjonal-
ny. Zawiera się ją tylko na cele 
mieszkaniowe, tzn. służą one za-
spokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych najemcy, oraz na okres nie 
dłuższy niż 10 lat. Jako zabezpie-
czenie najemca musi podpisać u 
notariusza oświadczenie (kosztuje 
to ok. 300 zł), że poddaje się egze-
kucji i zobowiązuje do opuszcze-
nia wynajmowanego lokalu we 
wskazanym przez właściciela ter-
minie – na wypadek rozwiązania 
umowy. Musi też wskazać miesz-
kanie, do którego może zostać 
eksmitowany. Konieczne jest rów-
nież oświadczenie właściciela ta-
kiego mieszkania, że zgadza się 
na przyjęcie danej osoby w przy-
padku wypowiedzenia umowy – o 
ile oczywiście sam najemca nie 
ma innego lokalu. 
 Umowę o najem okazjonal-

ny może zawrzeć – jako wynajmu-
jący – tylko osoba fizyczna (która 
nie wynajmuje mieszkań w ra-
mach działalności gospodarczej). 
Taką umowę w ciągu 14 dni trze-
ba też zgłosić w urzędzie skarbo-
wym. W sytuacji gdy zachodzą 

podstawy, aby wyeksmitować 
najemcę niewywiązującego się z 
umowy, wystarczy sądowe nada-
nie takiemu żądaniu klauzuli wy-
konalności. To umożliwia działa-
nie komornikowi. 
 
Za pomoc w przygotowaniu poradnika 
dziękuję mec. Marcie Skręcie–Aniołek, 
adwokat z Kancelarii esb Adwokaci i 
Radcowie Prawni 
 

Marcin Czyżewski 
14 września 2021 

(Ciąg dalszy ze strony 31) 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147768,24265091,wazne-zmiany-jak-w-nowym-roku-rozliczyc-sie-z-urzedem-skarbowym.html#anchorLink
http://wyborcza.biz/biznes/7,147768,24265091,wazne-zmiany-jak-w-nowym-roku-rozliczyc-sie-z-urzedem-skarbowym.html#anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,27546305,chcesz-wiedziec-jakie-bedziesz-placic-podatki-w-przyszlym-roku.html?_ga=2.224697178.1194004174.1631518403-1308964264.1573727589
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,26002755,jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza.html?_ga=2.194804589.1194004174.1631518403-1308964264.1573727589
https://wyborcza.biz/biznes/7,147584,26002755,jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza.html?_ga=2.194804589.1194004174.1631518403-1308964264.1573727589
http://wyborcza.biz/biznes/7,147768,24148517,idzie-wielki-przewrot-w-stawkach-vat-ministerstwo-finansow.html#anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=komornik#anchorLink
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Z 
achowek to swoista re-

kompensata dla tych osób 

z kręgu najbliższej rodzi-

ny, które zmarły pominął 

w testamencie.  Uprawnionymi do 

zachowku są: zstępni (dzieci, 

wnuki), małżonek i rodzice spad-

kodawcy. Pod warunkiem jednak, 

że byliby uprawnieni do spadku z 

ustawy 

Zachowek – krok po kroku 

Uprawnionymi do zachowku są: 

zstępni (dzieci, wnuki), małżonek 

i rodzice spadkodawcy. Pod wa-

runkiem jednak, że byliby upraw-

nieni do spadku z ustawy. 

Przykłady 

1. Zmarły Jan zostawił żonę i 

dzieci. Jego rodzice też żyją, ale 

nie będą mieli prawa wystąpić o 

zachowek. Mogliby to uczynić, 

gdyby Jan był bezdzietny. Wtedy 

na podstawie ustawy majątek po 

nim dziedziczyłaby żona razem z 

rodzicami. 

Zachowek stanowi połowę udzia-

łu spadkowego, który przypadłby 

osobie bliskiej spadkodawcy, gdy-

by ten nie zostawił testamentu. 

Wysokość zachowku rośnie, gdy 

uprawniony do niego jest osobą 

trwale niezdolną do pracy albo 

jest nim małoletnie dziecko – jest 

to 2/3 wartości udziału spadko-

wego, który należałby się przy 

dziedziczeniu ustawowym. 

Przy ustalaniu udziału spadkowe-

go stanowiącego podstawę do 

obliczania zachowku uwzględnia 

się także spadkobierców niegod-

nych oraz spadkobierców, którzy 

spadek odrzucili, natomiast nie 

uwzględnia się spadkobierców, 

którzy zrzekli się dziedziczenia 

albo zostali wydziedziczeni (art. 

992 k.c.) 

2. Pan Jakub w testamencie cały 

swój majątek zapisał kochance, 

choć miał żonę i dwoje małolet-

nich dzieci. Gdyby nie testament, 

to oni w pierwszej kolejności dzie-

dziczyliby z ustawy. Wartość 

spadku to 300 tys. zł. Każdemu z 

dzieci i żonie przypadły udział po 

1/3 spadku, a więc po 100 tys. 

zł. Pominiętej w testamencie żo-

nie należy się zachowek, który 

stanowi połowę udziału spadko-

wego, należącego się, gdyby dzie-

dziczyła z ustawy. Żona może 

więc liczyć na 1/6 spadku 

(1/3x1/2) czyli 50 tys. zł. 

Małoletnim dzieciom należy się 

więcej – każdemu 2/3 wartości 

udziału spadkowego, które przy-

padłoby mu, gdyby dziedziczyło 

na podstawie ustawy, czyli po 

2/9 spadku (1/3x2/3), co daje 66 

667 zł dla każdego dziecka.WDŹ 

TERAZ 

O zachowek mogą się ubiegać 

spadkobiercy testamentowi, któ-

rzy dożyli otwarcia spadku i nie 

zostali wyłączeni od dziedzicze-

nia. 

 

Obliczanie zachowku 

Przy obliczaniu zachowku stosuje 

się zasady zapisane w ustawie 

Kodeks cywilny i ustalone na 

podstawie orzecznictwa. 

I tak: 

*Nie uwzględnia się zapisów zwy-

kłych i poleceń. Dolicza się nato-

miast do spadku darowizny prze-

kazane przez spadkodawcę. War-

tość przedmiotu darowizny obli-

cza się według stanu z chwili jej 

dokonania, a według cen z chwili 

ustalania zachowku. 

 Pan Paweł miał dwoje dzie-

ci – syna i córkę, ale w testamen-

cie zapisał wszystko jedynie cór-

ce. Za życia podarował synowi 

mieszkanie o wartości 200 tys. zł. 

Wartość spadku to 900 tys. zł. 

Przy obliczaniu zachowku dla 

syna należy do wartości spadku 

doliczyć darowiznę dla syna we-

dług cen z chwili ustalania za-

chowku (wartość mieszkania 

wzrosła do 250 tys. zł). Podstawą 

obliczenia zachowku będzie kwo-

ta 1,15 mln zł (900 tys. zł+250 

tys. zł). Gdy syn wystąpi do sądu 

z roszczeniem o zachowek, przy 

jego obliczaniu pomniejszy się go 

o kwotę darowizny stanowiącej 

wartość mieszkania. 

Rachunek będzie wyglądał tak: 

należny synowi zachowek: od 

kwoty 1,15 mln zł (287,5 tys. zł), 

pomniejszone o aktualną wartość 

mieszkania (250 tys. zł), czyli 

37,5 tys. zł. 

*Nie dolicza się do spadku drob-

nych darowizn (np. komplet ręcz-

nie haftowanej pościeli) ani doko-

nanych przed więcej niż dziesię-

ciu laty, licząc wstecz od otwarcia 

spadku, darowizn na rzecz osób 

niebędących spadkobiercami albo 

uprawnionymi do zachowku. 

 Po śmierci żony pan Jaro-

sław żył w konkubinacie z panią 

Teresą. W 2010 r. podarował jej 

dom, w którym razem mieszkali. 

Zmarł 11 lat później na COVID. 

Przed śmiercią sporządził testa-

ment, w którym jako spadkobier-

cę powołał syna, a córkę pominął, 

ale nie wydziedziczył. Gdyby nie 

testament ojca, każde z dzieci 

dziedziczyłoby po ? spadku. Cór-

ka może dochodzić zachowku od 

brata w wysokości ? tego, co zo-
(Ciąg dalszy na stronie 34) 

Zachowek 
Zachowek. Komu przysługuje i kto się może ubiegać? (wyborcza.biz) 

Z zachowkiem mamy do czynienia wówczas, gdy zmarły zostawił 

testament. Gdy nie sporządził ostatniej woli, wszyscy uprawnieni 

do spadku po nim dziedziczą z ustawy Kodeks cywilny. 

Katarzyna Klukowska 

http://wyborcza.biz/biznes/7,147582,24215986,jak-napisac-i-zabezpieczyc-testament.html#anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,25573314,jak-napisac-wazny-testament-odreczny-notarialny-czy-z.html?_gl=1*18w6qy2*_gcl_aw*R0NMLjE2MzgxODk2ODkuQ2owS0NRaUFrWktOQmhEaUFSSXNBUHNrMFdoXzdJM0NFaVhpSXJfdnNPdkFuSGtsQWVER01VSXpYMDR5dFVxaEpIMDhkR0dzX3YwSTY4NGFBb3Zk
https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=.c2VhGN6iXKs87J6kunuSsWo33kZwmOc.wLQkHeSj0z.e7/fastid=mndwpjrfvszipllqokdlzsranlnf/stparam=okhjdxqtqu/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https:/autenti.com/pl/dla-srednich-i-duzych-firm?utm_source=agora&utm_medium=bo
https://gde-default.hit.gemius.pl/lshitredir/id=.c2VhGN6iXKs87J6kunuSsWo33kZwmOc.wLQkHeSj0z.e7/fastid=mndwpjrfvszipllqokdlzsranlnf/stparam=okhjdxqtqu/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https:/autenti.com/pl/dla-srednich-i-duzych-firm?utm_source=agora&utm_medium=bo
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27836293,z-zachowkiem-mamy-do-czynienia-tylko-wowczas-gdy-zmarly-zostawil.html?_ga=2.238984384.1716493540.1642403155-1314804860.1627060589
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stawił zmarły (1/2 x1/2). Przy 

obliczaniu zachowku nie będzie 

się liczyła darowizna dla konku-

biny, bo nie jest ona spadkobier-

cą ani osobą uprawnioną do za-

chowku, a od daty darowizny mi-

nęło więcej niż 10 lat. 

*Przy obliczaniu zachowku należ-

nego dziecku nie dolicza się do 

spadku darowizn, które spadko-

dawca przekazał w czasie, kiedy 

nie miał dzieci. Nie dotyczy to 

sytuacji, gdy darowizna została 

uczyniona na mniej niż trzysta 

dni przed urodzeniem się dziecka. 

*Przy obliczaniu zachowku należ-

nego małżonkowi nie dolicza się 

do spadku darowizn, o których 

spadkodawca zdecydował przed 

zawarciem małżeństwa. 

Katarzyna jest drugą żoną 

Krzysztofa. Zanim wzięli ślub, 

Krzysztof podarował dzieciom z 

pierwszego małżeństwa dom i 

działkę budowlaną, sobie zacho-

wując jedynie kawalerkę, w której 

zamieszkał wspólnie z drugą żo-

ną. 

 Gdy we wrześniu tego roku 

mężczyzna zmarł na COVID, oka-

zało się, że także kawalerkę zapi-

sał w testamencie dzieciom. Pani 

Katarzyna będzie mogła docho-

dzić zachowku od pasierbów, ale 

tylko od spadku w postaci miesz-

kania. Dom i działka budowlana 

darowane dzieciom przed ślubem 

(bardzo wartościowe) do spadku 

po Krzysztofie nie wchodzą. 

*Darowiznę, którą uprawniony do 

zachowku otrzymał od spadko-

dawcy wcześniej, zalicza się do 

należnego mu zachowku. Jeśli 

uprawniony do zachowku jest 

wnuk, zalicza się na należny mu 

zachowek także darowiznę, którą 

spadkodawca przekazał jego ro-

dzicowi, a swojemu synowi czy 

córce. 

 Gdy pani Irena została 

wdową, wszelkie uczucia przelała 

na niedawno narodzone wnuki – 

dzieci jej synów. Chętnie obdaro-

wywała ich prezentami, a szcze-

gólnie rozpieszczała ukochaną 

wnuczkę, przekazując m.in. 

znaczne pieniądze, które rodzice 

mieli spożytkować na jej eduka-

cję. Między panią Ireną a rodzica-

mi wnuczki pojawił się jednak 

konflikt, powodowany tym, że 

zbyt mocno angażowała się ona w 

życie rodziny. Niedługo później 

synowie pani Ireny oraz ich żony 

zginęli w wypadku samochodo-

wym. Wkrótce potem zmarła tak-

że pani Irena, zostawiając testa-

ment, w którym cały majątek za-

pisała jednemu z wnuków. Doma-

gając się zachowku, pozostałe 

wnuczęta (w tym faworyzowana 

niegdyś wnuczka) powinni odli-

czyć otrzymane darowizny, a tak-

że te, które dostali ich rodzice z 

przeznaczeniem dla nich (z za-

chowaniem 10-letniego terminu). 

*Gdy uprawniony do zachowku 

jest zstępny spadkodawcy, np. 

syn czy wnuczka, zalicza się na 

należny mu zachowek poniesione 

przez spadkodawcę koszty wycho-

wania oraz wykształcenia ogólne-

go i zawodowego, jeśli przekracza-

ją one przeciętną miarę przyjętą 

w danym środowisku. 

 Pan Zbigniew miał troje 

dzieci. Najmłodszy syn od począt-

ku przejawiał szczególne zdolno-

ści w dziedzinie nauk ścisłych, 

dlatego rodzice inwestowali w jego 

edukację i karierę, z poświęce-

niem finansując m.in. kosztowne 

zagraniczne studia. Z wiekiem, a 

zwłaszcza po śmieci żony, pan 

Zbigniew przylgnął do najstarszej 

córki, która zaopiekowała się 

podupadającym na zdrowiu oj-

cem. To jej też w testamencie za-

pisał cały swój majątek. Docho-

dząc zachowku, najmłodszy syn 

winien odliczyć wartość nakładów 

ojca poniesionych na jego eduka-

cję i specjalizację. 

Pozbawienie prawa  

do zachowku 

T o  n i c  i n n e g o 

jak wydziedziczenie. 

 Pani Janina wydziedziczyła 

w testamencie syna i wszystko, 

co miała, zapisała córce. Syn jed-

nak ma dwoje dzieci. Ich wydzie-

dziczenie nie obejmuje i mogą 

dochodzić zachowku od babci. 

Gdyby pani Janina na łożu 

śmierci wybaczyła synowi jego 

przewiny, o zachowek mógłby się 

starać on sam. 

 

Przedawnienie roszczenia do 

zachowku 

Roszczenia do zachowku prze-

dawniają się z upływem pięciu lat 

od ogłoszenia testamentu. Jeśli 

zobowiązany do wypłacenia za-

chowku nie chce go wypłacić do-

browolnie, pozostaje droga sądo-

wa. Pozew o zachowek kierujemy 

do sądu rejonowego, właściwego 

dla miejsca ostatniego zamieszka-

nia spadkodawcy. 

 Pani Helena sporządziła 

testament, w którym zapisała 

wszystko najstarszemu z trzech 

synów. Dwóch pozostałych może 

zatem ubiegać się od brata o za-

chowek. Spadkobierca testamen-

towy zgodził się, że braciom nale-

ży się zachowek, ale potem, pod 

wpływem małżonki, zaczął zwo-

dzić braci, zwlekać z wypłatą. 

Młodszy z synów, po poradzie u 

prawnika, zdecydował się złożyć 

pozew do sądu. Starszy zwlekał, 

wierząc, że brat dobrowolnie wy-

płaci należną mu kwotę. Wreszcie 

jednak, mając dość pustych 

obietnic, także wniósł powództwo 

– zostało ono jednak oddalone w 

uwagi na upływ pięcioletniego 

terminu. 

 

Konsultacja prawna: adwokat 

Marzena Świeczkowska-

Wójcikowska 

 

Katarzyna Klukowska 

24 listopada 2021  

(Ciąg dalszy ze strony 33) 

https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27743806,darowizna-kto-komu-co-i-ile-moze-darowac-praktyczne-przyklady.html?_gl=1*12xlypm*_gcl_aw*R0NMLjE2MzgxODk2ODkuQ2owS0NRaUFrWktOQmhEaUFSSXNBUHNrMFdoXzdJM0NFaVhpSXJfdnNPdkFuSGtsQWVER01VSXpYMDR5dFVxaEpIMDhkR0dzX3YwSTY4
https://wyborcza.pl/7,79078,26876504,jak-nie-zostawic-majatku-wyrodnym-krewnym.html
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ODSETKI 
OD WYPŁACONEJ PRZEZ ZER MSWiA KWOTY WYRÓWNANIA ŚWIADCZENIA  

PO PRAWOMOCNYM WYROKU SĄDU CYWILNEGO 
 

Koleżanki i Koledzy którzy wygrali sprawy sądowe o przywrócenie świadczenia w należnej wysokości (obniżonego w 
związku z wejściem w życie ustawy represyjnej z dnia 16 grudnia 2016 r.), otrzymują z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA 
decyzje ustalające na nowo wysokość emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej.  

 
Ponadto wypłacane są wyrównania stanowiące różnicę pomiędzy świadczeniem obniżonym, a tym które faktycznie się 

należało. Dyrektor ZER MSWiA powinien dokonać wypłaty najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania z sądu prawomocnego 
wyroku. 

Jeżeli czas ten został przekroczony, wówczas ZER MSWiA wypłaca odsetki za zwłokę uznając, że odsetki należą się 
jedynie od dnia następującego po w/wymienionym terminie.  

 
Tymczasem część osób, którym sąd przywrócił należne świadczenie stoi na stanowisku, że odsetki powinny być wypłaco-

ne od dnia 1 października 2017 r. (ewentualnie od innej daty, jeżeli świadczenie obniżono później). 
 
Warto więc prześledzić podstawowe przepisy,  które regulują kwestię odsetek. 
 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywia-

du, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (ustawa zaopatrzeniowa) - odwołuje się do 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

 
Art.  49a.  ustawy zaopatrzeniowej Jeżeli organ emerytalny nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia w 
terminach określonych w ustawie, jest zobowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia na zasadach określonych w art. 85 ust. 
1, 1a i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 
Art. 85 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
ust. 1. Jeżeli Zakład - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pie-
niężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodo-
wych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadcze-
nia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego.  
Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład 
nie ponosi odpowiedzialności. 

 
ust. 1a. Do odsetek, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o finansach publicznych. 

 
ust. 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz-
nych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wypłacania odsetek. 
 

Procedurę wypłaty odsetek określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie 
szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wy-
dane na podstawie art. 85 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy. 

 
§ 2. 1. odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu na ustalenie 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 następnego po wypłacie obniżonych świadczeń  powołując się na brak 
winy oraz związanie Informacją IPN o przebiegu służby. 
 

A zatem, ZER MSWiA powinien wypłacić odsetki należne od dnia 1 października 2017 r. (ewentualnie od innej 
daty, jeżeli świadczenie obniżono później) wówczas, gdy decyzję o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia wydano bez-
podstawnie. 
 

Jak wynika z przytoczonych na wstępie przepisów, 30 dniowy termin bezodsetkowy jest liczony od momentu doręczenia 
prawomocnego wyroku zakładowi emerytalnemu tylko wtedy, gdy ustalenie prawa do świadczenia w postępowaniu sądowym nie 
było następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność organ rentowy. W przeciwnym przypadku, (np.  informacja IPN 
o przebiegu służby nie została prawidłowo zweryfikowana przez organ rentowy), termin ten będzie liczony od dnia, w którym or-
gan rentowy, gdyby działał prawidłowo, powinien był ustalić prawo do świadczenia we właściwej wysokości. 

 
 Następstwem tego stanu rzeczy jest konieczność ustalenia, czy ZER MSWiA wydając decyzje o ponownym ustaleniu wy-
sokości świadczenia (decyzję obniżającą) działał prawidłowo. 
 
Niewątpliwie zakład emerytalny nie przeprowadził przed wydaniem decyzji administracyjnej żadnego postępowania wyjaśniające-
go, o którym mowa w art. 7 k.p.a. 
 
Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu administracyjnym obowiązkiem organu jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności 
faktycznych istotnych dla sprawy. Organ musi więc podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego, przy czym czynności te muszą być zgodne z przepisami procesowymi.  
 
 ZER MSWiA powinien był z urzędu, dołożyć najwyższej staranności w celu ustalenia stanu faktycznego dotyczącego każ-
dego z osobna świadczeniobiorcy, szczególnie w sytuacji obniżenia świadczeń. To teoria, a jak wyglądała rzeczywistość? 
 

(Ciąg dalszy na stronie 36) 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-ubezpieczen-spolecznych-16831915/art-85
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Otóż w decyzjach o ponownym ustaleniu wysokości świadczenia (obniżających), w części POUCZENIE znajdujemy: 
 
„W związku z otrzymaną z Instytutu Pamięci Narodowej Informacją o przebiegu służby, na podstawie, na podstawie art. 2 dnia 16 
grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (….) zostało wszczęte z urzędu postepowa-
nie w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości Pana(i) świadczenia, które zostało zakończone wydaniem niniejszej decyzji. 
Wobec powyższego, biorąc pod uwagę zbieżność czasu wszczęcia z urzędu postępowania i wydania niniejszej decyzji należy ni-
niejszą decyzję traktować jako informację w przedmiocie wszczęcia i zakończenia postępowania.” 
 
Powyższa informacja oznacza, że nastąpiła zbieżność czasu wszczęcia i zakończenia, a więc faktycznie żadne postępowanie wyja-
śniające nie zostało przeprowadzone, a jedynym dokumentem dyktującym wysokość świadczenia była informacja IPN o przebiegu 
służby. Zresztą ZER MSWiA wcale tego faktu nie ukrywał. Organ emerytalny nagminnie w korespondencji do represjonowanych i 
do sądu podkreślał, że był związany informacją IPN i nie był władny weryfikować jej zapisów. 
 

Tymczasem odmienne stanowisko w tej kwestii zajął Trybunał Konstytucyjny dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie K 
36/09. 

„(…) w ocenie Trybunału Konstytucyjnego informacja IPN ma wyłącznie charakter zaświadczenia, a więc urzędowego 
potwierdzenia określonych faktów z akt osobowych funkcjonariusza w celu ponownego ustalenia prawa do świadczeń emerytal-
nych. Rozstrzygnięciem władczym o indywidualnych prawach i obowiązkach jest dopiero decyzja właściwego organu emerytalne-
go w przedmiocie ponownego ustalenia prawa do świadczenia emerytalnego i jego wysokości. 

 
Ponadto, jeśli decyzja organu emerytalnego zostanie zaskarżona, to sąd powszechny rozstrzygnie merytorycznie co do 

istoty sprawy (…). 
 
Co więcej, treść informacji IPN podlega weryfikacji nie tylko przed organem emerytalnym, ale przede wszystkim w po-

stępowaniu dowodowym przed sądem powszechnym.” 
 
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów dnia 16 września 2020 r. podjął uchwałę (III UZP 1/20) rozstrzygnął trzy 

kwestie sporne. 
 
W odpowiedzi na pierwsze zagadnienie, Sąd Najwyższy wskazał, że informacja o przebiegu służby „jest oświadczeniem 

wiedzy i nie rozstrzyga konkretnej sprawy administracyjnej w stosunku do konkretnej osoby fizycznej (…), decyzja organu emery-
talnego podlega kontroli sądowej. 

 
A zatem organ emerytalny nie jest związany informacją IPN o przebiegu służby i powinien za każdym razem dokument 

ten zweryfikować.  
 
Do tego garnka miodu muszę jednak dodać łyżkę dziegciu. Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, dnia 9 grudnia 

2011 r. odmawiając podjęcia uchwały w sprawie rozstrzyganej przez Sąd Apelacyjny dot. obniżenia emerytury byłemu funkcjona-
riuszowi (dot. spornego okresu służby) stwierdził, że sąd nie jest związany treścią informacji o przebiegu służby w organach bez-
pieczeństwa państwa przedstawionej przez Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast informacja tą jest związany organ emerytalny. 

 
Na „pocieszenie” mogę dodać, że pomimo braku podstaw do podjęcia uchwały, Sąd Najwyższy uznał, że przedstawione 

przez niego w tej sprawie uwagi, nie mają charakteru wiążącego dla Sądu Apelacyjnego przy dalszym rozpoznawaniu sprawy w 
postępowaniu apelacyjnym.  

 
Ważąc przedstawione wyżej trzy stanowiska wyrażone, w uzasadnieniach do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, 

uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego i wreszcie postanowienia trzech sędziów Sądu Najwyższego uznać należy, że dwa 
pierwsze mają większy ciężar gatunkowy. 

 
Konkludując, w mojej ocenie – Zakład Emerytalno-Rentowy wydając decyzje o ponownym ustaleniu wysokości 

świadczenia (obniżając emeryturę, rentę rodzinną czy rentę inwalidzką), nie był związany informacją o przebiegu służby 
wystawionej przez IPN. 

 
Taka interpretacja przepisów otwiera drogę do dochodzenia od ZER MSWiA odsetek od dnia następnego po obniżeniu 

świadczenia. 
 
Należy się spodziewać, że ZER MSWiA odmówi wypłaty odsetek, o których mowa. 
 
Tutaj wymienię dwie przykładowe sytuacje, z którymi będziemy mieli do czynienia.  
 

Sąd w prawomocnym wyroku nakazał przywrócić świadczenie, a w pozostałym zakresie (co do odsetek) sprawę oddalił. Tutaj 
mamy już drogę zamkniętą do dochodzenia  odsetek, gdy wyrok uprawomocnił się i nastąpiła sytuacja powagi rzeczy 
osądzonych. 

 
Sąd w prawomocnym wyroku nakazał przywrócić świadczenie, a do odsetek w ogóle się nie odniósł. Tutaj mamy drogę 

otwartą do dochodzenia odsetek poprzez złożenie do ZER MSWiA wniosku o wypłatę odsetek, a po otrzymaniu decyzji 
odmownej do wstąpienia na drogę sądową. 

 
Roszczenia o wypłatę odsetek będą zasadne, gdy w swojej argumentacji przywołamy art. 85 ustawy o zabezpieczeniu społecz-

nym, tj. wykażemy, że opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład pono-
si odpowiedzialność, w szczególności zaś wobec zaniechania przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, pomimo posiadania 
takich uprawnień wynikających z art. 34. 1. ustawy zaopatrzeniowej W celu ustalenia okoliczności mających wpływ na prawo do 
świadczeń pieniężnych z tytułu zaopatrzenia emerytalnego lub ich wysokość oraz na wypłatę albo wstrzymanie tych świadczeń 

(Ciąg dalszy ze strony 35) 

(Ciąg dalszy na stronie 37) 
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organ emerytalny może: (…) – tu ustawa przewiduje szereg uprawnień dla organu, w tym przesłuchanie świadków, powoływanie 
biegłych, zbieranie dowodów, itp. 

 
 Czy zatem brak postępowania wyjaśniającego organu emerytalnego zawsze przesądzi o odpowiedzialności? W tej kwestii 
nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż sytuacja każdej osoby jest inna. Poniżej podam kilka przykładów.  
 

Komórka, w której funkcjonariusz pełnił służbę została wymieniona w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, a pomimo to sprawa 
została wygrana. Sąd uznał, że służba emeryta/rencisty z uwagi na zakres obowiązków i zakres faktycznie wykonywa-
nych zadań nie mieścił się w pojęciu służby na rzecz totalitarnego państwa. Teoretycznie można w tej sytuacji wygrać 
batalię o odsetki, jednak należy domniemywać, że sądy będą (mogą) oddalać odwołania. 

 
Komórka, w której funkcjonariusz pełnił służbę została wymieniona w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, a pomimo to sprawa 

została wygrana, gdyż emeryt/rencista faktycznie pełnił służbę w innej komórce (nie objętej restrykcjami), co było łatwe 
do ustalenia, a czego ZER MSWiA nie uczynił. Szanse na uzyskanie odsetek, w tej sytuacji są spore. 

 
Komórka, w której funkcjonariuszka pełniła służbę została wymieniona w art. 13b ustawy zaopatrzeniowej, a pomimo to 

sprawa została wygrana. Ten punkt dotyczy sytuacji szczególnej kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych 
czy urlopach macierzyńskich. W tych okresach kobiety nie pełniły żadnej służby i poza ubieganiem się o odsetki za cały 
okres, o którym mowa w punkcie 1. powinny się w szczególności ubiegać o odsetki za czas opieki nad małym dziec-
kiem. 

 
Podobne do w/w sytuacje można mnożyć i każdy może rozważyć, czy dotyczą go przykłady podane w punktach od 1. do 3., 

czy może znalazł się w jeszcze innej sytuacji, którą będzie można wykorzystać do wykazania, że ZER MSWiA wydając decyzję o 
ponownym ustaleniu wysokości świadczenia (decyzję obniżającą) działał nieprawidłowo. 

 
Na temat wypłaty odsetek oraz interpretacji art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wielokrotnie wypowiadały się 

sądy różnych szczebli. Nie ma potrzeby ich tutaj przytaczać, gdyż z łatwością można je odnaleźć, przykładowo: SA w Lublinie 
sygn. akt III AUa 1147/12, Sąd Najwyższy III UK 37/07,  III UK 110/11. 

 
W tym opracowaniu podjęłam próbę choćby ogólnego przybliżenia osobom zainteresowanym problematyki związanej z od-

setkami za zwłokę. Pragnę też doprecyzować, że kwestia należnych odsetek rodzi szereg sporów, również wśród autorytetów 
prawniczych co nie ułatwia zajęcia jednoznacznego stanowiska. 

 
Na zakończenie dodam, że obok problematyki należnych odsetek ustawa zaopatrzeniowa w art. 35 ust. 1. przewiduje napra-

wienie szkody Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez organ podległy odpowiednio ministrowi właściwe-
mu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej lub Ministrowi Sprawiedliwości obowiązków wynikających z ustawy 
osoba uprawniona do świadczeń poniosła szkodę, organ ten jest obowiązany do jej naprawienia stosownie do przepisów prawa 
cywilnego. 
 

Natomiast dla przybliżenia pojęcia „naprawienie szkody” warto przytoczyć art. 361§ 2. Kodeksu cywilnego W powyższych 
granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodo-
wany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. 
 

 
Opracowała dla Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych  

Jolanta Domańska-Paluszak, tel. 515 214 773. 

(Ciąg dalszy ze strony 36) 

Interpelacja nr 30365 
do prezesa Rady Ministrów 

w sprawie konieczności przyspieszenia postępowań przywracających byłym funkcjonariuszom uprawnienia 
emerytalno-rentowe, których pozbawiła ich tzw. ustawa dezubekizacyjna 

 
Zgłaszający: Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Maciej Kopiec, Robert Obaz 
Data wpływu: 06-01-2022 
Elbląg, 4.01.2022 r. 
 
Szanowny Panie Premierze! 
Z dniem 16 grudnia 2021 r. minęło już pięć lat od uchwalenia sprzecznej z Konstytucją RP, prawem wspólnotowym i 
Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie usta-
wy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). 
 
To pięć lat ludzkich dramatów, których podstawą była i jest egzystencja często na poziomie nawet nie minimalnym. 
 
To „dzięki” tej bowiem ustawie obniżono emerytury, renty i renty rodzinne po funkcjonariuszach do tysiąca złotych 
brutto. To ustawa wybitnie niesprawiedliwa. Zdecydowana większość funkcjonariuszy – emerytów uderzonych usta-
wą to osoby, które pozytywnie zweryfikowane służyły w wolnej Polsce w UOP, ABW, BOR, Policji lub Straży Gra-
nicznej. To ponad 23,7 tysiąca osób, ponad 62% wydanych decyzji. W uchwalonej ustawie wprowadzono wskaźnik 
0,0 proc. za każdy rok służby. W efekcie dezubekizacja zabrała funkcjonariuszom również uprawnienia do świadczeń 
emerytalnych za lata pracy po 1990 r. 
 

(Ciąg dalszy na stronie 38) 
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Na szczęście niezawisłe sądy polskie coraz bardziej uaktywniają się w dziele przywracania praw nabytych poprzez 
orzeczenia, czy dany funkcjonariusz rzeczywiście służył na rzecz totalitarnego państwa. Dużo nadziei przyniosło 
przywrócenie uprawnień b. szefowi UOP gen. Gromosławowi Czempińskiemu. Jest jednak nadal wiele przeszkód, w 
tym obsada kadrowa w sądach, które rozpatrują sprawy, czy zaskarżanie pozytywnych wyroków przez ZER MSWiA. 
W warszawskim Sądzie Okręgowym, do którego wpłynęło ponad 25,5 tys. odwołań od decyzji o obniżeniu emerytu-
ry, pracuje zaledwie siedmiu nowych sędziów. Terminy spraw są wyznaczane są na grudzień 2022 r. 
 
Mijający czas nie oszczędza byłych funkcjonariuszy. Nie doczekawszy przywrócenia uprawnień, zmarło już ich 3 
tysiące. 
 
Wrażliwość władzy państwowej powinna wesprzeć przywracanie praw nabytych i eliminację decyzji dyrektora ZER 
MSWiA wobec ludzi, którzy wykonywali tę trudną i niebezpieczną służbę. 
 
Panie Premierze! 
Sprawy emerytalno-rentowe byłych funkcjonariuszy wymagają współpracy szeregu struktur państwa, przede wszyst-
kim dwóch ministerstw: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Stąd 
interpelacja jest skierowana do Pana jako szefa rządu RP. 
 
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

• 1. Jaki jest stosunek Pana Premiera i kierownictw ministerstw do oczywistej już społecznej negacji potwier-
dzanej wyrokami sądów, niesprawiedliwości wynikającej z przyjętej w 2016 roku tzw. ustawy dezubekizacyj-
nej? 

• 2. Ile spraw byłych funkcjonariuszy zaskarżających decyzje ZER MSWiA zostało dotąd złożonych do sądów? 

• 3. Ile spraw Zakład ZER MSWiA wygrał prawomocnie dotychczas z osobą uprawnioną, a ile przegrał niepra-
womocnie oraz prawomocnie? A także ile świadczeń emerytalnych i rentowych na mocy decyzji sądu zostało 
przywróconych i na jaką sumę? 

• 4. Czy ZER MSWiA zostanie uwrażliwiony na dramaty życiowe byłych funkcjonariuszy poprzez większą 
empatię wobec nich oraz umiar w odwołaniach na orzeczenia sądowe? 

• 5. Jaka jest struktura i jak funkcjonuje system sądowniczy zajmujący się skargami byłych funkcjonariuszy? Ilu 
sędziów jest przydzielonych do prowadzenia tych spraw? Jakie działania podejmuje się, aby maksymalnie 
skrócić okres oczekiwania na orzeczenia sądów? Czy jest widziana wyjątkowość tematu i wynikający z niej 
ostateczny termin zakończenia spraw zgodnie z orzecznictwem ETPCz? 

• 6. Ile orzeczeń potwierdzających związek byłych funkcjonariuszy z państwem totalitarnym wydały dotąd są-
dy? 

• 7. Ile podjęto decyzji ministra spraw wewnętrznych uchylających obniżenie emerytury lub renty na podstawie 
§ 8a ustawy wobec 4,8 tys. złożonych wniosków. Artykuł ten mówi, że minister może odstąpić od dezubekiza-
cji „w szczególnie uzasadnionym przypadku”, jeśli służba w aparacie represji (przed 31 lipca 1990 r.) trwała 
krótko, a po 12 września 1989 r. funkcjonariusz szczególnie zasłużył się dla wolnej Polski. Kogo objęło uchy-
lenie decyzji i jakie było związane z tym uzasadnienie? 

 
Uważam, że powyższe dane statystyczne znajdują się w dyspozycji wymienionych ministerstw, bo powaga sytuacji 
wymaga ciągłego monitorowania przebiegu procesu niwelowania działań, które nie powinny mieć miejsca. Wprowa-
dzając bowiem ustawą dezubekizacyjną zbiorową odpowiedzialność, skrzywdzono ludzi służby. Wielu z nich zasłu-
żyło się dla bezpieczeństwa obywateli w Polsce po 1990 roku. Wszyscy mają natomiast prawo do oceny ich przez 
sądy, także w sprawach związku z państwem totalitarnym. Władza państwowa musi zapewnić pełne poszanowanie 
tego prawa. Liczę więc, że prezes Rady Ministrów RP podejmie działania operatywne i pilne z tym związane. 
 

Z poważaniem 
Monika Falej 

Posłanka Warmii, Mazur i Powiśla 
 

(Ciąg dalszy ze strony 37) 



-  39  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 1(141)2022 r. 

 

gają się po mieszkaniu i do końca 

dnia gnieżdżą po kątach wijąc 

lepkie pajęczyny. Sięgając po 

tanią margarynę odpycham mło-

dą, sztucznie uśmiechniętą blon-

dynkę – kretynkę, dźgającą szpil-

ką (od Bugo Hosa) błądzące po 

lodówce jajko ściółkowe o rozmia-

rze M. Oczy poraża światłość wie-

kuista, a w uszach świdruje pieśń 

dzwonów kościelnych pod batutą 

beczących oczu zielonych. Odu-

rzona razami i natłokiem infor-

macji, na chwilę oszalałam. 

Uff. Mam moje śniadan-

ko. Mogę zaparzyć sobie kawy i w 

jej uroczym towarzystwie czytać 

Szymborską. Wolną od GMO. 

Po zastanowieniu otwieram kom-

puter i wyszukuję mojego ulubio-

nego dziada. Gdzie on jest? Ba! 

* 

            Na końcu komentarza do 

książki jarmarkach Szymborska 

pisze: 

(…) „Wieś żyje już w zasięgu szko-

ły, gazety, radia, telewizji i kina. 

Dziad, który te wszystkie instytu-

cje po trosze wyręczał i antycypo-

wał, odchodzi w siną dal prze-

szłości. Tak być musi i źle by by-

ło, gdyby miało być inaczej.”(…) 

 
Secundo: Niestety, droga Pani 
Wisławo. Jest źle. Nawet bardzo. 
Mamy Polskę, XXI wiek. Paskud-

ny dziad wrócił. Powstał niczym 
Feniks z popiołu i nie tylko wyrę-
cza oraz antycypuje, ale uzurpuje 
sobie wszelkie prawa do informa-

cji. Jego głośną piosenką zainfe-
kował wszystkie narodowe media. 
Zapanował nad wiejską szkołą, 
miejskimi umysłami i myślami. 
Ów dziad dzierży w ręku hebano-
wy krzyż, przed sobą postawił 
misę wielkości kanny galilejskiej i 
każe mi wrzucać tam wszystko, 
co posiadam. Moje poranne mle-

ko, margarynę, światło z lodówki, 
rozum i duszę. Żywi się winem i 
śpiewa coraz głośniej. 

Jak mam żyć? Zostaje mi czyta-

nie i pisanie. Na głodzie. 

  

Pozdrawiam. 
Aneta Wybieralska 

(Ciąg dalszy ze strony 43) 

N 
ie. Jestem zwyczajną pol-
ską kobietą w leciech, 
której przyszło żyć na 

przełomie dwóch ustrojów poli-
tycznych oraz poczuć na wła-
snym zadku, jako obywatelka, 

parę konfiguracji geopolitycz-
nych. Także przeżyć kilkanaście 
społeczno politycznych zawie-
ruch, transgranicznych potyczek, 
jak też wprowadzony 13 grudnia 
1981 roku nad ranem na terenie 
całego obszaru Polski stan wo-
jenny. Co za każdym razem mia-
ło dla mnie i dla mojej rodziny 
konsekwencje zawodowe i pry-
watne. Byłam już wtedy bowiem 
osobą pełnoletnią i rozumną. 
Chyba. 
* 
Ale od początku. 
Najpierw o mnie, ponieważ de-
biutuję na łamach tego kwartal-
nika. Mój debiut może przypomi-
nać nieudolne raczkowanie, z 
czym zgadzam się w całej rozcią-
głości. (Pomińcie mnie Państwo, 
gdy uznacie, że przynudzam albo 
piszę bzdurstwa). 
 

Urodziłam się w socjali-
stycznym PRL-u, obecnie realizu-

ję się jako demokratyczna, zde-
klarowana baba w jeszcze nie do 
końca okrzepłej demokracji, a z 

tego padołu odejdę w ustroju… a 
cholera go wie. Oby nadal demo-
kratycznym i zupełnie nie rady-

kalnym. 
 

 Patrząc każdego ranka w 
lustro stwierdzam, że z niezłej 
laski przeistaczam się w starą 
raszplę. Jeszcze trochę, a do 
kompletu dojdzie kolejna laska. 
Bez niezłej. 
 
Aby do szczętu nie zidiocieć pod-
czas oglądania narodowej telewi-
zji i przeglądania tabloidów, od-
kryłam w sobie kilka pasji, w 
tym pisarską. Im bardziej jest mi 
(przepraszam za kolokwializm) 
do dupy, tym więcej chce mi się 
pisać. Komedie, gdyby kto pytał. 
Mam jednak świadomość, że tra-
gedie polityczne, smutasy psy-
chologiczne albo komiksy SF 
przyniosłyby mi o niebo więcej 
splendorów, zaszczytów, profitów 
finansowych oraz fanów. Coś 
tam już napisałam, nawet mi 

wydano, parę niezłych książek 
udało mi się także przeczytać. To 

wszystko nie stawia mnie jednak 
w gronie sławnych celebrytów, 
nad czym szczerze ubolewam. 
Co do pobieranych nauk i umie-
jętności, to jestem klasycznym 
przykładem osoby, która całe 
życie czegoś się uczy i głupia z 
tego zwariowanego padołu odej-
dzie. Klepiąc przy tym kultową, 

polską biedę. 
* 
Geneza 

(Nie mylić z „Genesis”, tytułem 
drugiego tomu tworzonej przeze 
mnie trylogii pt. „Tajne blizny. O 
czym milczę od lat”). 
 
 Jako pierwszy terminu 
„zimna wojna” użył w 1945 roku 
brytyjski pisarz George Orwell w 
eseju You and the Atomic 
Bomb, który to tekst ukazał się 
na łamach brytyjskiej lewicowej 
gazety „Tribune”. Ów Orwell to 
ten sam gość, który cytowany 
jest dotychczas przez polityko-
znawców, politykierów i innych 
dyskutantów-mądrali. A jego 
słynny sarkazm „Raz się skur-
wisz - kurwą zostaniesz” wsadza 
się w usta niejakiego Piłsudskie-
go Józefa (Polska), choć ten 

ostatni pisarza tylko cytował. 
 
 (O politycznym kontekście 
„skurwiania się” nie napiszę. 
Pisali inni, zapewne pisać będą 

(Ciąg dalszy na stronie 40) 

Parę pytań, mnóstwo wątpliwości. 
Nasze Argumenty Nr 3 (9) / 2021 (fundacja-naprzod.pl) 

Nie mam najmniejszego zamiaru wymądrzać się na łamach 

„Argumentów”, jak też udowadniać, jaka to ze mnie specjalistka 

od wojen zimnych, ciepłych, globalnych albo tylko plemiennych. 

Aneta Wybieralska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://fundacja-naprzod.pl/index.php/wydawnictwa/nasze-argumenty/18-nasze-argumenty-nr-3-9-2021
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nadal, a to w kontekście polsko-
narodowosejmowych rozgrywek. 
Na takim skurwianiu nie znam 
się, a i nie zamierzam się pozna-
wać. Znam się na kontroli we-
wnętrznej, audycie wewnętrznym 
i paru innych sprawach. 
Chwatit).  
 
„Nasze Argumenty” także trącą 
lewicowymi poglądami, dlatego 
warto wzmiankować.  

* 
Sam termin „zimna wojna” został 
następnie użyty w 1947 przez 

Amerykanina (Bernarda Baru-
cha), by opisać pojawiające się 
napięcia między dwoma byłymi 
sojusznikami z czasów drugiej 
wojny światowej. Pan BB (wielki 
spekulant, urzędnik publiczny, 
doradca prezydenta, dobroczyńca 
polityczny i niestrudzony jałmuż-
nik, życie publiczne którego daje 
jasny obraz wewnętrznego funk-
cjonowania amerykańskiego sys-
temu politycznego) zyskał popu-
larność dzięki książce znane-
go publicysty amerykańskiego Wa
ltera Lippmana pt. Zimna wojna. 
Stwierdził on w niej, że zakończył 
się okres koalicji antyhitlerow-
skiej, a rozpoczął się okres kon-
frontacji między mocarstwami 

zachodnimi i ZSRR. 
Pominąwszy celebryckie zakusy 
Barucha, z tym okresem konfron-

tacji nie ściemniał. Zapewne tak-
że nie przypuszczał, że będzie 
trwał tak długo. Ten okres. W 
naszych polskich realiach na 
pewno krwawienie trwało do koń-
ca stanu wojennego. Niektórzy 
znawcy zimnowojennego tematu 
twierdzą, że do momentu spotka-
nia polityków i związkowców przy 

„okrągłym stole”. 
Rozpatrywana na łamach „Zimna 
wojna” zakończyła się u nas 
zmianą opcji politycznej i wpro-
wadzaną nadal od 1990 roku tak 
zwaną polską demokracją. Chy-
ba. 
* 
Proszę nie gniewać się na mnie, 
jednakowoż o zjawisku wspomi-
nam w moim „Officium”. Trzyma-
jąc się tematu kawrtału, albo nie-
co od niego odbiegając, pozwolę 
sobie przytoczyć fragmencik.  

„(…) Byłe europejskie 
demoludy nadal lizały rany po 

transformacjach ustrojowych. 
Robiły dobrą minę do złej gry, 
jednak to lizanie wychodziło róż-
nie. 

Jedne rany zabliźniły się szybciej, 
nawet bez zbytniego wylizywania, 
inne wolniej. Bywały też takie, 
które z rożnych względów zabliź-
nić się nie chciały. Same nie 
chciały, stawiając lizaniu bierny 
opór.  Lub czynny. 
U Niemców przebiegło burzliwie i 
rewolucyjnie. Ale bardzo porząd-
nie oraz metodycznie, jak to u 
nich. Ordnung. Poza tym Niemcy 
się zjednoczyli. Bogatsi wspierali 
biedniejszych, i jakoś szło. 

Czesi zostawili sobie po komunie 
wszystko to, co wydawało im się 
społecznie użyteczne. I słusznie. 

Po co psuć dobre? Wystarczy, że 
bez żalu rozstali się ze Słowaka-
mi. Ustrój ustrojem, przemiany 
są wskazane, ale bez przesady. 
Dorobek społeczeństwa i ciężko 
pracujących ludzi nie mogą iść 
na marne. Nasi południowi sąsie-
dzi wiedzą, że lepsze może być 
niekiedy wrogiem dobrego. Wyli-
zywali tylko to, co należało. 
U nas, uznanego na świecie pre-
kursora zmian dziejowych, soli-
darnościowego performera, bywa-
ło różnie. Na pewno nie porządnie 
i nie metodycznie. Czasami lizali-
śmy chaotycznie i bez przekona-
nia, że pomoże. I bynajmniej ni-
czego sobie nie zostawiliśmy. 
Nie, przepraszam, jednak coś zo-
stało. To przyrodzona skłonność 
do martyrologii dziejowej i do ma-
sowej produkcji nowych bohate-
rów narodowych. Przez trzydzie-
ści lat wypinamy piersi po meda-

le, które się nie należą. Odbiera-
my jednym, by przyozdobić in-
nych. I medale, i zaszczyty, zasłu-
gi i emerytury. 
Historię najnowszą interpretuje-
my w sposób, który odpowiada 
nam najbardziej. Nie wspomina-

jąc o maleńkim szczególe, że pol-
ską historię powojenną kreują i 
piszą ignoranci oraz zaściankowi 
politycy, a nie doświadczone po-
kolenia i prawdziwi uczeni histo-
rycy. (…)” 
* 
Aby przypomnieć sobie zasady 
owej zimnej wojny, odpowiedzieć 
na fundamentalne pytanie, czy 
właśnie uczestniczymy w jakiejś 
nowej wojnie, czy może odgrzali-
śmy sobie i zmodyfikowaliśmy te 
starą, na wszelki wypadek zajrza-
łam do wszechmądrej Wikipedii. 
Wyczytałam, że to jest umowna 
nazwa stanu napięcia oraz rywa-
lizacji ideologicznej, politycz-
nej i militarnej pomię-
dzy blokiem wschodnim, czy-

li ZSRR i jego państwami satelic-
kimi skupionymi od 1955 roku 
w Układzie Warszawskim i pań-
stwami pozaeuropejskimi sprzy-
mierzonymi z ZSRR, a blokiem 
zachodnim, czyli państwami nie-
komunistycznymi zintegrowany-
mi od 1949 roku w NATO i para-
lelnych blokach obronnych pod 
przywództwem Stanów Zjedno-
czonych. Zimnej wojnie towarzy-
szył wyścig zbrojeń obu bloków 
militarnych. Konflikt został roz-

poczęty polityką ZSRR dążącego 
do rozszerzania zasięgu ekspansji 
terytorialnej i swojej strefy domi-

nialnej oraz narzuceniem si-
łą ustroju komunistycznego krajo
m Europy Środkowo-Wschodniej. 

 
To rozumiem. ZSRR jako 

lider komunistycznego bloku 
wschodniego. Stany zjednoczone 
Ameryki Północnej jako wiodące 
mocarstwo świata zachodniego. 
„Imperializmu”. 

 
Tak? 
 
 Mam natomiast liczne wąt-
pliwości natury geopolitycznej. 
Zwłaszcza w kontekście rozpęta-
nia jakiejkolwiek wojny (zimnej, 
ciepłej, gorącej) przez nasz dziel-
ny, dumny, środkowoeuropejski 
ład. 
 
 Jako państwo europejskie-
go środka ponownie znaleźliśmy 
się miedzy młotem a kowadłem. 

(To tak na mój babski rozum). 
Pomimo faktu, że wstąpiliśmy do 
NATO (a to za sprawą akcesu pod 
rządami polskiej lewicy), i bardzo 
chcieliśmy zaprzyjaźnić się z 
Ameryką. I ze wszystkim, co ame-
rykańskie. Łącznie z mariażem z 

CIA, które chyba od dawna nie 
musi łożyć na utrzymanie kosz-
townej agentury, ponieważ cenne 
informacje otrzymuje od Polaków 
za darmo. Tacy jesteśmy przyja-
cielscy, otwarci, szczerzy oraz 
gościnni. Amerykę kochamy ca-
łym naszym katonarodowym ser-
cem. Od bardzo dawna. A na tę 
miłość nie ma lekarstwa.  
 
 W międzyczasie staliśmy 
się członkami Unii Europejskiej. 
Niby pełnoprawnymi i niezwykle 
ważnymi. Deklaracja kierunku 
przynależności geopolitycznej 
wydawała się oczywista. Wtedy. 
* 
Co do stanu napięcia, teraz mię-
dzy Zjednoczonym Stanem a mo-

(Ciąg dalszy ze strony 39) 
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carstwem Rosyjskim, bynajmniej 
nie do końca komunistycznym, to 
obecna władza III RP koncentruje 
się na podtrzymywaniu napina-
nia, stanu nomen omen, za 
wszelką cenę. Zupełnie tak, jakby 
komuś bardzo zależało na tym 
napięciu. 
Pytam uprzejmie i po kobiecemu, 
na chusteczkę nam to napinanie? 
Idziemy na udry, pieniaczymy się, 
jakbyśmy byli wielkim, bogatym, 
uzbrojonym po zęby mocarstwem, 

a nie nic nie znaczącym państew-
kiem uwikłanym w konflikty poli-
tyczne ze wszystkimi, którzy wy-
ciągają do nas pomocną dłoń, a 

ze wspólnej sakwy łożą na dobro-
byt. 
Co chcemy osiągnąć? Z kim wal-
czyć, i o co? Z wiatrakami za po-
mocą cepa i kosy? Bo nawet nie 
stać nas na nową szabelkę? 
(Szabelka po pradziadku wisi 
dumnie nad wersalką i rdzewieje). 
Pierwszy zimnowojenny warunek 
spełniamy. Jest stan napięcia.  
* 
Warunek drugi: rywalizacja ideo-
logiczna. 
No, ideologiczności u nas dosta-
tek. Tudzież idei wszelakich. Ideo-
logię (lokalną) robimy ze wszyst-
kiego, co jest na topie, wbrew, w 
poprzek. Z poglądów każdego, kto 
walczy o swoje prawa: ludzkie, 
konstytucyjne. Jak komu wygod-
nie. Opozycja parlamentarna? 
- Ideologia. Może być komusza. 
Ubieganie się o wolność? (Słowa, 

wyznania, zgromadzeń, samosta-
nowienia, wyboru, miłości, etc.). 
- To ideologia bolszewicka. Oraz 
rusofiliczna albo rusofobiczna. 
(Jak powieje wiaterek, jak miauk-
nie kotek prezesa, o czym szumią 
brzozy). 

Wolne sądy? 
- Ideologia antynarodowa. Anty-
solidarnościowa i antywolnościo-
wa. 
Dobry uczciwy biznes? 
- „Żydokomuna”. Nie wolno! Ma 
być biznes narodowy i kościelny. 
Każdy inny to już ideologia. Chy-
ba, że łupimy przedsiębiorcę, ile 
wlezie. Niech dołoży się do naro-
dowej dumy. 
Wszystko co nie po linii jedynie 
słusznej partii wiodącej, mądre i 
poparte nauką jawi się obecnej 
władzy jako ideologia wroga. Tej 
władzy jedynie słusznej i narodo-
wej. Oczywiście katolickiej 
(pislamsko ortodoksyjnej). Bo 
jakże by inaczej?  
Znakiem powyższego rywalizuje-

my ideologicznie w każdej dziedzi-

nie życia publicznego, społeczne-
go, gospodarczego i politycznego. 
A nasi sojusznicy, niby unijni (i 
nie tylko) są zdumieni. Bardzo 
nawet. I próbują nas zdyscyplino-
wać. Na razie łagodnie i po ojcow-
sku. Za moment dadzą klapsa w 
tyłek, cofną pomocną dłoń, zakrę-
cą funduszowy kurek i rzeczywi-
ście udowodnią, czyja ideologia 
jest właściwsza. 
Bo chyba, do diabła, jakaś jest? 
Drugi warunek spełniamy. Brawo 

my! Mamy ideologię. Narodową. I 
bronimy jej siłami natury. Bo-
skiej. 
* 

Przy okazji załatwiamy trzeci wa-
runek udziału w zimnej wojnie, to 
znaczy rywalizację polityczną. Na 
ten front wysyłamy samych spe-
ców. Świetnych dyplomatów, wy-
kształconych, okrzepłych w tema-
cie, posługujących się językami 
obcymi, kulturalnych oraz dostoj-
nych. Nadto wytrawnych posłów, 
senatorów i eurodeputowanych, 
aby wspierali tych dyplomatów. 
„Siłom i godnościom osobistom”. 
Szkolimy ich w San Escobar, kin-
dersztuby nauczamy na kursie 
radiowym organizowanym w pięk-
nym staropolskim Toruniu. 
Cały świat zazdrości nam stylu 
tej rywalizacji. Na polu i na niwie 
mamy liczne sukcesy, jesteśmy 
na ustach wszystkich. I na języ-
kach. 
Tylko że ja, laik, nabrałam uza-
sadnionych wątpliwości, czy w 

tym zacietrzewieniu bynajmniej 
nie sportową rywalizacją zdajemy 
sobie sprawę, do jakiego bloku 
należymy. I czyim państwem sa-
telickim jesteśmy. Do czyjej 
bramki strzelamy gole? Kogo bro-
nimy, z kim walczymy, dokąd nas 

to zaprowadzi? 
Oj, pogubiłam się. 
Czy przypadkiem nie jest tak, że 
jesteśmy (my - Trzecia RP) ba-
dziewiastą plastikową piłeczką 
pingpongową, którą w wolnej 
chwili bawią się inni? Bo na każ-
dej wojnie wszyscy gracze łakną 
igrzysk jak kania dżdżu. 
Właśnie. Kto z kim walczy w tej 
politycznej zimnej wojnie? Oni z 
nimi, czy my z całym światem? 
Czy aby nie powtarza się historia 
z Jałty, Teheranu i Poczdamu? 
Dziwne. Mam wrażenie, że tak. 
Tylko metody są nowocześniejsze, 
bardziej wyrafinowane. Technolo-
gicznie zaawansowane, przeto 
perfidniejsze. 
Tę partię w grze politycznej roz-

grywają wielkie mocarstwa. (My 

też pretendujemy do tego zacnego 
grona. Coraz bardziej mocni jedy-
nie w gębie). Już nie zblokowane 
jako „zachód” i „wschód”, ale tro-
szeczkę inaczej. Gra toczy się 
wartko, a my oburzamy się, że 
cierpi nasza polska racja stanu. 
Jakbyśmy jeszcze jakąś mieli… 
* 
Skoro mowa o rozgrywkach poli-
tycznych, to narzędziem w owej 
grze, piątą kolumną jakby, zaw-
sze były służby specjalne. Są i 

będą. Wiem to ja, wiedzą ludzie 
rozumni. Służby specjalne 
(wywiadowcze i kontrwywiadow-
cze) dostarczają politykom nie-

zbędnych informacji. Co do zasa-
dy. Ażeby na podstawie analizy 
owych informacji rozgrywać po-
szczególne partie owych politycz-
nych gier. I gierek. Informacje 
zdobywa się w różnoraki sposób, 
także ściśle tajny. Prawie każde 
państwo na świecie dba o te służ-
by specjalne jak o ukochane 
dziecko specjalnej troski. Bo war-
to. Łoży na nie, kształci, pielę-
gnuje, chroni. To naturalne oraz 
oczywiste. 
Prawie każde państwo, bo my, 
państwo dumne, otoczone samy-
mi adwersarzami, swoje służby 
specjalne zaoraliśmy frywolnie. 
Ujawniliśmy tajne kadry, uplaso-
waną po świecie agenturę, zwol-
niliśmy doświadczonych specjali-
stów, po naszemu po trzykroć 
„zweryfikowaliśmy” ich przydat-
ność. Bo pracowali dla starego 

systemu uznanego za totalitarny. 
(„Zdradzieckie mordy!”). Zaoszczę-
dziliśmy kupę kasy, do obszaru 
resortów mundurowych także 
wprowadziliśmy dobrą zmianę 
oraz narodowy ład. Przy okazji 
upodliliśmy parę tysięcy 

„komuchów”. Tak dla przykładu. 
Do naszego gościnnego narodo-
wego łona przytuliliśmy każdego, 
kto chce robić z nami geszeft. 
Jaki by nie był. Informacje poda-
jemy na srebrnej tacy. A może na 
czarnowęglowej? 
Gość w dom, Bóg w dom. Czyż 
nie? 
* 
Zimnej wojnie, tej klasycznej or-
wellowskiej, rozpoczętej w 1947 
roku a zakończonej w 1991, to-
warzyszył wyścig zbrojeń, wyścig 
kosmiczny i gospodarczy. 
Fakt. Towarzyszył. Teraz także 
tak jest. Doszły nowe rodzaje bro-
ni, udoskonala się stare. Biolo-
giczne, chemiczne, atomowe, wo-
dorowe i konwencjonalne - mię-

dzykontynentalne. Do wyboru, do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%9Bcig_zbroje%C5%84
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koloru. Tylko mieć pieniądze, pro-
dukować, kupować, inwestować, 
potem cieszyć się posiadaniem. I 
straszyć nią adwersarza. 
Kosmos roi się od satelitów szpie-
gowskich, na niektóre orbity cięż-
ko się dopchać, bo okropny tłok 
tam się zrobił. Nawet sonda ko-
smiczna wylądowała na Marsie, a 
amerykańscy milionerzy zapisują 
się na kosmiczne wycieczki. Moż-
na? Można. 

 
Polska także ma satelity. Może 
nie w otaczającym glob najbliż-
szym kosmosie, ale znacznie wy-

żej, bo w niebie. Na niebiańskie 
orbity wysyłamy naszych wspa-
niałych duchownych, polityków, 
dyplomatów, partyjniaków i ich 
krewniaków. Uzbrojeni w krzyże 
wszystko widzą, wszystko wiedzą 
i wszystkim rządzą. 
Jest bosko. 

Wyścig gospodarczy ma się bar-
dzo dobrze. W ostatnich deka-
dach pojawili się nowi gracze i to 
ich gospodarki dominują na świe-
cie. Kudy Polsce do ich rywaliza-
cji G8? Jakie „zaszczytne” miejsce 
na liście rankingowej zajmuje 
nasza gospodarka? Co robimy z 
naszym PKB? Inwestujemy czy 
trwonimy? 
 
Aj, znowu mam wątpliwości, czy 
aby importując różności (węgiel, 

energię, ropę, traktory, respirato-
ry i plastikowe maseczki) nie 
wspieramy gospodarek mocarstw, 
z którym aktualnie rywalizują 

nasi teoretyczni sojusznicy. 
* 
Niedawno na naszym rodzinnym 
podwórku urodził się temat izra-
elskiego wynalazku informatycz-
nego. Wyczytałam, że (cyt.:) 
„Orban używa Pegasusa do inwi-
gilowania dziennikarzy. Skala jest 

ogromna”. 
 
(Nadmieniam, że pan Orban jest 
przywódcą innego „wielkiego” 
państwa europejskiego środka, z 
którym brata się nasze. Jeszcze, 
ponieważ za moment także ten 
ostatni życzliwy członek rodziny 
przestanie nas podpieszczać). 
Co do samego wynalazku, to po-
noć rząd węgierski korzysta z 
oprogramowania szpiegowskiego 
do inwigilowania dziennikarzy i 

opozycjonistów. Wszystko wska-
zuje na to, że wykorzystuje do 
tego właśnie system „Pegasus”, 
który jakiś czas temu miały zaku-

pić także polskie służby. Te same, 
które teoretycznie są, a praktycz-
nie ich nie ma. 
Super.  
 
Za pomocą naszych „tajnych” 
służb prowadzimy „zimną” wojnę 
z własnymi dziennikarzami. Z 
opozycjonistami, z kobietami, z 
emerytami. Z lekarzami, nauczy-
cielami, artystami. Ze wszystkimi, 
kto śmie pozostawać w konflikcie 
ideologicznym. 
Brawo my! 
* 
W tym miejscu także naszła mnie 
taka jakby wątpliwościowa reflek-
sja. Kolejna. 
Po co są wojny? 
To proste. Aby osiągnąć korzyści 
czyimś kosztem. Zdobyć prze-
strzeń do działań. 
W tej uporczywie odgrzewanej 

nowostarej zimnej wojnie jedy-
nym przegranym jest Polska. 
Obywatele tego kraju, do których 
zaliczam się także ja.  
Oto z narodową dumą ogłaszam, 
co następuje. 
 

Jesteśmy Wielkim Przegranym. 
Bezapelacyjnie. Tak to widzę. Na 
razie jeszcze nikt nie wygrywa, 
ponieważ w konflikt wtrącił się 
wredny mikrob – Covid 19, i to on 
gra pierwsze skrzypce. Ale, jak 
głosi stare porzekadło, gdzie 
dwóch się bije, tam trzeci korzy-
sta. Na „Pegasusie” skorzystał 
Izrael. Zarabia pieniądze, robi 
swoje. Wyszczepił naród, walczy 
na wszystkich frontach. Do zdo-
bywania informacji wykorzystuje 
Mosad. 
 
Czyżby to niewielkie ale przedsię-
biorcze państewko dołączyło do 
czoła peletonu zwycięzców tej 
„nowej” zimnej wojny? 
Tyle. 

Aneta Wybieralska 

(Ciąg dalszy ze strony 41) 
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N 
ie bardzo wiem, czy to 

moje poniżej jest recen-

zją. To coś nazwałabym 

raczej dziwacznym komentarzem 

do komentarza człowieka mądre-

go oraz oczytanego. Jednakowoż 

sama uważam się za czupurną 

dziwaczkę, zatem felietonik bę-

dzie w moim stylu. Takim nieco 

ekscentrycznie zakręconym. Na 

pewno wyraża mój zachwyt nad 

słowem pisanym. 

Oto właśnie jestem w 

trakcie studiowania książki – ryn-

kowej nowości świetnego młodego 

krytyka literatury Jacka Dehnela 

pt. „Ćwiartka Szymborskiej. Czyli 

lektury nadobowiązkowe” (wyd. 

Znak 2021r.). To dość gruba po-

zycja, ale na pewno warto zajrzeć, 

bo teksty są krótkie, strawne 

(nawet bardzo), toteż księgarka 

nie powinna obrazić się, gdy sta-

niecie sobie w kątku sklepu i po-

czytacie. 

Sięgnijcie zatem, zagłębcie się, a 

choćby po to, by przypomnieć 

sobie wspaniałą postać naszej 

poprzedniej Noblistki. Ta kobieta 

czytała wszystko! Zazdroszczę! 

Tak, wiem, że to raczej niemożli-

we, ale z tego „wszystko” wyciąga-

ła dla siebie małe smaczki i de-

lektowała się nimi. Spisywała je 

dzielnie, a pan Jacek zebrał, 

opracował, opatrzył przedmową i 

ubrał w fajną książkę. Tyle tytu-

łem wstępu. 

(Zatem, moi drodzy, nie tylko sie-

dzę i piszę, ale stoję i czytam. Nie 

mogę robić tego za często i za 

intensywnie, ponieważ cudze do-

bre teksty przełażą mi na moje. 

Potem nieźle mącą). 

Co do Szymborskiej, to 

po lekturze książki pt. „Karnawał 

dziadowski. Pieśni wędrownych 

śpiewaków XIX – XX w.” (wyd. 

LSW Warszawa 1973) była 

uprzejma napisać, co obszernie 

cytuję poniżej. Nadmieniam, że 

tym samym chciałabym oddać 

klimat Jej przemyśleń i reakcji na 

książki, złożyć hołd Jej mądrości i 

inteligencji. 

„W dawnych wiekach na jarmar-

kach i odpustach wędrowały śpie-

wające dziady. Taki dziad to był 

ówczesny środek masowego prze-

kazu. Wyprzedzał rolę radia, tele-

wizji i prasy. Fonię musiał mieć 

niezłą, bo z niej właśnie czerpał 

zyski. Na wizji też usterek nie 

było: siwy i dostojnie brodaty no-

sił się schludnie, przepasany po-

wrozem, a w ręku dzierżył sękaty 

kostur. Program miał urozmaicony 

– wyśpiewywał najświeższe wia-

domości polityczne i kryminalne, 

czasem w formie rymowanego 

reportażu, czasem w typie dzisiej-

szego wstępniaka w gazecie – z tą 

tylko różnicą, ze nie mógł być to 

wstępniak nudny, boby klientela 

zaraz od dziada odstąpiła i po-

szukała sobie innego. Nie należy 

sobie przecież wyobrażać, że na 

każdy odpust czy jarmark przyby-

wał tylko jeden dziad wokalista, 

przeciwnie, konkurencja była du-

ża, jak na porządnym festiwalu. 

Zwycięstwo lub porażka widoczna 

była natychmiast na dnie dziado-

wej miski z grosikami. Toteż prze-

ścigano się w efektach jaskra-

wych, zdolnych od pierwszej 

chwili zmusić publiczność do po-

słuchu”. 

Co Wy na to? Doszukuje-

cie się pewnych konotacji, związ-

ków tudzież odniesień? 

Co ja na to? Postaram się sko-

mentować syntetycznie. 

Primo: Odpustów i jarmarków (ci) 

u nas dostatek. Wędrowne dziady 

pojawiają się we wszystkich me-

diach i wszechwładnym interne-

cie. Grzmiące dziady wyskakują 

nam z lodówek, kuchenek mikro-

falowych i bankomatów. 

Którego słuchać? Gdzie przysta-

nąć, by nasycić umysł i ciało? By 

wyrobić sobie własny pogląd na 

otaczającą nas rzeczywistość? 

Ja wybrałam opcję: lodówka, po-

nieważ ten środek przekazu wy-

daje się być najinteligentniej-

szym, najkonkretniejszym i jed-

nym z najtańszych. 

(energooszczędny). Ale… Oprócz 

tego, że po jej otwarciu za każ-

dym razem wyskakują mi pano-

wie z czarnych sutannach, wygar-

niturzone pleśnią czarnki, kaczo-

pyski, mejzy, surowe ziobra i inne 

podśmierdłe gady, to jest w niej 

coraz więcej miejsca. Gdy otwie-

ram ją rano, by wyciągnąć mar-

ketowe chude mleczko bez lakto-

zy, wyskakuje z niej niejaki Lewy, 

dzierżąc w ręku maszynkę do 

golenia, megadrogą wodę toaleto-

wą i kanister benzyny bezołowio-

wej. Zaraz po nim atakuje mnie 

horda polityków i polityczek, na 

wyścigi walą mnie po głowie po-

złacanymi krucyfiksami i kruż-

gankami oświaty, a gdy już nabiją 

mi parę bolesnych guzów, rozbie-

(Ciąg dalszy na stronie 39) 

„Ćwiartka Szymborskiej” 
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Języki nie tylko obce 

N 
a początku drugiego ty-

godnia mojej pracy i niby

-szkolenia stanowiskowe-

go, pokojowego i na naszym sta-

nowisku kierowania, to znaczy 

dokładnie na CPO (Centralny 

Punkt Odbioru), zaprosił mnie do 

siebie nasz wicenaczelnik. Mieli-

śmy tylko jednego wice. Tego od-

powiedzialnego za moją sekcję i 

jedną pokrewną, a dokładniej za 

obie sekcje eksploatacyjne. To już 

było wczesne popołudnie, przed 

porą barowo-obiadkową. Gwiazda 

gdzieś wybyła, zresztą jak zwykle 

po niespełna godzinie siedzenia 

na tyłku i nieudolnej próby sie-

dzenia na słuchawkach. W poko-

ju tkwiłam sama, potężne słu-

chawki grzały się na moich 

uszach, magnetofon szumiał, w 

moim łbie coraz bardziej huczało. 

Stojący na biurku Stefy telefon 

zadzwonił, to go odebrałam. 

– Słucham. Chmielewska. 

– Garden. Pani Agniesz-

ko, zapraszam do siebie. – W słu-

chawce zabrzmiał głos naszego 

wice, pana majora Gardena. 

I znowu nie dostąpiłam 

zaszczytu, by usłyszeć sympa-

tyczne brzmienie jego głosu. Jeśli 

w ogóle bywała taka opcja. Ton 

był oschły i pragmatyczny. 

– Tak jest. Już idę. 

Żeby wyjść z pokoju, mu-

siałam wyłączyć sprzęt, zabezpie-

czyć papiery z rozpoczętą notatką 

służbową, opatrzoną datą i klau-

zulą niejawności: Tajne, spec. 

znacz., bo jak inaczej, oraz cecha-

mi słuchanej taśmy. Wszystkie 

nagrania i teksty nosiły numera-

cję dokumentów ściśle zaracho-

wanych. Wpisywanych do wielu 

rejestrów. Wydziałowych, poczty 

służbowej. Przecież każdy taki 

mógł finalnie stanowić część ma-

teriału procesowego w sprawach 

prowadzonych przez kolegów z 

wydziałów operacyjnych. Wpraw-

dzie na etapie mojej współpracy 

do jakichkolwiek formalnych pro-

cesów było jeszcze bardzo daleko, 

a droga błotnista, długa i kręta, 

jednak zasad należało przestrze-

gać. Odręcznie pisane notatki 

trafiały zatem do sekretarki lub 

maszynistki, następnie były pie-

czołowicie przepisywane na ma-

szynie. Dokładnie i ze zrozumie-

niem. Na końcu każdej notatki 

pojawiał się zapis: „Wyk. w 1 egz. 

Opr. AW”. Następnie czytał to 

Garden, sygnował pieczęcią i pod-

pisem. 

Tak przygotowany doku-

ment zostawał zarejestrowany i 

pocztą służbową szedł (nie sam, 

tylko na rękach pań z sekretaria-

tu) do konkretnego wydziału ope-

racyjnego zlecającego „usługę”. 

(Najczęściej chodziło o SB i MO, 

nierzadko prokuraturę, WOP i 

inne służby mundurowe podległe 

MSW). Rzec by można, że czasa-

mi moja usługa zahaczała działa-

niem o biegłego przedsądowego. 

Aby ulżyć pracy koleża-

nek z sekretariatu, czasami je 

wyręczałam, za co były mi 

wdzięczne. 

– Idę do kasy. Masz coś w 

tamtą stronę? 

– A tak. Mam do dwójki. 

Zaniesiesz? 

– Oczywiście, dawaj. 

Ja przechadzałam się 

chętnie, a dziewczyny miały chwi-

lę na siusiu i łyk kawy. Nie rości-

ły do mnie o nic pretensji, nie 

były zazdrosne, darzyłyśmy się 

wzajemnym szacunkiem. Szybko 

się z nimi zakumplowałam. Przez 

kilka lat pracy w technice były to 

moje jedyne wydziałowe normalne 

znajome. 

Drobne przysługi tego 

rodzaju nie były regułą, co oczy-

wiste. Po drodze mogłam przecież 

coś komuś załatwić. Korona nie 

spadała mi z głowy. Podobnie 

było z kioskiem, sklepikiem, ode-

braniem materiałów biurowych z 

GMT (dział zajmujący się gospo-

darką materiałowo-techniczną, 

zaopatrzeniem etc.) i z innymi 

sprawami. 

– Naczelnik czeka na pa-

nią – powiedziała beznamiętnie 

Ania, sekretarka naszych obu 

pryncypałów. 

– Dziękuję. 

Jeszcze wtedy nie byłam 

z dziewczynami na ty. Zastanowi-

ło mnie trochę, dlaczego Ania nie 

patrzyła na mnie, tylko na stojącą 

przed nią maszynę do pisania. 

Jakbym znowu coś sknociła, a 

wizyta nosiła znamiona wylądo-

wania na służbowym dywaniku. 

Zaraz miałam się o tym dowie-

dzieć. 

– Proszę siadać. – Wice-

naczelnik wskazał mi krzesło. 

Książkę dedykuję wszystkim moim służbowym kolegom, którzy nie doczekali sprawiedliwości 
 i przedwcześnie odeszli na wieczną służbę. 

Cześć Waszej Pamięci!!! 
Autorka 

Odcinek 4 

Aneta Wybieralska 
 

TAJNE BLIZNY 
o czym milczę od lat 

(Tom 2) Genesis 
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 Poparzył na mnie uważnie, poru-

szył wargami, jakby właśnie do-

bierał odpowiednie słowa. 

Usiadłam. 

– Mam przed sobą pani 

notatki służbowe. Z całego tygo-

dnia. Czytam je. No, dosyć do-

kładnie pani to pisze, ale… za 

obszernie. Poza tym, pani 

Agnieszko, mam zasadniczą uwa-

gę. To nie jest język służby bez-

pieczeństwa. 

Ups! 

Nie wierzę! To istnieje 

jakiś język esbescji? Chyba ta-

jemny. Jak wszystko w tym cho-

lernym resorcie. Kurtka na wacie! 

Mea maxima culpa. Ta 

pokojowa pipa tak fachowo mnie 

szkoliła, że nawet nie umiałam 

pisać po ichniemu. A gdzie był 

mój fantastyczny kierownik? Wi-

docznie nie czytał, tylko donosił 

do sekretariatu, by panie przepi-

sały na maszynie. W ogólniaku 

na lekcji polskiego dowiedziałam 

się, co to jest język urzędowy, 

literacki, prawniczy, więzienna 

grypsera. Ale nikt mnie nie uczył 

o języku, którym posługiwała się 

polska bezpieka. 

To po jakiemu, do ciężkiej 

cholery, ja to wszystko pisałam? 

No i znowu moja wina. I 

adekwatna do sytuacji mina. Głu-

pia jak cholera. 

– Dziękuję, panie naczel-

niku. Postaram się poprawić. 

Następny mądry szkole-

niowiec. 

– Mam nadzieję. Może 

pani wracać do pracy. 

Wracać do pracy. Mogę. 

Jasne, że mogę. Ludzki pan. Do-

bre sobie. Jakbym całymi dniami 

pierdziała w stołek. A nie zapier-

dzielała na słuchawkach. Za sie-

bie i za ciężarną pipę. 

Krótki wypad na dywanik 

był miłym przerywnikiem w słu-

chaniu nagrań i czymś w rodzaju 

gimnastyki korekcyjnej. Na pew-

no korzystnym dla mojego zadka i 

wygniecionych od słuchawek 

uszu. Starsi sali postarali się, 

abym nie miała wolnej chwili. Ta 

cała gwiazda plotkowała godzina-

mi, obrabiała mi dupę, Ziarenko 

zaś wchodził do pokoju tylko po 

to, by uzupełniać stos kaset na 

moim biurku. 

W ramach innego prze-

rywnika posprzątałam jego czelu-

ści (biurka nie kierownika), a pa-

nią sprzątaczkę, przemiłą, kultu-

ralną panią Adelę, poprosiłam, by 

mi je porządnie umyła. Chemią. 

Trochę na początku mebel śmier-

dział, ale się nie lepił. Szpargała-

mi Stefy zawaliłam parapet okna. 

Do dyspozycji miałam jeszcze 

kawałek wolnego miejsca na pod-

łodze, ale wtedy perfidnie utrud-

niłabym pracę cudownej pani 

Adeli. Ta kobieta nie zrobiła mi 

nic złego. Wprost przeciwnie, ofe-

rowała samo dobro. Obcowanie i 

rozmowa z nią sprawiały mi bo-

wiem ogromną przyjemność. 

Wychodząc z sekretariatu 

i przechodząc obok biurka Ani, 

zdałam sobie sprawę, że tylko 

sekretarka może mi pomóc. Czy-

tała i przepisywała moje notatki, 

miała wiedzę, doświadczenie, no i 

porównanie. Obcując na co dzień 

z naczelnikami, na pewno wie-

działa, o co chodziło temu wice. 

Nie będę zagajać ani mojej poko-

jowej ślicznej, ani kierownika. Nie 

nauczyli mnie? Nie przeszkolili? 

Teraz mogą pocałować mnie w 

dupę. 

Anię zagaiłam przez tele-

fon. 

– Agnieszka Wallicht. 

Pani Aniu, mogę mieć prośbę? 

– Oczywiście. 

– Gdy będzie pani miała 

chwilę i będzie pani mogła rozma-

wiać bez świadków, proszę po-

święcić mi parę minut. Chciał-

bym się poradzić. 

– Jasne. 

– Dzięki. 

Nie minęło pół godziny, 

gdy Ania zapukała do mojego po-

koju. W ręku trzymała dwa ba-

dziewiaste, najtańsze na rynku 

długopisy, ołówek z gumką, mały 

zeszyt i ryzę papieru maszynowe-

go. Mądra dziewczynka. Dobrze 

zalegendowała wyjście do mnie. 

Gwiazda wybyła do Śnieżki na 

lunch, przedtem wypisała się w 

służbowej książce wyjść, to Ania 

wiedziała, że przynajmniej pół 

godziny będę sama. 

– Pani Agnieszko, w czym 

mogę pomóc? 

– Jak mam rozumieć po-

jęcie „język służby bezpieczeń-

stwa”? Bo naczelnik Garden za-

rzucił mi, że go nie znam i nie 

posługuję się nim w notatkach. 

– Aha, o to chodziło. Te-

raz już rozumiem. – Nie pytając o 

Gwiazdę, z elegancką dyskrecją i 

taktem Ania dała mi do zrozumie-

nia, że mnie rozumie. Przecież 

przepisywała moje wypociny, nie 

od wczoraj pracowała z wicena-

czelnikiem. I ze Stefą Gwiazdą. 

– No tak. Chyba chodzi 

mu o to, że… 

W dziesięć minut, bo tyle 

czasu mogła mi poświęcić, w 

krótkich żołnierskich słowach 

wyłożyła zasady tego zasranego 

języka SB. Chodziło o kilka słów i 

zwrotów, stosowanie których było 

wskazane. Nawet niezbędne. A to: 

Obiekt. Miejsce, w którym 

toczyła się rozmowa. Do-

kładniej miejsce, gdzie 

zainstalowano aparaturę 

podsłuchową albo inaczej 

utrwalono nagranie roz-

mowy. 

Figurant. Osoba występująca 

w aktach sprawy. Ta, 

którą objęto działaniem 

operacyjnym. Czasami w 

obiekcie nie było figuran-

ta, ale prowadzone roz-

mowy także mogły być 

niezmiernie interesujące i 

ważne. Dla prowadzo-

nych działań operacyj-

nych. To trzeba wychwy-

tywać i odpowiednio ko-

mentować. 

Kontakt operacyjny. Nagranie 

mogło zostać utrwalone 

tajnie przez TW (tajnego 

współpracownika) lub 

inne osobowe źródło in-

formacji. 

Stenogram. Gdy dialog 

(rozmowa) wyda mi się 

bardzo istotny, oczywi-

ście dla sprawy prowa-

dzonej przez zlecającego, 

to znaczy pracownika 

pionu operacyjnego 

(jedynkarza, dwójkarza, 

kryminalnego itp.), nie 



-  46  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 1(141)2022 r. 

 muszę się mordować i 

opisywać go „literacko”. 

Zamiast fragmentu po-

wieści obyczajowej albo 

rozbudowanego opowia-

dania mogę odtworzyć 

ten dialog dosłownie. Na-

pisać słowo w słowo to, 

co usłyszę. Albo to, co 

uda mi się usłyszeć. Bo 

czasami nagranie może 

być bardzo złej jakości. 

Fakt. Czasami nagrania były fa-

talnej jakości. I nie dało się zro-

zumieć, co kto mówi. Nawet po 

polsku. 

Aha. Teraz jestem w domu. To 

znaczy w służbie. 

– Bardzo dziękuję. 

– Bardzo proszę. Pomo-

głam chociaż? 

– Oczywiście. Jestem nie-

zmiernie wdzięczna. Zrewanżuję 

się przy najbliższej okazji. 

– E tam. Nie trzeba. 

Dziewczyna mi pomogła. 

Nawet bardzo. Na odchodne 

stwierdziła, że bardzo fajnie piszę, 

bez błędów, pismo mam ładne i 

wyraźne, czytelne, ale zbyt lite-

rackie to wszystko. Rzeczywiście. 

I tu był pies pogrzebany. 

Jedyne, co pozostało mi 

zrobić, to przepisać kilka stron 

nadziabanych tego dnia, zapo-

mnieć o rozwlekłej formie listów 

do przyjaciółki, dostosować się do 

wskazówek mądrej i doświadczo-

nej koleżanki. A następnego dnia 

odwdzięczyć się materialnie. 

Przyniosłam Ani dużą 

czekoladę Goplany. Dla jej dzieci. 

Już nigdy potem nie za-

rzucono mi przynajmniej braku 

znajomości języka służby bezpie-

czeństwa. Garden miewał jakieś 

wąty, swoje racje, aberracje i fu-

my. Ale bardziej dla fasonu. Nad-

zorował, to miewał. Takie prawo 

pryncypała. Chyba. 

*** 

À propos języków obcych. 

Coś tam jeszcze liznęłam 

oprócz tego niemieckiego. Coś 

rozumiałam, po jakiemuś gada-

łam, kojarzyłam. Gdybym nagle 

znalazła się sama w Londynie, 

Rzymie, Amsterdamie, Brukseli, 

czy nawet w Kapsztadzie, jakoś 

dałabym radę kupić u miejsco-

wych bułkę, wodę mineralną albo 

majtki na zmianę. Z pytaniem 

tambylca o toaletę, przystanek 

autobusowy, lotnisko czy najbliż-

szy posterunek policji nie miała-

bym chyba dużego problemu. 

Czego bym nie wygadała, to wy-

machałabym rękoma. 

Pewnego razu rzucono mi 

na biurko taśmę z nagraniem. 

Akt rzucania opatrzono komenta-

rzem: 

– Pani Agnieszko, to jest 

bardzo pilne. Niech pani odłoży 

wszystko i zabierze się za to. Za 

godzinę przyjdzie po to tłumacze-

nie naczelnik jedynki. 

(Czyli wywiadu). 

– A po jakiemu to? 

– Po holendersku chyba. 

Chyba nie po niemiecku. 

– Aha. No to robię. 

Na początku mojej służby 

i na tak zwany wszelki wypadek 

przyniosłam z domu kilka słowni-

ków. W tym niderlandzko-

niemiecki. W razie Niemca… Albo 

Belga. I gdyby tak mnie zamro-

czyło, że nie pamiętałabym pod-

stawowych słów. Właściwie nigdy 

nie mogłam się pochwalić perfek-

cyjną znajomością języka obcego. 

Zawsze było jakieś wielkie ale. 

Co do słowników, to w 

firmie (w moim wydziale) stał do 

dyspozycji jedynie nie najlepszy, 

prawie kieszonkowy słowniczek 

niemiecko-polski. 

Diabli wzięli punktualne 

wyjście z pracy. Ale pal sześć, nie 

spieszyło mi się specjalnie, a ta 

robota była z gatunku zajęczego. 

Cholernie pilna. 

Posłuchałam. Nagrania. 

Owszem, nawet kilka razy i ze 

zrozumieniem. Szczególnym. Im 

dłużej słuchałam, tym większe 

ogarniało mnie zdumienie. Rany, 

to chyba duński! Jeszcze choler-

nie źle nagrane. Szumy, trzaski, 

rozmowa dwóch gości prowadzo-

na jakby za ścianą. A może pod 

puchową kołdrą? Bo ci faceci… 

cóż. Aby życie miało smaczek… 

tym razem chłopaczek plus chło-

paczek. 

Nie, nie dam rady, za 

chińskiego boga. Oba samce! W 

Danii nie byłam. Nie znałam żad-

nego Duńczyka. Nie używałam 

tego języka, Duńczyka także nie. 

W życiu! 

Poddaję się. Jeżeli to rze-

czywiście takie arcypilne i arcy-

ważne, niech galopem puszczą do 

Biura Techniki w Warszawie. 

Tam podobno siedzi całe mnó-

stwo znakomitych fachowców, 

którzy obrabiają prawie trzydzie-

ści języków. Albo niech tutaj 

znajdą kogoś, kto im to przetłu-

maczy. Wtedy jednak za duże 

pieniądze i zobowiązanie do 

współpracy, tajemnicy i tak dalej. 

Jedno albo dwa. 

Po prawie godzinnej mor-

dędze, manualnym cofaniu taśmy 

i odblokowaniu szczękościsku 

zadzwoniłam do wicenaczelnika i 

zapytałam, czy mogę podejść. 

– A o co chodzi, pani 

Agnieszko? Bo ja już jestem w 

palcie. I właśnie wychodzę. 

– O ten pilny materiał dla 

jedynki. 

– Aha, już idzie do pani 

kierownik. 

Po chwili przyszedł Zia-

renko, a ja mu, że nie zrobię tłu-

maczenia, bo nie znam tego języ-

ka. 

– Przykro mi – zmartwi-

łam się nieco. 

Nie lubiłam nie wiedzieć, 

autentycznie było mi przykro. 

– No ale przecież zna pani 

niemiecki, holenderski, coś tam 

jeszcze… 

– Owszem, tamte tak, ale 

to jest duński. Przynajmniej tak 

mi się wydaje. Niby też z grupy 

języków germańskich, ale ja na 

pewno nie dam rady. Jeszcze ja-

kość nagrania jest do chrzanu. 

Niewiele słychać. 

– Taaak? 

– Tak. 

– I nie można wyregulo-

wać? 

– Nie. Na tym sprzęcie nie 

da rady. Próbowałam. 

– Ale niemożliwe. Sikorski 

nic nie mówił o duńskim. 

– Przykro mi. 

– A to nie to samo? 

O! 

Wszystko na ten temat. A 
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 mnie skończyły się argumenty. 

Nie to samo, do cholery! 

Na pewno nie to samo. To dwa 

zupełnie różne języki! W mordę 

jeża! 

– Dobrze. Trudno – skwi-

tował w końcu kierownik. – Jak 

przyjdą, to im powiem. Może pani 

iść. 

Super. Mogę iść. Kolejny 

łaskawca. 

Nie był zachwycony. Za-

pewne chciał mieć wielkie zasłu-

gi, a tu chała. 

Znowu moja wina. Jak ja 

w ogóle mam czelność nie znać 

duńskiego? I jeszcze nie wykonać 

polecenia? 

Oj, Wallichtówna, niedo-

brze. 

Ziarenko zabrał kasetę i 

poszedł sobie. A ja po chwili tak-

że, ale bez służbowej kasety. Za 

to z torebką. Swoją, prywatną. 

Bardzo elegancką, modną i zagra-

niczną. Prześliczną! Stanowiącą 

przedmiot zazdrości niejednej 

pani z mojego wydziału i setki 

pozaresortowych koleżanek. 

* 

W następnym dniu tuż po 

ósmej zawitał do mnie kierownik. 

Siedziałam już w innym 

pokoju z dwoma kolegami, z któ-

rych jeden bawił jeszcze w sana-

torium, drugi miał popołudniowy 

dyżur. W przestronnym trzybiur-

kowym pomieszczeniu było mi 

mniej klaustrofobicznie i zdecydo-

wanie ciszej. Nawet sympatyczni i 

dość przychylni mi biurmeni cza-

sami gadali, ze mną także, ale i 

ogólnie, i przez telefon na pewno 

rzadziej niż pani gwiazda. Ta zaś, 

Stefa, tkwiła na urlopie macie-

rzyńskim. Nasz stary pokoik tym-

czasowo zasiedliło dwóch innych 

kolegów. 

Byłam sama. 

Kierownik położył mi 

przed nosem kasetę magnetofo-

nową. Poznałam ją. To ta z byle 

jak nagranym dialogiem dwóch 

facetów mówiących po duńsku. 

– Panie Adamie, ja prze-

cież nad tym pracowałam. Przez 

noc nie zdołałam się nauczyć tego 

cholernego duńskiego! 

– No niech się pani nie 

denerwuje. 

– Denerwuję się, bo miało 

być pilnie. Mam kupę roboty, ty-

ram po godzinach, wczoraj też 

zostałam, nie mam czasu zrobić 

siusiu. Zarzuca mnie pan robotą, 

wszystkie są albo pilne, albo na 

wczoraj. A duńskiego nie zrobię. 

Mogę tylko iść na jakiś kurs i się 

poduczyć. 

Toczyłam pianę z ust. 

Chyba. Może miałam gorszy 

dzień? Może wstałam lewą nogą? 

Nie wykluczam, że dopadła mnie 

cykliczna kobieca przypadłość, 

którą przechodziłam w bardzo 

nieprzyjemny sposób. A bólu pod-

brzusza i nadwrażliwości zapa-

chowej nijak nie dało się złago-

dzić. Ani tabletką, ani uśmiechem 

przełożonego. (Tego ostatniego 

leku nie było mi dane doczekać). 

Po raz pierwszy od rozpo-

częcia służby dałam upust swoje-

mu wkurwieniu. Bo tak można 

nazwać to, co wtedy czułam. Coś 

we mnie pękło. I czupurnie wy-

garnęłam. Przełożonemu. Oficero-

wi. Funkcyjnemu. 

Poniekąd postąpiłam 

słusznie. Miałam najwięcej pracy. 

Tłumaczyłam materiał bieżący i 

zaległy. Gdy koledzy ponoć się nie 

wyrabiali, na moim biurku pię-

trzyły się także kasety z nagrania-

mi po polsku. Tyrałam jak idiot-

ka. Po czterech godzinach siedze-

nia na dupie i słuchania lepszych 

lub gorszych nagrań zaczynała 

boleć głowa. To normalne przy 

takiej pracy. Do tego sztywniała 

szyja, uszy, odwłok. Koledzy i 

koleżanki robili sobie przerwy, 

kiedy chcieli. Biegali po innych 

pokojach, do Śnieżki na śledzika, 

do piwnicy na barszczyk z krokie-

tem, do znajomych na kawki, 

herbatki, imieninki, urodzinki. Z 

okazji i bez okazji. 

W końcu trafił mnie na-

gły szlag. Duński. 

Pan kierownik zdębiał. O 

dziwo, zareagował nietypowo. Jak 

na niego. Zaniemówił. 

Wziął sobie krzesło nieo-

becnego kolegi, przysunął je do 

mojego biurka, usiadł. Kasetę z 

duńszczyzną położył na blacie. 

Puknął w nią palcem, potem 

przemówił ludzkim głosem: 

– Pani Agnieszko. Koledzy 

z jedynki bardzo prosili, żeby wy-

ciągnęła pani z tej taśmy, co tylko 

się da. Poza tym nie wiedzieli, że 

to jest duński. 

– Nie wiem tego na pew-

no. Tylko tak mi się wydaje – 

przerwałam mu wywód. Nieco 

delikatniej. 

– No właśnie. Zwróciła 

pani uwagę na coś bardzo ważne-

go. To nakierowało ich na zupeł-

nie inne tory. Oni liczą na panią. 

Może uda się pani chociaż cokol-

wiek zrozumieć? Coś wychwycić? 

Cokolwiek… 

– Hmmm… Czarno to 

widzę. – Pozwoliłam sobie na taką 

uwagę i zwątpienie. Poniekąd na 

moment autodestrukcji. 

Trochę się uspokoiłam. 

Wyglądało na to, jakbym strzeliła 

babskiego focha. Jednakowoż 

facetom, tym kolegom z wywiadu, 

chyba zależało. I to bardzo. Bywa-

ją i takie sytuacje. Postanowiłam 

jeszcze raz spróbować, ale pod 

pewnymi warunkami. I na moich 

zasadach. 

– No, mogę spróbować 

jeszcze raz. Musiałabym odłożyć 

wszystko inne. Ile mam czasu? 

Znowu na wczoraj? 

– No, a ile potrzeba? 

– Nie wiem. 

– To niech pani spróbuje. 

Wszystko inne może poczekać. 

Nie przeszkadzam – powiedział 

kierownik łagodnie. – I… dzięku-

ję. Zabiorę pani te taśmy, które 

może opracować ktoś inny. 

Potem wyszedł. 

O! To coś nowego. Zabrał 

taśmy. 

Zatem do roboty. Kawa, 

gimnastyka szyi, kilka skłonów, 

lustracja uliczki, przegląd radio-

wozów na parkingu pod oknem. 

Przydałoby się pooglądać jakieś 

zielone drzewo albo chociaż traw-

nik, ale nie było. Telefon do męża, 

żeby mi nie zawracał gitary, że 

sama się odezwę w stosownej 

chwili. 

I siadam. 

Gdyby ktoś mi teraz wlazł 

i czegoś chciał, wydarłabym się i 

wypieprzyła intruza. Na zbity 
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pysk. Wara! Ja pracuję! Pełna 

koncentracja! 

Taśma się zagrzała. Moje 

zwoje mózgowe i loki – wyprosto-

wały. Uszy pogniotły. 

Po kilku godzinach coś 

wyciągnęłam. Chyba udało mi się 

zrozumieć, o czym rozmawiają. 

Tak bardzo ogólnie. Temat. Wyłu-

skiwałam pojedyncze słowa. Per 

analogiam z niemieckim, trochę z 

angielskim. I co najistotniejsze, 

dało radę wydobyć z duńskiego 

bełkotu parę imion i fragment 

jednego nazwiska. Albo nazwy 

własnej miejsca. Niewiele. Przy-

kro mi było, że nie dałam rady. 

O dupę potłuc taką par-

szywą robotę. 

Jak się potem okazało, 

stanęłam na wysokości zadania. 

A jednak. Za tę duńską robótkę 

dostałam nawet premię. Specjal-

ną. Kupiłam za nią kilka książek i 

jabloneksowskie koraliki. Bardzo 

wtedy modne i uchodzące za ele-

ganckie. Po przeliczeniu na walu-

tę zachodnią wystarczyłby na 

jednego duńskiego batona. Albo 

dwa waciki. 

*** 

Raz przypomniało się 

moim pryncypałom i zainspirowa-

nym przez nich zleceniodawcom, 

że w strukturach służb munduro-

wych i w podległym MSW pionie 

polskiej bezpieki istnieje coś ta-

kiego jak Biuro Techniki. Tam 

tłumaczeniami zajmował się cały 

ogromny wydział liczący kilka-

dziesiąt dusz. Nie śmiem kwestio-

nować umiejętności kolegów. Ra-

czej zazdrościłam im wtedy, że 

mieli dużo lepszy i nowocześniej-

szy sprzęt, że finansowano im 

kursy zawodowe, różnorakie 

szkolenia, dokształcanie języko-

we. Wszystko jakby wpisane było 

w etaty pracowników biura. Nie 

szczędzono kasy na premie i do-

datki. Doceniano umiejętności 

językowe i pracę w warunkach 

szkodliwych. 

Bo moja praca bezapela-

cyjnie odbywała się w szkodli-

wych warunkach. W polu magne-

tycznym, z ciężkimi, niewygodny-

mi słuchawkami na uszach. 

Opowiadano mi, że w 

centrali przestrzegano przepisów 

BHP w kwestii czasu przebywania 

w owych specyficznych szkodli-

wych warunkach. Cztery do sze-

ściu godzin dziennie. Ani minuty 

dłużej. 

A ja co? 

Jajco. Codziennie musia-

łam przekraczać dopuszczalne 

normy, bo otrzymywałam takie 

polecenia. Rozkazy. Razem z pole-

ceniami zarzucano mnie stosami 

materiału do obróbki. Już mój 

kierownik oraz pierwsza pokojo-

wa mentorka-gwiazda skwapliwie 

dbali o mój komfort. Psychiczny i 

fizyczny. Głównie o to, żeby kole-

żanka AW Chmielewska przez 

przypadek nie nudziła się ani 

minuty. 

Zajeździć nadęte babsko 

na maksa. Taki był ich cel. 

Do tego dochodziły dyżu-

ry. Na CPO. Dzienne, popołudnio-

we i nocne. Zgodnie z grafikiem. 

Dyżury zaś rozpoczęłam po mie-

siącu pracy, po tym nieszczęsnym 

szkoleniu stanowiskowym, na 

początku października. Siedziało 

się w warunkach niełatwych, na 

pewno niesprzyjających dobremu 

samopoczuciu. Jako kobieta mia-

łam jeszcze ciężej, bo przecież 

praca uchodziła za ciężką. Obcią-

żającą. Nie fizycznie, tylko bar-

dziej psychicznie. 

* 

Siedziba CPO, Centralne-

go Punktu Odbioru mojej sekcji. 

Eksploatacji PP. Czyli po prostu 

podsłuchu pokojowego. Całe po-

mieszczenie wypełnione było 

sprzętem elektronicznym. Zasila-

czami, magnetofonami, przekaź-

nikami. Metalowymi szafami z 

podłączonym sprzętem i mnó-

stwem kabli. To wszystko siało 

cholernie szkodliwym polem ma-

gnetycznym, grzało się pioruńsko, 

w gęstym powietrzu unosiły się 

tumany kurzu. Te drażniły ślu-

zówki nosa i gardła. 

(Nasza kochana pani 

Adela usiłowała wprawdzie sprzą-

tać, ale ze względów technicznych 

i merytorycznych pucowanie 

ograniczała do umycia podłogi i 

wytarcia biurka). 

Najmniej szkodliwe dla 

zdrowia były telefony, w tym kilka 

tych najważniejszych, których 

użycie stawiało na nogi wszystkie 

służby mundurowe we Wrocła-

wiu, w województwie, nawet w 

kraju. 

Służba nie drużba. Wia-

domo. 

Wtedy też zdarzyło się, że 

uprzednio nagrany, potem z tru-

dem odtworzony i przetłumaczo-

ny przeze mnie materiał oceniony 

został jako „niewystarczający i 

nieczytelny”. Pospołu z operacyj-

niakami moi pryncypałowie 

stwierdzili, że na dostępnym u 

nas sprzęcie i przy wykorzystaniu 

posiadanych zasobów ludzkich 

(mnie) oraz technicznych (mnie, 

ogromu zadań, mojego magneto-

fonu oraz słuchawek) nie można 

prawidłowo zdyskontować bardzo 

ważnego nagrania. Dlatego też 

materiał (taśmę magnetofonową) 

wysyłają pilnie do Warszawy. 

– Tam mają lepszy sprzęt 

i najlepszych tłumaczy. Na pewno 

wyciągną z tego dużo więcej. 

– Oczywiście. Bardzo się 

cieszę – odpowiedziałam z uśmie-

chem. 

Moja radość była auten-

tyczna. Wcale nie byłam zazdro-

sna o to, że koledzy z Warszawy 

lepiej przetłumaczą ten materiał. 

Mało tego, byłam bardzo ciekawa, 

czy ja zrobiłam to prawidłowo, 

czy zrozumiałam dobrze. Czy rze-

czywiście zrobiłam wszystko, na 

co było mnie stać? Wykorzysta-

łam wiedzę i praktyką podparłam 

uzyskany tytuł zawodowy. 

Po trzech tygodniach ta-

śma z nagraniem wróciła. 

Akurat miałam dyżur, 

kierownik przyszedł do mnie i 

przy mnie otworzył kopertę. A 

tam, oprócz zwróconej taśmy ma-

gnetofonowej, było pismo. Stwier-

dzono w nim krótko, węzłowato, 

rzeczowo oraz dobitnie: 

„Ze względu na bardzo 

złą jakość techniczną nagranie 

nie zostało przetłumaczone. (…) 

Jest nieczytelne. (…) Proszę nie 

dostarczać nam nagrań, które nie 

(Ciąg dalszy ze strony 47) 

(Ciąg dalszy na stronie 49) 
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nadają się do odtworzenia”. 

Wszystko na ten temat. 

Reprymenda. Pouczenie. 

Adam rzucił kwiecistym 

bluzgiem. Adekwatnym oraz za-

sadnym. Zabrał kopertę, świstek 

oraz taśmę, jak niepyszny pognał 

do naczelników. Potem nasz Ka-

ziu Maziarz, naczelnik, rzucił po-

dobnym bluzgiem. Zaprosił zlece-

niodawcę – naczelnika bardzo 

ważnego i kluczowego wydziału 

operacyjnego, który zdobył to na-

granie. Wyłuszczył mu, w czym 

rzecz. Po burzliwej naradzie na 

wysokich szczeblach zaproszono 

mnie. W gabinecie wodza siedzia-

ło kilku wygarniturzonych face-

tów. Najmniej przystojny był go-

spodarz. 

– Pani Agnieszko, jest 

ogromna prośba. 

Od razu domyśliłam się 

jaka. Może jestem wariatką, ale 

bynajmniej nie idiotką. 

– Może pani to jeszcze raz 

przesłuchać? Może coś jeszcze 

uda się z tego wyciągnąć i uzu-

pełnić to, co pani zrobiła przed 

wysłaniem do centrali. 

– Prosimy! Błagamy! 

Kaziu dodał jeszcze coś 

od siebie: 

– Dziecko, postaraj się. 

To jest sprawa bezpieczeństwa 

państwa. Najwyższej wagi. 

Jak trwoga, to do Chmie-

lewskiej. 

Szczerze? W dupie mia-

łam taki zaszczyt. No ale to służ-

ba. Prośba przełożonych równa 

się rozkazowi. Sympatyczniejsza 

jest tylko forma przekazu. 

Trudna rada w tej mierze, 

przyjdzie się… pomęczyć. Oby nie 

zamęczyć, co wcale nie było takie 

niemożliwe. 

– No… a mam inne wyj-

ście? 

– Nie. 

– Tak jest! 

Cd będzie! 

(Ciąg dalszy ze strony 48) 

O 
dezwa odwalona, tradycji 
stało się za dość, teraz 
przystępuję do anegdo-

tek. W tym noworocznym odcin-
ku będzie bardzo nieskromnie, 
historycznie, acz narodowo. Jed-
nakowoż owo „narodowo” nie 
może być skromne. Musi być 
patetyczne, wzniosłe, wprowa-
dzać nowy narodowy ład, a opor-
tunistów pouczać. I tak też bę-
dzie. 

*** 

„W 1900 roku obchodzono w ca-
łym kraju niezmiernie uroczyście 
jubileusz pracy pisar-

skiej Henryka Sienkiewicza. 
Jak wiadomo powszechnie, twór-
ca trylogii otrzymał dar narodo-
wy – posiadłość ziemską Oblęgo-
rek. Uroczystości jubileuszowe 
rozciągnęły się na pierwsze mie-
siące roku 1901 krzyżując się w 
prasie z wiadomościami o wojnie 
w Chinach. 
Udręczony hołdami i pochwałami 
pisarz powiedział pewnego dnia 
do któregoś z przyjaciół: 
- Chin i Sienkiewicza nam do-
syć!” 
* 
No, kochani, 
dręczcie mnie, męczcie ręcznie 
(oraz pisemnie) hołdami i po-
chwałami. Za wyprodukowanie 
branżowej trylogii „Tajne blizny. 

O czym milczę od lat” domagam 
się daru narodowego w postaci 
zadaszonej altanki przy plaży w 
Ustce, poniemieckiego bunkra w 

Świnoujściu albo drewnianego 
mola we Wdzydzach. Nie jestem 
pazerna. Należy mi się! Za trudy i 

znoje, za walkę o wolność naszą i 
Waszą. 
Zamiast nagrody jubileuszowej 
proszę oddać mi moją resortową 
emeryturę. Za nią wydam kolejne 
płody pióra mego, żeby nie było, 
że z tego megalomańskiego nadę-
cia zaniechałam. Może być miej-
sce poczesne miejsce w radzie 
nadzorczej narodowego operatora 
pocztowego. Pracowałam tam 
kiedyś, to się znam. Ha! 
W Chinach mnie nie było, może-
cie zatem zorganizować narodo-
wą ściepę (na „Allegro”, bo tam 
nie tylko handlują wszystkim, ale 
i łupią zdrowo). Chętnie pojadę 
za wschodnią granicę i na koszt 
czytelnika. 
Potem już, nasycona splendo-
rem, zaszczytem i narodowymi 
orderami, okrzyknięta celebrytką 
i autorką roku, pokażę się w tele-
wizji śniadaniowej i krzyknę: 

- Chin i Wybieralskiej mam do-
syć! 

*** 

„- Czy to prawda – zapytano 

(Ciąg dalszy na stronie 50) 

Szpila w szpilkach, czyli  

Wesoły kramik 
Odcinek siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty. (Na bogato!) 

Witam w Nowym Roku 2022! 
Najpierw odezwa do Braci Mundurowej! Moi drodzy, Koleżanki i 
Koledzy Jajakobyły, Czytelnicy branżowej gazetki OBI (wydawanej 
przez fantastycznego faceta z pasją, jak też z charyzmą). 
Dziękuję Wam za obecność na łamach. Za to, że czytacie artykuły 
(felietony, relacje) moje i moich wspaniałych kolegów. Mam na-
dzieję, że podobają się Wam propozycje kulturalne i powieściowe, 
zachęcam do komentowania i spisywania przemyśleń. Na wszelkie 

pytania (skargi i wnioski, postulaty i zażalenia) udzielę wyczerpu-
jących odpowiedzi. 

Aneta Wybieralska 



-  50  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 1(141)2022 r. 

 
raz Henryka Sienkiewicza – że 
żonaci mężczyźni żyją dłużej niż 
nie żonaci? 
- Bynajmniej – odparł znakomity 
pisarz – tak im się tylko wyda-
je…” 

* 

Żyjmy jak najdłużej! Jak najzdro-
wiej i jak najkulturalniej. Czytaj-
my książki, czytajmy biuletyn. 
Hej! 

*** 

„Latem 1898 ro-
ku Sienkiewicz przebywał u swo-
jego przyjaciela na wyspie Plou-

monade w Bretanii. Pracując w 
tym czasie nad „Krzyżakami” za-
mykał się w swoim pokoju i pra-
cował od pół do dziewiątej do po-
południa, po czym wychodził na 
plażę, często blady i dosłownie ze 
spotniałym czołem. Gdy ktoś za-
pytał, co go tak męczy, pisarz 
odpowiedział: 
- Praca nad prostotą stylu.” 

* 

Hmm… Żaden ze mnie Sienkie-
wicz. Kudy mi do współczesnych 
bondów, mrozów czy lipińskich? 
W życiu nie będę miała tylu za-
chwyconych czytelników, nie za-
robię takiej kasy. 
Praca nad „prostotą stylu” jest 
rzeczywiście mozołem. Ja, Wybie-
ralska Wam to mówię. Wiem, po-
nieważ trochę pisuję. Wiecie, co 
jest najgorsze? Poczucie, że ta 
moja prostota i styl nie spodobają 
się Wam – Czytelnikom. Adwersa-

rze zarzucają mi błędy stylistycz-
ne, krytykują powieści, nie prze-
czytawszy ich do końca. Krytycy 
wyszydzają, porównują do arcy-
dzieł piszących celebrytów. Ale, 
do diabła, dlaczego ja mam nie 
mieć mojego indywidualnego sty-

lu? Niby dlaczego mam pisać 
„pod publiczkę”, wytwarzać prze-
intelektualizowane i nadymane 
makaronizmami zdania, po prze-
czytaniu których każdy przecięt-
niak odnosi wrażenie, że jest 
głupkiem do kwadratu? Nie. Ja 
tak nie chcę. Pocę się i tworzę. 
Tylko tanie wino coraz kwaśniej-
sze. Kurde! 
Uśmiechnijcie się do mnie i do 
moich tekstów. 
- Pomożecie??? 

*** 

„Kiedyś przedstawio-
no Henrykowi Sienkiewiczo-
wi niemłodą już aktorkę, która 
zaczęła się do znakomitego pisa-
rza umizgiwać. 
- Jakie uczucia wzbudzam w pa-

nu, drogi mistrzu – spytała po 
pewnym czasie. 
- O pani! Jedno z najwznioślej-
szych uczuć: wstręt do grzechu.” 

* 

Co ja na to? Uczucia mam mie-
szane. 

1.Też jestem już niemłoda, 
umizgiwania się do panów 
wystrzegam się, jak mogę, ale 
czasami mogę sprawiać zgoła 
inne wrażenie. Nadto próbuję 
umizgiwać się do wydawców, 

dziennikarzy, krytyków i za-
możnych biznesmenów, co 
zupełnie mi nie wychodzi. To 

klasyczne usiłowanie nieudol-
ne. Czy prezentowany 
uśmiech i uprzejmość są umi-
zgiwaniem, czy jeszcze nie? Oj, 
nie najlepiej ze mną. Chyba 
muszę poczytać o sztuce umi-
zgiwania. Nauczyć się kilku 
trików. A nóż… ? 
2.Pani była aktorką. Chyba 
dość kiepską, bo jej umizgi nie 
osiągnęły pożądanego skutku. 
Albo to z pisarzem było wtedy 
coś nie halo, bo nie reagował 
na kobiece wdzięki. Tez możli-
we. 
3.Nikomu nie zalecam wstrętu 
go grzechu. Grzeszcie, kocha-
ni, ile wlezie, póki życia! My-
ślą, czynem, snem i marą. 
Grzeszcie czytaniem książek i 
wierszy, spacerem po lesie, 
sięganiem po zacny trunek. 
Uśmiechem, żarcikiem. To 
takie ludzkie. A jakie przyjem-

ne? Ach!!! 
4.„Lepiej grzeszyć i po-
tem żałować , niż żałować, że 
się nie grzeszyło” (Giovanni 
Boccaccio). Ot, co! 

*** 

„Do Warszawy przyjechał jeden z 

amerykańskich tłumaczy Henry-
ka Sienkiewicza. Kiedy zapytano 
autora Trylogii o cel przybycia 
tłumacza, Sienkiewicz powiedział: 
- Nikt mu nie mógł wytłumaczyć 
w całej Ameryce, co znaczy słowo 
„wciórności” i jak to wyrazić po 
angielsku.” 

* 

No i mój komentarz. 
Ach, marzę o tym, by coś mojego 
przetłumaczone zostało na język 
obcy. Może być chiński (skoro 
wybieram się tam, to chcę!), tu-
recki, czeski (niech będzie jeszcze 
śmieszniej). Nie obrazę się na 
amerykański. Jak szaleć to sza-
leć! Na bogato. 
A tak na poważnie, to dobry tłu-
macz jest skarbem. I tak jak 

świetny redaktor nadaje tekstowi 
wysoka jakość. Czasami nawet 
lepszą, niż autor. Co Wy na to? 

*** 

„Oryginalną technikę pracy 
miał Sienkiewicz. Twórca trylogii 
pisał tylko tyle, ile trzeba było na 
codzienny odcinek w gazecie. 
W 1886 roku przebywając za gra-
nicą, drukował „Potop” w dzienni-
ku lwowskim „Słowo Polskie”. 
Pewnego dnia redakcja otrzymała 
następującą depeszę: 

„Telegrafujcie, gdzie jest Kmicic? 
Zapomniałem i nie mogę dalej pi-
sać. Sienkiewicz”. 
Redaktor odtelegrafował: 
„Kmicic w Częstochowie wysadza 

armatę. Redakcja”. 
Praca poszła normalnym torem.” 

* 

Hurraa!!! Mam coś z Sienkiewi-
cza. Napisałam trylogię, a moje 
”Genesis” ukazuje się w olsztyń-
skim OBI. Wprawdzie tylko raz 
na miesiąc, ale nie można mieć 
wszystkiego. Oby tak dalej. 
A nad torami obiecuję popraco-
wać. 

* 

Ps. Czytacie „Genesis”? Podoba 
się? Drukiem i w kupie ukaże się 
za kilka miesięcy. Nie będziecie 
musieli drukować odcinków z 
OBI, wycinać i sklejać. Ostatni 
tom mojej trylogii – „Exodus” zo-
stał (przeze mnie!) napisany, 
ukończony i wysłany do wydaw-

cy. Za miesiąc dowiem się, czy 
nadaje się do dalszej obróbki. 
Jeśli tak, może ukaże się dru-
kiem. Oczywiście po uiszczeniu 
przeze mnie stosownej opłaty za 
wydawniczą fatygę. 
A po przeczytaniu trylogii Wybie-
ralskiej możecie ponownie się-
gnąć po losy Wołodyjowskiego i 

Podbipięty (herbu Zerwikaptur), 
za Zagłobą wychylić kufelek jego 
ulubionego zacnego trójniaka. Na 
zdrowie lub na pohybel… 
Do Siego Roku! 

*** 

Henryk Sienkiewicz: Henryk 
Adam Aleksander Pius Sienkie-
wicz  (ur. 5.maja 1846, zm. 15 
listopada1916)  znany również 
pod pseudonimem Litwos był pol-
skim dziennikarzem, powieścio-
pisarzem i laureatem Nagrody 

Nobla. Najbardziej znany jest ze 
swoich powieści historycznych, 
zwłaszcza ze swojego bestselle-

ra Quo Vadis (1896). 
* 

Poza tym, jaki jest Sienkiewicz, każ-

dy widzi. A jeśli nie widzi, niech sobie 

poczyta. 

(Ciąg dalszy ze strony 49) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Polish
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Polish
https://en.wikipedia.org/wiki/Poles
https://en.wikipedia.org/wiki/Poles
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize_in_Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Quo_Vadis_(novel)
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Jury zwróciło szczególną uwagę 

na: 

• - zgodność pracy z tematem, 

• - merytoryczną poprawność, 

• - piękno i czystość języka, 

• - własne przemyślenia oraz 

oryginalność. 

 

Po burzliwej naradzie konkurso-

we jury postanowiło wyróżnić i 

nagrodzić książkami dwie recen-

zje. Napisane zostały przez panią 

Agnieszkę z Gdyni i panią Jagę z 

Krakowa. Owe recenzje prezentu-

ją dwa różne stanowiska, podej-

ścia do czytanych książek, jak też 

różnorakie ujęcia tematu. 

Gratulujemy!!! 

 

Oto wyróżnione recenzje: 

* 

„Zainspirowana propozycją wy-

dawnictwa „Zaczytani”, sięgnęłam 

po książkę "Garnitur na słupie" 

napisaną przez Anetę Wybieral-

ską. Nie znałam autorki, więc 

kierowałam się frapującym tytu-

łem. 

Powieść rozpoczyna się od dialo-

gu dwóch bohaterów Rudego i 

Robala, którzy od razu jawią się 

jako antagoniści. Inteligentny, 

wyniosły szef i jego wątpliwej elo-

kwencji pomocnik. Mamy jednak 

przeczucie, że mimo różnic, bę-

dzie to zgrany duet. Bohaterowie 

szybko zdobywają naszą sympa-

tię. Moją szczególnie Robal, który 

stara się stać na straży języka 

polskiego i nie doprowadzić do 

upadku obyczajów, nawet w śro-

dowisku dalekim od kręgów uni-

wersyteckich. 

Autorka ma umiejętność dotarcia 

do zmysłów czytelnika. Czytając o 

Sewku, wręcz czujemy woń cią-

gnącą się za nim. Wracają do nas 

wszystkie sytuacje, podczas któ-

rych mieliśmy okazję spotkać 

podobnych „meneli” na swojej 

drodze i zapachy z tym związane 

jak na zawołanie pojawiają się w 

nozdrzach 

Za pomocą Zbunia Wybieralska 

barwnie przedstawia życie w wię-

zieniu. To zawsze stanowi cieka-

wostkę, bo mało kto miał okazję 

doświadczyć na własnej skórze 

pobytu w tymże miejscu. Nakre-

śla relacje między więźniami i 

opisuje, chociaż dość enigmatycz-

nie, przestrzeń. 

Moim zdaniem słabą stroną tej 

książki jest warstwa językowa. 

Liczne powtórzenia, zdrobnienia i 

niestety błędy składniowe. O ile 

zdrobnienia czasami mają nadać 

charakter ironiczny wypowiedzi, 

to jednak jest ich zdecydowanie 

za dużo i jeżeli był to zabieg celo-

wy, to ta proporcja się odwróciła. 

Błędy typu „napisano od małej 

litery”, „Gościnny gospodarz wy-

szedł za gośćmi” nie powinny się 

w ogóle pojawić. Dla czytelnika 

wyczulonego na warstwę języko-

wą, zaburza to zanurzenie się w 

toku fabuły, która, przyznam, 

wciąga i intryguje miejscami.” 

* 

         „Powieści autorstwa Anety 

Wybieralskiej opowiadają o życiu 

i pracy służb specjalnych późnego 

PRL-u i wczesnej III Rzeczpospoli-

tej. Autorka przyjmuje perspekty-

wę społeczno-obyczajową, ale nie 

stroni również od opisów pracy 

agentów i policjantów, choć czyni 

to w sposób bardzo oszczędny, by 

nie zdradzać czytelnikowi tajem-

nic systemu i państwa. 

   Gdy jednak wraz z Agnieszką 

Wallicht – Chmielewską przekra-

czamy po raz pierwszy próg urzę-

du w „Genesis” i mijamy popier-

sie „Żelaznego Feliksa”, i tak od-

krywamy świat do tej pory nam 

nieznany. Podobnie jak i główna 

bohaterka i narratorka powieści, 

czynimy to jednak dobrowolnie, 

nie zmuszani przez nikogo do 

zgłębiania tajemnic polskiej Służ-

by Bezpieczeństwa. Jest to tym 

bardziej interesujące w kontek-

ście wydarzeń z ostatnich pięciu 

lat, gdy jedynie słuszna, prawico-

wa władza wywołała właśnie tę 

Służbę ponownie do tablicy i to 

akurat w momencie, gdy przecięt-

ny zjadacz chleba spodziewałby 

się prędzej ujrzeć w swych pro-

gach hiszpańską inkwizycję, niż 

naszą dawną „Bezpiekę”. Żadna 

epoka nie była bowiem tak bar-

dzo zapomniana w czasach galo-

pującego nad Wisłą kapitalizmu i 

rozbuchanego konsumpcjonizmu, 

jak poprzedni ustrój. Moje poko-

lenie zaczęło powoli zapominać, 

że przecież to owemu socjalizmo-

wi zawdzięczmy nasze obecne 

miejsce na Ziemi i bez PRL nie 

byłoby dzisiejszej Polski. Być mo-

że to nasze „zapominanie” spra-

wiło, że czas teraz sprawdzić, jak 

wyglądała prawda o „tamtej” Pol-

sce i jej służbach, bez „owej” pra-

wicowo katolickodrobnomieszcza

ńskiej otoczki, jaką serwują nam 

państwowe media i Instytut Pa-

mięci Narodowej. Kim właściwie 

był ów „esbek”, którym tak nas 

(Ciąg dalszy na stronie 52) 

Konkurs czytelniczy 
„Przeczytałem, oceniłem, czyli co warto przeczytać". 

Drodzy Czytelnicy powieści wrocławskiej autorki Anety Wybieralskiej. 

Wszystkim Państwu dziękujemy serdecznie za udział w konkursie na 

recenzję powieści Anety Wybieralskiej pt. "Przeczytałem, oceniłem, 

czyli co warto przeczytać". 
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 straszą? Tego właśnie mamy oka-

zję się dowiedzieć, czytając „Tajne 

blizny” i „Genesis”. 

  Otóż, okazuje się, że owi agenci 

nie są żadnymi potworami, ale 

zwykłymi ludźmi, których los za-

wodowo związał z instytucją ma-

jącą czuwać nad trwałością 

ustroju PRL. 

 Uwagę przyciągają z perspektywy 

czasu opisy pracy operacyjnej, 

chociażby instalowanie podsłu-

chów. Ileż pracy trzeba było wte-

dy włożyć w obserwowanie czło-

wieka, jego znajomych, jego oto-

czenia. Z punktu widzenia dzi-

siejszej rzeczywistości, gdy prak-

tycznie każdy z nas posiada kon-

to w mediach społecznościowych i 

chcąc nie chcąc, zawsze w jakiś 

sposób udostępnia pewne dane 

na swój temat (każdy nasz „mem” 

czy wpis coś o nas w końcu mó-

wi), że o wynalazkach takich jak 

Pegasus już nie wspomnę, czyta-

nie o niegdysiejszych wysiłkach 

SB przyprawia nie tyle o gęsią 

skórkę, co o niechętny podziw dla 

wysiłku tych ludzi. Ludzi, którzy 

wiążąc się ze służbami pozbywali 

się w jakiś sposób prawa do pry-

watności, bo każdy ich krok rów-

nież kontrolowano i sprawdzano 

dokładnie życiorysy. 

  Ale nie tylko o służby w tych 

powieściach przecież chodzi. Jest 

to też opis specyficznego klimatu 

PRL. Nie było to państwo aż tak 

zamknięte na świat, jakby się 

dziś mogło wydawać, Zawsze 

można było wyjechać do zaprzy-

jaźnionych „demoludów” i zoba-

czyć, jak wygląda socjalizm w 

wydaniu wschodnioniemieckim, 

bułgarskim czy rumuńskim. Cie-

kawym elementem powieści Ane-

ty Wybieralskiej jest trafny opis 

życia społecznego i towarzyskie-

go, wspólnych pracowniczych 

wypadów na grzyby i na ryby oraz 

humor sytuacyjny, jaki cechuje tę 

prozę. 

  Wreszcie, tak jak w „Komu sznur 

wisielca”, zaglądamy pod dach 

rodzinny policjanta i mamy oka-

zję przyjrzeć się uważniej życiu 

na osiedlach mundurowych, a 

nawet poznać nietuzinkową po-

stać majora Bolesława Baradiu-

ka, zdeklarowanego mizogina i 

zatwardziałego tradycjonalisty, 

którego pasją jest pisanie absur-

dalnych donosów i terroryzowanie 

otoczenia. Baradiuka można ła-

two porównać do pani Bukietowej 

ze słynnego serialu brytyjskiego 

„Co ludzie powiedzą?”, zwłaszcza, 

że otoczenie majora jest na tyle 

powściągliwe, iż przez długi czas 

jego wyczyny uchodzą mu na su-

cho. 

Jest wreszcie w tej prozie mnó-

stwo opisów problemów kobiet, 

które wstępowały do służb mun-

durowych i natrafiały tam na ów 

osławiony „szklany sufit”. W śro-

dowisku służb trudno było kobie-

cie przetrwać, nie mówiąc już o 

zrobieniu kariery. Autorka słusz-

nie zauważa, że do utrzymywania 

tego stanu rzeczy przyczyniały się 

także same kobiety, poprzez brak 

solidarności i niechęć do pomaga-

nia przedstawicielkom własnej 

płci. W naszej kulturze jest to 

nadal obecne, a należy pamiętać, 

że PRL był w gruncie rzeczy bar-

dzo konserwatywny, pruderyjny i 

patriarchalny. 

  Zaletą powieści Anety Wybieral-

skiej jest niezwykle wnikliwe i 

krytyczne podejście do służb, i 

tych sprzed 1989 roku i tych póź-

niejszych. Ale także ciekawe spoj-

rzenie na samo społeczeństwo i 

zachodzące w nim zmiany, bo w 

końcu żadne służby nie działają 

w próżni, ale muszą brać pod 

uwagę zmieniającą się dookoła 

rzeczywistość. W jej prozie pełno 

jest interesujących, ciekawie na-

rysowanych postaci, z których 

większość pozostaje w pamięci 

czytelnika. Dla mnie, jako odbior-

cy, ważne jest też coś innego – 

podobieństwo czasów schyłkowe-

go PRL do czasów obecnych, kie-

dy wiele rzeczy dawno już zapo-

mnianych staje się nagle aktual-

nych, łącznie z inwigilacją społe-

czeństwa. Dla mojego pokolenia 

obecna próba kontrolowania ogó-

łu poprzez kontrolę mediów i ta-

jemnicze podsłuchy w rodzaju 

„Pegasusa” jest o wiele bardziej 

złowroga i niebezpieczna, niż był-

by kiedykolwiek samotny pan w 

„słuchawkach”. 

Choć proza ta skrzy się humo-

rem, pozostawia jednak w nas 

uczucie niepokoju. A co, je-

śli świat przedstawiany w książ-

kach to nie sentymentalna prze-

szłość, ale przyszłość, tylko w 

innej nieco wersji?” 

* 

Przekazała do druku w OBI 

Aneta Wybieralska. 

Poniżej okładka książki już wyda-

nej. Póki kolejny tom „Blizn” nie 

przejdzie kolejne procedury wy-

dawnicze nie mogą, nawet okład-

ki” zaprezentować Szanownym 

Państwu Czytelnikom OBI. 

Redakcja 
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P 
rzykłady do naśladowania 
i utwierdzania w przeko-
naniu, że w prostactwie 

nie ma nic nagannego, idą z sa-
mych szczytów władzy. Kłam-
stwa, krętactwa, szalbierstwa, 

bezczelne „na chama”  manipu-
lowanie prawem, głosowania-
mi  w Sejmie, wciskanie kitu, 
polityczna korupcja, są przyro-
dzonymi właściwościami pro-
stactwa, tak jak i przekonanie o 
własnej wyższości nad innymi, 
co prostak utożsamia z upraw-
nieniem do narzucania wszyst-
kim swojej woli i żądania by jego 
poglądy uznawali za własne. 

 
Prostactwo  często obnaża 

się w stosunku do kobiet. Z jed-
nej strony publiczne obcałowy-
wanie im dłoni, nierzadko z jed-
n o c z e s n y m  w y r y w a -
niem  obcałowywanych rąk ze 
stawów przy podnoszeniu dłoni 
do ust całującego, z drugiej stro-
ny nakładanie im kajdan praw-
nych i moralnych,  brutalne po-
zbawianie  ich praw do stano-
wienia o sobie,  i konsekwentne 

przywracanie dla nich reguły z 
czasów Cesarstwa Niemieckiego 
– Kościół, Kuchnia, Dzieci. 

 
Prostak jest przekonany, 

że każdą jego ściemę wszyscy 
powinni przyjąć jako prawdę 

objawioną. 
 
Narzuca ci na jaki spek-

takl teatralny możesz iść, a na 
jaki masz szlaban. Uznaje, że 
zajmowane stanowisko upoważ-
nia go/ją  do głoszenia  jedynie 
słusznej prawdy, np. że szcze-
pienie przeciw covidowi, jest ry-
zykowne, bo to eksperyment. 
Ogłasza swoje opinie urbi et or-
bi, chociaż ma pojęcie o medycy-
nie jak kura o  pieprzu. 

 
Prostak na każdą sprawę 

patrzy jak koń z klapkami na 
oczach. Oto na „polskim ładzie” 
tracą,  kilka tysięcy złotych rocz-
nie,  rodzice (głównie mat-
ki)  samotnie wychowujący dzie-

ci. A przecież to im w pierwszej 

kolejności należało się finansowe 
wzmocnienie. Po tygodniu od 
wejścia w życie ustawy, gdy pod-

niesiono larum  pojawiły się ja-
kieś mgliste obietnice innego 
rozwiązania tej sytuacji.  Ale 

gdzie indziej  jest pies pogrzeba-
ny. Wg pisowsko-prawicowej 
ideologii samotne matki są zaka-
ł a m i  n a r o d o w o -
chrześcijańskiego społeczeństwa 
i  w zasadzie nie powinny mieć 
żadnych praw. 

 
Premier przeprasza nau-

czycieli i policjantów za to, że w 
styczniu  otrzymali niespodzie-
wanie zmniejszone wynagrodze-
nia. Przy okazji odium winy 
zrzuca na samorząd, na księgo-
wych… Samą wpadkę nazywa 
„drobną pomyłką”, i obiecuje 
szybką korektę. 

 
Dla Mateusza Morawiec-

kiego, śpiącego na milionach, to 
drobna pomyłka. Dla tysięcy 
ludzi żyjących z przysłowiowym 
ołówkiem w ręku, od pierwszego 
do pierwszego, 200-300 złotych, 

których im niespodziewanie za-
brakło, to na przykład niemoż-
ność zapłacenia w tym miesiącu 
jakiejś raty, składki… co wiąże 
się najczęściej nie tylko z finan-
sowymi  konsekwencjami. 

 

Prostactwo przejawia się 
m.in. w robieniu wszystkiego, 
nawet ustaw, na kolanie, bez 
należytej  staranności, po prostu 
niechlujnie. Najnowszym tego 
przykładem jest „ polski ład”, a 
przecież sama nazwa, każdego 
prawdziwego patriotę zobowiązy-
wałaby przy pracy nad nim do 
szczególnej staranności. 

 
Prostactwu nieznane jest 

pojęcie finezji. Wali na odlew 
metalową rurką. No, chyba że za 
finezję uznamy zawinięcie tej 
rurki w gazetę lub wypowiedź 
ministra sprawiedliwości Zbi-
gniewa Ziobro na konferencji 
prasowej 7 stycznia br., kiedy na 
pytanie dziennikarza, zareago-

wał niby dowcipem, że pytanie 

redaktora  może być potraktowa-
ne jako podżeganie do przestęp-
stwa. 

 
Sypią się te prostackie 

potknięcia jedno za drugim. 
 
Sprawa „Pegasusa” bezli-

tośnie obnażyła prostactwo wła-

dzy w okłamywaniu społeczeń-
stwa i  ośmieszyła tych wszyst-
kich którzy na początku rżnęli 

przysłowiowego głupa udając że 
nie mają pojęcia o co chodzi. 

 
Prostackie, stawiające na 

otumanienie społeczeństwa, są 
wyjaśnienia dotyczące inflacji, 
pogorszenia warunków życia. 

 
A propos. Podobno już na 

początku 2023 roku wszyscy, 
którzy stracili na „polskim ła-
dzie”  w 2022 r., będą wzywani 
do organów ścigania jako podej-
rzani, by zeznali, przy pomocy 
jakich przekrętów  udało się im 
ten rok przeżyć. 

  
Wydawałoby się, że gdzie 

jak gdzie, ale do środowiska lu-
dzi kultury prostactwo powinno 
mieć najtrudniejszy dostęp. 

 
Minister Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego z samej 

d e f in i c j i  j e g o  s t a n ow i -
ska  powinien być wzorcem naj-
lepszych manier, bon tonu, jak 
wzorzec metra w Sevres. Tym-
czasem obecny minister Piotr 
Gliński jest wzorcem ale nietak-
townych zachowań, zwłaszcza w 

stosunku do dziennikarzy, któ-
rych traktuje z góry,  łaje, pou-
cza, burczy, na każdym kroku 
okazuje im swoją wyższość. 

 
Podobnie jego wice,  Jaro-

sław Sellin, który usiłuje treso-
wać dziennikarzy, kiedy mogą go 
o coś zapytać, na jakich zasa-
dach i w jakich okolicznościach. 
Ciekawe, czy Sellin, kiedy sam 
był dziennikarzem, to np. z każ-
dym politykiem wcześniej uma-
wiał się na rozmowę i przestrze-
gał wyznaczonych przez tego 
polityka reguł rozmowy?! 

 
Jarosław Sellin jest z wy-

kształcenia historykiem. Należa-
łoby więc założyć, że słyszał o 

(Ciąg dalszy na stronie 54) 

PROSTACTWO NOBILITOWANE 
Prostactwo nobilitowane - Dziennik Trybuna  

W Polsce, zwłaszcza w ostatnich latach, prostactwo doznało nad-
zwyczajnej nobilitacji. Stało się kanonem obyczajowym, wzor-
cem  zachowania, symbolem ogłady,  tak  jak Zenek i disco polo 
zostały wykreowane  na symbol muzyki klasycznej 

Janusz Maciej Jastrzębski 

https://trybuna.info/polska/prostactwo-nobilitowane/
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znamienitym chińskim filozofie 
Konfucjuszu (551-479 p.n.e.). 
Powiedział on m.in. Szlachetny 

człowiek wymaga od siebie, pro-
stak od innych. 

  
Oczywiście prostactwo nie 

j e s t  w y ł ą c z n ą  p r z y w a -
rą  obecnie  rządzących, acz to 
oni doprowadzili do jego rehabi-

litacji, nobilitacji  i nadali mu 
statut powszechnie panującego 
obyczaju. 

 
Przejawia się on np. w 

tym., że wielu którzy dochrapią 
się jakiegoś stołka, nawet nie-
wielkiego, z miejsca uważają się 
za coś lepszego od innych, z któ-
rymi już można się nie liczyć, 
mieć per nogam (oczywiście z 
wyjątkiem okresu wyborczego). 

 
Kilka lat temu, jako re-

daktor naczelny biuletynu jed-
nego z dużych  stowarzyszeń 
przeprowadzałem (drogą kore-
spondencyjną) wywiad z pew-
nym posłem PO (chyba już nie 
ma go w Sejmie). Odpowiedzi 
pana posła wymagały kilkakrot-
nych  uściśleń. Wszystkie z nich 
nie przysyłał bezpośrednio do 
mnie tylko do szefa stowarzysze-
nia. Ja dla pana posła, który 
miał usta pełne frazesów o rów-
ności, szacunku dla innych, itp. 

nie byłem godnym  partnerem. 
 
Nie byłem też godnym 

partnerem dla pewnej pani po-
seł, przykro pisać, z lewicy, któ-
ra publicznie wiele mówi m.in. o 
pedofilii, ale innych, nota bene 
wspierających ją w tej sprawie, 
nie uznaje za godnych siebie; 

podobne doświaczenie miałem z 
prezesem pewnej Komisji do 
Walki z… 

 
Ostatnio, przy okazji wy-

dania przeze mnie książki o pe-
dofilii „Piekło niejedno ma imię”, 
miałem do czynienia z kilkoma 
wydawnictwami i hurtowniami 
książek. Do jednych prostactwo 
się nie przedarło. Kultura, 
uprzejmość na każdym kroku. W 
innych, jak np. w jednym z naj-
w i ę k s z y c h  w a r s z a w -
skich  wydawców i hurtowników, 
po pierwszej rozmowie, w której 
nietuzinkowi przedstawiciele 
firmy zadeklarowali chęć współ-

pracy i umówili się niezwłoczną 
ich realizację, zapadła ci-
sza,  kontakty zostały zerwane, 

telefony zamilkły. Podobnie 
„kulturalnie” zachowała  się jed-
na z największych hurtowni 
książek na południu kraju, z 
Krakowa, która sama wyszła z 
propozycją współpracy. A prze-
cież zarówno w jednym jak i w 
drugim przypadku, zamiast nie-
grzecznego prostackiego milcze-
nia, wystarczyłaby jedna rozmo-
wa telefoniczna zamykająca 
sprawę.  I zasadom dobrych oby-
czajów stałoby się zadość. 

  
Prostactwo rozpełzło się 

po całym kraju. Nadęło się,  roz-

pycha łokciami i szarogęsi. Do-
chodzi przy tym do absurdów, 
tragifars, niewyobrażalnych roz-
miarów głupot i podłości. 

 
Zenitem prostactwa była 

dla mnie wypowiedź doradcy 
prezydenta o bohaterkach Po-
wstania Warszawskiego, pani 
Wandzie Traczyk Stawskiej i jej 
koleżance: – Zdemenciałe archeo-

celebrytki. 
 
Tzw. szary prostak  mając 

takie wzorce utwierdza się w 
przekonaniu, że postępuje wła-
ściwie skoro prostactwem ema-
nują i szczycą się osoby z czub-
ka rządzącej choinki. 

 
Od pewnego czasu Jaśnie 

Prostactwo zaczęło sprowadzać 

się z miasta na wieś i jęło  nie 
tylko narzucać swoje zasady, ale 
i zmieniać prawa natury. Szcze-
kanie towarzyszy psu od kiedy 
pojawił się na świecie. Początko-
wo niektórym jaśnie prostakom 
zaczęło przeszkadzać, że psy 
pełniące obowiązki stróża gospo-
darstwa szczekają w nocy. Teraz 

już przeszkadza im szczekanie w 
ciągu dnia. Nasyłają na właści-
cieli psów policję, sypią się man-
daty (ciekawe czy policjanci ka-
rzą się mandatami, gdy szczeka-
ją ich służbowe psy?); a nawet 
żądają pozbycia się psów. 

Ba, niektórym przeszka-
dza gdakanie kur, pianie kogu-
tów i żądają ich wybicia, a nawet 
do rzezi doprowadzają. 

Jednak przebił wszystkich 
pewien jaśnie prostak, któ-
ry  zażądał policyjnej interwencji 
wobec kombajnisty zbierającego 
nocą  na polu zboże! 

Jeden z moich znajomych 
uczonych kolegów, pół roku te-

mu rozprawiając o pogarszającej 
się sytuacji w kraju prorokował 
wykorzystując tytuł Stefana Że-

romskiego – Rozdziobią nas kru-
ki, wrony. 

Nie zdążą. Wcześniej, jeśli 
się nie ockniemy,  zatoniemy w 
bagnie nobilitowanego prostac-
twa. 

 

Janusz Jastrzębski 
 
Od Redakcji 

Dla barwności dodaję trochę 
synonimów związanych z pro-
stactwem w dwóch formach. 

 
Prostactwo w odniesieniu do 
niegrzecznego zachowania 

arogancja, 
bezceremonialność, 
bezczelność, 
brak kultury, 
brak wychowania, 
burkliwość, 
gburowatość, 
grubiańskość, 
gruboskórność, 
impertynencja, 
niedelikatność, 
niegrzeczność, 
nieobyczajność, 
nieokrzesanie, 
nieprzyzwoitość, 
niestosowność, 
nieuprzejmość, 
obcesowość, 
obelżywość, 
opryskliwość, 
ordynarność, 
szorstkość, 
wulgarność, 

 
Prostactwo jako cecha osoby 

aroganckiej 

arogancja, 
bezczelność, 
brak kultury, 
buta, 
chamstwo, 
grubiańskość, 
grubiaństwo, 
gruboskórność, 
hardość, 
impertynencja, 
miedziane czoło, 
niegrzeczność, 
nieobyczajność, 
nieokrzesanie, 
nieprzyzwoitość, 
nieuprzejmość, 
nonszalancja, 
obcesowość, 
obelżywość, 
obraźliwość, 
opryskliwość, 
rozzuchwalenie, 
tupet, 
zuchwalstwo, 
zuchwałość, 

 

(Ciąg dalszy ze strony 53) 
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J e d e n  z  o b y c z a -
jów  bożonarodzeniowych naka-
zuje życzliwie i ciepło myśleć o 

wszystkich bliźnich. Toteż nawet 
o naszych gnębicielach myślimy 
trochę łagodniej, a niekiedy na-
w e t  z e  w s p ó ł c z u -
ciem,   doszukując się źródeł   ich 
podłych uczynków, by znaleźć dla 

nich choć ciut wyrozumiałości. 

Przygotowywałem dzisiaj 
świąteczny prezent dla siebie i 
mojej rudej psiny zwanej Weną. 
Ja byłem grzeczny więc zasłuży-
łem sobie na prezent w postaci… 
Hmmm …tajemnica prezentów 
pod choinkę do czasu wieczoru 
wigilijnego obowiązuje wszyst-
kich, toteż powiem tylko, że jest 
to szklane opakowanie z zawarto-
ścią, która ma znacznie zdrożeć 
po Nowym Roku. Natomiast Wenę 
lojalnie uprzedziłem, że jeżeli nie 
przestanie kopać dołów przy ga-
rażu, to do przygotowanych dla 
niej prezentów Mikołaj na pewno 

dołączy rózgę. 

I zainspirowany  tą rózgą, 
nagle znalazłem wyjaśnienie dla-
czego kłamstwo jest nieodłącz-
nym druhem ludzi obecnego reżi-
mu i jest związane z nimi, jak 

konieczność jedzenia, picia i snu 
( no, może jeszcze dojenia pań-

stwowej kasy). 

Po prostu jest to syndrom 
rózgi na zadku towarzyszący im 

od dzieciństwa. 

Dzieci najczęściej kłamią w 
sytuacji, gdy coś zbroją i są za-
grożone karami dyscyplinarnymi 
w tym rózgą lub ojcowskim pa-
skiem. Sądząc na podstawie tego, 
„że zjednoczeniprawicowcy” co-
dziennie demonstrują swoją, na-
bytą w dzieciństwie, skłonność do 
PSOCENIA  (nie mogę uwierzyć, 
że to spod mojego pióra wyrwał 
się taki!!! eufemizm), musieli oni 
brać cięgi za swoje niecne uczyn-
ki. Broniąc się, kłamali lub wy-

myślali bzdurne tłumaczenia, 
pozbawione jakiegokolwiek sen-
su. I tak zostało im do dzisiaj. 

Tyle, że robią to teraz z przezor-
ności,  perspektywicznie, bo 
na  razie są w okresie ochron-
nym. Jednak na zawsze zakodo-
wali w swojej pamięci groźbę: 
„Czekaj cholero, manto cię nie 
minie!” Mogli by co prawda prze-
stać „psocić”, ale to tak jakby 
niemowlak dał się przekonać, by 

nie robił w pieluchę. 

Toteż „psocą”, mimo że ich 
dorosłe kupry  trzęsą się i cierpią 
z przerażenia napędzane świado-
mością, że czeka ich  nieuchron-
nie moment gdy będą odrywane 
od rządowych i parlamentarnych 
stołków do których są przyspawa-
ne. A jak będą cierpieć, kiedy do 

tego dojdzie!... 

Uciekają się do różnych 
sztuczek by  tuszować swoje 
kłamstwa, nie dopuszczać, by 

zostali na nich złapani. 

Długi czas ich rządzenia 

wiązał się z praktyką organizowa-
nia konferencji prasowych, które 
były wszystkim tylko nie tym 

czym powinni być. 

Czynownik właził na mów-
nicę, powiedział co chciał powie-
dzieć, a gdy dziennikarze zaczy-
nali zadawać pytania zabierał 

tyłek w troki i dylował w try miga. 

Od niedawna te konferen-
cje zostały nieco ucywilizowane 
poprzez błyskawiczne reagowanie 
rzecznika prasowego, gdy  dzien-
nikarz zadaje niewygodne pyta-
nie: – To nie było tematem konfe-

rencji! 

Te interwencje mają też 
drugie dno i są używane w sytua-
cjach, gdy na zadane przez dzien-
nikarza pytanie indagowani 
otwierają szeroko oczy i usta, 
gdyż nie wiedzą co powiedzieć. 
Bowiem w większości są to ama-

torzy namaszczeni przez Nowo-
grodzką.  Nie mają swojej wiedzy 
tylko  opierają się na tym, co po-

wiedzą im doradcy, urzędnicy. 

Obecnie  aktyw partyjno-
rządowy nagminnie posługuje się 
dwoma sloganami ochronny-
mi: Wszystko w swoim cza-

sie i elementarna przyzwoitość. 

Zwłaszcza ten drugi slogan 
klepią jak mantrę, nie mając zie-
lonego pojęcia co on oznacza, ale 

używają go dla szpanu, jakby 
chcieli zaimponować erudycją i 
znajomością języków obcych, ta-

kich jak swahili. 

Nie spoczywają w wysił-
kach nad wymyślaniem coraz to 
nowych sposobów, które pozwolą 
im zamaskować ich szalbierstwa i 
szachrajstwa, np. utrudnianie 
dostępu do informacji publicznej 
z chęcią jej likwidacji. Do tego 
rozwiązania przebierają krótkimi 

(przynajmniej niektórzy) nóżkami. 

A jak już nie mają żadnego 
konceptu, to jadą po bandzie  i w 
ciągu paru godzin uchwalają Lex 

TVN. 

Sam stoję twardo w obro-
nie TVN czemu daję wyraz pu-
blicznie, m.in. ostatnio na fb krą-
ży mój satyryczny filmik 
„Jarosław Zbawiciel Samozwa-
niec”, ale w tej obronie TVN, sę-
dziów niepokornych, i innych 
protestach w obronie krzywdzo-
nych przez reżim dostrzegam pe-
wien element dwulicowości i za-

kłamania. 

Pięć lat temu, 16 grudnia 
(Lex TVN -18grudnia) posłowie 
siły rządzącej, w szemranych wa-
runkach uchwalili m.in. ustawę 
uderzającą w prawa emerytalne 
funkcjonariuszy służb specjal-
nych i innych. Tylko nieliczni 
widzieli  w tym postępku nie tylko 
łamanie prawa, wprowadzenie 
odpowiedzialności zbiorowej, i 
wiele innych nieprawości, ale i 
zagrożenie dalszymi łamania pra-
wa przez PiS. Większość społe-
czeństwa biła brawa, a wśród 
zachwyconych było również wielu 
dziennikarzy, którzy teraz 
z  pasją walczą o przestrzeganie 

prawa i sprawiedliwości. 

(Ciąg dalszy na stronie 57) 

SYNDROM  RÓZGI NA ZADKU 
W tradycji świąt Bożego  Narodzenia występuje  m.in. Mikołaj, któ-
ry przynosi grzecznym dzieciom prezenty, a niegrzecznym  rózgi. 
Ostatnimi laty, zmieniają się obyczaje „klapsowe” , których nie 
popiera już większość dorosłych, ale jeszcze nie tak dawno Mikołaj 
nosił ze sobą spore pęki witek (skojarzenie z reasumpcją w pew-
nym sensie uzasadnione), a zdarzało się nawet, że chłosta odbywa-
ła się przy śpiewaniu kolędy „Jezus malusieńki leży wśród stajen-
ki”. 

Janusz Maciej Jastrzębski 
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- OM zamiast Ą – ulubiona koń-
cówka wyrazów wypowiadanych 
przez polskich patriotów skupio-
nych głównie w grupie trzymają-
cej władzę. Dowód ich najwyższe-
go szacunku dla ojczystego języ-

ka. 

ANTYSZCZEPIONKOWCY – sekta, 
w której najważniejsza modlitwa 
to: ” Boże daj zdrowie, bo na ro-

zum za późno!”. 

CENZURA – hydra z ulicy Mysiej 
w Warszawie, której łby obcięte w 
1990 r. nie tylko że odrastają ale 
i zastraszająco mnożą się we 

współczesnej Polsce. 

CZARNEK PRZEMYSŁAW – licen-
cjonowany grabarz światłej nauki 
i wiedzy; nieugięty bojownik o 
renowację kołtuńskich cnót nie-
wieścich ograniczających się do 
trzech praw/obowiązków – Ko-

ściół, Kuchnia, Dzieci. 

DUPA – część ciała służąca wielu 
politykom koalicji rządzącej jako 
narząd mowy służący do odpo-
wiadania dziennikarzom na zada-

ne przez nich pytania 

EMERYTOWANY ZBAWCA NARO-
DU  –  patrz „Syndrom Kaczyń-

skiego”. 

HORAŁ – podstawowa jednostka 
miary wciskania kitu przy pomo-
cy tupetu i odwracania kota ogo-

nem. 

INFLACJA PO POLSKU – ćwiczeb-
na petarda, która w rękach nieu-

daczników i profanów zmienia się 

w broń masowego rażenia. 

KOWALSKI JANUSZ – chodzący 
bon mot doktora Strosmajera z 
serialu „Szpital na peryferiach” o 

unoszeniu się i gołębicy. 

LEX TVN – niewydarzona ustawa 
zmieciona przez Ostry Cień Mgły, 
czyli siłę metafizyczną. Niezbada-

ne są wyroki Opatrzności! 

MACIEREWICZ ANTONI – żywy 
dowód na to, że nic tak nie wy-
karmi  człowieka jak naiwność  i 

bezmyślność adoratorów. 

MEMORIAŁ O DŁUGI NOS PINO-
KIA – rozgrywane w środowisku 

polityków  zawody, w których 

prym od lat wiedzie Mateusz Mo-

rawiecki. 

NAJWIĘKSZE ZERO Z NIEBO-
TYCZNYM PRZEROSTEM AMBI-

CJI – patrz „Polski ład”. 

ODKRYCIE TOWARZYSKIE – sy-
nonim przejawu wdzięczności za 
kotleta mielonego poprzez awans 
z szefowej garkuchni na prezesa 

Trybunału. 

PAŁKA TELESKOPOWA – łagodny 
środek perswazji stosowany w 
imię zaprowadzania prawa i spra-
wiedliwości przez policyjnych po-
skramiaczy kobiet, którym po-
przewracało się w głowach i żąda-
ją prawa do stanowienia o sobie i 

swoim ciele. 

PEGASUS  – izraelska  szkapa 
zajeżdżona przez ministra Mariu-

sza Kamińskiego jazdą na oklep. 

PiS – wyniszczający populację, 
najbardziej zjadliwy spośród 
wszystkich wirusów. Występuje 
wyłącznie  w jednym kraju leżą-
cym w środku cywilizowanej Eu-

ropy. 

POLSKI ŁAD – zbiór praw zbójec-
kich w jeden byt połączonych 
przez współczesnych polskich 
Janosików wiszących na jednym 

Ziobrze. 

PRAWDZIWA OPOZYCJA – w Pol-

sce pilnie poszukiwana. 

PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ – 
abstrakcyjne pojęcia w nazwie 

partii rządzącej. 

R E A S U M P C J A  –
niebezpieczne  zaklęcie, które 
rzucane na tych z których chce 
się zrobić durniów, działa odwrot-
nie i robi pacana z tego, kto je 

wypowiedział. 

REQUIESCAT IN PACE – jedyna, 

pełna chrześcijańskiej miłości, 
reakcja obecnie rządzących na 
śmierć z covidu kilkuset polskich 

obywateli dziennie. 

RYDZYK TADEUSZ –  kapłan ob-
darzony przez Najwyższy 
Byt  czułą ojcowską opie-
ką,  przejawiającą się m.in. po-
przez zsyłanie dla niego dóbr do-

c z e sn y ch  z a  p oś r e d n i c -

twem  bezdomnych. 

SŁUŻBY SPECJALNE – instytucje 
w które w normalnym, prawo-
rządnym kraju służą całemu spo-
łeczeństwu a nie wysługują się 

tylko partii rządzącej. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA 
– w interpretacji Zjednoczonej 
Prawicy proporcja: tysiąc złotych 
dla rządzących, złotówka dla rzą-

dzonych. 

SUSKI MAREK – kontynuator 
dzieła króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego poprzez nieusta-
lone bliżej związki z carycą Kata-
rzyną II. Nieszczęśnik wykastro-
wany  przez „Ostry cień mgły”. 

(patrz Lex TVN) 

SYNDROM  KACZYŃSKIEGO  – 
Realizacja chorych ambicji w 
myśl dewizy – Po nas choćby po-

top! 

SZANOWNI PAŃSTWO! – najbar-
dziej obłudny zwrot w mowie poli-

tyków. 

ŚWIĘTA NAIWNOŚĆ – wiara w to, 
że opozycja po dojściu do władzy, 
rozliczy rządzący reżim i jego sa-

telitów z ich nieprawości. 

TERRORYŚCI – dzieci syryjskie, 
afgańskie, irackie… kryjące się w 
lasach na granicy z Białorusią, 
marznące i głodujące… Najwięk-
sze niebezpieczeństwo dla Polski, 
a zwłaszcza ministrów Błaszczaka 

i Kamińskiego. 

TRAJKOTNIK – narząd do wyda-
wania dźwięków mowopodob-
nych  m.in. przez marszałek Sej-
mu Elżbietę Witek i byłą wicepre-

mier Jadwigę Emilewicz. 

TRYBUNAŁ KULINARNY – patrz 

„Odkrycie towarzyskie” 

WOLNE MEDIA – niecenzuralne 

przekleństwo rzucane przez guru 
sekty w świątyni,  przy ulicy No-

wogrodzkiej w Warszawie. 

 Janusz Maciej Jastrzębski 

 

WIDZIANE Z PUSZCZY 

LEKSYKON POLSKI A.D. 2021 
Janusz Maciej Jastrzębski 
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 Ostrzegałem wówczas: „Daj 
złodziejowi palec to urwie ci rę-
kę”. Uchwalenie tej ustawy, to 
jest sonda, badanie  gruntu na ile 
rządzący mogą się posunąć w 

rozbudowywaniu bezprawia. 

Przyzwolenie dostali. No to 

korzystają! 

Zapewne będą krytycy, 
którzy powiedzą, że ustawa z 
2016 r., a sprawa sędziów czy Lex 
TVN mają zupełnie inne wymiary, 

inną wagę gatunkową, itp. 

Nie! Sprawiedliwość, jeśli 

ma być prawdziwą sprawiedliwo-
ścią a nie pustym hasłem, musi 
być jednakowa dla wszystkich, 
wszyscy powinni być mierzeni tą 

samą miarą. 

Mam jednak wrażenie, że 
wielu moich rodaków nadal poj-
muje sprawiedliwość jak Kali z 

„Pustyni i Puszczy”. 

* * * 

P r e z e s  G l a p i ń s k i 
(konferencja 9.XII.21)  kończąc 
swoje wystąpienie życzył słucha-
czom rodzinnych świąt z Bogiem 
w sercu. Jak zwykle był nieprecy-

zyjny  i nie uszczegółowił którego 
Boga ma na myśli. Biorąc jednak 
pod uwagę, że przynależy do sek-
ty, która uznaje Boga w skrom-
nym posiadaczu willi na Żolibo-

rzu należy sądzić, że to jego wci-

skał do naszych serc na święta. 

Ja będę bardziej delikatny i 
życzę tylko spokoju i udanego 

wypoczynku. 

Janusz Jastrzębski 

Mała dygresja dotycząca 
kłamstw. Mam  pretensję do Jana 

Christiana Andersena, który 
oszukał mnie, gdy byłem dziec-
kiem i przeczytałem baśń o 
„Brzydkim kaczątku”, które wyro-

sło na pięknego łabędzia. 

Wtedy mu uwierzyłem, teraz 
wiem, że kłamał. Brzydkie ka-
czątko nie  zostało łabędziem, jest 
brzydkie do dzisiaj i stało się bar-

dzo złym kaczorem! 

 

 

 

Marian Biedulski 
1954 - 2022 

policjant,  
aktywny członek Olsztyńskiego Koła 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
Cześć Jego Pamięci! 
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P 
rzyszłość portowego miasta Elbląga przedstawiają, między innymi, członkowie 
tamtejszego Koła SEiRP, Radni Rady Miasta: Marek Osik i Krzysztof Konert. 
Rok 2022 ma być rokiem tradycji morskich miasta. Ma to stanowić wstęp, przy-

grywkę na oczekiwane zakończenie przekopu Mierzei Wiślanej, co pozwoli do Portu 
Elbląg zawijanie nie tylko łódek i żaglówek, ale i większych jednostek morskich.  
Redakcja życzy powodzenia w realizacji zamierzeń. 
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Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

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

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

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

NIP: 8512442679 

MEDIALNY PUNKT KONTAKTOWY POKRZYWDZONYCH BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY 
Funkcjonuje od 2018 r. w Biurze Prezydium ZG SEiRP pod adresem e-mailowy: wykluczeni@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, MSWiA i ZER. Biuro Zarządu Głównego SEiRP  

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia prezydium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą pierwszą („nie świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

Stały kontakt: 

tel. kom.: 519 340 125, e-mail: jer7kow@poczta.onet.pl, 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie 

Informuje: 
Porady i pomoc prawna członkom Stowarzyszenia można uzyskać  

w godzinach otwarcia Biura Zarządu Oddziału w terminach jak niżej 

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-informacyjny https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/   

http://seirp.olsztyn.pl/   
E-mail: jer7kow@poczta.onet.pl, tel. kom. 519 340 125.  

10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41 

Bezpłatną Pomoc Prawną w zakresie prawa konsumenckiego można uzyskać 

w Regionalnym Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie,  
ul. Tarasa Szewczenki 1, 
Tel. 22 299 60 90, wew. 4 

e-mail : olsztyn@dlakonsumenta.pl  

Szczegóły dotyczące godzin otwarcia ośrodka www.dlakonsumenta.pl. 

mailto:wykluczeni@seirp.pl
mailto:jer7kow@poczta.onet.pl
http://www.seirp.pl/olszty%C5%84ski-biuletyn-informacyjny
https://fssm.pl/ckfinder_pliki/files/OBI/
http://seirp.olsztyn.pl/
mailto:jer7kow@poczta.onet.pl
mailto:olsztyn@dlakonsumenta.pl
https://dlakonsumenta.pl/
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Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (seirp.pl)  

Nowy, 215 numer "Informatora KWP w Olsztynie" - 
Galerie zdjęć - Policja Warmińsko-Mazurska  

https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/BI%201(115)%202022.pdf
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/89704,Nowy-215-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/89704,Nowy-215-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html

