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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Duda 
- o posiedzeniu ZG 

Iwat 
- o otwarciu FSSM RP 

Rozenek 
- o zwieraniu się 

Konieczna 
- o represjach 

Kopeć 
- o łamaniu umów 

Malicki 
- o pomysłach 

- o nadawaniu IGI 
- o JKK 

- o bitwie pod Gruszką 

„Triumwirat” 
- o tym kim MY są 

Furtak 
- o niepełnosprawności 

- o długach w spadku 

Fiedorowicz 
- o Kole Lidzbarka 

Nowicka 
- o pomocy medycznej 

Szymański 
- o pułkowniku 

Makowski 
- o prawie „Lita” 

Trzeciecki 
- kończy „Ursusa” 

Wybieralska 
- o bliznach i in teksty 

Wyszyński 
- o drogach do Elbląga 

Jastrzębski 
- o „Demolce” 

 

 
Przy jednej ścieżce 
Wiele drzew rośnie 
Wiekowych i młodych 
Tak bywa w życiu 
Które prędzej padnie 
Trudnymi czasy pogięte 
Bardziej wsparcia wymaga 
Te losem odarte z kory 
Bo mu się czas kończy 

         JKK 
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Od Redakcji 
Do tekstu „Ważne zmiany w FSSM RP” na stro-

nie: (https://fssm.pl/wazne-zmiany-w-fssm-rp opisują-

cym wyborcze zmiany w kierownictwie Federa-
cji jej były przewodniczący Zdzisław Czarnecki 

dołącza list:„:Podziękowanie od Zdzisława 
Czarneckiego i ustępującego Zarządu FSSM 
RP”  (link: https://fssm.pl/podziekowania-od-zdzislawa-
czarneckiego-i-ustepujacego-zarzadu-fssm-rp) zawierają-
cy taki akapit dot. rezygnacji SEiRP z bycia członkiem 

Federacji: Ponadto, czułbym się niezręcznie 
wchodząc do nowego Zarządu FSSM RP jako 
delegat innej organizacji niż Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych, którego by-
łem Prezesem, z ramienia którego wszedłem 
przed laty do Zarządu Federacji, a którego dziś 
nie ma wśród jej członków. Oficjalne powody 
wypowiedzenia przez Zarząd SEiRP członko-
stwa tej organizacji w FSSM RP, w tym moja 
osoba i sposób kierowania przeze mnie Federa-
cją, są mocno naciągane. Jestem przekona-
ny, że komuś bardzo zależało na rozbiciu środo-
wiska emerytów i rencistów mundurowych. Od-
chodząc z władz Federacji odbieram argument 
izolacjonistom z SEiRP, że to Czarnecki stanowi 

przeszkodę dla zjednoczenia naszego środowi-
ska. Mam nadzieję, że po jesiennych wyborach 
nowych władz SEiRP, zostanie ono ponownie 
członkiem FSSM RP. Jako zdecydowany zwo-
lennik jedności,  właśnie to zadanie pozosta-
wiam do realizacji nowym władzom Federacji – 
ponownie zjednoczyć środowisko emerytów i 
rencistów mundurowych  
Owe mocno naciągane” powody - dotychczas 

niewyjaśnione - wyjścia SEiRP z FSSM RP 
znajdują się, wyraźnie i dobitnie wyjaśnione w 

liście-informacji Prezesa ZG SEiRP Antoniego 

Dudy, w piśmie: https://www.seirp.pl/informacja-

seirp-o-wyjsciu-z-fssm-rp i innych zamieszczonych 

tam załącznikach cyfrowych, z którymi Zarząd 

FSSM RP i jej ówczesny przewodniczący zapo-
znali się zapewne i nie są one ani błahe ani 

lekko czy mocno naciągane.„. 
Argument ...że to Czarnecki stanowi przeszko-
dę dla zjednoczenia naszego środowiska… 
sprawdzi się, zapewne nieco później, po pew-

nym czasie, kiedy będzie wiadomym czy SEiRP 
zdecyduje się na nawiązanie bliższych kontak-

tów z FSSM RP. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Spis treści miesięcznika 

  2. Od Redakcji   – Jerzy K. Kowalewicz 
  4. Posiedzenie ZG SEiRP      – Antoni Duda 
  7. List przewodniczącego FSSM RP – Piotr 
Iwat 
  8. List Andrzeja Rozenka – Andrzej Rozenek 
  9. Zdarzyło się w czerwcu 2022 r. 

     – Jerzy K. Kowalewicz 
12. Z Częstochowy  – Czesława Konieczna 
13. Zawarli z Polską umowę – PiS ją złamał  

     – Jarosław Kopeć 
17. Moje marzenia utopijne       – „Triumwirat” 
19. Po-po. czyli „pomysła na Polskie”  
        – Mieczysław Malicki 

20. MY! – To znaczy kto?     – „Triumwirat” 
22. Co słychać w Lidzbarskim Kole SEiRP  

        – Lucjan Fiedorowicz 
24. Orzeczenie niepełnosprawności  

           – Ewa Furtak 
25. Jak nie dziedziczyć długów w spadku  
           – Ewa Furtak 
27. Nowe emerytury już od lipca       - „Fakt” 
29. Długoterminowa pomoc pielęgniarska  

           – Jolanta Nowicka 
30. Epitafium dla pułkownika  

         – Marcin Szymański 
33. Bitwa pod Gruszką    – Mieczysław Malicki 
34. „Prawo Lityńskiego”      

         – Bohdan Makowski 
35. J.K.K…      - Mieczysław Malicki 
36  IGI nadaje!      – Mieczysław Malicki 
37. Ursus cz. VII      – Wojciech Trzeciecki 
39. „Demolka”    – Janusz Maciej Jastrzębski 
41. Etos parobka      – Aneta Wybieralska 
43. „Tajne blizny” cz. 9    – Aneta Wybieralska 
53. Fotopostorelacja     – Aneta Wybieralska 
56. Wszystkie drogi…        - Karol Wyszyński 
57. Nekrologi:  

       Tadeusz Kałmuczuk, Ryszard Turek 

58. Wzór wniosku vs ekwiwalentu urlopowego 

        – Jolanta Do-

Sprawą oczywistą jest, że opinie i poglądy zawarte w publikowanych w OBI tekstach,  
są osobistymi opiniami i poglądami ich autorów 

Informacja 
z Biuro Poselskiego 
Katarzyn Piekarskiej 

https://fssm.pl/wazne-zmiany-w-fssm-rp
https://fssm.pl/podziekowania-od-zdzislawa-czarneckiego-i-ustepujacego-zarzadu-fssm-rp
https://fssm.pl/podziekowania-od-zdzislawa-czarneckiego-i-ustepujacego-zarzadu-fssm-rp
https://www.seirp.pl/informacja-seirp-o-wyjsciu-z-fssm-rp
https://www.seirp.pl/informacja-seirp-o-wyjsciu-z-fssm-rp
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Od Redakcji 

O 
BI z miesiąca na miesiąc pęcznieje, ro-
śnie ilość stron i olbrzymieją teksty w 

nim publikowane. Sporo jest tekstów 

przedrukowanych z sieci, z poszczególnych 

portali zajmujących się tzw. „naszymi sprawa-

mi”, czy też ogólnie dotyczącymi emerytów. 

Można rzec, że gdyby nie brak czasu to nasz 
miesięcznik mógłby „spuchnąć” nawet do 100 

stron. 

 Łatwo dostrzec jak coraz częściej pokazu-

ją się w OBI artykuły tworzone przez NAS, 

przez emerytów mundurowych z goryczą nie-
rzadko, z bólem spowodowanym bezpośrednim 

dotykiem niesprawiedliwości polityczno-

prawnej, krzywdą wreszcie. Może ten miesięcz-

nik ułatwia życie i przeżycie „ostatniego czasu” 

z doznaniem krzywdy, może pozwala na wyrzu-

cenie z siebie niekiedy bardzo złych emocji i 
odczuć. 

 W tym wydaniu znajdziecie Państwo tek-

sty wielu korespondentów piszących w OBI już 

od lat - można rzec, ale także jeden interesują-

cy artykuł pt. „Z Częstochowy”. Panią Czesła-
wę, którą „wynalazł” i skierował do OBI nieza-

stąpiony Mieczysław Malicki, zapraszamy na 

nasze łamy, Pani opinie są bliskie wielu 

„mundurowym”, którzy jakoś nie mogą się 

zmusić do ich wyrażania pismem. 

 Niezastąpieni są „stali autorzy” - proszę 

zauważyć, że nie napisałem „starzy”, bo nie o 

wiek przecież chodzi, ale ta trójka, skupiona w 

„Triumwiracie” (Aneta Wybieralska/Wrocław/ 
Mietek Malicki/Biskupiec/ Marcin Szymański/

Tomaszów Trybunalski/, - któremu ostatnio 

przydałem jakieś inne imię PRZEPRASZAM) 

tworzą i nadają odpowiedni ton merytoryczno-

literacki. A jak się doda do tej grupy ironiczno-

prześmiewcze satyry Janusza Macieja Ja-
strzębskiego /Leszno/ i teksty Bohdana Ma-

kowskiego/Giżycko/, otrzymacie wtedy Pań-

stwo właśnie to, co macie przed sobą na ekra-

nie, miesięcznik: Olsztyński Biuletyn Informa-

cyjny Zarządu Okręgowego SEiRP w Olsztynie. 
 Właściwie każda/y z wymienionych osób 

ma swoją osobistą historię osiągnięć, pasji i 

zainteresowań, ich drogi życiowe są i inne, i 

pasjonujące i godne opisania. Być może namó-

wię ICH do napisania tego czegoś bardziej bio-

graficznego. Kto wie… 

Drodzy Państwo chcę zwrócić jeszcze uwagę na 

publikowany Wzór wniosku do sądu w sprawie 

przyznania ekwiwalentu urlopowego –  stworzony i 

dozwolony do druku przez panią Jolantę Do-
mańską-Paluszak  

Uczestnicy ostatniego posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Delegatury  

Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Olsztynie w dn. 24 czerwca 2022 r. 
Od lewej: Ryszard Grygorowicz z Orzysza; Ewa Sapka-Pawluczuk - Urząd Marszałkowski; Alina Paradowska; Jerzy 
Giezek z Działdowa; Stanisław Walczak - Związek Zawodowy Żołnierzy Wojska Polskiego; Aldona Bagińska - Akade-
mia III Wieku z Olsztyna; Jerzy K. Kowalewicz - sekretarz delegatury; Aleksander Pieczkin - przewodniczący delega-

tury; Szok Wanda; Zbigniew Tomczyk - prezydium OPS; Martyna Politowska - NFZ Olsztyn;  
Agnieszka Budzyńska - NFZ Olsztyn. 

Janusz Maciej Jastrzębski i Bohdan Makowski 
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 Porządek obrad /projekt/ 
posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP w dniu 7 lipca 2022 r. w Warszawie 

Obrady odbędą się w dniu 7 lipca 2022 r. w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie w 
godz. 9:00 – 15:00. 

 

9.00. Otwarcie obrad (prezes ZG SEiRP A. Duda).  

1. Poinformowanie o trybie zwołania posiedzenia i jego celach. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Omówienie protokołu z posiedzenia ZG SEiRP z dnia 7 grudnia i 25 czerwca 2021 roku 
 
III.  Sprawy finansowe. 9:30 – 11:00 

1. Przedstawienie informacji finansowych za rok 2021 sprawozdanie, wykonanie budżetu – podjęcie 
uchwały zatwierdzającej  roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok i przeznaczenia wypracowane-
go zysku. 

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego SEiRP za 2021 rok, jako organizacji po-
żytku publicznego –  podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie. 

3. Informacja o zakładanych wpływach i wydatkach w 2022 roku – przyjęcie preliminarza. Informacja o 

decyzjach podjętych przez Prezydium ZG SEiRP w dniu 6 lipca 2021 roku – podjęcie uchwały zatwier-
dzającej podjęte decyzje. 

4. Liczebność członków i wpływy ze składek – informacja. 
 
IV.  Sprawy bieżące i organizacyjne – dyskusja. 11:00 – 14:00 

1.Informacja o rozpatrzeniu wniosków o pomoc z funduszu OPP - po decyzjach o przyznaniu pomocy 
finansowej z tego funduszu.   
2. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie organizacji terenowych SEiRP i przygotowanie rekomen-
dacji dla ZG SEiRP w przedmiocie przyznania dotacji i pomocy finansowej dla przedsięwzięć  podej-
mowanych w kołach i zarządach. 
2. Informacja o najważniejszych przedsięwzięciach zrealizowanych  przez biuro ZG SEiRP. 
3. Informacja  o bieżących problemach związanych z ustawą represyjną /w tym o bezpośredniej po-
mocy merytorycznej udzielanej w Biurze ZG, w zarządach i kołach.. 
4. Informacja o uczestniczeniu SEiRP w procesach ubezpieczeniowych, postępowaniach administra-
cyjnych i sprawach lustracyjnych członków SEiRP . 
5.Rozpatrzenie wniosków i przyjęcie uchwał o wyróżnieniach.  
6. Prawo do pobierania dwóch świadczeń z ZER MSWiA i ZUS – krótka informacja i prezentacja. 
7. Zakończenie  zbiórki „Dla Józefy”. ”- decyzja – umowa o przekazaniu zebranych środków. 
8.Zbiórka „Pomoc dla Ukrainy” - decyzja  o przekazaniu zebranych środków. 
9.Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z Centralnych Obchodów XXX. Lecia SEiRP. 
10. Dyskusja na tematy organizacyjne, w tym o możliwości zwiększenia wpływów finansowych do 
Stowarzyszenia. 
11.Inne ważne sprawy bieżące. 
12.Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. 
13.Podsumowanie i zamknięcie obrad 

Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP 

Wnioski do porządku obrad 

W 
 związku z nieobecnością (problemy ze zdrowiem) niżej podpisanego na posiedzeniu 
ZG SEiRP proponuję wprowadzić do porządku obrad wymienione dodatkowe proble-

my. jakie należałoby poruszyć podczas obrad. 

 

• w sprawach finansowych powinno się rozważyć sposób obliczania wielkości odprowadzanych na 

rzecz Zarządu Głównego składek członkowskich. Już od kilku lat Koła do Oddziałów SEiRP odpro-

wadzają składki wyłącznie od członków którzy je wpłacili - nawet te Koła, które mają 

dochody inne oprócz składek członkowskich (ubezpieczenie, działalność gospodarczą, czy darowi-
zny) stosują taki sposób naliczania odpisów. Zarządy Oddziałów Wojewódzkich i Okręgowych, które 
„utrzymują się” jedynie ze składek członkowskich zmuszone są „dokładać” z własnych zapasów fi-
nansowych kwoty których Koła nie dostarczyły - a te zapasy już się kończą. 

• na jednym z poprzednich posiedzeń ZG obiecano ustalić jednolity formularz-wzór laudacji wpisu do 

Księgi Honorowej SEiRP. Przed zbliżającym się Zjazdem Delegatów warto by było dostarczyć taki 
wzór, by miało to jednolity wygląd i potrzebne rubryki. 

 

Jerzy K. Kowalewicz 
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Liczba członków w Kołach SEiRP na w latach 2016 - 2021 
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Koleżanki i Koledzy, Szanowni 
Państwo, 

M 
am wielkie poczucie du-
my i satysfakcję, że 
członkowie Federacji 

Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP pokazali, iż należy się 
jednoczyć, nie dzielić. I że to wła-
śnie ja wziąłem na siebie odpo-

wiedzialność za losy byłych funk-
cjonariuszy służb munduro-
wych,  by zadbać o ich dobro oraz 

prawa nabyte. 

Federacja jest gremium złożonym 
z różnych wspólnot złączonych 
polskim mundurem i długoletnią, 
ofiarną służbą dla Polski. Różnice 
między nami dają pozytywną 
energię i mogą się przyczynić do 
wypracowania konsensusu w 
dążeniu do wspólnego celu, jakim 
jest dobro wszystkich naszych 

koleżanek i kolegów. 

Będę kierować Federacją rozum-
nie, dojrzale i odpowiedzialnie 
oraz zgodnie z nowoczesnymi i 
demokratycznymi praktykami 
zarządzania. Najważniejsze dzia-
łania toczą się w stowarzysze-
niach i związkach tworzących 
naszą Federację. Nie zamierzam 
odbierać Wam kompetencji i du-

blować zadań. 

Moim zadaniem jest stworzyć 
warunki do zapewnienia wszyst-
kim emerytom i rencistom mun-

durowym oraz ich rodzinom 
wsparcia, jakiego potrzebują do 
godziwego i dostatniego życia. 
Dokładnie tak, jak stanowią fun-
damentalne zapisy Statutu Fede-

racji. 

Szczególne wsparcie należy się 
wszystkim skrzywdzonym usta-
wami represyjnymi - naszym ko-
leżankom i kolegom ograbionym z 
godności i honoru, pozbawionym 
środków do życia, skazanym na 
niedostatek, niedołężnym i cho-
rym. Jedynym powodem tej hań-
biącej represji była ich służba dla 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej. Ale przecież innej Polski nie 
było. Oskarżono ich o działalność 
przestępczą choć przestępstw nie 
popełnili, zastosowano odpowie-

dzialność zbiorową. Wszystko 
wbrew prawom człowieka, Kon-
stytucji i elementarnym zasadom 
sprawiedliwości społecznej oraz 
przyzwoitości. Ich los leży mi na 
sercu i dlatego też nie spocznę, 
dopóki ostatni z represjonowa-
nych funkcjonariuszy nie odzy-
ska odebranego mu prawa do 

godziwej emerytury, albo dopóki 
akty bezprawia nie znikną z pol-

skiego systemu prawnego. 

Jako bardzo ważny traktuję każ-
dy głos naszych członków i sym-
patyków. Tych, którzy krytycznie 
odnoszą się do dotychczasowego 
funkcjonowania Federacji i tych 
mających istotne uwagi oraz 
wnioski. Vox populi leży bowiem u 
podstaw demokratycznego zarzą-
dzania, ja zaś chciałbym go usły-
szeć i przeanalizować. Federacją 
kierujemy wspólnie, i wspólnie 
będziemy podejmować decyzje. 
Zarząd stanowią reprezentanci 
wszystkich ją tworzących Stowa-
rzyszeń i Związków. Każdy z 
członków zarządu ma wpływ na 

działania Federacji. 

Zaszczycony obdarzonym mnie 
zaufaniem chylę przed Wami czo-
ło z poczuciem pokory, dumy oraz 
zaszczytnego obowiązku. Moją 
funkcję Przewodniczącego Fede-

racji Stowarzyszeń Służb Mundu-
rowych RP postrzegam jako kon-
tynuację pełnionej służby. Z ca-
łych sił postaram się sprostać 

temu zadaniu. 

Chciałbym także poznać, jakie 
oczekiwania macie wobec mnie i 
moich koleżanek i kolegów stoją-
cych na czele naszego Stowarzy-
szenia. Pozwólcie zatem, że naj-
pierw zapoznam się z nimi, a do-
piero potem wypracujemy z Za-
rządem propozycje dalszych dzia-
łań. Oczywistym jest, iż kierunek 
działań Federacji nadany przez 
Zdzisława Czarneckiego i po-
przedni Zarząd zostanie utrzyma-
ny. Drogą do stworzenia silnej i 
skutecznej organizacji jest trans-
parentność działań jej władz. 
Mam tego świadomość. Będę za-
tem szukać zrozumienia i wspar-
cia dla naszych spraw wszędzie 

tam, gdzie jest ono możliwe. 

Na zakończenie dziękuję mojemu 
poprzednikowi - Zdzisławowi 
Czarneckiemu oraz ustępującym 
władzom za ogrom pracy i wysiłek 
włożony w działalność Federacji. 
Proszę Was również, abyście na-
dal służyli Federacji swoją wie-
dzą, doświadczeniem oraz anga-
żowali się w inicjatywy służące 

dobru środowisk mundurowych. 

Przede mną i przed nowym Zarzą-
dem FSSM RP nadal stoją wielkie 
wyzwania. Służba oraz działal-
ność społeczna nauczyły mnie, że 
z wyzwaniami należy się mierzyć i 
czynić wszystko, aby im sprostać. 
Byłem żołnierzem, funkcjonariu-
szem. Służba i mundur zawsze 
pozostają mi bliskie. Teraz będę 

służyć Wam. 

Z wyrazami szacunku  

PRZEWODNICZĄCY  
Federacji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych RP 
Piotr Iwat 

 
Od Redakcji 

R 
edakcja OBI z całą pewno-
ścią jest za tym, by na 
stronach Federacji jeżeli 

już są publikowane wydawnictwa 
nie powstałe w Federacji, jak 
„Biuletyn Informacyjny Zarządu 
Głównego SEiRP” i „Olsztyński 

Biuletynu Informacyjnego Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego” nie 
były tam umieszczane z miesięcz-
nym opóźnieniem. 
 Powielenie przez przedruk 
na stronach tych miesięczników 
informacji ukazujących się także 
na stronie www FSSM RP ma ten 
pozytywny skutek, że docierają 
one do znacznie szerszego grona 
czytelników nie tylko munduro-
wych. 

Jerzy K. Kowalewicz 

FSSM RP - NOWE OTWARCIE. LIST PRZEWODNICZĄCEGO PIOTRA IWATA. 
Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej (fssm.pl)  

https://fssm.pl/fssm-rp---nowe-otwarcie_-list-przewodniczacego-piotra-iwata_
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Z 
mieniły się władze Federacji 
Stowarzyszeń Służb Mun-
durowych. 

 
Sześć lat razem walczyliśmy o 
każdego mundurowego, o god-
ność, sprawiedliwość i honor. 
Ludzi poznaje się we wspólnym 

działaniu. Tego na przestrzeni 
tych lat nie brakowało. Mogę więc 
śmiało powiedzieć, że Zdzisław 
Czarnecki i jego drużyna, to lu-
dzie godni zaufania, oddani bez-
granicznie naszej sprawie, bezin-
teresowni i niezmiernie pracowici. 
A po ludzku - wspaniali przyjacie-
le, na których zawsze możemy 
polegać. 
 
W kolejną miesięcznicę wprowa-
dzenia haniebnej ustawy repre-
syjnej zamieszczam garść zdjęć z 
mojego archiwum. To dowód na 
to, że nawet największe zło może 
wydać dobre owoce. Potworna i 
nieludzka ustawa spowodowała 
moje zaangażowanie w obronę 
środowiska emerytów munduro-
wych. Dzięki temu poznałem tych 
wszystkich wspaniałych ludzi, 
których część można zobaczyć na 
tych zdjęciach. 
 
Dziękuję Wam za każdą wspólną 
chwilę. Za energię do działania i 

wszystkie ciepłe słowa. Dziękuję 
ludziom z Federacji, bo bez nich 
nic byśmy nie zrobili. Dziękuję 
Wam, że jesteście, że macie siłę 
walczyć i inspirować do walki 
innych. 
 
Dziękuję każdemu, kto zechciał 

posłuchać i zrozumieć, chociaż 
osobiście nie został dotknięty tą 
tragedią. 
 
Nasza walka się nie skończyła. 
Mamy dużo do zrobienia. Trzeba 
przywrócić prawa nabyte każde-
mu pokrzywdzonemu. Trzeba 
doprowadzić do tego, że ofiary 
haniebnych ustaw z 2009 i 2016 
roku zostaną zrehabilitowane i 
oficjalnie przeproszone. Trzeba 
każdą z osób odpowiedzialnych za 
te nieszczęścia postawić przed 
niezawisłym sądem. Rodziny 
osób, które zmarły w wyniku 
ustawy represyjnej muszą otrzy-
mać zadośćuczynienie. Trzeba 
zagwarantować emerytom mun-
durowym, że już nikt, nigdy nie 
zamachnie się na ich prawa na-
byte. 
 
A wszystkim obywatelom trzeba 
zagwarantować, że w Polsce nigdy 
już nie będzie zastosowana odpo-
wiedzialność zbiorowa (nawet jeśli 

spowolni to rozliczanie kaczy-
zmu). 
 
Zerknijcie na te zdjęcia. (link:  
(13) andrzej rozenek - wyniki wy-
szukiwania | Facebook  
 
Na pewno znajdziecie wielu znajo-
mych, a może i siebie. Uczcijcie 
też minutą ciszy tych, którzy nie-
stety już odeszli na wieczną war-
tę. 
 

Wasz oddany, 
Andrzej Rozenek /-/ 

 

Redakcja OBI zaprasza do 

zapoznania się z tekstami na po-
przednich stronach miesięcznika, 
co niejako będzie stanowiło całość 
informacji o kierunkach zmian w 
FSSM RP, jakich można się spo-
dziewać we współpracy. 
 Przecież nawet formalne 
„nie istnienie” w jakimś stowarzy-
szeniu nie wyklucza współpracy 
w interesujących wszystkich mun-
durowych sprawach, a tą najważ-
niejszą jest przecież odwrócenie 
sku tkó w rep res jonowan i a 
„mundurowych”. 
 

Jerzy K. Kowalewicz 
 

List Andrzeja Rozenka. 

Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! 
(13) andrzej rozenek - wyniki wyszukiwania | Facebook  

https://www.facebook.com/search/top?q=andrzej%20rozenek
https://www.facebook.com/search/top?q=andrzej%20rozenek
https://www.facebook.com/search/top?q=andrzej%20rozenek
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Zdarzyło się w czerwcu 2022 
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Od Redakcji 
Coraz więcej publikujemy informacji o suk-

cesach w „odkręcaniu” krzywdzących orze-

czeń sądowych odbierających legalnie naby-
te prawa do emerytur i rent rodzinnych. Za-

pewne nie wszyscy publikują w „grupie re-
presjonowani” na FB swoje sukcesy sądo-

we czy ich brak.  

Ostatnia kopia komentarza na tej stronie 

Pani Jolanty Krzywickiej jest bardzo zachę-

cająca i wymowna. 

Pozdrawiam JKK 

https://www.facebook.com/groups/represjonowani
https://www.facebook.com/groups/represjonowani
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Z Częstochowy. 

D 
zisiaj w ten dzień świą-
teczny i miesięcznicę 
uchwalenia tej haniebnej 

ustawy mam takie przemyślenia. 
 
 Wszystkim, którym nasz 
los mundurowych jest znany, 
chciałam poinformować, że coraz 
częściej czytamy o wygranych w 
Sądach Okręgowych i Sądach 
Apelacyjnych na skutek Ustawy z 

16.12.2016 za rządów PiS, /a 
wcześniej dla przypomnienia w 
2009 roku za rządów PO przeli-
czono nam świadczenia emerytal-
no-rentowe zabierając przelicznik 
2,6 na 0.7 % za każdy rok służby, 
tylko dlatego, że było się na etacie 
SB/, a Ustawą z 16.12.2016 roz-
szerzając ilość służb munduro-
wych prawie do 50 tysięcy osób, 
ponownie nas ukarano bezpraw-
nie i bezpodstawnie, wyzerowując 
nam wszystkie lata za okres od 
22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 
roku, pytam czy to jest sprawie-
dliwe, że kryminalista odsiadując 
swój wyrok ma przelicznik 0,7 % 
za każdy rok odsiadki, więc i nas 
zaliczono do grupy kryminalistów 
bez udowodnienia żadnej winy 
stosując odpowiedzialność zbioro-
wą, a żeby bardziej nas upodlić 
nam mundurowym, wdowom sie-
rotom po zmarłych funkcjonariu-
szach wyzerowano wszystkie lata 
służby, karząc nas ponownie tyl-
ko dlatego, że służyliśmy na rzecz 

"totalitarnego państwa", której to 
nazwy nikt z obecnie rządzących 
nie jest w stanie zinterpretować. 
 Chcę przypomnieć, że nie 
żyjący już Prof. Brzeziński zajmu-
jący się tematem totalitaryzmu 
stwierdził, że totalitaryzm w Pol-
sce skończył się w 1957 roku. 
Pytam więc, dlaczego ustawodaw-
ca tej haniebnej ustawy wybrał 
sobie tą jedyną grupę munduro-
wych do ukarania, przecież w tym 
okresie jak to z ustawy wynika, że 
totalitaryzm w Polsce trwał od 22 
lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku 
pracowaliśmy wszyscy żyjący i 
pracujący w tym samym okresie. 
Rażącym jest fakt, że potraktowa-
no nas jak zbrodniarzy bez udo-
wodnienia jakiejkolwiek winy, 
wrzucając nas do tzw. wora sto-
sując odpowiedzialność zbiorową. 
 
 To bardzo cieszy, że czyta-
my, jak dużo nas wygrywa w Są-
dach Okręgowych i Sądach Ape-
lacyjnych a tym bardziej w SA, bo 

to oznacza, że tą walkę z ZER 
MSWiA wygrywamy, który musi 
realizować tą haniebną ustawę 
tzw. dezubekizacyjną /dla nas 
mundurowych represyjną/, ale 
nigdy tego nie zrozumiem, że 
nasz świadczeniodawca emerytal-
no-rentowy składa Skargi Kasa-
cyjne do Sądu Najwyższego od 
pozytywnych i prawomocnych 
wyroków.  
 
 Szkoda tylko, że nie wszy-

scy wygrywamy. To zasłania tą 
radość. Ja też mam wygraną tą 
walkę, ale ciągle myślę o tych, 
którzy przegrali, bo trafili na upo-
litycznionych sędziów, którzy 
orzekają na ich niekorzyść jak 
np. SSA w Lublinie, Wrocławiu, 
Gdańsku...  
 
 Kochani represjonowani 
składajcie skargi kasacyjne do 
SN, sprawiedliwość musi zwycię-
żyć. Wiem, że przeszkodą jest 
kasa, ale pożyczcie i walczcie da-
lej. Nie może tak być żeby SSA we 
Wrocławiu oddalił/a/ odwołanie 
telefonistce i wielu innym nie za-
sługującym na taką karę. Jakie 
przestępstwo popełniły te osoby 
przeciwko narodowi polskiemu, 
czy zwalczały opozycję, Kościół. 
 
 Gdzie tu niezawisłość, pra-
worządność i przestrzeganie roty 
ślubowania. Dlatego walczmy o 
niezawisłych sędziów, bo nie mo-
że tak być, że jeden sędzia za ten 

sam charakter służby orzeka po-
zytywnie na rzecz odwołującego/
ej/ się a drugi kierujący się 
względami politycznymi orzeka 
oddalając odwołanie. 
 
 Precz z takimi sędziami. 
Tak nie boję się tak napisać, bo 
już kilkakrotnie pisałam o strasz-
nej sytuacji mojego kolegi repre-
sjonowanego, któremu oddalono 
odwołanie w SA. Został z 1080 zł 
po 38 latach służby i wielu in-
nych jak nie setki. WALCZMY o 
swoje prawa NIE ZASŁUŻYLIŚMY 
na ich łamanie.  
 
 Oby jak najszybciej ustawą 
zwrócono należne nam prawa i 
świadczenia emerytalno-rentowe. 
Nie ma winy nie ma kary. Uchwa-
ła SN z 16 września 2020 roku 
wyraźnie o tym mówi a tym bar-
dziej, że zastosowano wobec nas 
odpowiedzialność zbiorową, z tej 
Uchwały też wyraźnie wynika, że 
jest to działanie bezprawne.  

 Brawo dla SO w Białymsto-
ku za to zadane pytanie do SN, 
który jako odpowiedź podjął wła-
śnie taką uchwałę, na podstawie 
której na nasz wniosek o podjęcie 
zawieszonych postępowań i nie 
tylko zaczęli sędziowie je odwie-
szać i orzekać na szczęście w 
większości pozytywnie, ale nieste-
ty dla niektórych negatywnie. I to 
boli. Strasznym jest fakt, że SA 
wydają negatywne wyroki oso-
bom /wdowom/ ponad 90 lat 

życia i sierotom niepełnospraw-
nym po zmarłych funkcjonariu-
szach. Jak trzeba być nieludzkim, 
żeby tak postępować. To apel do 
właśnie tych sędziów.  
 
 Dlatego to my bądźmy soli-
darni i pomagajmy. Ja nadal po-
magam i będę pomagać dopóki 
będę "w pionie". Marzy mi się, 
aby każdy z nas mógł nareszcie 
tak odpoczywać po tej prawie 5 
letniej walce, wyjechać i zrelakso-
wać się. Ja tak zrobiłam i pewnie 
każdy z nas to zrobił, ale życzę 
tym przegranym nie załamujcie 
rąk, nie poddajcie się, walczcie 
nadal.  
 
 Prośba do Federacji Stowa-
rzyszenia Służb Mundurowych, 
Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych, Bractwa Mundurowego... , 
który właśnie od 2 lat rozpoczął 
działalność i toczy walkę o nas 
represjonowanych /dziękujemy 

za tą piękną inicjatywę/ i wszyst-
kich ludzi o dobrych sercach 
bądźmy z naszymi represjonowa-
nymi koleżankami i kolegami so-
lidarni, a szczególnie z tymi prze-
granymi i z tymi co nadal toczą 
walkę, nie bądźmy obojętni, po-
magajmy. Jeszcze przyjdzie taki 
moment, że będziemy świętować, 
musimy w to wierzyć. A do tych, 
co są nam nieżyczliwi nie oceniaj-
cie, nie oskarżajcie nie znając 
tematu, bo nigdy nie wiadomo 
kiedy to samo może Was spotkać. 
Dzisiaj my jutro możesz być Ty. 
Winni się tłumaczą, ja się nie 
tłumaczę, ja ostrzegam tych, któ-
rym tak wesoło, że dobrze im tak? 
 

„Pozdrawiam tych co  
jeszcze walczą". 

 

Czesława Konieczna 
Sekretarzem Zarządu Koła 

SEiRP Nr 30'w Częstochowie 
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Dużo twoich klientów jest bohate-
rami tej książki? 

– Część. Są generałowie Gromo-
sław Czempiński, organizator 
słynnej ewakuacji Amerykanów z 
Iraku w 1990 r., czy Henryk Ja-
sik, w PRL-u odpowiedzialny za 
szpiegostwo przemysłowe, po 
zmianie ustroju szef Zarządu Wy-
wiadu UOP. 
 
Reprezentuję ludzi, którzy zostali 

pokrzywdzeni ustawą dezubekiza-
cyjną, czyli nowelizacją ustawy o 
emeryturach funkcjonariuszy 
służb przepchniętą przez Sejm 
obok ustawy budżetowej w grud-
niu 2016 r., podczas słynnych 
obrad w Sali Kolumnowej, gdy 
opozycja blokowała mównicę sali 
plenarnej. 
 
Moi klienci wolą mówić o niej jako 
o „ustawie represyjnej". 

Okoliczności przyjęcia tej noweli-
zacji były niestandardowe. 
 

– Proces legislacyjny był chao-
tyczny. Masa poprawek. Głównie 
chodziło o to, jakie jednostki tra-
fią na listę organów, za służbę w 
których zostaje się uznanym za 
funkcjonariusza państwa totali-
tarnego. Funkcjonariusze jedno-
stek z tej listy mają na mocy tej 
ustawy ograniczone świadczenia 
emerytalne i rentowe. 
 
Po wejściu w życie tej nowelizacji 
zgłosiła się do naszej kancelarii 
grupa funkcjonariuszy wywiadu 
cywilnego z okresu PR-uL, który 
wówczas był Departamentem I 
MSW. W dużym skrócie, w PRL-u 
wywiad cywilny dzielił się na wy-
wiad i kontrwywiad, były to odpo-
wiednio departamenty I i II MSW. 
Osobno istniał wywiad wojskowy. 
W latach 90. obowiązki departa-
mentów I i II przejął Urząd 
Ochrony Państwa (UOP). Dziś 
spadkobiercami są Agencja Wy-

wiadu i Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. 
 
Stowarzyszenie Emerytów i Renci-
stów Policyjnych podaje, że osób 
objętych skutkami PiS-owskiej no-
welizacji jest około 40 tys. Do maja 

2022 r. blisko 4 tys. wygrało już 
sprawy i odzyskało świadczenia. 

– Wśród tych 40 tys. oficerowie 
wywiadu stanowią niewielką licz-
bę. Wywiad był elitarną jednost-
ką, agentów było mniej niż w in-
nych jednostkach służb. 
 
Próbuję zrozumieć, o kim wła-
ściwie mówimy. 

– Wywiad zajmuje się pozyskiwa-
niem najróżniejszych informacji o 
znaczeniu operacyjnym, które 
służą interesom państwa. Istnieje 
wywiad wojskowy, który robi za-
sadniczo coś podobnego, tylko w 
strukturach armii. W PRL-u wy-
wiad cywilny zajmował się pozy-
skiwaniem informacji o znaczeniu 
politycznym, ale też np. naukowo
-technicznym. 
 
Najgłośniejszy polski szpieg z tam-
tego okresu to Marian Zacharski, 
też twój klient. Na przełomie lat 

70. i 80. pod przykrywką sprzedaw-
cy polskich maszyn w USA zdoby-
wał sekrety amerykańskich techno-

logii. 

– Zacharski to akurat nietypowa 
postać. Większość funkcjonariu-
szy wywiadu działa w ramach 
placówek dyplomatycznych. Są 
często zatrudnieni w MSZ jako 
dyplomaci, a w wywiadzie mają 
drugi „etat". Czyli w ciągu dnia 
zajmują się regularną dyploma-
cją, a po godzinach korzystają ze 
znajomości, żeby zdobywać w 
sposób nieformalny informacje. W 
PRL-u wywiad  naukowo-
techniczny miał wykradać tech-
nologie, na których opracowanie 
lub zakup Polski nie było stać. 
Niekoniecznie technologie wojsko-
we, mówimy m.in. o recepturach 

leków czy proszków do prania. 
Gdy po Okrągłym Stole i wybo-
rach 1989 r. powstaje nowe 
MSW, wieloletni szef resortu Cze-
sław Kiszczak, symbol peerelow-
skiej bezpieki, współpracuje z 
nowym ministrem Krzysztofem 
Kozłowskim. Czempiński, w PRL 
wysoki rangą oficer, zostaje jed-
nym z ważniejszych funkcjona-
riuszy. Bo nowi, wywodzący się z 
opozycji demokratycznej szefowie 
uznają, że wywiad musi działać i 
zachować ciągłość. 
 
– Przy przejmowaniu zadań De-
partamentu I przez Urząd Ochro-
ny Państwa niewielka część ofice-
rów zostaje zweryfikowana nega-
tywnie, część sama odchodzi na 
emerytury, a część zweryfikowa-
nych pozytywnie dołącza do no-
wej służby. Wiele postępowań 
toczy się zaocznie, większości 
osób nie wzywa się przed komisję, 
jak popularnego Franza Maurera 

w „Psach". To byli funkcjonariu-
sze – było wiadomo, gdzie praco-
wali, co robili. I wielu dało się 
pozytywnie zweryfikować na pod-
stawie samych dokumentów. 
 
Pomfret przywołuje Aleksandra 
Makowskiego jako agenta, który 
zostaje zweryfikowany negatywnie, 
bo zajmował się tropieniem zachod-

niego wsparcia dla „Solidarności". 
Po paru latach Makowski wraca, 
jest współpracownikiem UOP i Woj-

skowych Służb Informacyjnych, 
pomaga tropić ben Ladena. Masz 
klientów, którzy też przeszli wery-
fikację negatywnie? 

– Nie. Takie osoby zazwyczaj nie 
kontynuowały służby w latach 
90. Na dodatek było takich osób 
niewiele – jak wylicza Pomfret, 
wśród oficerów wywiadu zaledwie 
trzy. 
 
Jako adwokat oczywiście repre-
zentuję osoby, które mają rozmai-
te karty, i jaśniejsze, i ciemniej-
sze. Problem w tym, że w myśl 
obecnych przepisów nikt nawet 
nie stara się sprawdzać, czy kon-
kretny agent w ogóle zrobił coś, 
za co należy go ukarać. A wywiad 
cywilny generalnie nie zajmował 
się czymś, co mogłoby być uzna-
ne za prześladowania, represje, 
za zwalczanie opozycji czy Kościo-

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Starzy szpiedzy idą do sądu i wygrywają.  

Zawarli z wolną Polską umowę, PiS ją złamał 
Starzy szpiedzy idą do sądu i wygrywają. Adwokat: Zawarli z wolną Polską umowę, PiS ją złamał (wyborcza.pl)  

Z adwokatem Janem Dudzik rozmawia Jarosław Kopeć 
Jarosław Kopeć: Przed rozmową poleciłeś mi książkę Johna Pomfreta 
„Pozdrowienia z Warszawy". To historia o tym, jak agenci wywiadu z 
PRL-u przeorientowali się na współpracę z wywiadem amerykańskim. I 
jak wartościowe były dla Amerykanów ich kontakty i umiejętności. Dla-
czego ta książka? 
„Bo w bardzo przystępny sposób prezentuje, jak wywiad cywilny 
przeszedł ze strefy wpływów Związku Radzieckiego do strefy wpły-
wów NATO. No i pojawiają się tam ludzie, których biografie to ma-
teriał na filmy sensacyjne.” 

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28609274,starzy-szpiedzy-ida-do-sadu-i-wygrywaja-adwokat-zawarli-z.html
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ła, bo był ukierunkowany na ze-
wnątrz, podobnie jak ma to miej-
sce w każdym państwie – demo-
kratycznym czy też nie. Oficero-
wie czasem wręcz nawiązywali 
pozytywne relacje z opozycją, 
choćby po to, żeby uzyskać szer-
szą sieć kontaktów na Zachodzie. 
 
Po weryfikacji twoi klienci przez 

lata pracują dla III RP. I bardzo 
szybko nawiązują współpracę z CIA. 
Podczas operacji „Przyjazny Sad-
dam" pomagają wywieźć amerykań-

skich szyfrantów z Bagdadu pod-
czas inwazji Saddama Husajna na 
Kuwejt. Zaskakujący zwrot akcji 
jak na wieloletnich przeciwników 

Amerykanów. 

– To konkretny dowód na ich pa-
triotyzm i profesjonalizm. Nie li-
czyło się dla nich, kto był ich sze-
fem, ale co było w interesie ojczy-
zny. 
 
A szefowie wywiadu uznawali, że w 
interesie ojczyzny leżało jak naj-

szybsze związanie się z USA. 

– W historii świata wiele było ta-
kich zmian frontów. Ale kiedy 
rozmawiam z moimi klientami, to 
propaństwowość, patriotyzm – to 
są cechy, które bardzo wyraźnie 
się u nich wybijają. 
 
Nie tęsknią za PRL-em? 

– Nie spotkałem się z tym. 
 
Oni w ogóle żyli w tym PRL-u, do-

świadczali go? 

– Na pewno nie w 100 procen-
tach. Ktoś mógł pracować w cen-
trali, czyli Warszawie, później 
wyjeżdżał na placówkę jako dy-
plomata, niekiedy do jakiejś orga-
nizacji międzynarodowej, a rów-
nolegle pracował jako agent. 
 
Mamy masę takich dylematów – jak 

się odnosić do intelektualistów, 
artystów, dziennikarzy, w ogóle 
osób, które robiły kariery w PRL-u. 
Z jednej strony pracowali dla Pol-

ski, jakakolwiek by była, rozwijali 
się, nie robili niczego złego, z dru-
giej strony im bardziej byli przydat-
ni dla systemu, tym większe mieli 

możliwości. 

– Uważam, że prawdę o moich 
klientach pokazuje to, co zrobili 
po 1989 r. Mamy przełom, wolna 
amerykanka, pieniądze leżą na 
ulicy, wiele osób na tym korzysta. 
A tu masz grupę ludzi, którzy 
świetnie znają języki obce, często 
więcej niż jeden, wykształconych, 
swobodnie poruszających się w 
świecie, o szerokich horyzontach, 
w dodatku – w końcu byli w służ-

bach – mających dojścia. Dla ta-
kich ludzi lata 90. to eldorado, 
można odejść ze służby, pójść do 
biznesu i zrobić duże pieniądze. A 
oni zostają na państwowym wik-
cie i służą jeszcze przez np. 20 
lat. 
 
Szkolono ich w nawiązywaniu zna-

jomości, budowaniu zaufania, kłam-
stwie. 

– Z czysto biznesowego punktu 
widzenia wtedy popełnili błąd. To 
jest też wątek sprzeciwu wobec 
tej ustawy. Gdyby rzucili papiera-
mi, żeby poszukać swojego miej-
sca na rynku, mieli szanse na 
błyskawiczne, lukratywne karie-
ry. Do Polski wchodziły wielkie 
korporacje, szukały ludzi, którzy 
mogli zapewnić im bezpieczeń-
stwo przy rozpoczynaniu biznesu. 

Oni jednak zaufali nowej, demo-
kratycznej władzy i podjęli się 
dalszej służby. 
 
Pierwsza ustawa dezubekizacyjna 
wchodzi w życie za rządów Platfor-
my Obywatelskiej i PSL. Czyli Do-
nald Tusk robi pierwszy krok. 

– Były dwa spojrzenia na trans-
formację służb po PRL-u. Jedni 
mówili, że dobrze, że zostawiliśmy 
wywiad po weryfikacji, bo inaczej 
Polska byłaby w niebezpieczeń-
stwie. Że bez ludzi, którzy znali 
sposób działania rosyjskich 
służb, mieli sieć kontaktów, do-
świadczenie, Rosja by nas pożar-
ła. Inni – jak Olszewski czy Ma-
cierewicz – uważali, że powinni-
śmy zrobić jak w Niemczech po 
zjednoczeniu, czyli usunąć 
wszystkich z nowych służb, za-
cząć od zera. 
 
Po ustawie dezubekizacyjnej PO-
PSL nie podniosły się aż tak silne 

głosy jak po PiS-owskiej noweliza-
cji. Czym się różniły tamte przepi-
sy? 

– Odchodząc na emeryturę, do-
staje się określony procent wyso-
kości wcześniejszych wynagro-
dzeń, przy czym można uzbierać 
nie więcej niż 75 proc. Ustawa 
przyjęta za czasów rządu PO 
przyjmowała, że za okres służby 
w PRL-u ten odsetek wynosi nie 
2,6 proc., tylko 0,7 proc. rocznie. 
Dla odpowiedniej perspektywy – 
taki sam wymiar emerytury otrzy-
mują za każdy rok wykonywania 
kary więźniowie. 
 
Nowelizacja PO nie uwzględniała 

indywidualnych zasług czy prze-
win. Już wtedy była wyraźna odpo-

wiedzialność zbiorowa – lista orga-

nów, które zaliczały się do 
„organów bezpieczeństwa państwa". 

Zakład emerytalny jedynie musiał 
zapytać IPN, czy ktoś służył w jed-
nym z nich. Jeśli tak, to cyk, obni-
żamy. Spod noża można się było 

wymknąć, gdy się udowodniło, że 
się potajemnie i wbrew przełożo-
nym pomagało opozycji. 
W 2017 r. średnia emerytura z ZUS 

wynosiła 2087 zł brutto, wiec nie-
całe 2 tys. na rękę. A emerytura 
byłego agenta Departamentu I MSW 
mogła być wielokrotnie wyższa. 

 
– Podam dwa skrajne przykłady. 
Pierwszy to pozytywnie zweryfiko-
wany pułkownik w Agencji Wy-
wiadu, ponad 20 lat służby po 
1990 r. Szereg lat z narażeniem 
życia i zdrowia poza granicami 
kraju, a z tego tytułu świadczenie 
ulega znacznemu zwiększeniu. 
Liczne odznaczenia, kierownicze 
stanowiska oraz wyróżnienia za 
zasługi na rzecz NATO. Przyznana 
grupa inwalidzka w związku ze 
służbą. I emerytura obniżona z 
około 16 tys. do wspomnianej 
przez ciebie kwoty. 
 
Drugi przykład to pozytywnie 
zweryfikowany pułkownik wywia-
du, ze stażem ponad 30 lat. Wy-
bitnie zasłużony w UOP na po-
czątku lat 90., wtedy też odszedł 
ze służby po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. Ze względu na in-
walidztwo powstałe w związku ze 

służbą niezdolny do samodzielne-
go funkcjonowania. Emerytura 
obniżona z kilku tysięcy do 1200 
złotych plus świadczenie z tytułu 
niesamodzielności. 
 
Co więcej, obniżka objęła także 
renty pobierane przez rodziny 
funkcjonariuszy, którzy zmarli. 

Stąd ofiarami są np. wdowy po 
oficerach. 
 
Ogromne kontrowersje wzbudził 
też sam katalog jednostek obję-
tych obniżką – w nowelizacji zna-
lazł się na przykład Gabinet Mini-
stra Spraw Wewnętrznych. A w 
nim pracowały np. maszynistki, 
które zatrudniało się na etatach 
milicyjnych. Albo słuchacze – 
czyli uczniowie – niektórych 
szkół. Jeden dzień w szkole ozna-
cza obniżenie emerytury, często o 
kilkadziesiąt procent. Bo to wedle 
ustawy „służba na rzecz totalitar-
nego państwa". 

 
 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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Czyli za PO-PSL Franz Maurer, bo-

hater „Psów", miałby obniżone 
świadczenie za 11 lat służby w PRL-
u, ale od momentu oświadczenia 
przed komisją weryfikacyjną, że 

będzie służył Polsce do końca swo-
jego lub jej, za każdy rok dostawał-
by 2,6 proc., tak jak Nowy, grany 
przez Cezarego Pazurę, który przy-

szedł po 1989 r. Ale w 2016 r. obni-
żyliby Maurerowi tę emeryturę do 
średniej z ZUS. 
– Tak. Ale mało tego, nowelizacja 
PiS obniża ten odsetek za lata 
PRL-u z 0,7 proc. po prostu do 
zera. Przypomnę – osadzony w 

zakładzie karnym dostaje co roku 
0,7 proc. 
 
W praktyce część osób objętych 
ustawą przechodzi na emerytury 
minimalne. W 2022 r. to 1338,44 zł 
brutto. 

– Dodatkowa kwestia jest taka, że 
po nowelizacji z 2009 r. sprawa 
trafiła do Trybunału Konstytucyj-
nego i do Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka. Oba orzekły, 
że była zgodna z prawem. Teraz, 
po nowelizacji PiS, sprawa po-
nownie zawisła przed TK, który 
odwleka wydanie wyroku. Więc 
sprawy były w sądach zawiesza-
ne, ponieważ sądy nie chciały 
orzekać, dopóki w sprawie przepi-
sów nie wypowie się TK. 
 
W maju Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych podawało, 

że zawieszonych było około 12 tys. 
spraw. W jakim wieku są twoi klien-
ci? 

– Często mają po 80, 90 lat. Jed-
nemu z nich wyznaczono termin 

pierwszej rozprawy na grudzień 
2023 r. 
Według oceny Sądu Najwyższego 
PiS-owska nowelizacja jest nie-
zgodna z konstytucją, bo karze 
zbiorowo, bez uwzględniania in-
dywidualnych zasług czy przewin. 
– Argumentujemy, że karanie ich 
w ten sposób jest niezgodne z 
zasadami państwa prawa, bo oni 
zawarli z państwem konkretną 
umowę, że będą ich obowiązywały 
takie a nie inne zasady naliczania 
emerytury. To była rekompensata 
m.in. za pracę w niebezpieczeń-
stwie, w szczególnych warun-
kach. 
 
Bez kodeksu pracy, w tajemnicy 
przed rodziną i bliskimi. 

– Istnieje też równoległa argu-
mentacja, z którą pewnie część 
klientów trafi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Cho-
dzi o przewlekłość procesu, to, że 

sprawy są zawieszone latami. To 
odbiera im jako obywatelom pra-
wo do sądu. 
Niektóre sądy przyznają nam też 
rację, gdy przekonujemy, że na-
szym klientom emerytury już ob-
niżono w 2009 r. i nie można tego 
robić ponownie, ponieważ to po-
dwójne karanie za to samo. 
Przepisy, o których rozmawiamy, 
obejmują osoby, które są często w 
podeszłym wieku, polegały na 
tych emeryturach, mają zobowią-

zania. Oni już często nie mają jak 
zarobić, są po prostu zbyt schoro-
wani. 
Klienci przychodzą z poczuciem, 
że zostali oszukani, bo obiecywa-
no im, że jak wrócą do służby po 
1990 r., to będą traktowani jak 
wszyscy inni, którzy tam pracują. 
Najpierw padały w tej sprawie 
zapewnienia ministra Andrzeja 
Milczanowskiego, notabene wiel-
kiego przeciwnika ustawy dezu-
bekizacyjnej, potem była ustawa 
z 1994 r., która regulowała ich 
emerytury. 
Przy pierwszej dezubekizacji z 
2009 r. niektórzy nie podjęli wal-
ki, ponieważ przy krótkiej służbie 
przed 1990 r. tracili stosunkowo 
niewiele. No i osób objętych tam-
tą nowelizacją było znacznie, 
znacznie mniej. Nowelizacja z 
czasów PiS poszerzyła listę tych 
organów o rząd wielkości –z kil-
kunastu do przeszło 70. 
Życiorysy wielu oficerów to mate-
riały na filmy. Niejeden pełnił 

służbę pod przykryciem w najbar-
dziej niebezpiecznych rejonach 
świata, choćby w Iraku czy Afga-
nistanie. Zwalczali terrorystów i 
wrogów RP na całym globie. Nie-
jednokrotnie dorobili się ciężkiej 
niepełnosprawności. Otrzymywali 
najwyższe odznaczenia, listy gra-
tulacyjne od prezydentów, pre-
mierów oraz szefów służb sojusz-
niczych, np. CIA. Ustawodawca 
nie wziął pod uwagę ich wybitnej 
służby na rzecz III RP. 
Na marginesie, mówimy o klien-
tach, ale ustawą dezubekizacyjną 
objęte zostały również kobiety, 
których jednak ze względu na 
realia społeczne w służbach było 
mało. 
 
Czego domagają się twoi klienci? 
– Przywrócenia poziomu emerytur 
i rent sprzed 2017 r. oraz wypłaty 
wyrównania za sporny okres. 
 
Często się udaje? 

– Coraz częściej. 
 

 
Na co się powołujecie? 

– Na początku próbowaliśmy na 
różne sposoby. Przekonywaliśmy, 
że sąd powinien rozpatrywać 
zgodność tej ustawy z konstytu-
cją, z prawem międzynarodowym, 

europejską konwencją praw czło-
wieka, Kartą Praw Podstawo-
wych. Według konstytucji sąd 
jest związany tylko nią jako ak-
tem nadrzędnym oraz ustawami i 
może orzec, że dany przepis jest 
niezgodny z ustawą zasadniczą i 
nie należy go stosować. 
Ale tu się otwiera kolejny wątek – 
kwestia rozproszonej kontroli 
konstytucyjnej. W polskiej dok-
trynie prawa przyjęło się, że wy-
łącznie TK jest uprawniony do 
oceny zgodności ustawy z konsty-
tucją. Większość prawników bę-
dzie więc przyjmowała, że sąd nie 
powinien bezpośrednio stosować 
konstytucji – stąd sędziowie za-
wieszają sprawy i czekają na wy-
rok TK. 
Ale są i tacy teoretycy prawa jak 
prof. Ewa Łętowska, którzy od lat 
przekonują, że sąd może zastoso-
wać rozproszoną kontrolę konsty-
tucyjną i powiedzieć: obywatelu, 
w twojej konkretnej sprawie wy-
konanie tych przepisów byłoby 

niezgodne z konstytucją, więc ja 
nie zastosuję tego przepisu i taki 
wydam wyrok. 
Niektórzy politycy oburzają się w 
takich sytuacjach, że co to ma 
być, sądy nadają sobie dodatko-
we uprawnienia należne Trybu-
nałowi! Ale tak nie jest, bo orze-
czenie TK ma konkretne skutki 
dla całego systemu prawnego w 
Polsce. Przepis jest skreślany al-
bo zmieniany. Sąd natomiast 
orzeka w konkretnej sprawie i 
jego interpretacja ma skutek tyl-
ko dla tej sprawy. 
Wnosiliśmy też, żeby sąd zapytał 
o ustawę dezubekizacyjną Trybu-
nał Sprawiedliwości UE. W 2009 
r. w podobnej sprawie TSUE od-
powiedział, że się takimi sprawa-
mi nie zajmuje. Ale teraz może 
odpowiedź byłaby inna. 
Przekonujemy, że stosowanie tej 
ustawy to naruszenie zasady zau-
fania do państwa prawa. Postaw-
my się w sytuacji takiego emery-
ta. „Państwo mi coś obiecało, 

mam prawo nabyte. I nagle mi się 
to prawo po tylu latach odbiera. 
Co ja mam teraz zrobić? Mam 70 
lat, nie jestem w stanie pracować. 
Przechodziłem na wysoką emery-

(Ciąg dalszy ze strony 14) 

(Ciąg dalszy na stronie 16) 
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turę, mając pięćdziesiąt parę lat, 
inaczej planowałbym sobie życie". 
 
To brzmi jak złamanie kontraktu 
społecznego. 

– W 2010 r., gdy TK wypowiadał 
się o tej pierwszej nowelizacji, 
zastrzegł, że można zmieniać to 
świadczenie emerytalne zgodnie z 
konstytucją, ale „w rozsądnych 
granicach". Moim zdaniem przyję-
cie przelicznika 0 proc. za rok 
służby stanowi de facto pozbawie-
nie funkcjonariusza emerytury, a 
więc wykracza poza „rozsądne 
granice". 
 
  Kiedy zaczynaliśmy zajmo-
wać się tymi sprawami, opierali-
śmy się głównie na argumentacji 
konstytucyjnej i słusznościowej. 
Ale teraz mamy też uchwałę Sądu 
Najwyższego z września 2020, 
która wyraźnie niuansuje i prze-
konuje, że przepisy noweli z 2016 
r. mogą być niezgodne z konsty-
tucją i zasadami państwa prawa. 

W skrócie, uchwała z września 
2020 r. mówi, że stosowanie tej 
ustawy to odpowiedzialność zbio-
rowa. 
 
 – W dużym skrócie SN 
stwierdził, że służba na rzecz to-
talitarnego państwa, o której mo-
wa w ustawie, nie może być inter-
pretowana w ten sposób, że za-
kład emerytalny bierze art. 13b, 
sprawdza wymienione tam jed-
nostki i jeśli ktoś pracował w jed-
nej z nich, obniża się tej osobie 
świadczenie. SN przyjął, że należy 
raczej zbadać każdy przypadek, 

co konkretnie robił dany funkcjo-
nariusz, gdzie służył, czym się 
zajmował. 
 
To brzmi, jakby SN zalecał  
wyrzucenie tej ustawy do kosza. 

– Raczej uszczegóławia wykładnię 
pojęcia, które ustawodawca sam 
zawarł w ustawie, czyli „służby na 
rzecz totalitarnego państwa". Nie 
każda forma pracy dla tych orga-
nów jest „służbą na rzecz totali-
tarnego państwa". 
 
 SN uchwalił, że żeby obni-
żyć emeryturę, trzeba przesłu-
chać osobę, której sprawa doty-
czy, przeanalizować akta IPN. To 
często bardzo proste sprawy, do 
rozstrzygnięcia podczas jednej 
rozprawy. Sąd pyta, co człowiek 
robił, czy werbował kogoś, czy był 
zaangażowany w czynności ope-
racyjne. Akta są w IPN. Wiadomo, 
gdzie ci ludzie byli na placówce, 
czym się zajmowali. Są świadec-
twa, raporty. 
Sąd jest po to, żeby każdy przy-

padek jednostkowo ocenić. I zda-
rzyło mi się wygrać sprawę pana, 
który był w jednostce faktycznie 
nieciekawej z punktu widzenia 
ustawy, to jest zajmującej się in-
wigilacją opozycji. Już raz obniżo-
no mu emeryturę i przedstawia-
jąc obszerną argumentację, sąd 
orzekł, że nie wolno robić tego 
ponownie, stanowi to bowiem 
podwójne karanie i jako takie jest 
sprzeczne z ustawą zasadniczą. 
 
Skoro TK zwleka z wyrokiem, 
wszystko leży w gestii konkretnego 
sędziego. 

– W identycznych sprawach wyro-
ki zapadają różne, nawet w tym 
samym sądzie. Często gdy widzę 
nazwisko sędziego, to już wiem, 
jaki będzie wyrok. Tak nie powin-
no być. 
 
 No i w wyniku przepisów 
covidowych sądy apelacyjne orze-
kają na posiedzeniach niejaw-
nych w jednoosobowych skła-
dach. Jeśli mamy pecha i trafia-
my na sędziego, który ma wyro-

bione bardzo negatywne dla stro-
ny zdanie, to nie ma go kto prze-
głosować. 
 
 Te sprawy będą się koń-
czyć pewnie w Sądzie Najwyż-
szym, czyli strony znowu będą 
składać skargi kasacyjne. Sprawy 
mogą też znowu dojść do Euro-
pejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka. I Trybunał w Strasburgu 
będzie musiał stwierdzić, czy taka 
ingerencja w emerytury jest zgod-
na z europejską konwencją praw 
człowieka. 
 
Zdaniem Pomfreta, gdyby Polska 
tak ochoczo nie zaangażowała się 

we współpracę z CIA, gdyby nie 
dysponowała unikalną wiedzą i 
kontaktami na Bliskim Wschodzie 
czy w Korei Północnej, odziedziczo-

nymi właśnie po Układzie Warszaw-
skim, to nie weszlibyśmy tak szyb-
ko do NATO, nie mielibyśmy ame-
rykańskiego wsparcia przy negocja-

cjach z Unią Europejską, nie pocią-
gnęlibyśmy za sobą krajów regionu. 
A więc gdyby nie ludzie tacy jak 
część twoich klientów, bylibyśmy 

dzisiaj w sytuacji podobnej do 
Ukrainy. 

 
 – Tak przekonuje Pomfert i 
do jego zdania się przychylam. 
Nasza historia nie jest czarno-
biała. Rozliczenia z komunistycz-
ną przeszłością wciąż stanowią 
pole do popisu dla historyków, 
wychodzi jednak na to, że po-
trzebny był amerykański dzienni-

karz, aby sukcesy polskich ofice-
rów wywiadu stały się przedmio-
tem publicznej dyskusji. 
 
23.06.2022 

Jan Dudzik – adwokat, partner z 
warszawskiego biura kancelarii 
Sowisło Topolewski z Poznania. 
Reprezentuje około setki byłych 
oficerów wywiadu cywilnego PRL, 
których dotknęła ustawa dezube-
kizacyjna  

(Ciąg dalszy ze strony 15) 
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T 
ak wiele się mówi i pisze (w 
sensie, że generalnie nadu-
żywa) słów, apeli, deklaracji 

o przejrzystości, jawności, trans-
parentności. Oczywiście dotyczy 
to tylko i wyłącznie sfery działań 

naszych uwielbianych i kocha-
nych stowarzyszeń działających 
wśród nas: szerokich mas, eme-
rytów i rencistów mundurowych. 
 Wszędzie narzekanie. Czy-
tam i słyszę o niewielkim zainte-
resowaniu ze strony tych mas 
emerytalno-rentowych do wstępo-
wania w szeregi licznie powsta-
łych stowarzyszeń, których pod-
stawowym i sztandarowym celem 
jest ... działanie ku radości, na 
rzecz i ku pomocy potrzebującym 
emerytom i rencistom munduro-
wym. Narzekania dotyczą mizer-
nego udziału szerokich mas 
członków i sympatyków w przed-
sięwzięciach organizowanych 
przez Was. Też to widzę i rację 
narzekającym (w tym aspekcie) 
przyznaję. 
 No to proszę bardziej za-
chęcać a nie marudzić! To Wy 
macie zachęcać! 
 Ze wszech miar trafiona 

jest zasada, że gdy pojawi się 
członek, to winien płacić składki. 
Członkowskie. Czyli, im więcej 
członków tym więcej kasy. Je-
stem za. 
 A kasy mało! 
 
Po pierwsze: KASA 

Rzucę uwagę, którą noszę w sobie 
od kilku lat, i zapytam: 
 - Gdzie się podziały te 
transparentne sprawozdania fi-
nansowe, tak chętnie pokazywa-
ne kiedyś jawnie na stronach sto-
warzyszeń? 
 -  Gd z i e  wy l i c z en ia  
(ukazywane jeszcze kilka lat te-
mu),  gdzie wymieniano, ile to 
jakiś Zarząd Wojewódzki SEiRP 
otrzymał z ZG SEiRP? Np. z puli 
prowizji za ubezpieczenia. 
(Zapamiętałem, bo rzeczone kwo-
ty były spore). 
I nie cieszcie się panowie (też pa-
nie) ze sfer okołozarządowych 
innych stowarzyszeń federacyj-
nych, że w SEiRP tego się nie 

ujawnia, bo dotyczy to general-
nie wszystkich stowarzyszeń, 

bez wyjątku. 

Zaniechano bądź utajniono dane 
o finansach. Albo dostęp do nich 
niby jest, ale trudno znaleźć na 
stronie konkretnego stowarzysze-
nia. 

* 

S 
zafujecie Panie i Panowie 
groszem, który powinien iść 
głównie na pomoc potrzebu-

jącym. Tak też stanową założenia 
statutowe. 
 A gdzie ten grosz trafia? 
 Na pewno, Panie i Panowie, 
idzie na obsługę wszystkiego 
związanego z funkcjonowaniem 
Zarządów, Prezydiów, wyjazdo-
wych sesji, obrad, delegacji, kilo-
metrówek, telefonów służbowych, 
itd. (Podejrzewam także, że, jak w 
związkach zawodowych, funkcyj-
ni otrzymują wynagrodzenie). 
 Popatrzcie sobie na ilościo-
we zestawienie osobowe obsadza-
nych funkcji w strukturach po-
szczególnych stowarzyszeń: 
 Ujawnienie danych i tak 
deklarowana przez wszystkich 
jawność oraz transparentność 
spowoduje zwiększenie szeregów. 
 Ewidentnym przykładem 
marnotrawienia funduszy stowa-
rzyszeń jest przypadek opisywany 

na stronie:  
https://www.slask.seirp.pl/index.php?
opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=1456 
I mamy kwiatek: 
„...W dniu 19 maja 2022 r. w Sali 
bankietowo-konferencyjnej wyjąt-
kowego miejsca, które powstało z 
marzenia, a stało się rzeczywisto-
ścią, czyli w „Szybie Booczyk” w 

Mysłowicach odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji obchodów Ju-
bileuszu 50-lecia istnienie Tere-
nowego Koła Krajowego Związku 
Emerytów i Rencistów Służby 
Więziennej w Katowicach. (…) 
Medale okolicznościowe z okazji 
Jubileuszu 50 lat Terenowego 
Koła KZEiR w Katowicach (1971-

2021) otrzymali wszyscy uczest-
nicy uroczystości.”. 
 Zapewne medale otrzymali 
za wybitne zasługi. Polegające na 
przybyciu na obchody. 
 
Po drugie: AKTYWNOŚĆ 

 U nas w Polsce jest tak, że 
gdy Kowalski zostanie gdzieś wy-
brany, od razu staje się Panem 
KOWALSKIM!, od razu staje się 
osobą najmądrzejszą w całej wsi, 
od razu ma jedyne prawo do wy-
rażania życzeń i na wypisywanie 
recepty na funkcjonowanie two-
ru, któremu ma przewodzić. 
 U nas poseł czy prezes sto-
warzyszenia nie słucha, czego 
chcą i co zgłaszają oddolnie 
„zwykli” obywatele – członkowie 
(tu: emeryci i renciści munduro-
wi). On wie lepiej!! 
 A ja naiwnie od wielu lat 
uważam, że prezes-poseł Kowal-
ski nie ma mówić, a przede 
wszystkim powinien słuchać. 
 Kogo? Co? Nas - naiwnia-

ków, którzy pisaliśmy o naszych 
pomysłach, sugerowaliśmy ko-
nieczność pewnych zmian, nazy-
wano w gremiach okołozarządo-
wych „miszczami klawiatury”.  
(Nie wspomnę o innych epite-
tach). Nazwiskami sypał nie będę, 
choć parę zanotowałem. 

Nazwa Prezes /wice Prezydium/
Członkowie 
Zarządu 

Komisja 
rewizyjna 

Ogółem 

Federacja 1/3  15  7 26 

SEiRP 1/2 4 8 15 

ZBFSOP 1 9 3 13 

Światowid 1 4 3 8 

ZEiRSG 1/2 8 5 16 

ZŻWP 1/3 5 + 22 7 38 

KZEiRSW 1/4 14 7 26 

ZEiRP RP 1/2 20 5 28 

Moje marzenia utopijne 
No to sobie pogdybamy. Dodam uwagę główną, że te poniższe pisa-
nie nie jest sobie a muzom, a ku Wam - Wodzowie i Przywódcy nasi 
- skierowane. 

https://www.slask.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=1456
https://www.slask.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE&param1=1456
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Przyjrzyjcie się Waszym stronom 
(internetowym), a jest ich trochę, 
jaki tam jest ruch! Jak tam widać 
efektywność mas. Ironicznie do-
dam (a tę uwagę kieruję nie do 
wszystkich stowarzyszeń), że chy-
ba jedynie w aspekcie ilości obsa-
dzonych stołków członków zarzą-
dów. 
 Że co? Że takie macie sta-
tuty? Wiem, że zmiany muszą być 
dokonane zgodnie ze statutem, 

uchwalone i zaakceptowane w 
sądach gospodarczych. 
 To do dzieła, Panie i Pano-
wie!!! Okrójcie ilość personelu 
okołozarządowego. Członkom za-
rządu i wiceprezesom wyznaczcie 
określone zadania, podzielcie je 
między nich, niech każdy za kon-
kretną sferę odpowiada. Cyklicz-
nie rozliczajcie z wykonania i 
efektów. 
 (A powyższe proszę wpisać 
na stronach. Że taki i taki 
(członek/wiceprezes) odpowiada 
za: np. aktualność strony stowa-
rzyszenia). 
 Przybliżcie dane (kadry, 
stan finansów, ramy odpowie-
dzialności) Waszych stowarzyszeń 
ludziom w terenie: że Iksiński 
wybrany do władz reprezentuje 
określone stowarzyszenie, miesz-
ka np. w Olsztynie, wygląda tak 
jak na załączonej fotce, odpowia-
da za … Konkretnie, transparent-
nie,  odpowiedzialnie, jawnie. 
 Mamy I dekadę czerwca, 

obrady IV Kongresu Federacji 
miały miejsce 27 maja, a na stro-
nie Federacji nadal brak jest za-
pisu tekstowego relacjonującego 
przebieg obrad, brak jest wypo-
wiedzi delegatów. Czy jest to tak 
tajne, że nie może być ujawnione? 
A może wstydliwe Obraźliwe? Na-
ruszające czyjeś dobra osobiste 
lub przepisy prawa? Nie rozśmie-
szajcie mnie. Struktury, które na 
bieżąco zainteresowane są działa-
niami podejmowanymi przez na-
czelne stowarzyszenia emerytów i 
rencistów mundurowych dyspo-
nują już zapewne nagraniami i 
odpowiednimi sprawozdaniami z 
tych obrad. 
 
Po trzecie: WSPIERANIE. 

W 145 numerze OBI wspomniano 
(w jednym z tekstów) o koniecz-
ności, a wręcz o obowiązku 
wspierania wywodzących się z 
naszych środowisk autorów ksią-
żek. (Cyt:) „...Nie wchodzę w te-
mat dotyczący ewentualnego 

sponsorowania autora, dotowania 
czy współudziału naszych stowa-
rzyszeń w wydaniu książki. W 
końcu mamy tych autorów mało, 
więc może należałoby ich w jakiś 
sposób wspierać? Chociażby na 
stronach głównych stowarzyszeń. 
Niekoniecznie zaraz dotować, ale 
może jednak ku obustronnym 
korzyściom wypracować jakiś 
deal?”. 

 Nawet tylko w sferze mar-
ketingowej czy promocyjnej, pa-
tronacie medialnym, zakupem 
kilku książek, by nagradzać nimi 
zasłużonych i gości. 
To takie trudne? 
 
Po czwarte: JEDNOZNACZNOŚĆ 
INFORMACJI 

Mam nawyk z byłej „roboty”, by 
pisząc o czymkolwiek używać 
polskiej mowy, stosować ogólnie 
zrozumiałe słowa tak, by każdy 
czytający pojmował je jedno-
znacznie. 
 Tymczasem widzę u Was, 
Panie i Panowie, ucieczkę od jed-
noznaczności. 
 W czym widzę? Ano w wiel-
kim ułatwieniu sobie efektów pra-
cy poprzez zamieszczanie np. re-
lacji video. Pojawia się na ogół 
tylko relacja filmowa plus bardzo 
mizerny opis wydarzenia, bez po-
dania jakichkolwiek szczegółów. 
 Podam konkretny przy-
kład: Otóż rok temu (13. VIII. 

2021r.) odbyła się w Katowicach 
Konferencja „Rola służb mundu-
rowych w społeczeństwie obywa-
telskim”. Podczas obrad wystąpił 
przedstawiciel ZEiRSG - Sławo-
mir Matusewicz (Sławek, wybacz, 
ale będzie pozytywnie, bo tam 
powiedziałeś wielkie słowa). 
 Malicki zaś w OBI pisał 
tak: (…) „...Na ziemię sprowadził 

wszystkich Kolega Sławomir Ma-
tusewicz, reprezentujący Związek 
Emerytów i Rencistów Straży Gra-
nicznej, który po przedstawieniu 
statystyk wyników „uzyskanych” 
przez naszych Kolegów i Koleżan-
ki w sądach stwierdził, że pro-
blem wymaga rozwiązań syste-
mowych, bo sposób prawny po-
trwa zapewne kilkadziesiąt lat. 
Apelował, by dokumentować na-
szą historię, nasze drogi zawodo-
we w służbach z tego powodu, że 
ubywa nas a z ubywaniem nas 
ubywa historia o nas.”(…). 
 Ciekawe też było wystąpie-
nie Roberta Piętki (koordynator 
na Śląsku).  Powiedział: 

(…) „Nam Wy mówicie tutaj na tej 

Sali, w tych czterech ścianach, na 
tej i innych podobnych konferen-
cjach, że jesteśmy w porządku. 
Dlaczego nam tutaj mówicie, że 
jesteśmy w porządku, ale nie mó-
wicie o tym w mediach? W Euro-
parlamencie nie powiedziano na 
nasz temat nic! (…)” 
 Dodam tylko, że szło to w 
przekazie video, bo w relacjach 
pisemnych nikt się nie pokusił, 
by co istotniejsze wypowiedzi 
przytoczyć dosłownie. Nie napisa-

no, że głos zabrał Matusewicz czy 
Piętka. Lub napisano, ale sens 
był całkowicie inny. O wystąpie-
niu Roberta napisano tak: 
„...W trakcie spotkania w Katowi-
cach w imieniu represjonowanych 
głos zabrał Robert Piętka. Powie-
dział, że na głosy środowiska mo-
gą liczyć Ci, którzy nas faktycz-
nie, a nie tylko deklaratywnie 
reprezentują, pomagają i są z 
nami. My też dokonujemy cyklicz-
nych analiz działań osób, które 
deklarowały pracę na rzecz zmia-
ny ustawy z 16.12.2016r.” 
 (Proszę ocenić przekaz tych 
dwóch wersji). 
 Ale, oczywiście, nikt nic nie 
ma Wam do zarzucenia. Przecież 
relacja była. (I być powinna). Re-
lacje video z podobnych spotkań 
trwają natomiast nawet do 3 go-
dzin. Czy w ogóle ktoś z Was je 
oglądał? Malicki obejrzał i napisał 
kilka tekstów w OBI. 
 Nikt się nie zająknął, i nic 
się nie zmieniło. Było, minęło. 

* 

Chcecie zmian? Chcecie poprawy 
sytuacji? Zainteresujcie „masy”. 
Pokażcie masom efekty Waszych 
działań. Realnych, nie cudow-
nych. Udowodnijcie, że Wam zale-
ży. 

Pokażcie prawdziwą odnowę! 

 
(Wszystkie informacje pochodzą z 
internetu, z danych, które można 
wyczytać na stronach naszych 
stowarzyszeń mundurowych). 
CDN 
 

Aneta Wybieralska 
Marcin Szymański 

Mieczysław Malicki 
2022, czerwiec. 

 

(Ciąg dalszy ze strony 17) 
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Z 
apewne to poniżej nie jest 
poprawne gramatycznie, ale 
ja zawsze tak piszę. Aczkol-

wiek mniemam, że należy pisać 
poprawnie i po polsku. Tu nie 
będzie ani o gramatyce, ani o or-
tografii, co stanowi dla mnie pew-
ne usprawiedliwienie. 
 Poniżej przytoczę ledwie 
kilka przykładów na rozwiązanie 

naszych polskich, ba, wręcz naro-
dowych, problemów. Ale nie opo-
wiem się za którymkolwiek z 
nich. 
 Rzucam Wam tematy, by-
ście sobie poczytali o tych róż-
nych pomysłach klujących się w 
„narodowych” głowach. 
Co do samych pomysłów, to bar-
dziej oczekuję na takie, które mo-
gą być realizowane bez ich wcze-
śniejszego ujawniania, i które 
będą skutkowały odsunięciem 
partii Prawo i Sprawiedliwość (z 
przyległościami) od narodowego 
żłobu. 
 Z litości dla zacnego Czy-
telnika nie wspomnę o koncep-
cjach strategiczno taktycznych 
naszych „napoleonów” wojsko-
wych, emerytowanych generałów, 
itp., w aspekcie kierunków natarć 
i działań wojsk Ukrainy w wojnie 
z agresorem rosyjskim. Wiatry z 
salonów Europy i Świata przywie-
wają nam newsy ukazujące inne 
postrzeganie tematu Ukrainy. 

Mam na uwadze działania na 
rzecz, jednak (!), pokojowego roz-
wiązania tego konfliktu. Ale nie 
tu, w Polsce). 

* 

Teraz będzie o pomysłach. 
Przed rokiem 1939, w czasie, ale 
także po okupacji hitlerowskiej 
rozważano ewentualność współ-
działania Polski z III Rzeszą. 
Wielu pisało, że uniknęlibyśmy 
wówczas wielomilionowych strat 
w substancji narodowej (w ludno-
ści). 
 Po podpisaniu w Berlinie 
26 stycznia 1934 roku wspólnej 
deklaracji o niestosowaniu prze-
mocy między Polską a Rzeszą 
Niemiecką temat współdziałania z 
Niemcami występował w prze-
strzeni publicznej. 
https :// isap .se jm.gov .p l/ isap .ns f/
download.xsp/WDU19340160124/O/

D19340124.pdf 

 Przed rokiem 1939 w róż-
nych okolicznościach sugerowano 
polskim dyplomatom wspólną 
akcję przeciwko Rosji. Był on dys-

kutowany w gremiach politycz-
nych przedwojennej Polski. 
 Nadmieniam, że temu te-
matowi poświęcił swoją książkę 
Adolf Bocheński („Między Niemca-
mi a Rosją, 1909-1944”), jeden z 
najwybitniejszych publicystów 
politycznych II Rzeczpospolitej, 
wydawca i redaktor pism konser-
watywnych takich jak: „Bunt 

Młodych” i „Myśl Mocarstwowa”. 
Bocheński w książce wydanej w 
roku 1937 - zawarł taką myśl: 

„...Nie zamierzamy zajmować się 
tu sprawą, czy sojusz z Niemcami 
jest koniecznym warunkiem po-
działu Rosji. Przyszłości odległej 
nie można przewidzieć, a w dzi-
siejszej konstelacji międzynarodo-
wej tak jest istotnie i bez porozu-
mienia z Niemcami niepodobna 
wyobrazić sobie aktywnego stano-
wiska Polski wobec zagadnienia 
rosyjskiego.”. 
 Zapewne bardziej chodziło 
tu o wspólne „udanie” się z siłami 
zbrojnymi III Rzeczy na Wschód, 
co z kolei zapobiegłoby później-
szemu „wyzwoleniu” Polski przez 
Sowietów. 
 (Więcej  tu – bardzo cieka-
we ujęcie, polecam: https://usa-

ue.pl/klasyka-geopolityki-teksty/teksty-
zrodlowe/niebezpieczenstwo-sojuszu-

polsko-niemieckiego/ 
 Dodam tylko, że autorzy 
traktujący jakikolwiek ogromny 
kraj na wschodzie piszą o nim 
używając dwóch określeń: 
„Związek Radziecki” lub „Związek 
Sowiecki”. 
 Pomysł nie był aż tak gorą-
co przedstawiany, bo był już 
musztardą po obiedzie. Ale był. I 
n a d a l  w y s t ę p u j e  d z i ś 
(współcześnie), ale rzadziej. 

* 

Ostatnio wyczytałem gdzieś o po-
myśle, który na poważnie tli się w 
głowach niektórych narodowych 
elit intelektualnych. W istotny 
sposób związane jest to z byłym 
„państwem sowieckim”. 
 A to np. pomysł na rozwią-
zanie kwestii dotyczącej wojny w 
Ukrainie, uniknięcie oskarżeń o 

„obchodzenie” umów dotyczących 
zakazu uczestnictwa Ukrainy w 
NATO. (Może słowo „zakazu” jest 
za mocne?). 
 Ideą pomysłu jest federacja 
Polski i Ukrainy jako nowy twór 
inter-państwowy. Jako pewna 
modyf ikacja  unii  polsko -
ukraińskiej (gospodarczej), ponie-

waż cele wydają się być tożsame. 
W efekcie takich rozwiązań Ukrai-
na wchodziłaby „z automatu” do 
NATO i UE. 
 Dziś rozwiązania związane 
z federacją państw występują 
rzadko. Częściej dochodzi do poli-
t y c z n o - g o s p o d a r c z y c h 
„rozwodów”: Czechosłowacja na 
Czechy i Słowację, wcześniej Ju-

gosławia na wiele małych państe-
wek. Odśrodkowe ciągoty wystę-
pują w Hiszpanii (jest tam 17 re-
gionów autonomicznych), takowe 
miała i ma Katalonia oraz Kraj 
Basków (lata temu dochodziło  
nawet do zamachów terrorystycz-
nych), nadto regiony te mają 
aspiracje separatystyczne wykra-
czające poza autonomię. 
 Pisałem, że nie będę się 
opowiadał za czy przeciw, ale py-
tanie zadać mogę. Oto ono: 
 - Jaka miałaby być nazwa 
tego państwa federacyjnego?
(Albowiem już nasi Rodacy kilka 
nazw przygotowali). 

* 

Inna koncepcja „wymyślona” zo-
stała wśród parlamentarnej 
„lewicy”. 
 (W ogóle zatraciłem orien-
tację w kryteriach zaliczania cze-
goś do lewicy. Aby wchodzić – 
kandydować i być wybieranym w 
struktury państwowe opanowane 
przez PiS. Konkretnie, do Rady 

IPN. Jako fakt „wchodzenia” w 
struktury nielubiane, ba, wręcz 
znienawidzone przez elektorat. 
Czy  m a  t o  b y ć  c e l em 
„uzdrowienia” tych znienawidzo-
nych? 
 ( Z a p o d a m  p r z y k ł a d 
„chcenia” być wybieranym w eu-
roposły ze strony członków partii 
PiS. Myślę, że „chcenie” to wynika 
jedynie z „chcenia” brania więk-
szej kasy aniżeli w parlamencie 
polskim. Tu jednak dodam, że 
było to zamierzoną ironią.) 
 - Co chciałby zrobić 1 
(słownie: jeden) poseł lewicy w 
Radzie IPN? 
 Przyznaję, że ja nie mam 
żadnego pomysłu. 
 Czyham na takie pomysła 
patriotyczno-narodowe, bo wno-
szą one taki swoisty światowo-
narodowy powiew w „chacie”. A to 
Polska właśnie. 

Mietek Malicki 
2022 06 01 

z życzeniami na okoliczność 
Dnia Dziecka 

Po-Po, czyli „pomysła Polskie”. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19340160124/O/D19340124.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19340160124/O/D19340124.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19340160124/O/D19340124.pdf
https://usa-ue.pl/klasyka-geopolityki-teksty/teksty-zrodlowe/niebezpieczenstwo-sojuszu-polsko-niemieckiego/
https://usa-ue.pl/klasyka-geopolityki-teksty/teksty-zrodlowe/niebezpieczenstwo-sojuszu-polsko-niemieckiego/
https://usa-ue.pl/klasyka-geopolityki-teksty/teksty-zrodlowe/niebezpieczenstwo-sojuszu-polsko-niemieckiego/
https://usa-ue.pl/klasyka-geopolityki-teksty/teksty-zrodlowe/niebezpieczenstwo-sojuszu-polsko-niemieckiego/
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N 
o, cóż – spróbujmy się do 
tego jakoś odnieść: 
 

Ogólnie jest nas sporo. I to różnej 

maści i przynależności. Munduro-
wych ci u nas dostatek. I do tego 
mnożą się ciągle. A z czasem 
przechodzą na mniej, lub bardziej 
zasłużone emerytury.  
 Mnie jednak najbardziej 
interesuje jedna grupa emerytów. 
Tych, którzy służbę w mundurze 
rozpoczynali w poprzednim niezu-
pełnie słusznie minionym ustroju 
politycznym. Interesuje mnie ta 
grupa nie tylko dlatego, że sam 
do niej wraz z większością moich 
przyjaciół należę.I nawet nie dla-
tego, że znacząca część z nas zo-
stała przez państwo dwukrotnie 
paskudnie skrzywdzona. Było to 
pokazowe, rozłożone na dwie raty 
uderzenie, skutkujące skokowym 
pogorszeniem naszego statusu 
materialnego. 
 
 Zainteresowanie moje wy-
nika przede wszystkim z tego, że 
kolejne władze sprawujące nad-
zór nad naszym państwem – bo 
trudno to określić rządzeniem, 

doprowadziły do zubożenia sta-
rych emerytów  ze służb nie obję-
tych wprost ustawami represyj-
nymi. Zubożenie odbywało się 
stopniowo, poprzez obcinanie, 
bądź likwidację dodatków do pod-
stawy emerytury, poprzez ograni-
czanie dostępu do służby zdro-
wia, poprzez wprowadzanie i póź-
niejsze podnoszenie opłat za po-
byty w sanatoriach, czy też – naj-
prostszy przykład, wyjątkowo 
widoczny, uwolnienie usług sto-
matologicznych, ongiś bezpłat-
nych, teraz już tylko wykonywa-
nych odpłatnie. 
 
 Jeśli do tego dołożymy sko-
kowy w ostatnim roku wzrost 
inflacji i nie nadążające za nim 
podwyżki świadczeń emerytalno 
rentowych, otrzymujemy obraz 
biednego emeryta mundurowego 
– bez względu na rodzaj noszone-
go wcześniej uniformu. 
 
 Ogólnie można to określić 

spłaszczeniem wysokości świad-
czeń w tej grupie społecznej. Gru-
pie, która jest niestety całkowicie 
bezradna, bo wisi na przysłowio-

wym państwowym cycku, jeśli mi 
Czytelnicy wybaczą to trywialne 
określenie. Grupie, z której tylko 
nieliczni mają szansę na dodatko-
wy zarobek, bo przede wszystkim 
wiek i posiadane schorzenia już 
nie pozwalają im na jakąkolwiek 
aktywność zawodową.  
 
 Wielu z emerytów przynale-
ży do branżowych stowarzyszeń 
emerytów i rencistów. Przynajm-
niej ci mają od czasu do czasu 
szansę na maleńki zastrzyk w 
postaci zapomogi. Zapomogi, któ-
rej wysokość można z czystym 
sumieniem nazwać jałmużną, 
jaką daje się żebrakowi pod 
cmentarzem. Zapomogi, której 
wysokość wystarcza na ogół na 
wykup miesięcznej dawki leków, 
czy na częściowe zlikwidowanie 
długu u administratora mieszka-
nia. Używając porównania me-
dycznego jest to po prostu 
śmiesznie mała kroplówka, prze-
dłużająca agonię. Tak samo nale-

ży traktować te dziwaczne twory, 
zwane przez władzę 13 i 14 eme-
ryturami. Jest to zwyczajne ma-
mienie ludzi, kupowanie sobie 
poparcia przed kolejnymi wybora-
mi na zasadzie – nasza władza 
jest dobra, bo daje ludziom pie-
niądze. Zupełnie tak, jakby wła-
dza dawała jakieś własne, pry-
watne pieniądze. A przecież wła-
dza nie ma własnych pieniędzy. 
Nawet jeśli prezes NBP każe do-
drukować kolejną transzę bank-
notów, to też nie są to pieniądze 
władzy, tylko nasze. Dodatkowo 
obarczone obowiązkiem zwrotu, 
bo wchodzą na konto zadłużenia 
publicznego. A tego zadłużenia 
nie spłaca oczywiście rząd, tylko 
MY. 
 
 W postaci podatków różnej 
maści i rodzaju. Starych, nowych  
mieszanych. I w postaci niższych 
rent i emerytur.  
 
 Ongiś, w dość odległej 

przeszłości, bo 27 lat temu, kiedy 
byłem jeszcze w bardzo dobrej 
formie fizycznej i świetnej psy-
chicznej, dorabiałem sobie do 
emerytury resortowej. Będąc 
służbowo w Gdyni, zauważyłem 
na pięknej, białej ścianie budyn-
ku stacji transformatorowej na-
pis, który będę pamiętał do końca 

życia:  
 
„Obywatelu, nie kradnij!!! Rząd 
nie lubi konkurencji”. 
 
Czy napis przez te lata stracił na 
swojej aktualności? 
 
Pytanie zgoła retoryczne.  
 
No, dobrze. Ale co z tej dotych-
czasowej, dość wspominkowej 
pisanki wynika? Na razie niewie-
le.  
 
Trzeba zatem P.T. Czytelnikom 
przypomnieć, czy też uprzytomnić 
parę oczywistości: 
 
 Wspomniałem, że niektórzy 
emeryci są członkami różnych 
organizacji pozarządowych, głów-
nie związków emerytów i renci-
stów związanych z ich przeszło-
ścią zawodową. I ci właśnie mają 
jakby nieco lepiej, niż niezrzesze-
ni. 

 
 Informacja ta jest niezwy-
kle istotna, bo przypomina stare 
powiedzenie – w jedności siła. 
Otóż to. 
 
 Kilka lat temu różne gre-
mia kierownicze różnych stowa-
rzyszeń służb mundurowych po-
rozumiały się i powołały do życia 
coś w rodzaju „czapki”, mianowi-
cie Federację Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych. Nie zamierzam, 
przynajmniej nie w tym miejscu i 
czasie oceniać dokonań, czy ich 
braku, poprzedniego gremium 
kierowniczego tejże federacji. 
Chcę tylko powiedzieć, że powoła-
nie tejże „czapki” było ze wszech 
miar mądrym posunięciem. 
 
 Jednakże kiedy zaczęło się 
wymienianie liter alfabetu, dobrze 
byłoby posunąć się ździebko dalej 
i zacząć cytować kolejne, nastę-
pujące po „a”. 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 

MY! – To znaczy, kto? 

Pytanie tytułowe nie wynika z kryzysu tożsamości. Wynika z po-
trzeby zdefiniowania nas, jako szeroko pojętego .środowiska eme-
rytów mundurowych. 
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Co pod tym rozumiem? 

Rozumiem to otóż tak, że kierow-
nictwa poszczególnych stowarzy-
szeń branżowych emerytów i ren-
cistów, wchodzących w skład Fe-
deracji wybiorą i oddelegują po 
jednym działaczu do specjalnej 
komisji, której powołanie uważam 
za absolutnie niezbędne. Komisji, 
która opracuje program naszego – 
emerytów i rencistów służb mun-
durowych, udziału w kampanii 

wyborczej w najbliższych wybo-
rach do sejmu i senatu RP. 
 
Zaręczam, że jestem absolutnie 
trzeźwy w momencie, kiedy to 
piszę i że temat mam przemyśla-
ny z „rozpisaniem na role” 
 
Z grubsza widzę to tak: 

Każde ze stowarzyszeń, a ściślej 
biorąc wiele/wielu z nas zna, nie-
kiedy dość blisko, a co najmniej 
dobrze, parlamentarzystów. 
Obecnych. Ze wszystkich band 
(przepraszam, miałem na myśli 
partie polityczne). Każda/ każdy z 
nas ma bez wątpienia określone 
zdanie na ich temat. Może nawet 
niekiedy i dobre. 
 
 Otóż należy te nasze znajo-
mości wykorzystać i zacząć 
uświadamiać tymże dotychczaso-
wym wybrańcom, że to dzięki 
nam, naszym głosom są parla-
mentarzystami. Ale że niekoniecz-
nie tak musi być. Że pora byłaby, 

aby sobie uświadomili, że to od 

nas, naszych głosów zależy, czy 
znów będą posłami, czy senatora-
mi. I że niekoniecznie się załapią 
na tzw. biorące miejsce na liście 
kandydackiej. 
 
 Takim działaniem powinni-
śmy zacząć prezentować nasze 
poglądy i nasze stanowisko.  
 
 Co dalej – w następnym 
odcinku, za miesiąc, w OBI – 
Olsztyńskim Biuletynie Informa-

cyjnym, albo na pierwszym spo-
tkaniu specjalnej komisji. Zarę-
czam, że ciąg dalszy jest ciekawy. 
Warto poczekać. 
 
 A teraz, wobec tego, że 
zmieniły się najwyższe władze 
FSSM, oczekiwanie: 
 
Kolego prezesie Piotrze!!! 
 
Myślę – myślimy my, członkowie 
Triumwiratu, czyli zespołu piszą-
cych od kilku lat w OBI, że ma 
Kolega wielką szansę skonsolido-
wania środowiska wokół nie-
zmiernie ważnej, jeśli nie kluczo-
wej wręcz sprawy. Proszę przyjąć 
za pewnik, że w tym momencie 
ma Kolega szansę zmobilizowania 
około 2 – milionowej grupy elek-
torskiej wokół ważnego tematu. 
Jeśli Kolega nie jest pewien, czy 
się uda, proszę zapytać p. A. Roz-
enka, komu zawdzięcza swoją 
obecność w Sejmie. Broń mnie 
losie przed posądzeniem o wypo-

minanie komukolwiek czegokol-

wiek. Ale obiektywnie biorąc p. 
Andrzej zwycięstwo w swoim 
okręgu wyborczym zawdzięcza 
głosom emerytów mundurowych 
z Radomia i okolic. A to byli eme-
ryci tylko jednej organizacji. Pro-
szę sobie uświadomić, jaką siłą 
Kolega w tej chwili dysponuje i ile 
dobrego może dla naszego środo-
wiska zrobić. Proszę pamiętać – 
dysponuje Kolega niesłychanym 
potencjałem. Zmarnowanie tej 
szansy byłoby niewybaczalnym 

błędem. (Słynny biskup – Taley-
rand de Perigord, minister spraw 
zagranicznych u Napoleona Bo-
naparte i Ludwika XVIII zwykł był 
mawiać; to gorzej niż zbrodnia – 
to błąd).  
 
Proszę się go ustrzec. 

 
Uwagi i inwektywy jak zwykle 
proszę na mój adres: ze-
bek86@interia.pl  
 
Triumwirat: 

 

Aneta Wybieralska 
Mieczysław Malicki 
Marcin Szymański 
 

(Ciąg dalszy ze strony 20) 

Emeryci mundurowi  istotne porozumienie w Kołobrzegu. 
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L 
idzbarskie Koło Stowarzy-
szenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych nadal ist-

nieje i jest aktywne. Obecnie Koło 
liczy 32 członków. Trzeba przy-
znać,że Koło jako organizacja sta-
rzeje się bowiem brakuje nowych 
(młodych) emerytów a starsi w 

sposób naturalny odchodzą. 
Jeszcze kilka lat temu do Koła 
należało 52 koleżanek i kolegów. 
Od czasu powstania tj. od 1997 
roku  do chwili obecnej z Lidzbar-
skim Stowarzyszeniem bezpo-
średni związek członkowski miały 
83 osoby. Doliczając rodziny tych 
osób można śmiało twierdzić, że 
jest to dosyć liczne środowisko 
skupione przy konkretnej służbie 
mundurowej. Przyczyn braku 
nowych emerytów policyjnych w 
Stowarzyszeniu jest kilka. Głów-

na to ta, że policjanci już po na-
byciu podstawowych uprawnień 
emerytalnych, jeszcze jako młodzi 
ludzie odchodzą ze służby. Szu-
kają pracy w „cywilu”, pracy cza-
sami nawet mniej płatnej ale spo-
kojnej, bezstresowej, stabilnej. O 
dziwo, w województwach połu-

dniowych kraju  problem z napły-
wem nowych chętnych do Stowa-
rzyszenia jest mniej odczuwalny. 
 
 Ponad dwuletni okres za-
grożeń związanych z pandemią 
SARS-COVID spowodował liczne 
ograniczenia w życiu zawodowym 
i społecznym na terenie całego 
kraju. Spowodowało to również 
konkretne ograniczenia w aktyw-
ności całego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w tym też w Kole Lidzbar-

skim. Aby pod-
trzymywać więzi 
społeczne w or-
ganizacji, Zarząd 
L id zba r sk i eg o 
Koła SEiRP w 
c z a s i e 
„covidowym” wy-
syłał do koleża-
nek i kolegów 
życzenia świą-

teczne ,noworoczne ,związane z 
obchodami Dnia Kobiet na 8-
Marca. Każdego roku koleżanki i 
koledzy obchodzący jubileusze 
urodzinowe otrzymywali z tej oka-
zji  od Zarządu Koła uroczyste 
adresy z życzeniami i gratulacja-
mi. Zarząd redagował też obszer-

ne biuletyny informacyjne w for-
mie papierowej. Przekazywano 
ważne wiadomości i informacje 
drogą elektroniczną. Dwukrotnie, 
gdy Rząd zluzował nieco obostrze-
nia pandemiczne udało się zorga-
nizować dla swych członków spo-
tkania plenerowe przy grillu na 
które przychodziło po 18-19 osób. 
 
Aktywność statutową w 2022 
roku w Lidzbarskim Stowarzysze-
niu Emerytów i Rencistów Policyj-
nych zainaugurowano „Majówką” 
zorganizowaną 14 maja w ogro-
dzie należącym do przyjaciół Ko-
ła. Było to spotkanie integracyjne 
przy grillu i przekąskach przynie-
sionych przez samych uczestni-
ków oraz częściowo przygotowy-
wanych już na miejscu. Ogród 
gospodarzy ,jego infrastruktura 
są dobrze przygotowane do tego 
rodzaju imprez. Każdy z uczestni-
ków miał zapewnione siedzące 
miejsce przy stole biesiadnym 

(Ciąg dalszy na stronie 23) 

CO SŁYCHAĆ W LIDZBARSKIM KOLE SEiRP 
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pod zadaszoną wiatą. Można było 
grać w piłkę siatkową, słuchać 
muzyki, relaksować się na huś-
tawkach, śpiewać czy też odda-
wać się długim rozmowom i 
wspomnieniom z przyjaciółmi. 
Impreza  trwała od godziny 13.00 
do ok.22.00. Była to impreza bar-
dziej kameralna, bowiem uczest-
ników było zaledwie 19 ale w peł-
ni udana i zadowalająca wszyst-
kich. 
 
 Kolejnym ważnym wyda-
rzeniem w Lidzbarskim Stowarzy-
szeniu była data 27 maja, kiedy 
to zwołano Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Koła. Ze-
branie odbywało się w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Lidzbarku Warmińskim. Liczba 
uczestników zebrania stanowiła 
mocne kworum. Przybyło też kil-
koro sympatyków. Stowarzysze-
nia. Wybierano na kolejną cztero-
letnią kadencję Zarząd Koła, Ko-
misję Rewizyjną Kola oraz dwóch 

delegatów na Wojewódzkie Zebra-
nie Delegatów. Walne Zebranie  
jako najwyższa władza w Kole 
uchwaliła jawność wszystkich 
głosowań. Nadto za ogólną zgodą 
zgromadzonych wyboru statuto-
wych organów Koła dokonano 
poprzez aklamację. Tak więc do-
tychczasowy Zarząd, Komisja 
Rewizyjna i Delegaci zostali za-
twierdzeni na kolejną kadencję. 
 
 Na zaproszenia organizato-
rów w Walnym Zebraniu jako 
goście honorowi uczestniczyli; 
Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, 
Burmistrz Lidzbarka Warmiń-
skiego Jacek Wiśniowski, Komen-
dant Powiatowy Policji w Lidzbar-
ku Warmińskim mł. insp. Prze-

mysław Polechoński, Przewodni-
czący NSZZ „Policjantów” przy 
miejscowej KPP Rafał Tkaczuk. 
 
 Walne zebranie odbywało 
się w bardzo miłej, wręcz przyja-
cielskiej atmosferze. Po otwarciu 

zebrania, powitaniu uczestników 
i gości, nastąpił bardzo miły ak-
cent dla całego zgromadzenia, 
bowiem Prezes Zarządu Koła po-
prosił o wystąpienie pana Kazi-
mierza Gryz z grupy seniorów 
oznajmiając, że kolega ten za kil-
ka dni obchodzi jubileusz 85 uro-
dzin. Następnie Prezes odczytał i 
wręczył koledze Kazimierzowi 
uroczysty adres z życzeniami i 
gratulacjami z okazji tak wspa-
niałego jubileuszu. O dziwo Sta-

rosta Lidzbarski był przygotowa-
ny na powyższą okoliczność bo-
wiem dołączył się do życzeń Jubi-
latowi, wręczając adres z gratula-
cjami oraz piękny kolorowy al-
bum i drobne upominki. Starosta 
Jan Harhaj pamiętał też o drugim 
jubilacie, to jest o osobie prezesa 
zarządu Lidzbarskiego Koła 
SEiRP, świętującego w czerwcu  
jubileusz 70 urodzin. Drugi jubi-
lat również został obdarowany 
przez Starostę  stosownymi do 
okoliczności życzeniami  i upo-
minkami. Do życzeń jubilatom 
dołączył się pan Burmistrz a po-
zostałe osoby tę część zebrania 
okrasiły gromkimi brawami. Panu 
Staroście oraz wszystkim pozo-
stałym uczestnikom zebrania za 
życzenia jubilaci urodzinowi ser-
decznie dziękują. 
 
W bieżącym roku przed Zarządem 
Lidzbarskiego Koła Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych stoi kolejne ważne zadanie. 

Wynika ono z faktu,że w 2022 
roku Lidzbarskie Koło obchodzi 
jubileusz XXV-lecia  swojej dzia-
łalności. Zarząd Koła planuje  
przygotować w  miarę możliwości 
uroczystą oprawę obchodów jubi-
leuszu. Wstępnie świętowanie 
ustalono na miesiąc wrzesień. 
Zostały już poczynione wstępne 
kroki przygotowawcze. Będzie to 
impreza raczej skromna i osz-
czędna. Szczegółów planu Zarząd 
Koła nie ujawnia. Na relacje i 
sprawozdania przyjdzie właściwy 
czas po imprezie jeżeli ta dojdzie 
do skutku. 
 
 

Tekst: Lucjan Fiedorowicz-Prezes 
Zarządu Koła SEiRP w Lidzbarku 

Warmińskim. 
Zdjęcia: Krystyna Rubacka, Ber-

nard Leszoński. 
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O 
rzecznictwo o niepełno-
sprawności służy osobom, 
które chcą uzyskać for-

malne potwierdzenie statusu oso-
by niepełnosprawnej, co umożli-
wia korzystanie z przewidzianych 
dla nich świadczeń i przywilejów. 
Jakie dokumenty należy zgroma-
dzić? Gdzie załatwia się formalno-
ści? 
 
Dla kogo orzeczenie? 

Podstawą do wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub stopnia 
niepełnosprawności mogą być 
bardzo różne schorzenia i dys-
funkcje, np. wrodzone i nabyte 
wady serca, choroby neurologicz-
ne, padaczka, upośledzenie na-
rządu ruchu, kłopoty ze wzro-
kiem czy słuchem. 
 W przypadku osób, które 
nie ukończyły 16. roku życia, 
orzeka się o niepełnosprawności 

bez ustalania jej stopnia. Osobom 
powyżej 16. roku życia orzeka się 
trzy stopnie niepełnosprawności: 
lekki, umiarkowany, znaczny. 
Orzeczenie zwykle wydaje się na 
czas określony, potem ponownie 
trzeba stanąć przed komisją. 
Choroba czy rodzaj niepełno-
sprawności nie uprawniają auto-
matycznie do otrzymania orzecze-
nia. Komisja pod uwagę bierze 
m.in.: wiek chorego, perspektywy 
rehabilitacji, objawy, postęp cho-
roby i to, jak utrudnia ona co-
dzienne życie. 
 
Gdzie załatwia się formalności? 

Formalności załatwia się w po-
wiatowym zespole do spraw orze-
kania o niepełnosprawności w 
miejscu zamieszkania. To zwykle 
adres stałego zameldowania, ale 
jeśli przebywa się dłużej niż 2 
miesiące poza domem, np. w 
szpitalu, u rodziny, w zakładzie 
karnym lub jest się osobą bez-

domną, to można podać adres 
aktualnego pobytu. 
 
W powiatowych zespołach do 
spraw orzekania o niepełno-
sprawności zasiadają m.in. leka-
rze, doradcy zawodowi, psycholo-
gowie. 
 
Kto składa dokumenty i co na-
leży przygotować? 

Jeśli osoba starająca się o orze-
czenie ma mniej niż 18 lat albo 
jest ubezwłasnowolniona, doku-
menty składa rodzic, opiekun 
prawny albo kurator. W pozosta-
łych przypadkach robi to sam 
zainteresowany. 
 W powiatowym zespole do 
spraw orzekania o niepełno-
sprawności trzeba złożyć wniosek 
(druk zwykle udostępniony jest w 
internecie, skąd można go po-
brać) wraz z wystawionym na 

specjalnym druku zaświadcze-
niem od lekarza prowadzącego. 
Zaświadczenie ważne jest tylko 
przez 30 dni od momentu wysta-
wienia. Należy też przygotować 
dokumentację medyczną - karty 
informacyjne z leczenia szpitalne-
go, zaświadczenia od specjali-
stów, wyniki badań, opinie psy-
chologiczne itd. Ważne: osoba 
składająca wniosek nie ponosi 
żadnych kosztów. 
 
Wezwanie przed komisję 

Zespół ds. orzekania o niepełno-
sprawności wyznaczy termin sta-
wienia się przed komisją. Posie-
dzenie powinno odbyć się ciągu 
miesiąca od momentu złożenia 
kompletnego wniosku. W ciągu 
dwóch miesięcy, jeśli sprawa jest 
skomplikowana i zespół do spraw 
orzekania o niepełnosprawności 
będzie potrzebował więcej czasu 
na jej rozpatrzenie. 
 Może się zdarzyć, że w wy-
znaczonym terminie osoba stara-

jąca się o orzeczenie nie może 
przyjść na posiedzenie, na przy-
kład z powodu nagłej choroby czy 
- co zdarza się teraz podczas pan-
demii - ze względu na kwarantan-
nę. Jeśli wyjaśni powód nieobec-
ności w terminie do 14 dni od 
dnia, kiedy miało się odbyć posie-

dzenie, zespół wyznaczy nowy 
termin. Jeśli tego nie zrobi, spra-
wa zostanie bez rozpatrzenia. 
 Zdarza się, że stan zdrowia 
uniemożliwia przyjście na posie-
dzenie komisji przez dłuższy czas. 
Wtedy trzeba poprosić swojego 
lekarza o potwierdzające to za-
świadczenie, które należy przeka-
zać do zespołu. Zespół wyda w 
takiej sytuacji orzeczenie zaocz-
nie, bez badania, albo przeprowa-
dzi badanie w domu czy innym 
miejscu pobytu. Zespół może 
uznać, że konieczne są dodatko-
we badania i wystawiać skierowa-
nie na specjalistyczne, bezpłatne 
badania do wojewódzkiego zespo-
łu do spraw orzekania o niepełno-
sprawności. Może też poprosić o 
wykonanie innych badań we wła-
snym zakresie i dostarczenie ich 
wyników. 
 
Orzeczenie może dostarczyć 
poczta 

Orzeczenie otrzymuje się w termi-

nie do 14 dni kalendarzowych od 
dnia posiedzenia. Można je otrzy-
mać pocztą na adres wpisany we 
wniosku lub odebrać w zespole. 
Jeśli komisja podejmie nieko-
rzystną decyzję, w ciągu 14 dni 
od otrzymania orzeczenia można 
się odwołać do wojewódzkiego 
zespołu do spraw orzekania o 
niepełnosprawności. Jeśli orze-
czenie wojewódzkiego zespołu 
także jest niekorzystne, można 
odwołać się do sądu pracy i ubez-
pieczeń społecznych. Trzeba to 
zrobić przed upływem 30 dni od 
otrzymania orzeczenia wojewódz-
kiego zespołu. 
Uwaga! Orzeczenie o niepełno-
sprawności albo orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności wy-
dane na czas określony, którego 
ważność upłynęła po 8 marca 
2020 r., zachowuje ważność do 
upływu 60 dni od dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. 

(Ciąg dalszy na stronie 25) 

Finanse i podatki 

Orzeczenie niepełnosprawności 
Orzeczenie o niepełnosprawności. Korzyści. (wyborcza.biz) 

Jednym z najważniejszych dokumentów umożliwiających staranie 
się o różne formy wsparcia dla osób wymagających pomocy i ich 
opiekunów jest orzeczenie o niepełnosprawności. 
Z tego poradnika dowiesz się: 

• kto może dostać orzeczenie o niepełnosprawności, 

• jak załatwia się formalności, 

• jakie dokumenty należy zgromadzić, 

• jak pracuje komisja,  

• co daje orzeczenie. 

Ewa Furtak 

https://wyborcza.biz/biznes/0,147582.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,28138820,orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-daje-wiele-korzysci.html?_ga=2.191481769.2065846237.1650004518-329596638.1650004518
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Co daje orzeczenie  
o niepełnosprawności? 

Orzeczenie o niepełnosprawności 
otwiera drogę do skorzystania z 
przywilejów w pracy, np. z prawa 
do dodatkowego urlopu wypo-
czynkowego, dłuższej przerwy w 
pracy lub krótszego czasu pracy. 

Umożliwia skorzystanie z dofi-
nansowania z PFRON do turnusu 
rehabilitacyjnego, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego czy likwidacji 
barier architektonicznych w 
mieszkaniu. Ułatwia korzystanie 
z różnych form wsparcia takich 
j a k  u s ł u g i  o p i e k u ń c z e 
czy dodatek mieszkaniowy, umoż-
liwia skorzystanie z ulgowych 
przejazdów komunikacją publicz-
ną. Nie zawsze wystarczy samo 
orzeczenie, często trzeba spełnić 
dodatkowe kryteria. 
 
Legitymacja osoby  
niepełnosprawnej 

Dodatkowe korzyści daje posiada-
nie legitymacji osoby niepełno-
sprawnej. Są to np. zniżki w mu-
zeach. Podstawą wystawienia 
dokumentu jest prawomocne 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
stopniu niepełnosprawności albo 
o wskazaniach do ulg i upraw-
nień. Legitymacje wystawiane są 
na okres ważności orzeczenia o 

niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności. Osoby, które 
ukończyły 60. rok życia i mają 
orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności wydane beztermino-
wo, mogą otrzymać legitymację, 
która nie ma terminu ważności. 
 Dane dotyczące stopnia i 
symbolu przyczyny niepełno-

sprawności wpisywane są tylko 
za pomocą kodu QR na wniosek 
osoby zainteresowanej. Doku-
ment ma oznaczenie w alfabecie 
Braille’a, a także napisy w języku 
angielskim i francuskim umożli-
wiające korzystanie z legitymacji 
także poza granicami Polski. For-
malności załatwia się w zespole 
orzekającym. Należy tam złożyć 
wniosek o wydanie legitymacji, 
orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, aktualne zdjęcie o 
wymiarach 35 mm ×45 mm. 
 
Karta parkingowa 

Orzeczenie o niepełnosprawności 
może być podstawą do wyda-
nia karty parkingowej, która po-
zwala na niestosowanie się do 
niektórych znaków drogowych 
dotyczących zakazu ruchu lub 
postoju. Może ją otrzymać osoba, 
u której stwierdzono znacznie 
ograniczone możliwości samo-
dzielnego poruszania się lub któ-
ra ma wskazanie do wydania kar-

ty parkingowej w orzeczeniu o 
niepełnosprawności, o stopniu 
niepełnosprawności lub o wska-
zaniach do ulg i uprawnień. 
 Jeśli osoba wnioskująca o 
kartę ma orzeczenie o umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawno-
ści, musi mieć na nim jeden z 
symboli oznaczających przyczynę 

n iepe łnosprawnośc i :  04 -O 
(choroby narządu wzroku), 05-R 
(upośledzenie narządu ruchu), 10
-N (choroba neurologiczna). 
 Wniosek o wydanie karty 
składa się w dowolnym powiato-
wym albo miejskim zespole do 
spraw orzekania o niepełno-
sprawności. W przypadku osób 
niepełnoletnich wniosek składają 
opiekunowie lub rodzice. Dołą-
czyć trzeba orzeczenie o niepełno-
sprawności, dowód opłaty za wy-
danie karty parkingowej (21 zł), 
aktualne zdjęcie. Karty parkingo-
we, których ważność skończyła 
się podczas pandemii, zachowują 
ważność do 60. dnia od dnia od-
wołania stanu zagrożenia epide-
micznego albo stanu epidemii, nie 
dłużej jednak niż do dnia wyda-
nia nowego orzeczenia o niepeł-
nosprawności albo orzeczenia o 
stopniu niepełnosprawności. 
 

Ewa Furtak 
19 lutego 2022 

(Ciąg dalszy ze strony 24) 

P 
an Andrzej z Bielska-Białej 
zaciągnął kilkanaście lat 
temu kredyt na zakup 

mieszkania. Nim spłacił połowę, 
zmarł. Mężczyzna nie miał dzieci, 
zapisał mieszkanie w testamen-
cie swojej dorosłej siostrzenicy. 
Jak zachowa się wobec jego 
śmierci bank? Kto ma obowiązek 
spłacić resztę kredytu? 
 

Warto ubezpieczyć kredyt 

Banki proponują ubezpieczenie 
kredytu, często taki kredyt ma 
np. niższe oprocentowanie. Teo-
retycznie, jeśli kredyt był ubez-
pieczony, po śmierci kredytobior-
cy resztę długu spłaca ubezpie-
czyciel. Trzeba jednak dokładnie 
przeczytać umowę, bo stosowane 
są różne zapisy wyłączające od-
powiedzialność np. w sytuacji, 
gdy przyczyną śmierci kredyto-
biorcy były działania wojenne czy 

też samobójstwo. Podobnie może 
się stać również w przypad-
ku śmierci kredytobiorcy po 
ustalonym w umowie terminie 
uregulowania płatności. 
 
Jeżeli zabezpieczeniem kredytu 

była cesja z ubezpieczenia na 
życie, to bank występuje do 
ubezpieczyciela z wnioskiem o 
wypłatę odszkodowania. W sytu-
acji, gdy kwota pokrywa tylko 
część kredytu, resztę muszą 
spłacić spadkobiercy. 
 
Co dzieje się po śmierci kredyto-
biorcy, jeśli takie ubezpieczenie 
nie zostało wykupione? Jeżeli 
istnieje testament, tak jak w 
przypadku pana Andrzeja, obo-
wiązek spłaty kredytu przejmują 
na siebie spadkobiercy. W sytua-

(Ciąg dalszy na stronie 26) 

SPADEK 

Jak nie odziedziczyć długów w spadku? 
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27124594,jak-nie-odziedziczyc-dlugow-w-spadku.html 

Na kogo spada obowiązek spłaty rat kredytu po śmierci kredyto-
biorcy? Co się dzieje, jeśli dług nie był spłacany w terminie? 

 
Z tego poradnika dowiesz się: 

• czy warto ubezpieczyć kredyt na wypadek śmierci, 

• co daje zrzeczenie się spadku, 

• jak negocjować z bankiem, 

• jakie ryzyko niesie poręczenie kredytu. 

Ewa Furtak 

https://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=zakupy#anchorLink
https://wyborcza.biz/biznes/7,147758,26003013,jak-otrzymac-dodatek-mieszkaniowy.html
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28011429,abonamenty-w-strefie-platnego-parkowania-tylko-dla-warszawiakow.html
https://wyborcza.biz/biznes/0,104259.html?tag=spadek
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27124594,jak-nie-odziedziczyc-dlugow-w-spadku.html
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cji, gdy spadkobiercy nie podejmą 
żadnych czynności związanych ze 
spadkiem, bank może sam wystą-
pić do sądu z wnioskiem o stwier-
dzenie nabycia spadku przez bli-
skich kredytobiorcy, by móc od-
zyskać dług. 
Jeśli testamentu nie ma, stoso-
wane są przepisy dotyczące dzie-
dziczenia ustawowego. 
 
Ochrona przed dziedziczeniem 
długów 

Prawo daje jednak możliwości 
ochrony przed odpowiedzialno-
ścią za zobowiązania spadkodaw-
cy. Jedną z form zabezpieczenia 
przed oddziedziczeniem długów 
jest notarialne zrzeczenie się dzie-
dziczenia. Taki akt jest sporzą-
dzany jeszcze za życia spadko-
dawcy i ma formę umowy zawie-
ranej między spadkodawcą a 
spadkobiercą. Umowę można za-
w r z e ć  r ó w n i e ż 
przez pełnomocnika. 
 
Skutki zrzeczenia się dziedzicze-
nia następują w momencie otwar-
cia spadku, czyli z chwilą śmierci 
spadkobiercy. Osoba, która zrze-
kła się dziedziczenia, jest trakto-
wana, jakby nie dożyła otwarcia 
spadku, traci prawo do zachow-
ku , nie dziedziczą więc także jej 
dzieci. Trzeba jednak pamiętać o 
tym, że przedmiotem takiej umo-
wy jest tylko prawo do dziedzicze-
nia z ustawy. 

 
Inna możliwość to przyjęcie spad-
ku z dobrodziejstwem inwentarza. 
W przypadku siostrzenicy pana 
Andrzeja oznaczałoby to odpowia-
danie za długi zmarłego tylko do 
wysokości wartość odziedziczone-
go spadku, czyli mieszkania. Od-
rzucenie przez nią spadku ozna-
czać będzie, że kobieta rezygnuje 
z majątku, ale też nie musi spła-
cać kredytu hipotecznego i in-
nych długów. Może też przyjąć 
spadek wprost, czyli z całym dłu-
giem. Ma sześć miesięcy na pod-
jęcie decyzji. Jeżeli tego nie zrobi, 
automatycznie uzyska spadek z 
dobrodziejstwem inwentarza. 
 
Co zrobić po śmierci  
kredytobiorcy? 

W pierwszej kolejności siostrzeni-
ca pana Andrzeja lub inna osoba 
z rodziny powinni poinformować 
bank o jego śmierci. 
Ważne: na tym etapie bank zobo-
wiązany tajemnicą nie będzie 

mógł udzielić jej informacji na 
temat zadłużenia oraz warunków 
umowy kredytowej. Może to zro-
bić dopiero po okazaniu przez 
siostrzenicę pana Andrzeja pra-
womocnego postanowienia sądu o 
nabyciu spadku lub notarialnego 
poświadczenia dziedziczenia albo 
na wezwanie sądu prowadzącego 
postępowanie spadkowe. 
Zawsze najlepiej dojść do porozu-
mienia z bankiem. Bank po otrzy-
maniu informacji o śmierci kredy-

tobiorcy może zażądać spłaty ca-
łego kredytu i zabezpieczyć się 
sądowym nakazem zapłaty. Trze-
ba pamiętać o tym, że w przypad-
ku kredytu hipotecznego bank 
może ściągnąć swój dług, dopro-
wadzając do licytacji nieruchomo-
ści. 
 
Kto spłaca  
długi współmałżonka  
lub rodzica? 

W momencie ślubu na mocy 
ustawy między małżonkami po-
wstaje wspólnota majątkowa . 
Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na 
podstawie umowy w formie aktu 
notarialnego decydują się na 
ustanowienie rozdzielności mająt-
kowej. Gdyby pan Andrzej był 
żonaty i zaciągnął np. kredyt go-
tówkowy razem ze współmałżon-
ką, to żona byłaby zobowiązana 
do dalszego spłacania rat. W ta-
kiej sytuacji dług nie wchodziłby 
w skład masy spadkowej, więc 
pozostali spadkobiercy nie mieli-

by obowiązku jego spłaty. Jeżeli 
zmarły zaciągnął kredyt za zgodą 
współmałżonka, bank może do-
chodzić egzekucji długu z ich ma-
jątku wspólnego. 
 
Jak wygląda sytuacja w przypad-
ku długu rodziców? Czy dzieci 
muszą spłacać kredyt po ich 
śmierci? W przypadku zrzeczenia 
się spadku nie będzie to koniecz-
ne, a w przypadku przyjęcia go z 
dobrodziejstwem inwentarza trze-
ba będzie spłacić 
dług do wysokości 
spadku. Podobnie 
dzieje się w przy-
p a d k u  i n n y ch 
uprawnionych do 
spadku. 
 
Dziedziczenie dłu-
gów. Bank może 
umorzyć kredyt 

Po stwierdzeniu zgo-
nu kredytobiorcy 
najczęściej umowa 

ulega rozwiązaniu. O ile nie 
wskazano w niej osób odpowie-
dzialnych za dalszą spłatę, zobo-
wiązanie staje się wymagalne. 
Zdarza się, że przejmując spadek 
dopiero po upływie kilku miesięcy 
spadkobiercy otrzymują wezwa-
nie do zapłaty. Można wtedy zło-
żyć wniosek o umorzenie kredytu 
lub choćby jego części, nie ma 
jednak gwarancji, że bank pójdzie 
spadkobiercy na rękę. 
 
Jeśli chcemy spłacać kredyt 

Jeśli spadkobierca chce spłacać 
kredyt, musi przygotować odpo-
wiednie dokumenty. Potrzebne 
będą: akt zgonu kredytobiorcy, 
prawomocne postanowienie sądu 
o nabyciu spadku lub notarialne 
poświadczenie dziedziczenia. 
Przedstawiciel banku udzieli in-
formacji o warunkach umowy 
kredytowej, saldzie zadłużenia i 
ustali warunki spłaty. Najczęściej 
są one takie same, jakie miał 
zmarły kredytobiorca. 
 
Większa liczba spadkobierców i 
kredyt z poręczeniem 

Jeśli wszyscy spadkobiercy przyj-
mą spadek, to w równym stopniu 
odpowiadają za spłatę kredytu. 
Często w praktyce raty płacić 
będzie tylko jedna z osób, ale ma 
oczywiście prawo żądać od reszty 
spadkobierców części spłaconego 
przez nią zobowiązania, propor-
cjonalnej do części udziałów 
spadkowych. 

 
Jeżeli kredyt zmarłego został za-
ciągnięty z udziałem poręczyciela, 
a spadkobiercy nie będą w stanie 
go spłacać, obowiązek ten spad-
nie na poręczyciela. Stanie się tak 
również w sytuacji, gdy spadek 
zostanie odrzucony przez wszyst-
kich spadkobierców. 
 

14.06.2022  
Ewa Furtak 

(Ciąg dalszy ze strony 25) 

https://wyborcza.pl/7,79078,26876504,jak-nie-zostawic-majatku-wyrodnym-krewnym.html
https://wyborcza.pl/7,79078,26876504,jak-nie-zostawic-majatku-wyrodnym-krewnym.html
https://wyborcza.biz/biznes/7,147582,27632084,razem-czy-oddzielnie.html
https://autorzy.wyborcza.pl/autor/5e78a18e7da7ab2fc730e7a6/Ewa-Furtak
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N 
azwy Polski Ład w odnie-
sieniu do rewolucji podat-

kowej nikt w rządzie już 
nie używa. Kolejna reforma, jaka 
właśnie została uchwalona i która 
wejdzie w życie 1 lipca nazywa się 
Niskie Podatki. Najważniejszy jej 
filar to obniżenie PIT z 17 do 
12 proc. oraz likwidacja ulgi 

dla klasy średniej. Co zmienia 
się dla emerytów? Nie wszyscy 
skorzystają. 
 
Emerytury. Jeśli masz nie wię-
cej niż 2500 zł brutto 

Ogromna część seniorów ma eme-
rytury i renty nie wyższe niż 2500 
zł. To właśnie oni od stycznia są 
zwolnieni z PIT – od świadczeń 
potrąca jest tylko składka zdro-
wotna. Czy i oni teraz dostaną 
wyższe świadczenia? Niestety nie. 
Te osoby, jeśli sa zwolnione z PIT, 
obniżki podatku z 17 do 12 proc. 
w portfelach nie odczują. 
 
Emerytury. Jeśli masz więcej 
niż 2500 zł, ale mniej niż 9500 
zł 

Dla takich osób od 1 lipca szyku-
je się zmiana na plus. Dzięki ob-
niżce PIT wypłaty świadczeń w 
lipcu będą wyższe niż w czerwcu. 
O ile? Z naszych symulacji wyni-
ka, że nowa reforma przyniesie 
największy zysk przy świadczeniu 
w wysokości 4950 zł brutto mie-
sięcznie. Tu lipcowa wypłata bę-
dzie wyższa o 122, 50 zł na rę-
kę. W tabeli przedstawiamy, jak 
zmienią się emerytury po 1 lipca. 
 Co ciekawe, wyższe świad-
czenia dostaną także osoby ze 
świadczeniami wyższymi niż 5000 
zł. To one w pierwotnej wersji 
Polskiego Ładu straciły na podat-
kowych zmianach i rząd musiał 
na chybcika wprowadzić mecha-
nizm korygujący. Po załataniu 
Polskiego Ładu i ich wypłaty 
wzrosną. 
 
Emerytury. Jeśli masz więcej 
niż 9500 zł 

Rząd o tym głośno nie mówił, ale 
w trakcie prac nad zmianami w 

Polskim Ładzie ZUS ostrzegał 
przed pułapką, jaką zaszyto w 

przepisach. „Projekt wymaga po-
głębionej analizy wpływu na wy-
sokość zaliczek na podatek do-
chodowy od świadczeń emerytal-
no-rentowych w przedziale od ok. 
9  5 0 0  d o  1 2  8 0 0 
zł. Przeprowadzone w ZUS symu-
lacje wypłat świadczeń emerytal-
no-rentowych w czerwcu (obecne 
zasady) i lipcu br. (zgodnie ze 
zmianami zawartymi w projekcie 
ustawy), w tym wysokości zaliczki 
na podatek dochodowy, dla róż-
nych wysokości świadczeń brutto 
wskazują, że świadczenie do wy-
płaty na rękę w lipcu może być 
niższe od czerwcowego” – wyja-
śniał ZUS w piśmie do resortu 
finansów, w którym opiniuje no-
wą reformę podatkową. Rząd 
przepisów nie zmienił, zatem nie-
wielka liczba osób pobierających 
najwyższe emerytury od lipca 
dostawać będzie mniej niż do tej 
pory. 
 
Czy trzeba składać wniosek w 
ZUS, by płacić od 1 lipca niższy 

podatek? 

Nie, ZUS, KRUS i zakłady emery-
talne służb mundurowych przy 
wyliczaniu wypłaty emerytury lub 
renty automatycznie zastosują 12
-proc. stawkę podatku dochodo-
wego zamiast obecnie obowiązu-
jącej 17 proc. stawki. I jak pisze-
my obok, osoby mające wypłaty 
wyższe niż 2500 zł, będą mieć na 
rękę wyższe wypłaty. 
 
Czy składka zdrowotna zosta-
nie obniżona? 

Nie, tak jak obecnie wynosić bę-
dzie 9 proc. świadczenia brutto. 
U osób mających świadczenia do 
2500 zł brutto, ZUS, KRUS i za-
kłady emerytalne potrącą tylko 9 
proc. składkę zdrowotną. U osób 
mających wyższe świadczenia – 
potrącona zostanie składka i za-
liczka na podatek dochodowy. 

Czy w związku ze zmianami w 
Polskim Ładzie, wypłaty czter-
nastek w tym roku się zmie-
nią? 

Nie, zmiany w Polskim Ładzie nie 
będą mieć wpływu na wysokość 
czternastek dla seniorów. Te do-
datkowe wypłaty zostały zwolnio-
ne z podatku dochodowego, 

Świadczenie, w zależności od uzy-
skiwanej emerytury lub renty 
wyniesie od 45 zł do 1217,98 zł 
na rękę. 
 
Czy w rozliczeniu za 2022 r. 
seniorzy będą mogli skorzystać 
z ulgi rehabilitacyjnej i np. od-
liczyć wydatki na leki? 

Ulga nie została zlikwidowana, 
jednak reforma podatkowa znacz-
nie ograniczy możliwość skorzy-
stania z niej. Otóż seniorzy, któ-
rzy nie płacą podatku dochodo-
wego (czyli mający do 2500 zł 
emerytury lub renty), jeśli chcieli-
by skorzystać z ulgi rehabilitacyj-
ne, nie będą mieli jak jej odliczyć. 
Realnie więc z ulgi nie będą mogli 
skorzystać. 
 
Czy będą zmiany w PIT-0 dla 
seniora? 

Nie, choć były takie plany. Wyja-
śnijmy najpierw co to jest: otóż 
osoby, które osiągną wiek emery-
talny, ale nie przejdą na emerytu-

rę, a będą dalej pracować, od 
uzyskiwanych dochodów z pracy 
nie płacą podatku dochodowego 
(do kwoty 85 tys. zł rocznie). W 
trakcie prac nad poprawkami do 
Polskiego Ładu, pojawił się po-
mysł, by ograniczyć prawo do 
ulgi. Plan był taki: osoby, które 
były na emeryturze i zawiesiły jej 
wypłatę, nie mogłyby skorzystać z 
PIT-0. Propozycja ta została skry-
tykowana, dlatego rząd ostatecz-
nie się z niej wycofał. 
 

Data utworzenia:  
13 czerwca 2022 

Nowe emerytury już od lipca 
Zmiany w emeryturach od lipca. Sprawdź, ile powinien wypłacić ci ZUS (fakt.pl) 

Już za dwa tygodnie ZUS, KRUS i zakłady emerytalne służb mun-
durowych będą wypłacać emerytury na nowych zasadach. 1 lipca 
wchodzi w życie kolejna reforma podatkowa naprawiająca negatyw-
ne skutki Polskiego Ładu. Ważna wiadomość jest taka, że na zmia-
nach nikt nie straci. Nie wszyscy jednak w portfelu zobaczą więk-
sze kwoty. Warto sprawdzić, jak zmienią się wypłaty emerytur. 

https://www.fakt.pl/pieniadze/zmiany-w-emeryturach-od-lipca-sprawdz-ile-powinien-wyplacic-ci-zus/zqb7he1
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Tabele symulacyjne zmian w emeryturach 
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P 
ielęgniarską opieką długo-
terminową może zostać ob-
jęty obłożnie i przewlekle 

chory, który nie wymaga leczenia 
w szpitalu, jednak przebywając w 

warunkach domowych, potrzebu-
je systematycznej i intensywnej 
opieki pielęgniarskiej. 
 
Jak się starać o opiekę  
pielęgniarską? 

Należy zwrócić się do lekarza 
pierwszego kontaktu z przychodni 
podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ), w której chory złożył de-
klarację. Lekarz może przyjść na 
wizytę domową do osoby, która 
nie da rady samodzielnie dotrzeć 
do przychodni. Jeśli jego zdaniem 
są wskazania do pielęgniarskiej 
opieki długoterminowej, wystawia 
odpowiednie skierowanie. Można 
je także otrzymać od lekarza pro-
wadzącego, jeśli pacjent był wcze-
śniej hospitalizowany. Stan pa-
cjenta ocenia także pielęgniarka, 
która wspólnie z lekarzem wypeł-
nia Kartę oceny świadczeniobior-
cy kierowanego do objęcia pielę-
gniarską opieką długoterminową 
domową. 
 Kwalifikujący lekarz opiera 

się na ocenie w skali Barthel, 
dokonanej wspólnie z pielęgniar-
ką środowiskową.  Pacjent, który 
otrzyma 40 punktów lub mniej, 
ma prawo do bezpłatnych usług 
pielęgniarskich w domu, pod wa-
runkiem że nie korzysta w tym 
samym czasie z domowej opieki 
dla pacjentów wentylowanych 
mechanicznie czy hospicjum do-
mowego oraz nie jest w ostrej fa-
zie choroby psychicznej. 
 
Gdzie udać się  
ze skierowaniem? 

Ze skierowaniem oraz kartą oce-
ny pacjenta należy zgłosić się do 
jednego z podmiotów świadczą-
cych takie usługi. Informacje na 
temat, gdzie znaleźć podmiot, 
który profesjonalnie zajmie się 
takim pacjentem, znajdziemy 
m.in. na stronach oddziałów wo-
jewódzkich NFZ-etu. Niektóre 
pielęgniarki prowadzą praktykę w 
ramach Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej. Taką informa-

cję bardzo łatwo znaleźć w inter-
necie, wpisując w wyszukiwarce 
hasło „pielęgniarka długotermino-
wa" lub „opieka długoterminowa 
domowa" i miejsce zamieszkania 

chorego. Na pierwszą wizytę z 
reguły nie czeka się długo, jednak 
wszystko zależy od miejsca udzie-
lania świadczeń i może się zda-
rzyć, że trzeba będzie poczekać. 
Pielęgniarka opieki długotermino-
wej domowej powiadamia lekarza 
i pielęgniarkę POZ-u, w którym 
pacjent złożył deklaracje wyboru, 
o terminie rozpoczęcia świadcze-
nia. 
 Podczas pierwszej wizyty 
przeprowadza szczegółowy wy-
wiad: i z pacjentem, jeśli jest to 
możliwe, i z jego opiekunem bądź 
opiekunami. Na tej podstawie 
planuje opiekę, ustala priorytety. 
Jak wygląda pomoc? Pielęgniarka 
w ramach opieki długoterminowej 
m.in. leczy rany i odleżyny, zmie-
nia opatrunki, wymienia cewniki, 
podaje leki, podłącza kroplówki, 
robi zastrzyki, pomaga opieku-
nom chorego, uczy ich zasad pie-
lęgnacji i codziennych czynności 
pielęgnacyjnych, takich jak my-
cie, zmiana pieluchomajtek, po-

dawanie leków, karmienie. Podej-
muje działania w ramach świad-
czeń gwarantowanych – powinna 
ściśle współpracować z pielę-
gniarką podstawowej opieki zdro-
wotnej, np. przy realizacji zleceń 
dotyczących wykonywania za-
strzyków, kroplówek, zakładania 
cewników zgodnie ze zleceniem 
lekarskim. W przypadku odleżyn 
bardzo ważnym zadaniem jest 
właściwa pielęgnacja. 
 
Edukacja  
opiekunów rodzinnych 

Pielęgniarka opieki długotermino-
wej wykonuje także zabiegi higie-
niczne, np. kąpiel w łóżku – bar-
dzo ważne, aby byli przy tym 
obecni domowi opiekunowie. W 
ten sposób mogą się nauczyć, jak 
na przykład bezpiecznie zmie-
nić pieluchomajtki i pościel, jak 
pielęgnować podopiecznego, by 
zminimalizować wysiłek. Eduka-
cja pacjenta i jego rodziny jest 
jednym z podstawowych zadań 

pielęgniarki. Pielęgniarka realizu-
je także recepty i pomaga w prze-
dłużeniu leków zażywanych przez 
pacjenta, zwłaszcza gdy jest on 
samotny lub rodzina jest niewy-
dolna. Pielęgniarki otrzymały 
możliwość ich wypisywania – pod 
warunkiem że ukończą specjali-
styczny kurs w zakresie ordynacji 

leków i badań fizykalnych (by 
mogły zalecać także nowe leki) 
oraz podpiszą odpowiednią umo-
wę z NFZ-etem. 
 Środki higieniczne i opa-
trunkowe, leki i inne wyroby me-
dyczne zlecone przez lekarza ku-
puje rodzina pacjenta lub jego 
opiekun prawny. 
 
Jak często i jak długo? 

Wizyty odbywają się co najmniej 
cztery razy w tygodniu, w dni po-
wszednie w godzinach od 8.00 do 
20.00. W medycznie uzasadnio-
nych przypadkach mogą odbywać 
się również w soboty i dni wolne 
od pracy. W dni powszednie oraz 
w dni wolne od pracy w godzi-
nach 20.00-8.00, świadczenia 
pielęgniarskie wynikające z za-
chowania ciągłości procesu lecze-
nia i pielęgnacji zapewnia przy-
chodnia realizująca umowę w 
zakresie nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. 
Pielęgniarka pacjentowi poświęca 

tyle czasu, ile go wymaga ze 
względu na swój stan zdrowia. 
Zwykle dłuższej opieki potrzebują 
pacjenci, którzy wyszli ze szpitala 
lub chorują na choroby przewle-
kłe, np. cukrzycę, kiedy rany lub 
odleżyny goją się dłużej. Pod ko-
niec każdego miesiąca pielęgniar-
ka ocenia chorego w skali Bar-
thel. O istotnych zmianach w sta-
nie zdrowia pacjenta powiadamia 
lekarza i pielęgniarkę POZ-u, do 
których pacjent złożył deklarację 
wyboru. Jeśli wynik nie przekro-
czy 40 punktów, świadczenie jest 
kontynuowane, jeśli wynik jest 
wyższy, musi zostać zakończone. 
 

Joanna Nowicka 
10 czerwca 2022 

Długoterminowa pomoc pielęgniarska. 
Jak się starać o pielęgniarską opiekę długoterminową? (wyborcza.pl) 

Jeśli opieka nad seniorem lub osobą chorą staje się coraz trudniej-
sza, potrzebne są np. zastrzyki, podanie lekarstw, pielęgnacja od-
leżyn, warto się postarać o pomoc pielęgniarki długoterminowej 

Joanna Nowicka 

https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,26752087,pomoc-dla-chorych-hospicja-domowe-w-czasie-pandemii.html?_gl=1*14k9poh*_gcl_aw*R0NMLjE2NTQ0OTk1MDEuQ2p3S0NBand5X2FVQmhBQ0Vpd0EySUhIUUNIemlheXRLM3RpcjJMTHNjWnpsdVdaTTlrbU1PNmhmQlpmcE9xaGYxUXkyem56eVo0Y2x4b0NlW
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,26752087,pomoc-dla-chorych-hospicja-domowe-w-czasie-pandemii.html?_gl=1*14k9poh*_gcl_aw*R0NMLjE2NTQ0OTk1MDEuQ2p3S0NBand5X2FVQmhBQ0Vpd0EySUhIUUNIemlheXRLM3RpcjJMTHNjWnpsdVdaTTlrbU1PNmhmQlpmcE9xaGYxUXkyem56eVo0Y2x4b0NlW
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,27207347,zaburzenia-psychiczne-jak-sie-je-rozpoznaje-i-leczy.html
https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100961,25387204,przykuci-do-lozka.html?_gl=1*1e5vget*_gcl_aw*R0NMLjE2NTQ0OTk1MDEuQ2p3S0NBand5X2FVQmhBQ0Vpd0EySUhIUUNIemlheXRLM3RpcjJMTHNjWnpsdVdaTTlrbU1PNmhmQlpmcE9xaGYxUXkyem56eVo0Y2x4b0NlWEFRQXZEX0J3RQ..&_ga=2.1
https://wyborcza.pl/7,75398,28504019,wraca-papierowe-utrapienie-dla-chorych-dotknie-pol-miliona.html
https://cafesenior.pl/artykuly/skala-barthel-czym-jest-klasyfikacja-pacjenta,71361.html
https://cafesenior.pl/artykuly/skala-barthel-czym-jest-klasyfikacja-pacjenta,71361.html
https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,28558517,jak-sie-starac-o-pielegniarska-opieke-dlugoterminowa.html
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D 
zieje się tak zawsze, 

albo prawie zawsze, 

kiedy odchodzi – umie-
ra,  ktoś dla nas szczególny. 

Ktoś niezwykle waż-

ny. Ktoś, czyje życie 

było znaczącym, że-

by nie rzec – decydu-

jącym elementem 
naszego własnego 

życia. A kiedy jest to 

człowiek, który w 

swoim długim i pra-

cowitym życiu zdo-
był sobie bardzo licz-

ne grono oddanych 

przyjaciół, ból po 

jego odejściu jest 

niezmierny i towa-

rzyszy mu dojmujące 
uczucie pustki.  

 

I takim właśnie czło-

wiekiem był mój 

zmarły przyjaciel, 
mentor, wzorzec ofi-

cera – pułkownik w 

stanie spoczynku, 

Marian ZACH. 

 

 Urodzony 22 
maja 1928 roku we 

wsi Poświętne, leżą-

cej w powiecie opo-

czyńskim i będącej 

siedzibą gminy Stu-
dzianna był obdarzo-

ny przez naturę wie-

loma talentami na-

tury artystycznej. 

Jednakże wybrał karierę woj-

skową. Powołany w 1947 roku 
do zasadniczej służby wojsko-

wej szybko znalazł się wśród 

słuchaczy – podchorążych Ofi-

cerskiej Szkoły Piechoty i Ka-

walerii w Krakowie. Przed pro-

mocją oficerską przeniesiony 
do Oficerskiej Szkoły Wojsk 

Ochrony Pogranicza, którą 

ukończył, uzyskując z rąk ów-

czesnego prezydenta Rzeczpo-

spolitej Polskiej – Bolesława 
Bieruta, patent oficerski. 

W ten sposób związał się z 

ochroną granic RP, przemia-
nowanej w 1949 r na Polską 

Rzeczpospolitą Ludową. Służył 

Jej do 1969 r, kiedy to prze-

niesiony został do rezerwy w 

stopniu kapitana. Powodem 

rezygnacji z dalszej służby by-
ła nieukrywana przez Niego 

krytyczna opinia związana z 

falą szykan i represji, jakim 

zostali poddani oficerowie na-

rodowości żydowskiej, szcze-

gólnie ci najbardziej warto-

ściowi i oddani służbie. Puł-

kownik zawsze kierował się 
zasadami obiektywizmu               

i zwyczajnej ludzkiej przyzwoi-

tości, czyli wartościami ogól-

noludzkimi wyniesionymi z 

rodzinnego domu. A te wyklu-
czały odpowiedzialność zbioro-

wą i nienawiść 

etniczną. 

 

Potomek polskiej 

gałęzi słynnego 
węgierskiego rodu 

Zachów honor i 

prawdę cenił so-

bie niezmiernie 

wysoko. Podobnie, 
jak empatię do 

bliźnich i zawsze 

niesioną absolut-

nie bezinteresow-

nie pomoc taką, 

jakiej ktokolwiek 
potrzebował.  

 

Powrót w rodzinne 

strony zaowoco-

wał odnowieniem 
więzów przyjaźni z 

kolegami z czasów 

dzieciństwa i 

okresu okupacji. 

Pozwolił też na 

nieskrępowaną 
realizację pasji 

artystycznych. A 

tych miał Pułkow-

nik kilka. Domi-

nująca – malarska 
pozwol i ł a  na 

utworzenie galerii 

obrazów wykony-

wanych różnymi 

technikami. Pułkownik upo-

dobał sobie malarstwo akwa-
relowe, często także sięgał po 

kredki. Dominowała tematyka 

przyrodnicza, ale coraz czę-

ściej pojawiały się obrazy 

związane z oddziałem mjr Hu-

bala i z nim samym. Równole-
gle z malarską rozwijała się i 

(Ciąg dalszy na stronie 31) 

Epitafium dla Pułkownika 
Zwykło się mawiać, że nie ma ludzi niezastąpionych. Gene-

ralnie zgoda. Ale jak się przechodzi do szczegółów, od razu 

zaczynają się zapalać człowiekowi w mózgu sygnały alarmo-
we, że – nieprawda. Że zasada o osobach niezastąpionych, 

które zawsze można zastąpić jest niesłychanie dziurawa. I 

że można ją stosować w bardzo ograniczonym zakresie. 

Marcin Szymański 

Pułkownik Marian Zach  
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nabierała zdecydowanego cha-

rakteru pasja zbieracka, choć 
ta była jakby mniej ukierun-

kowana, ale również tematycz-

nie powiązana z mjr Hubalem, 

jego oddziałem. Poszerzona o 

kolekcjonowanie broni białej, 

pamiątek po kawalerii okresu 
II Rzeczpospolitej, odznaczeń 

cywilnych i wojskowych pol-

skich i zagranicznych, pocho-

dzących głównie z okresu mię-

dzywojennego.  
 

Poświętne i jego okolice to te-

reny odwiecznie partyzanckie. 

Nic się przez wieki nie zmie-

niało poza narodowością ko-

lejnych najeźdźców i okupan-
tów. Ludność – społeczeństwo 

tradycyjnie kryło się lasach, 

walczyło tworząc większe lub 

mniejsze oddziały partyzanc-

kie. Tak było w czasach najaz-
dów tatarskich, węgierskich, 

potopu szwedzkiego, czy po-

wstań narodowych. Tak też 

było w czasie II wojny świato-

wej. Tu wszakże Pułkownik 

był już naocznym i czynnym 
obserwatorem i uczestnikiem 

różnych wydarzeń. Jako 11–

letni harcerz starał się nieść 

pomoc żołnierzom wycofują-

cych się bez walki oddziałów 
Odwodowej Armii „PRUSY”, 

zniszczonej nieudolnymi i 

chaotycznymi rozkazami jej 

dowódcy, gen. dyw. Stefana 

Dąb – Biernackiego. Po jej 

przejściu zbierał wraz ze star-
szymi kolegami broń i elemen-

ty wyposażenia żołnierskiego, 

porzucone w trakcie bezładne-

go odwrotu. Broń była konser-

wowana i zakopywana przez 
zaufanych gospodarzy. W na-

dziei, że w przyszłości się 

przyda. Że będzie wykorzysta-

na. W listopadzie 1939 r rze-

czywiście zaczęła być przydat-

na. W okolice Poświętnego 
przybył oddział kawalerii Woj-

ska Polskiego i zakwaterował 

się w gajówce Ceteń odległej 4 

kilometry od Poświętnego. Od-

działem dowodził brodaty ofi-

cer w stopniu majora o tajem-
niczym pseudonimie HUBAL, 

co prędko zostało przez miej-

scową ludność przekręcone na 

HUBALA i jako Hubala został 

w ludzkiej pamięci przez dłu-
gie jeszcze lata po śmierci. W 

gajówce major przyjął kilku 

ochotników spośród okolicznej 

młodzieży. Każdy z ochotni-

ków miał co najmniej odbytą 

zasadniczą służbę wojskową, 
niektórzy byli podoficerami 

zawodowymi, lub nadtermino-

wymi. Każdy z nich musiał 

biegle jeździć konno. Jednym 

z pierwszych ochotników był 
bliski kuzyn Pułkownika, Ta-

deusz Madej, którego wojna 

zastała w wojsku. Zgłosił się w 

mundurze lotniczym, ponie-

waż służył w tym rodzaju sił 

zbrojnych. Zgłosił się z własną 
bronią, co było naturalnym 

warunkiem wstąpienia do od-

działu. 

 

W czasie pobytu oddziału w 
Cetniu do chorego żołnierza 

Oddziału, wspomnianego Ta-

deusza Madeja zawitał mjr 

Hubal. Obejście Madejów gra-

niczyło z gospodarstwem Za-

chów. Luzak majora trzymał 
jego konia przy granicznym 

płocie, na którym – trzeba tra-

fu, siedział nasz ówczesny 11 

latek. Zapytał luzaka, czy 

mógłby przejechać się na ko-
niu dowódcy. Po uzyskaniu 

zgody dosiadł konia i wykonał 

kilka rund po podwórzu. Było 

to dla niego wielkie przeżycie i 

powód do dumy. Do końca 

życia podkreślał, że był w 
swojej wsi jedynym chłopa-

kiem, który mógł się chwalić 

jazdą na koniu Hubala.  

 

To przeżycie było tak silne, że 
zdeterminowało całe później-

sze życie i działanie Pułkowni-

ka. Został nieoficjalnym, póź-

niej już oficjalnym kustoszem 

pamięci o majorze i żołnier-

zach jego oddziału. Zbierał 
pamiątki związane z dowódcą 

i jego żołnierzami, spisywał 

relacje ludzi, którzy w różnych 

okresach w oddziale służyli, 

bądź mu pomagali.  

 
Kiedy rozpoczęto kręcenie 

scen do filmu HUBAL, reżyser 

Bohdan Poręba podjął trud 

zgromadzenia wszelkich moż-

liwych informacji o Oddziale 
Hubala i o nim samym. Rzecz 

jasna, dotyczyło to wyłącznie 

okresu powstania i czasu ist-

nienia – walki Oddziału. A po-

nieważ Oddział dwukrotnie 

przebywał w okolicach Po-
świętnego i tu w zasadzie za-

kończył swoją drogę bojową, 

bo tu poległ śmiercią żołnier-

ską jego twórca i dowódca, 

major Hubal, wiele istotnych 
scen filmu było kręconych w 

bliskości, lub w samym Po-

świętnem. Szczególnie jedna 

scena – msza w kościele o.o. 

Filipinów. Scena oparta na 

rzeczywistym zdarzeniu. W 
filmie nieco przesunięta w 

czasie. Jest to scena z mszy 

zwanej pasterką, czyli doty-

czącej wigilii. W rzeczywistości 

wejście Oddziału w szyku 
zwartym na mszę miało miej-

sce na mszy noworocznej, w 

biały dzień. Konsultantem re-

żysera w tym fragmencie filmu 

był Pułkownik Zach, który w 

dniu 01 stycznia 1940 r spra-
wował funkcję ministranta i 

doskonale zapamiętał całe 

zdarzenie. 

 

Pułkownik był jednym z inspi-
ratorów budowy pomnika – 

szańca, upamiętniającego rze-

czywiste miejsce śmierci Hu-

bala. Uczestniczył też w kon-

solidacji środowiska Hubal-

czyków, którzy w ramach 
struktur ZBOWiD utworzyli 

odrębne koło kombatancie, a 

doceniając inspiracyjną i za-

angażowaną działalność Puł-

kownika w utrwalaniu historii 
Oddziału, nadali mu tytuł ho-

norowego Hubalczyka, wybie-

rając go jednocześnie na funk-

cję wiceprezesa Koła.  

 

Pułkownikowi zarówno środo-
wisko Hubalczyków, jak i 

spadkobierców tradycji od-

działu zawdzięczają odszuka-

nie i spopularyzowanie spe-

cjalnej odznaki pamiątkowej 

Oddziału. Odznaka została 
opracowana w 1942 r przez 

(Ciąg dalszy ze strony 30) 

(Ciąg dalszy na stronie 32) 



-  32  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 6(146)2022 r. 

 

przebywającego ówcześnie w  

USA znanego artysty plastyka 
wojskowego, mjr Gawrona, 

autora, lub współautora kil-

kunastu odznak różnych od-

działów – formacji WP okresu 

II Rzeczpospolitej. Tenże, po 

zakończeniu wojny przesłał jej 
wzór znanemu warszawskie-

mu wytwórcy różnych odznak, 

głównie wojskowych, grawero-

wi p. Panasiukowi. P. Pana-

siuk wykonał jedną odznakę 
wzorcową i wstawił ją na wy-

stawę w prowadzonym przez 

siebie sklepiku. Tam wypa-

trzył ją Pułkownik, a będąc 

już w strukturach Koła Hu-

balczyków, poinformował Za-
rząd o jej istnieniu. Na zamó-

wienie Koła p. Pana-

siuk wykonał 65 

sztuk odznaki, nume-

rowanych i opatrzo-
nych nazwiskami 

tychże żyjących jesz-

cze hubalczyków. 

 

Pułkownik w związku 

z niewątpliwą zasługą 
znalazcy odznaki zo-

stał przez Koło miano-

wany kanclerzem ka-

pituły przyznającej tąż 

właśnie odznakę oso-
bom, instytucjom, czy 

organizacjom. 

 

Całe swoje pracowite życie 

poświęcił popularyzacji histo-

rii Oddziału, prowadząc 
warsztaty historyczne w swo-

im domu – muzeum, poświę-

conym okresowi wojny i woj-

skowości. Cenił sobie szcze-

gólnie lekcje historii dla dzieci 
i młodzieży, mając z nimi do-

skonały kontakt i szczerą z 

ich strony ciekawość. 

 

Czynnie angażował się na 

rzecz upamiętnienia Hubala i 
jego żołnierzy, inspirując do-

wódcę jednostki wojskowej w 

Tomaszowie Mazowieckim do 

nadania jej imienia mjr Huba-

la. Po jej likwidacji, a raczej 

wchłonięciu jej przez nowo 
powstałą 25 Dywizję Kawalerii 

Powietrznej, jeden z batalio-

nów tej dywizji przejął nazwę, 

otrzymując z rąk Pułkownika 

proporzec Środowiska Hubal-
czyków i traktując go jako 

sztandar pododdziału.  

 

W 2009 r z inspiracji Pułkow-

nika powstało Stowarzyszenie 

Ułanów im. Oddziału Wydzie-
lonego Wojska Polskiego mjr 

Hubala. Siedzibą Stowarzysze-

nia do dziś pozostaje Jego 

dom. 

 
Pułkownik Wojsk Polskich w 

stanie spoczynku Marian 

ZACH był także dożywotnim 

honorowym prezesem Towa-

rzystwa Fortyfikacyjnego 

„LINIA PILICY” w Inowłodzu. 
 

Wielokrotnie odznaczany 

przez władze państwowe PRL i 

RP, wyróżniony dyplomem 

kustosza miejsc walki, pamię-
ci i chwały oręża polskiego 

przez Prezydenta RP, Broni-

sława Komorowskiego i dwu-

krotnie złotym medalem opie-

kuna miejsc pamięci narodo-
wej, po śmierci okazał się być 

wrogiem państwa, bandytą i 

oprawcą. Tak został zakwalifi-

kowany przez Instytut Pamięci 

Narodowej, ponieważ służył w 

formacji uznanej za zbrodni-
czą – Wojskach Ochrony Po-

granicza. 

 

I dlatego został pozbawiony 

asysty wojskowej na pogrze-

bie. 
 

Człowiek z tak wielkimi zasłu-

gami, oficer bez skazy, czło-

wiek wielkiego formatu moral-

nego, wychowawca i przewod-
nik duchowy wszystkich, któ-

rzy mieli szczęście Go poznać, 

został potraktowany wyjątko-

wo podle. Przez ludzi małych, 

karłów moralnych, niegod-

nych miana ludzi przyzwoi-
tych, nie dorastających Jego 

wielkiej postaci do przysłowio-

wych pięt. 

 

Uczestniczący w uroczystości 
oficerowie i generalicja, będą-

cy aktualnie w służbie, wystę-

powali w ubraniach cywil-

nych, a nie w pełnej gali mun-

durowej. Nie było kompanii 

honorowej, ani orkiestry woj-
skowej. 

 

Ale byliśmy my 

wszyscy, krtórzyśmy 

są z Jego tradycji, 
Jego woli. Zrobili-

śmy wszystko, co 

było w naszych 

możliwościach, aby 

oddać Mu należny 

hołd. I stworzyć 
choć namiastkę 

przysługującej Mu 

ceremonii wojsko-

wej. 

 
Trumna z Jego 

zwłokami, przykryta 

flagą narodową była wieziona 

na lawecie armatniej. Za lawe-

tą prowadzony był koń, okryty 

kapą żałobną. 
 

Przed trumną strzelcy z Jed-

nostki Strzeleckiej nieśli po-

duszki z odznaczeniami. Przy 

grobie strzelcy oddali salwę 
honorową, zaś trębacz zagrał 

stosowne sygnały wojskowe – 

trzykrotnie sygnał Wojska Pol-

skiego, capstrzyk i śpij kolego 

w ciemnym grobie. 

 
Spoczywaj, drogi Przyjacielu 

w spokoju. 

 

Będziesz zawsze w naszych 

sercach i w naszej pamięci. 

 
Marcin Szymański 

(Ciąg dalszy ze strony 31) 

Historyczne zdjęcie Hubala 



-  33  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 6(146)2022 r. 

 

W 
spomniane siły party-
zanckie to: kieleckie 
brygady partyzanckie 

AL: 

• - 1 Brygada AL im. Ziemi 

Kieleckiej pod dowództwem 
mjr Henryka Połowniaka, 

• -  2  B r y g a d a  A L 

Świt (kpt. Tadeusz Maj), 

• -  1 1  B r y g a d a  

„Wolność” (st. lejt. Stiepan 
Riaszczenko), 

• - 1 Kompania 10 Brygady 

AL „Zwycięstwo” (st. lejt. 
Nikołaj Dońcow), 

• - Oddział im. Bartosza Gło-

wackiego Tadeusza Gro-
chali 

• i około 60 osobowy odział 

partyzantki radzieckiej kpt. 
Aleksandra Filuka. Ogółem 

prawie 1500 ludzi, w tym 
ponad 700 w 1 Brygadzie 
AL.  

 
Siły niemieckie liczyły około 10 
000 żołnierzy (wg historiografii 
PRL, a w rzeczywistości było ich 
dwa razy mniej. To już poprawka 
IPN -MM*(. Zacytowano tu dane z 

Wikipedii, która interpretację o 
tym „dwa razy mniej” opiera na 
„badaniach historycznych IPN”). 

 
Zainteresowanych tematem, w 
jaki sposób „poprawia” się histo-
rię najnowszą odsyłam do linka– 
na przykładzie zapisu w Wikipe-
dii:  https://pl.wikipedia.org/
wiki/Bitwa_pod_Gruszk%C4%85 
 
Dziś podaje się dane z dwóch źró-
deł. Może „jutro” będzie podawa-
nie tylko z jednego. 
 
Stosowane jest to celem całkowi-
tego usunięcia śladów istnienia 
zbrojnego lewicowego podziemia: 
likwidacja miejsc poprzez burze-
nie pomników, gumkowanie zapi-
sów w wydawanych opracowa-
niach, celowe fałszowanie faktów. 
 
Bitwie i pamięci poległych oraz 
upamiętnieniu tego wydarzenia 
wystawiono pomnik-obelisk 
 
Uroczyste obchody rocznicy bitwy 
pod Gruszką to impreza cyklicz-
na, coroczna. To wynik wysiłku i 

zaangażowaniu Związku Wetera-

nów i Rezerwistów Wojska Pol-
skiego oraz miejscowej ludności. 
W roku 2015 w obchodach 71. 
rocznicy brał udział  pododdział 
WP, oddano salwę honorową. 
Zmiany zaczęły się od roku na-
stępnego, kiedy to w październiku 
2016 r. w Urzędzie Gminy w Ra-
doszycach pojawili się funkcjona-

riusze ABW, których interesowała 
głównie impreza związana obcho-
dami bitwy pod Gruszką 
(organizatorzy, uczestnicy). 
Podczas obchodów 73 rocznicy 
bitwy, w roku 2017, pomnik jesz-
cze stał. Już nie głosi pamięci o 
bitwie, bo zniknął późną jesienią 
2017. 
Dziś w miejscu obelisku stoi 
brzozowy krzyż. 
 
Tak znikają kolejne kawałki na-
szej historii współczesnej. Tak 
fałszuje się historię Polski. 
 
Cześć Pamięci wszystkim bohate-
rom bitwy pod Gruszką we wrze-
śniu 1944 r. Nie zapominajmy! 
* 
Opracował: 
Mietek Malicki 
z pozdrowieniami dla Przyjaciół ze 
Świętokrzyskiego 
2022 06 14 
 
Teksty o obchodach tu: 

https://tkn24.pl/tag/bitwa-pod-
gruszka/ 
O zainteresowaniu ze strony ABW 
w roku 2016 
https://tkn24.pl/abw-w-urzedzie
-w-radoszycach-mamy-odpowiedz
- a g e n c j i - b e z p i e c z e n s t w a -
wewnetrznego-wideo/ 
Video z 2020 roku  w 76 rocznicę 
obchodów bitwy 
h t tps ://www.youtube.com/
watch?v=-zN3N94_soc 
Video z 2021 roku w 77 rocznicę 
obchodów bitwy 
h t tps ://www.youtube.com/
watch?v=9z_KA24uGro 
 
*( Wg interpretacji IPN oddziały I i 
II Armii Wojska Polskiego, które 
brały udział w ataku na lewo-
brzeżną Warszawę i jej wyzwole-
nie, wkroczyły do niej ale już bez 
walk, bo była wyzwolona… albo 
może hitlerowcy się sami wycofa-
li? 

Bitwa pod Gruszką 
W dniach 29 – 30 września 1944 roku w okolicach wsi 

Gruszka (obecne województwo świętokrzyskie, powiat ko-

necki, gmina Radoszyce) żołnierze Armii Ludowej i party-
zanci radzieccy starli się w zwycięskiej bitwie z wojskami 

hitlerowskimi. 

(Z lewej wygląd pomnika przed 2017, z prawej fotka z 29 września 2020 

roku – od moich Przyjaciół Żołnierzy). 
Płyta na pomniku głosiła: 

CZEŚĆ I CHWAŁA ŻOLNIERZOM ARMII LUDOWEJ I PARTYZANTOM 
RADZIECKIM KTÓRZY W TEJ OKOLICY W DNIACH 29-30 IX 1944 

STOCZYLI ZWYCIĘSKĄ BITWĘ Z HITLEROWSKIM NAJEŹDŹCĄ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Gruszk%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Gruszk%C4%85
https://tkn24.pl/tag/bitwa-pod-gruszka/
https://tkn24.pl/tag/bitwa-pod-gruszka/
https://tkn24.pl/abw-w-urzedzie-w-radoszycach-mamy-odpowiedz-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wideo/
https://tkn24.pl/abw-w-urzedzie-w-radoszycach-mamy-odpowiedz-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wideo/
https://tkn24.pl/abw-w-urzedzie-w-radoszycach-mamy-odpowiedz-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wideo/
https://tkn24.pl/abw-w-urzedzie-w-radoszycach-mamy-odpowiedz-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wideo/
https://www.youtube.com/watch?v=-zN3N94_soc
https://www.youtube.com/watch?v=-zN3N94_soc
https://www.youtube.com/watch?v=9z_KA24uGro
https://www.youtube.com/watch?v=9z_KA24uGro
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J 
ednak w miarę upływu cza-
su prawo to  zostało zweryfi-

kowane właśnie przez jego 
twórcę. Mając na uwadze obecnie 
słusznie wybrany tzw. rząd J. 
Lityński przed swoją śmiercią 
stwierdził, że prawo to przestało 
obowiązywać, bowiem: „nikt nie 

jest w stanie wymyśleć głupstw, 
które codziennie wymyśla obecna 
władza”. Nic dodać nic ująć. Te 
durnowate myśli i poczynania 
przestają nas już nawet bawić. Tu 
nie wystarczy zaduma nad 
stwierdzeniem głoszonym przez 
najważniejszą osobę w Kraju?!: 
„Nikt nas nie przekona , że białe 
jest białe a czarne jest czarne” . 
Większej głupoty nie słyszałem. 
 Jednak przypomniały mi 
się teoria „Baćki” Stalina: Pyta się 

on swoich agentów: co tam ludzie 
mówią ? Narzekają ! , Dobrze do-
kręcać śrubę. Po pewnym czasie 
ponownie pytanie i ponowna od-
powiedź, lecz na kolejne pytanie 
władca sowieckiego narodu usły-
szał, że ludzie się śmieją. Śmie-

ją??!! Popuszczać śrubę bo grozi 
rewolucją.  
 Osobiście nie spodziewam 
się rewolucji i w żadnym wypad-
ku takowej bym sobie nie życzył, 
jednak jak widać i słychać  w wy-
powiedziach, zwłaszcza zwykłych 
ludzi nie uwikłanych w wielką 
politykę, zaczynają się oni coraz 
głośniej śmiać. I tu mam cichą 
nadzieję że dożyję przyszłych wy-
borów i obecna „wadza” pójdzie w 

niebyt. Chociaż może nie do koń-
ca.  
 Wielką frajdę sprawiła by 
mi możliwość oglądania polemicz-
nych dyskusji tych zawodowych 
kłamców nie z ław sejmowych, a z 
ław oskarżonych. Na to bardzo 
liczę. I być może rozprawy te od-
będą się w tak szybkim tempie 
jak przykładowo sprawa posła 
Pawła J. Brejdy uwalona przez 
„obiektywny” czytaj słusznie na-
maszczony sąd. Tu nie dochodzo-
no do prawdy. Chociaż jak to po-
wiadał szanowny polski filozof ks. 
Tischner w hhistorii filozofii po 

góralsku: Są trzy prawdy: świento 

prawda, tys prawda i gówno 
prawda. Jednak ja oceniam ten 
obecny status quo odrobinę ina-
czej:  

A morał tej bajki jest 
krótki: i niektórym znany  

Ten, kto mówi prawdę, 
 musi być … pijany 
 

I w tym momencie należało by 
zakończyć ten wątek nazwijmy to 
umownie o charakterze politycz-
nym,  a jak życie wskazuje kaba-
retowym, lecz w człowieku coś 
tam tkwi, że pragnie z innymi 
podzielić się sowimi spostrzeże-
niami, swoim punktem widzenia. 
Nam co prawda zbliżającym się 
do wieczoru życie to spojrzenie w 
przyszłość sakramencko się za-
węża. Bardziej martwimy się o 
losy naszych dzieci, naszych 
wnuków. Nam pozostaje głównie 
teoria (potwierdzona niejedno-

krotnie w praktyce): „lepiej to już 
było”. Doradzam tylko, że zgodnie 
z teorią uniewinnionego od prze-
stępstwa pospolitego (?!)  S. Nie-
siołowskiego zbierać szczaw, a na 
dodatek, za namową długonosa 
Pinokio, chrust. Nie wiadomo 
jaka zima będzie. Należy zabez-
pieczyć się pod każdym wzglę-
dem.  

Przypomniała się mi pew-
na sprawa. Mianowicie pas od 
kimona nazywa się po Japońsku, 
tak, tak:  „OBI”. W związku z tym 
mam kolejną na-
dzieję aby to na-
sze OBI było tym 
pasem na wszel-
kiej maści zło nas 
otaczające. A że 
jest w jakimś 
stopniu skuteczny 
niech świadczą 
wygrane przez 
nasze Koleżanki i 
Kolegów sprawy 
przed sadami pra-

cy. To dzięki na-
głośnieniu na-
szych problemów, 
a z drugiej strony 

udzielanym pomocami prawnym, 
gotowcami do sądów otrzymali-
śmy szansę walki o sprawiedli-
wość.  

Serdeczne dzięki nasze-
mu koledze Julianowi Czajce, 
który jako pierwszy rozwijał te-
mat wniosków do sadów po wpro-
wadzaniu bandyckiej ustawy. 

 Cieszy widok oglądanych 
na stronach OBI pozytywnych 
wyroków. Daje to nam po dwa-
kroć zadowolenie. Po pierwsze 
przywrócenie godności i uniewin-
nienie od nie prawdziwych zarzu-
tów  i zwrot niesłusznie zabra-
nych należności, a z drugiej stro-
ny widać jednoznacznie, ze nie 
wszystkie sądy dały się upodlić. 
Że  również środowisko sędziow-
skie nie może być traktowane w 
całości jak wasal obecnej 
„wadzy”. W tym momencie przy-
pomniał mi się kwestia próby 
zabrania części uposażeń sę-
dziom będącym w stanie spoczyn-
ku. To oni gremialnie stwierdzili, 
ze są to prawa nabyte, działanie 
prawa wstecz, odpowiedzialność 
zbiorowa itd..  A przecież to nie 
kto inny, a sędziowie jeszcze daw-
nego trybunału zaakceptowali 
naszą bandycka ustawę. Nie war-
to przypominać, że to obecni zwo-
lennicy D. Tuska przeforsowali 
pierwszą ustawę dającą początek 

tej prawnej swawoli przeciwko 
ludziom, którzy oddali cząstkę 
swojego życia na rzecz Kraju, któ-
ry tak na prawdę ich sakramenc-
ko oszukał. Ale to inna bajka.   

No cóż nam pozostaje. 
Nie poddajemy się z nadzieja, że 
przynajmniej mocno się nie po-
gorszy. 

Bohdan Makowski  

„Prawo Lityńskiego” 
Jan Lityński (Ϯ) zwany „Litem”, działacz KOR-u, doradca progra-
mowy „Solidarności”, więziony za przekonania polityczne, jeszcze 
przed wprowadzeniem „Stanu wojennego” odkrył prawo nazwane 
przez Adama Michnika „Prawem Lityńskiego”, zawierało się ono w 

słowach: „Wymyśl wieczorem coś najgłupszego, a następnego 
dnia władza to zrealizuje”.  

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/49506/historia-filozofii-po-goralsku
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/49506/historia-filozofii-po-goralsku
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J.K.K... 
Znacie? Nie znacie? A ja znam. 
Zaraz się okaże, że Wy też znacie. 
Tak wygląda: 

Czyli, znacie czło-
wieka. 
Tenże, czyli Jerzy 
Klemens Kowale-
wicz, emerytowa-

ny funkcjona-
riusz Policji, był 

sobie na emeryturze, odcinał te 
wiadome kupony, jeździł z mał-
żonką Marią na Bahamy i inne 
kurorty zagraniczne*, aż postano-
wił skorzystać z biernego prawa 
wyborczego w swoim rodowitym 
stowarzyszeniu – Stowarzyszeniu 
Emerytów i Rencistów Policyj-
nych – i w dniu 21 maja 2010 
roku podczas IV Plenarnego Zjaz-
du Delegatów (32 delegatów z kół 
terenowych SEiRP działających 
na terenie województwa warmiń-
sko-mazurskiego) dał się wybrać 
Prezesem Zarządu Wojewódzkiego 
SEiRP w Olsztynie. No oczywiście 
wcześniej wyraził zgodę na kan-
dydowanie. 
 Dodać należy, że wówczas 
SEiRP już od 12 lat działał na 
terenie naszego województwa. 
 Nowy Prezes – Jurek Kowa-
lewicz – w swoim wystąpieniu  po 
wyborze złożył obietnicę, że po-
wstanie twór o nazwie „Olsztyński 

Biuletyn Informacyjny” (w skrócie 
OBI) który będzie wydawany i 
kolportowany wyłącznie w formie 
elektronicznej, darmowo i z ogól-
nie dostępnego źródła. 
 I właśnie 31 maja br., czyli 
po 12 latach ukazał się kolejny, 
nowy OBI z numerem 145. 
 Znaczy, że Prezes dotrzy-

mał słowa. 
 A właściwie to Jurek nie 
tyle dotrzymał słowa deklarując 
ukazywanie się OBI jedynie w 
formie elektronicznej, ile posze-
rzył obietnicę. Poszedł dalej, bo 
wymyślił i dał szansę na zapozna-
wanie się z miesięcznikiem Zarzą-
du Wojewódzkiego SEiRP w Olsz-
tynie (z wieściami o całym na-
szym środowisku mundurowym) 
także wielu naszym Koleżankom i 
Kolegom, którzy nie posiedli 
umiejętności korzystania z inter-
netu lub nie posiadają kompute-
rów. Pomysł polegał na tym, że 
JK na papierze drukował OBI w 

kilkudziesięciu egzemplarzach, 
(kilka miałem zaszczyt otrzymać i 
traktuję je jako niezwykle cenną 
pamiątkę), potem rozsyłał po kil-

ka sztuk na każde koło terenowe 
SEiRP w Warmińsko-Mazurskim. 
Niestety, drukowanie biuletynu 
nie jest kontynuowane z uwagi na 
wzrost cen usług i papieru, zaś 
ZOW SEiRP w Olsztynie po pro-
stu nie stać na takie „fanaberie”. 
A szkoda, bo koncepcja jest bar-
dzo dobra. 
 Od Anety Wybieralskiej - 
autorki wielu tekstów w OBI - 
wiem, że w kilku miejscach w 
kraju OBI jest drukowane lokal-

nie, i dostarczane do niekompu-
terowych Koleżanek i Kolegów. 
 OBI idzie w świat z linków 
zamieszczanych na stronie Zarzą-
du Głównego SEiRP, linki takoż 
zamieszcza strona Federacji Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych 
oraz strona Bractwa Mundurowe-
go RP. Linki do kolejnych nume-
rów OBI znajdują zapewne także 
na stronach kilku zarządów woje-
wódzkich SEiRP, ale nie na 
wszystkich. Na dziś nie ma lin-
ków do OBI na stronach wielu 
innych stowarzyszeń munduro-
wych. Wspominam o tym, bo OBI 
jest absolutnym ewenementem w 
całym środowisku byłych i obec-
nych mundurowych, a zawarte w 
nim teksty znane są także na-
szym Koleżankom i Kolegom 
(emerytom i rencistom) służących 
w innych kolorach munduru. 
 Formuła OBI z założenia 
jest taka, że nie zawiera tekstów, 
które obrażają kogokolwiek z na-
szych Koleżanek i Kolegów. Nato-

miast teksty krytyczne mają na 
celu inspirowanie i motywowanie 
naszych wodzów stowarzyszeń do 
lepszej i skuteczniejszej działal-
ności w zakresie sfer niezbędnych 
nam - emerytom i rencistom 
mundurowym. Obecna formuła 
OBI jest efektem koncepcji i po-
glądów, ale przede wszystkim 
ciężkiej, mozolnej pracy jednego 
człowieka: Jurka Kowalewicza. 
Ale, ale… 
 Pisząc o Jurku, jego zasłu-
gach (a „prezesowanie” i 
„redaktorowanie” to nie są jedyne 
z jego licznych pasji, ponieważ 
aktywnie udziela się społecznie w 
lokalnej wspólnocie osiedlowej, 
Radzie Olsztyńskich Seniorów i 
innych gremiach) należy wspo-
mnieć, że za jego inspiracją wyda-
wany jest np. „Informator Olsztyń-
skich Seniorów”. Dalej, Jurek 

zaangażował się w działania inte-
grujące środowiska emerytów 
mundurowych z cywilnymi gru-
pami senioralnymi. W 2016 roku 

wybrano Kowalewicza na drugą, 
trzyletnią kadencję Obywatelskie-
go Parlamentu Seniorów, w 2022 
powołany przez Prezydenta Olsz-
tyna w skład Gminnej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Nie 
sposób nie  wspomnieć o wielkim 
wkładzie pracy i serca jego prze-
miłej małżonki Marii. 
 (Mam podstawy pisać o 
Marii, że jest osobą przemiłą, 
bom nie tylko był jej przedstawio-
ny, ale też goszczony w posiadło-

ści rodzinnej Kowalewiczów. Co 
prawda w bloku, na parterze, o 
powie rzchni  k i lkudz ies i ę -
ciu ...metrów kwadratowych, ale 
przecież nie każdy ma zaraz hek-
tary. Liczy się przecudowna at-
mosfera, a nie wielkość posiadło-
ści). 
 U obojga dominującą cechą 
jest wielkość serca. Tego służące-
go innym. 

* 

Przy swoich licznych zaintereso-
waniach w aspekcie pomagania 
innym Jurek ma także czas na 
pochłanianie książek. (Jurku, 
chyba nie obrazisz się, gdy napi-
szę, że ciągle się czegoś uczysz, 
bo to są słowa najwyższego uzna-
nia). 
 Celowo nie wypisuję tu o 
ogromie Jurkowego czasu, który 
poświęca na sprawy związane z 
realizacją działań na „podwórku” 
Zarządu Wojewódzkiego oraz 
czynnego uczestnictwa w obra-
dach Zarządu Głównego SEiRP. 

 Pisząc o Jurku nie zapomi-
namy, że obok niego działają ak-
tywnie Koleżanki i Koledzy z Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego w 
Olsztynie. 
 
Jurku, DZIĘKUJEMY! 
Tobie i Marii życzymy zdrowia. 
Obyś działał dla nas jeszcze kilka 
kadencji. To wspaniałe być w 
Twoim zespole redakcyjnym i móc 
tworzyć z Tobą to pismo. 
 
(Reasumując, nadmienię, że wy-
bór Jurka na Prezesa ZOW SEiRP 
w Olsztynie był najlepszym z 
możliwych). 

Aneta Wybieralska 
Marcin Szymański 

Mietek Malicki 
* te Bahamy i kurorty zagranicz-
ne to oczywiście nasz wymysł. 
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K 
ilka numerów temu w OBI 
wspomniałem, że będę 
sukcesywnie zamieszczał 

teksty ukazujące to, co nasz Przy-
jaciel IGI pisze na swojej stronie: 
 
Otóż IGI dodał wpisy z datami 9, 
14 i 16 czerwca 2022, w których 
zawiera: 

• radę, co zrobić, by nie 

przegapić pisma o terminie 
naszej rozprawy (przed SO 
lub SA) w przypadku wy-
jazdu poza miejsce za-
mieszkania (wpis z 9. 06); 

• tekst o uprawianiu propa-

gandy sukcesu przez ugru-
powanie „lewicowe” W. 
Czarzastego (wpis z 14 06); 

• wspomina o dwudziestej 

drugiej (22) miesięcznicy 

upominania się niektórych 
parlamentarzystów krajo-
wych i brukselskich o włą-
czenie „haniebnej ustawy 

represyjnej do listy naru-
szeń prawa i podstawo-
wych zasad Unii Europej-
skiej”, oraz o szóstej mie-
sięcznicy „robienia wszyst-
kiego” przez pewnego po-
sła, który dąży, jak pisze 
IGI, do tego … (cyt.:) 

 

„...żeby sprawa ustawy gru-
dniowej "była sprawą wszyst-
kich demokratycznych partii 
opozycyjnych". Ja oraz podobni 
mi frustraci pytamy więc, czy 
"sprawa" ta, na dobry począ-
tek, stała się sprawą chociaż-
by nowych towarzyszy Rozen-
ka z PPS-u? A co z pozostałymi 
ugrupowaniami opozycyjnymi? 
Co, oprócz konferencyjno-

propagandowego gadania i 
fejsbukowych wpisów , zostało 
zrobione? Jeszcze nic? No to 
poczekamy kolejny miesiąc.*” 
 *wpis z 16 06 :  
https://igiifp.github.io/assets/
files/INF-178Noweobietnice.pdf 
 Sam IGI – ale my także – 
jesteśmy oczywiście doskonale 
zorientowani w dokonaniach po-
sła A. R. w działaniach na rzecz 
z d e z u b e k i z o w a n y c h 
(represjonowanych) dwoma usta-
wami zmniejszającymi nasze wy-
służone renty i emerytury. Wie-
my, bo czytaliśmy (i bywaliśmy), o 
organizowanych spotkaniach po-
przedzających złożenie w sejmie 
poprzedniej kadencji projektu 
ustawy zmieniającej w sposób 
zasadniczy ustawę 2016. Znamy 
wystąpienia i działania posła pod-
czas obecnej kadencji. Ale powtó-
rzę znamienne zdanie wypowie-
dziane przez Roberta Piętkę - jed-

nego z nas – podczas Konferencji 
w Katowicach w roku ubiegłym” 
 
„Nam Wy mówicie tutaj na tej 
Sali, w tych czterech ścianach, 
na tej i innych podobnych kon-
ferencjach, że jesteśmy w po-
rządku. Dlaczego nam tutaj 
mówicie, że jesteśmy w porząd-
ku, ale nie mówicie o tym w 
mediach? W Europarlamencie 
nie powiedziano na nasz temat 

nic! (…)” . 
 
To są słowa ważne ale nigdzie nie 
cytowane. 
 
Oczywiście znamy też fakt pisania 
do nas comiesięcznych listów 
przez posła A. 
 

Pragnę podkreślić, że ani my, ani 
IGI nie jesteśmy wrogami posła A. 
Ani adwersarzami nikogo z grona 
dzisiejszych jak i już byłych władz 
naszych naczelnych stowarzy-
szeń. My po prostu niezbyt obce-
sowo i kulturalnie dajemy znać, 
że oczekujemy więcej. I to „więcej” 
to nie od razu likwidacja wspo-

mnianych ustaw (2009 i 2016), 
bo zdajemy sobie sprawę z niere-
alności takich oczekiwań. Nikt o 
nic nie oskarża posła R. ani in-
nych osób wywodzących się z 
naszych środowisk munduro-
wych. Oczekujemy zatem, aby nie 
oskarżano i nie rugowano z nie-
których stron naszych stowarzy-
szeń czy też grup ani IGI ani nas 
(np. na FB). 
 
To my jesteśmy z tego samego 
środowiska, z tej samej ogromnej 
grupy ludzi objętych morderczymi 
ustawami, które spowodowały 
nędzę, zaś w wielu przypadkach 
nawet śmierć naszych Koleżanek 
i Kolegów. 
 
Nigdy nie zrozumiem wzajemnego 
lub jednostronnego atakowania 
siebie nawzajem, to znaczy na 
płaszczyźnie ogółu munduro-
wych. Nigdy nie pojmę oskarżania 
kogokolwiek od nas (może nie 
imiennie, ale w sposób jedno-

znacznie określający osobę atako-
waną) przez człowieka lub grupę z 
naszego środowiska lub związa-
nego z naszym środowiskiem. 
Nigdy nie uznam za osobę mi bli-
ską kogoś, kto w „obronie czci” 
osób z kręgów około zarządowych 
naszych stowarzyszeń, lży i obra-
ża inną osobę mającą zastrzeże-
nia do działań tych gremiów. 
 
Pozdrawiam IGI. 
 

Mietek Malicki 
2022 06 18 

IGI nadaje! 
Portal: https://igiifp.github.io/Informacje.html znany z te-

go, że opisuje, stara się przedstawiać, prawdę o otaczającej 

nas wszystkich rzeczywistości, a szczególnie o tych, którzy 
przez polityczne draństwo zostali skrzywdzeni. O tych, któ-

rych uznano za nie istniejących już, bo powinni odejść i nie 

przeszkadzać „dobrej zmianie” w konsumpcji zdobytych 

apanaży. Razem z Mieczysławem Malickim polecam ten por-

tal i teksty tam zawarte. 
Jerzy K. Kowalewicz 

https://igiifp.github.io/assets/files/INF-178Noweobietnice.pdf
https://igiifp.github.io/assets/files/INF-178Noweobietnice.pdf
https://igiifp.github.io/Informacje.html
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P 
o przybyciu całego zespołu 
realizującego – uzupełnio-
nego przez naszą – z ko-

nieczności- przewodniczkę Beatę, 
na parking przed blokiem, w któ-
rym mieszkała WJ, rozpoczęliśmy 
realizację - uważam – najtrudniej-
szego zadania. Wykonanie tego 
zadania było na tyle istotne dla 

bytu sprawy o kryptonimie 
„Ursus”, ponieważ mogło przy-
nieść jej rozwój na skalę nieocze-
kiwaną.  
 
 Przed drzwiami mieszkania 
WJ ustaliłem, że Beata zadzwoni i 
poinformuje kim jesteśmy. Po 
tym wróci na parking i kierowca 
zawiezie ją do miejsca skąd zosta-
ła zabrana, po czym kierowca 
wróci po nas. Po otwarciu drzwi 
ujrzeliśmy znaną nam ze zdjęć 
operacyjnych młodą kobietę, któ-
ra lekko zdziwiona, zapytała, czy 
tą wizytę możemy przełożyć, po-
nieważ ma gościa. Odpowiedzia-
łem, że cała czynność będzie 
trwała niecałą godzinę i będzie 
mogła czynić honory gospodyni 
domu (mieszkania). Zostaliśmy 
zaproszeni do pokoju gościnnego, 
gdzie był młody mężczyzna. Na 
stole stała otworzona butelka 
wina oraz dwa kieliszki napełnio-
ne tym trunkiem. 
 

 Byłem pewien, że przerwa-
liśmy randkę. Trochę było mi 
szkoda tych młodych ludzi lecz 
nie miałem innego wyjścia. Poin-
formowałem, że będzie przesłu-
chana jako świadek wypadku 
drogowego ze skutkiem śmiertel-
nym, który wydarzył się w okoli-
cach Piotrkowa Tryb. 
 
 Oświadczyła, że nigdy nie 
była świadkiem wypadku drogo-
wego. To dobrze bo w/wym. czyn-
ność będzie trwała bardzo  krótko 
– odpowiedziałem. 
 
 Czy można ją przesłuchać 
w mieszkaniu. Nie można, bo to 
czynność procesowa, która winna 
być wykonana w jednostce milicji. 
Ponadto wyjaśniłem, że dosyć 
długo trwały czynności ustalające 
właściciela samochodu, który 
okazał się być zarejestrowany na 
nią. Po pożegnaniu się z chłopa-
kiem wsieliśmy do naszego samo-
chodu i ruszyliśmy w ’’daleką’ 

podróż do Piotrkowa Tryb. 
 
 Po wyjeździe z Ursusa w/
wym. zaczęła domyślać się, że 
została nabrana przez milicjan-
tów i rozpoczęła jak zwykle w ta-
kich sytuacjach walczyć o siebie. 
Nie miała szans bo siedziała mię-
dzy nami. Pierwszą czynnością 

dosyć dla niej przykrą było nało-
żenie jej kajdanek. Po tym poin-
formowałem ją, że jedziemy do 
Komendy Wojewódzkiej Milicji w 
Piotrkowie Tryb.  
 
 w sprawie jej wizyt w Ko-
luszkach. Było to w okolicach 
Janek przy wjeździe na obecną  
S-8/wówczas połączenie zwane 
„gierkówką”/. 
 
 Nagle w/wym. zaczęła spa-
zmatycznie płakać i objawiać po-
czątek torsji. Musieliśmy się za-
trzymać bo sytuacja zaczęła być 
dla nas nieprzyjemna. Wszystko 
odbyło się na poboczu drogi, po 
czym wsiedliśmy do samochodu i 
bez żadnych przygód dotarliśmy 
do Komendy Wojewódzkiej Milicji 
w Piotrkowie Tryb. Nigdy więcej 
nie widziałem skutej, wymiotują-
cej zatrzymanej osoby – na szczę-
ście w Komendzie po krótkiej roz-
mowie i sporządzeniu protokołu 
zatrzymania,  Pani WJ została 

osadzona w Areszcie Śledczym. 
Następnego dnia rozpoczęło się jej 
przesłuchanie przez funkcjona-
riusza Wydziału Dochodzeniowo – 
Śledczego. Wcześniej została do-
prowadzona do Wydziału dw z 
PG. Powiedziałem, że jak nie bę-
dzie sprawiała kłopotu to wysta-
wimy jej „laurkę”, która może 
mieć wpływ na wysokość kary, 
jaką w niedalekiej przyszłości 
orzeknie Sąd. Widocznie zrozu-
miała, że swoją postawą podczas 
przesłuchania, może zyskać, a 
nie stracić, bo jej postawa była 
wzorowa. Od niej dowiedzieliśmy 
się o prawie całym mechanizmie 
przestępczym, który działał w 
Zakładach Mechanicznych Ursus. 
Ale zakończę opis pierwszego spo-
tkania z WJ po zatrzymaniu. Otóż 
bardzo mnie prosiła abym zezwo-
lił na dostarczenie jej bielizny, 
ubrań. Zapytałem się, kto to ma 
dostarczyć. Odpowiedziała, że 
Beata. Jak będzie „grzeczna” to 
jej prośba będzie spełniona – bar-

dzo się ucieszyła i przyrzekła 
współpracę, i prawdziwą opo-
wieść.  
 
 Wiedząc, że dzień po za-
trzymaniu WJ w jej mieszkaniu 
będzie przeprowadzone przeszu-
kanie, przez grupę dochodzenio-
wo – śledczą z Komendy w Piotr-

kowie Tryb., do którego będzie 
przybrana Beata oraz gospodarz 
bloku, postanowiłem przekazać 
informację o prośbie WJ Beacie. 
 
 Później Beata potwierdziła, 
że przyjedzie do Piotrkowa Tryb. 
wraz z ubraniem i bielizną dla 
WJ. Nastąpiło to w czwartym 
dniu po zatrzymaniu WJ, wtedy 
Prokurator wydał postanowienie 
o zastosowanie środka zapobie-
gawczego w postaci tymczasowe-
go aresztowania na okres trzech 
miesięcy (tak jak było to w przy-
padku sześciu wcześniej zatrzy-
manych figurantów w sprawie o 
kryptonimie „Ursus”). 
 
 Beata przywiozła oczekiwa-
ne z utęsknieniem prze WJ ubra-
nie oraz owoce, w tym cytrusy, i 
słodycze. Przepisy zabraniały 
przekazywania aresztowanym 
artykułów żywnościowych, w tym 
owoców. Ponieważ wiedziałem, że 
WJ nie sprawiała „kłopotów” 

przesłuchującym, zorganizowa-
łem w moim pokoju spotkanie 
tych dwóch koleżanek. WJ skon-
sumowała trochę cytrusów 
(wcześniej ubrania zostały zosta-
wione profosowi, który przekazał 
je WJ). Po około godzinie, panie 
się rozstały. Beata zabrała ze so-
bą artykuły żywnościowe, które 
nie zostały skonsumowane przez 
WJ. 
 
 Z zeznań WJ ora innych 
osób zamieszanych w kradzież 
części zamiennych do ciągników 
wynikało, że na terenie działała 
zorganizowana grupa przestępcza 
w skład, której wchodził kierow-
nik głównego magazynu części, 
podzespołów, wyposażenia ciągni-
ków produkowanych  w Zakła-
dzie. Dwóch brakarzy, których 
zadaniem było dokonywanie kon-
troli technicznej części, podzespo-
łów i tych, których używano na 
linii montażowej ciągników. 

(Ciąg dalszy na stronie 38) 

URSUS – CZĘŚĆ VII 
ZAKOŃCZENIE 
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Dwóch montażystów, dwóch kie-
rowców ciągników siodłowych, 
kierownik pobliskiego punktu 
skupu złomu. Grupa ta współ-
pracowała z zaufanymi właścicie-
lami punktów sprzedaży oraz ko-
misem maszyn rolniczych i cią-
gników. Odbiorcami byli zaopa-
trzeniowcy z SKR, RSP, PGR, a 
także punktów serwisowych GS – 
tzw. teren. Na czele tej grupy stał 
wspomniany we wcześniejszych 

odcinkach – Bolek.   
 
 Części zamienne do ciągni-
ków, akumulatory, opony i inne 
podzespoły były wywożone z Za-
kładu jako niepełnowartościowe – 
posiadające wady produkcyjne. 
Brakarze wystawiali na nie sfał-
szowane dokumenty o ich wa-
dach. Punkt skupu złomu wysta-
wiał fałszywe dokumenty przyję-
cia tego „złomu”. Serwis opon 
wystawiał fałszywe dokumenty 
przyjmując uszkodzone opony do 
utylizacji. 
 
 Tak więc, braki wyżej wy-
mienionych przedmiotów były 
legalizowane fałszywymi doku-
mentami. Jak przeważnie bywa w 
tego rodzaju działalności prze-
stępczej, ciągle było za mało ka-
sy. W związku z tym wymyślili, że 
można spróbować kraść ciągniki. 
Jak można to było zrealizować, a 
tak : 
 Linia montażo-

wa ciągników Ursus 
C 330 oraz C 360 
została objęta spe-
cjalną opieką przez 
członków grupy prze-
stępczej. Czekano 
tylko na zamówienie 
z terenu. Gdy takie 
się pojawiło – z linii 
montażowej zjeżdżał 
ciągnik, który wyma-
gał doposażenia lub 
wymiany akumulato-
ra uszkodzonego 
podczas montażu. W 
tym czasie brakarze 
kompletowali główne 
elementy produkcyj-
ne ciągnika, te które 
były ściśle ewiden-
cjonowane. Znako-
wali czerwoną farbą 
jako wadliwe. 
Ponieważ w Zakła-
dzie nadzór technicz-
ny był tylko z nazwy, 
to bałagan w ewiden-

cji części istniał i czuł się dobrze.  
 
 Jak ze słynnym majorem 
Jerzym byliśmy po zakończeniu 
sprawy na spotkaniu z dyrekto-
rem Zakładów Mechanicznych 
Ursus, to dowiedzieliśmy się, że 
kontrola przeprowadzona w Za-
kładzie, nie ujawniła żadnych 
braków wyprodukowanych cią-
gników. 
Zamówiony ciągnik zjechał z linii 
montażowej, ale w dalszym ciągu 

był na terenie Zakładu. Na tere-
nie Zakładu funkcjonowała duża 
stołówka pracownicza – Zakłady 
Mechaniczne Ursus zatrudniały 
około 13 000 pracowników. Raz 
w tygodniu na teren Zakładu 
wjeżdżał ciągnik siodłowy z na-
czepą – chłodnia typu Alka. W 
naczepie były artykuły żywnościo-
we niezbędne do przygotowania 
posiłków dla pracowników. Po 
rozładunku do naczepy wjeżdżał 
jeden lub dwa ciągniki i cały ze-
staw wyjeżdżał niekontrolowany z 
Zakładu. Tak to sprytnie prze-
stępcy rozwiązali wywóz produktu 
finalnego z ZM Ursus. 
 
 Na wspomnianym wcze-
śniej spotkaniu z dyrektorem, 
dowiedzieliśmy się od Komendan-
ta Zakładowej Straży Przemysło-
wej, jak to jego podwładni ujaw-
nili próbę wniesienia butelki wód-
ki w wydrążonym bochenku chle-

ba. Tak jak wszystko ma począ-
tek, to musi mieć i koniec. 
 
 Po zakończeniu śledztwa i 
sporządzeniu aktów oskarżenie 
Sądy skazały prawomocnymi wy-
rokami 20 osób – orzeczono kary 
od 3,5 roku do 8 lat oraz wysokie 
grzywny ( karę 8 lat otrzymał Bo-
lek). Grupa przestępcza swoim 
działaniem naraziła na ogromne 
straty ZM Ursus. Odzyskano 8 
skradzionych ciągników i kilkaset 

niesprzedanych części do nich. 
Na ławie oskarżonych nie było 
jednak naszego bohatera Franka. 
Zniknął jak kamfora. Ale w życiu 
tak bywa, że nie zawsze polowa-
nie jest do końca udane.  
 
P.S. 

Przerwaliśmy łańcuch pokarmo-
wy. Rolnik kupił upragniony cią-
gnik, do tego może pług, bronę, 
siewnik itd.. Zasiał, zebrał plony. 
Część przeznaczył na karmę dla 
zwierząt. Zwierzęta te przerabiano 
na produkty żywnościowe takie 
jak mięso, wędliny, które dostar-
czano m.in. do stołówek zakłado-
wych, także stołówki ZM Ursus. 
W ich miejsce ładowano ciągniki, 
które kupowali kolejni rolnicy. 
 

Wasz Pegowiec  
Wojciech Trzeciecki 

 

(Ciąg dalszy ze strony 37) 

Naturalny łańcuch pokarmowy 



-  39  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 6(146)2022 r. 

 

 

S 
ześć lat, tylko, minęło a ile zdarzeń ulotnych i w tym czasie się działo. Zebrać to, opisać potrafią ci 
którzy nie zamykają oczy, nie zatykają uszu i mają czym opisać owo „dzianie się” opisać - i wcale 
nie chodzi o „Parkera”, „Pelikana”, czy „Schneidera” wreszcie. 

Więcej w wywiadzie autora na następnej stronie. 
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W podtytule jest wyjaśnienie 
komu wytyka Pan demolowa-
nie, ale proszę powiedzieć cze-
go? 

 Książka to widziana okiem 

satyryka i publicysty subiektyw-
na, swoista  kronika ostatnich, 
od 1915 roku, lat rządów w na-
szym kraju, nazywanych Dojną 
Zmianą. Mimo, że „Demolka” jest 
lekka w formie, to  jest mocna w 
treści. Wszystkie utwory są opar-
te na faktach. Jest to swego ro-
dzaju dokument będący specy-
ficznym świadectwem demolowa-
nia w naszym kraju w ostatnich 
latach demokracji, praworządno-
ści, rozbudowywania nepotyzmu i 
hucpy. 
Zadedykowałem  książkę 
„Każdemu, komu zalazła za skórę 
Dojna Zmiana” 
 
Zauważyłem swoistość tej kro-
niki – felietony, ale i satyrycz-
ne wiersze oraz teksty piose-
nek… 

… Które, gdyby ktoś chciał za-
śpiewać, znajdzie podpowiedź pod 
tytułem każdej piosenki, na jaką 
popularną melodię może to zro-
bić. Wśród tych piosenek znajdu-

je się trawestacja znanej  z cza-
sów okupacji hitlerowskiej 
„Siekiera, motyka” , która w mo-
im nieprofesjonalnym wykonaniu 
miała w internecie niemal milion 
wyświetleń. 
 Satyryczne spojrzenie  na 
wszelkiego rodzaju na anomalie 
zaszczepili we mnie Mark Twain i 
Jarosław Haszek. Ich twórczość 
jest mi bardzo bliska i inspirująca 
od czasów mojej wczesnej młodo-
ści. Patrzę na wypaczenia poprzez 
pryzmat przez który oni postrze-
gali otaczającą ich rzeczywistość. 
 
Satyryczne wiersze i piosenki 
nie są częstym zjawiskiem w 
naszym życiu politycznym. 

 A przecież żart i śmiech są 
nie tylko groźną bronią i dosko-
nałym mechanizmem obronnym, 
ale i panaceum na wiele dolegli-
wości, w tym na frustrację ludzi, 
którzy nie mogą pogodzić się z 
tym, że kraj którego są obywate-
lami, został zarażony bakcylem 

bezprawia, zakłamania i dewasta-
cji. 
 Nasi politycy rzadko oka-
zują poczucie humoru w polemi-
kach z oponentami. A jest to me-

toda bardzo skuteczna. Na przy-
kład kiedy w USA Kennedy wal-
czył z Nixonem o fotel prezydenc-
ki,  pokonał Nixona właśnie po-
czuciem humoru. Nixon miał nad 
nim przewagę wiedzą i doświad-
czeniem, ale był zasadniczy, ma-
jestatyczny, sztywny. A Kennedy 
na wszystkie jego ataki, napastli-
we wypowiedzi  reagował uśmie-
chem, żartem. I zwyciężył. 
 Dowcip to niebezpieczna 
forma opozycji – napisał Ryszard 
Kapuściński w „Cesarzu”. Dobrze 
by było, żeby opozycja zakodowa-
ła sobie tę sentencję w pamięci. 
 
Mimo, że jak Pan mówi 
„Demolka” jest subiektywną, 
wybiórczą kroniką, to różno-
rodność poruszanych tematów 
jest duża. Niektóre z nich są 
powszechnie znane, inne tylko 
niewielu… 

 Począwszy od niesławnego 
„TKM” czyli „Teraz k… my!”; o 
znieważeniu Wojciecha Młynar-

skiego,; o policji ścigającej dwie 
„terrorystki” w wieku 12 i 13 lat, 
czy rozprawiającej się ze znaną 
„Babcią Kasią”; o rodzeniu się w 
naszym kraju specyficznego kali-
fatu;  o wyganianiu diabła z po-
mieszczeń sejmowych przejętych 
przez PiS po klubie Palikota;  o 
gnębieniu i protestach kobiet; o 
odwecie na dziennikarzach sej-
mowych pod pretekstem, że jeden 
z operatorów uderzył przypad-
kiem kamerą w głowę  najważ-
niejszego prezesa; o zacietrzewie-
niu marszałka Sejmu Kuchciń-
skiego, gdy poseł Szczerba, zwró-
cił się do niego Panie marszałku 
kochany; o pomocniku aptekarza, 
który bezlitośnie obnażył  na ja-
kich filarach stoi obecna władza; 
o tym jak zaciekli „stygmatorzy” 
walczyli ze stygmatyzacją; o po-
myleniu łańcucha pokarmowego 
z przewodem pokarmowym;  o 
płetwach bobra, których nie ma, 
uznanych jako znakomity afrody-
zjak; o trzech ochroniarzach w 

randze premierów… 
 Te i wiele  innych zdarzeń 
zostało poddanych w „Demolce” 
satyrycznej obróbce. 
 
Podnosi Pan też problem 
sprzeczności między tym co 
obecna ekipa rządząca głosi na 
użytek międzynarodowy, a tym 
jak postępuje w kraju. 

 Putin napadając na Ukrai-
nę zrobił jej wielki prezent. Kiedy 
Polacy sami z siebie, samorzutnie 
pospieszyli z pomocą Ukraińcom, 
dopiero wtedy niektórzy z rządzą-
cych połapali się, że mogą zbić na 
społecznym ruchu polityczny ka-
pitał i poprawić swój wizerunek. 
Ale ich wystąpienia na użytek 
zewnętrzny, ich płomienne spicze 
w obronie demokracji, wolności, 
poszanowaniu praw człowieka 
stoją w jaskrawej sprzeczności 
wobec praktyki jaką nadal stosu-
ją w kraju. Są jak doktor Jekyll i 
mister Hyde. 
  „Demolka”  pokazuje te 
sprzeczności i przestrzega, by nie 
dać się nabrać  na syreni śpiew i 
nie dopuścić do zdemolowania 
okrętu, którym w tym przypadku 
jest Polska. 
 
Nie obawia się Pan, że zostaną 
na Pana wylane wiadra pomyj, 
że zostanie Pan odsądzony od 
przysłowiowej czci i wiary. 

 Nie byłoby to pierwszy raz. 
U części moich rodaków prawda 
nie jest mile widziana.  Jestem 
przyzwyczajony. Wszelkie kalum-
nie i insynuacje spłyną po mnie, 
jak po przysłowiowej, za przepro-
szeniem, kaczce. Co prawda nie 
po każdej! Najważniejsze, że ja 
nie mam sobie nic do zarzucenia. 
Przedstawiłem okiem satyryka 
fakty, którym nie można zaprze-
czyć. 
 
 Zainteresowani książką mogą 
skontaktować się z autorem m.in: 
1 .  m a i l e m  –

 januszjast330@gmail.com  

 
2.Telefonicznie – 665-524-004 
 

Książka ma 152 strony. Cena 24 
zł + ew. przesyłka pocztą – 12 
zł niezależnie od ilości zamówio-
nych egzemplarzy. 
 
 

„DEMOLKA czyli brewerie i blamaże Dojnej Zmiany” 
Jeden z Czytelników  po przeczytaniu „Demolki” napisał do mnie, 
że wnosi ona więcej do obnażania, i to w lekkiej formie, niecności 
obecnej władzy, niż „tysiące opozycyjnych banerów, plakatów i 
wystąpień przywódców opozycji”. 

Janusz Maciej Jastrzębski 

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEyEgovMElPRVAqVEBUQwcEVQsFGh9KBQkOSF9BQUR1EQcBXAceAV0DVUJVYEZKVhkyKkxLTFkyNzIXeFpCdBM%2FHgUzLx1GS057VUFBUXcRByI%3D
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W 
i e m ,  ź l e  c z y n i ę 
(oglądając pislamską 
telekurwizję). Jednako-

woż nie mogę oprzeć się, już 
o d  d a w n a  u z n a w a n e m u 
za kultowy serialowi „Ranczo”. 
Kto z Państwa nie oglądał ani 
jednego odcinka, nie uśmiechnął 
się uczestnicząc w dialogach by-
walców unijnej ławeczki raczą-
cych się winkiem typu mamrot 
lub wyborczym piwkiem o uroczej 

n a z w i e  K o z i o ł – M o c n y , 
niech pierwszy rzuci kamieniem. 
We mnie, fankę tegoż. 
 
Słów kilka o tej produkcji.  

(Większość informacji zaczerpnę-
łam z Wikipedii.) 
Losy bohaterów to typowy obraz 
zmieniającej się potransformacyj-
nej rzeczywistości społeczno poli-
t y c z n e j  i  g o s p o d a r c z e j 
na polskowolskiej wsi. Ewolucja 
kulturowa trafia pod strzechy 
po to, by zmienić czyjąś perspek-
tywę. Na przykład z zaściankowej 
na l ibera lno europejską. 
Z peerelowskiej na quasi demo-
kratyczną. A wszystko to dzieje 
się za sprawą Amerykanki pol-
skiego pochodzenia (I lona 
Ostrowska), która przywiozła 
n a  w s i o w e  p o g r a n i c z e 
z Białorusią, (no, niech będzie, 
że zadupie i obecna przeddrucie 
ortodoksyjnego chrześcijaństwa), 
nie tylko „twarde” pieniądze, 
ale przede wszystkim kulturę. 

Inność. Świat. Oraz, co istotne, 
wzn iec i ł a  c i ep ł y  p łomyk 
na kaganku oświaty. Al-
bo zaniosła tamże taki nowomod-
n y  k r u ż g a n e k  o ś w i a t y , 
co prawdopodobne, zważywszy 
na rozwój niektórych wątków fil-
mowych. 
 
„Ranczo” powstało w latach 2006 
– 2016. Dodam uprzejmie, 
że za starego porządku. Serial 

miał premierę 5 marca 2006 r. 
na antenie TVP1. Do roku 2016 
powstało 10 sezonów (130 odcin-
ków, każdy po 45 minut). 
 
Reżyseria: Wojciech Adamczyk 
(„Dziewczyny ze Lwowa”, „Tata, 
a  Ma rc in  pow i ed z ia ł…” , 
„Ekspedycja” i in. w tym Teatr 
Telewizji). Scenariusz: Jerzy 
Niemczyk i Robert Brutter 
(właściwie Andrzej Grembowicz). 
Autorem zdjęć do „Rancza” jest 
Włodzimierz Głodek. 
 
W 2007 roku powstał kinowy film 
„Ranczo Wilkowyje”. Zrobiony 
przez tych samych twórców 
(reżysera, scenarzystów, aktorów 
itp.), wykorzystujący pewne wątki 
serialu. 
 
Część zdjęć do „Rancza” kręcono 
we wsi Jeruzal w pow. mińskim 
(woj. mazowieckie), która dzięki 
serialowi stała się atrakcyjna dla 
turystów. Dodatkowy bonus, tym 

razem iście komercyjny. Tu stoi 
kościół księdza Kozioła (Cezary 
Żak), plebania, na której rządzi 
Michałowa (Marta Lipińska) 
oraz sklep Więcławskiej (Dorota 
Chotecka) ze słynną przed nim 
ławeczką ozdobioną dwunastoma 
unijnymi gwiazdkami. 

 
Odcinek 115 serialu, emitowany 
24 maja 2015 roku (w dniu wybo-
rów prezydenckich) zawierał wąt-
ki związane z wyborami nowego 
wójta Wilkowyj (serialowa gmina 
wiejska), w których sekretarz 
tej gminy Fabian Duda (Piotr Li-
g i e n z a ) ,  k o n k u r o w a ł 
z Więcławską. Kampania wybor-
cza godna niejednego polityczne-
go celebryty. W jednej ze scen 
pojawił się baner z napisem 
„Głosuj na Dudę!”, co stało się 
powodem autentycznych skarg 
do Państwowej Komisji Wybor-
czej, dotyczących złamania ciszy 
wyborczej. Skądinąd ten serialo-
wy wątek był genialny. 
 
Na uwagę zasługuje postać kreo-
wana przez Artura Barcisia 
(Czerepach), Cezarego Żaka (wójt 
i ksiądz), Wiolę Arlak (wójtowa) i, 
oczywiście, Ilonę Ostrowską 
(Lucy) oraz Pawła Królikowskiego 
(Kusy). Świetnych ról aktorskich 

jest tam więcej 
 
Dlaczego nawiązuję do „Rancza”? 
Przede wszystkim z żalu wielkie-
go, że w mojej (i innych) księgarni 
pustki. Ludzie przestali kupować 
książki, czytać, dyskutować 
o  l i t e r a t u r z e .  C h o d z ę 
ci ja do tej mojej odnowionej wro-
cławskiej księgarni w jednym DH, 
rozmawiam z paniami księgarka-
mi i … niemal płaczę. Postoję, 
poprzechadzam się między półka-
mi po brzegi napchanymi nowo-
ściami, wznowieniami, albumami 
i książkami przecenionymi pro-
mocyjnie. Czytam, oglądam, foto-
grafuję książkowe blurby. 
 
Współczuję księgarzom zmusza-
nym do zamykania interesu. 
Współczuję piszącym, któ-
r y c h  p o w i e ś c i  z a l e g a j ą 
na półkach. Ledwie przędącym 
wydawcom. 
 

(Ciąg dalszy na stronie 42) 

Widziałam, raczej już dawno film 

Etos parobka 
Aneta Wybieralska: Etos parobka – Studio Opinii 

 Ławeczka w Jeruzalu. Ważny mebel w serialu „Ranczo”.  

https://www.wikiwand.com/pl/Ranczo_(serial_telewizyjny)
https://studioopinii.pl/archiwa/221640
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Nigdy nie przypuszczałam, 
że w moich rozmyślaniach 
o polskim czytelnictwie, dokład-
niej o jego marnym stanie, 
o naszej edukacyjnej beznadziei 
i zdemolowanej kulturze pojawi 
się … Gombrowicz. Witold. Zmar-
ły w 1969 roku polski pisarz 
i dramaturg. A to, niczym grom 
z jasnego nieba, trafił mnie nie-
wie le  znaczący epizodzik 
z „Rancza” właśnie. 

 
Jak? 

 Na kultowej ławeczce 
pod sklepem zasiadł gościnnie 
miejscowy intelektualista – nau-
czyciel, dziennikarz i późniejszy 
literat. (Jacek Kawalec). Ławecz-
kowicze poczęstowali go swoim 
winem marki wino. 
 
Potem leciało tak: 
 – Mamrot mózg zajął mu. 
Normalnie nieczynny zrobił się. 
Tak to jest, jak kto wprawy 
nie ma. – (Hadziuk / Bogdan Ka-
lus) 
 – Głowa jego osłabiona 
jest. Od czytania książek poloni-
stycznych. – (Japycz / Franciszek 
Pieczka) 
 – No. Ja, to wystarczy, 
że czasem byle instrukcję prze-
czytam, i od razu mnie głowa 

boli. – (Pietrek / Piotr Pregowski) 
 – Parobek … – (Profesor – 
literat) 
 – Do mnie tak? Że niby 

ja??? – (Pietrek) 
 – (Parobek)… zabił sztukę. 
Gombrowicz trafnie przewidział 
w Ferdydurke,  zwłaszcza 
w Operetce, całkowite odwrócenie 
dominanty estetycznej w kulturze 
światowej… 
–  […] Nie słyszysz, że bredzi 
od rzeczy? – (Hadziuk do Pietrka) 
 – Gwałtowny wzrost zna-
c z e n i a  p o l i t y c z n e g o 
i ekonomicznego niższych warstw 
spowodował rozwój form przeka-
zu, z definicji plebejskich, takich 
jak radio, zwłaszcza telewizja. 
Co spowodowało całkowitą domi-
nację etosu parobka w kulturze 
i zepchnęło sztukę na margines. 
A ostatecznym przypieczętowa-
niem tego stanu rzeczy było wy-
nalezienie Internetu, który zatarł 
granice między twórcą a odbiorcą, 
wytwarzając fałszywe z gruntu 
przekonanie, że twórca może być 
każdy… albo nikt? – (Profesor –
literat). 
 

Może przypomnę pokrótce, 
o co chodzi w tym „Ferdydurke”. 
W kultowym utworze literackim, 
łamiącym kanon powieści, zbioru 
nowel lub opowiadań. 
 
Cytuję za serwisem Kulturalna 
Polska:  

T 
r z y d z i e s t o l e t n i  p i -
sarz Józio, mimo swojego 
wieku, ciągle czuje się 

„niewypierzonym chłystkiem”. 
Józio zmaga się z systemem. 

Nie może myśleć, musi powtarzać 
formułki. Schematy i bezmyślność 
pokazuje profesor Bladaczka. 
Na lekcji polskiego każe bez celu 
powtarzać słowa: „Słowacki wiel-
kim poetą był”. Łacina wygląda 
podobnie. Klasie zaczęła grozić 
„powszechna niemożność”. Ucz-
niowie dzielą się na „chłopaków” 
i „chłopięta”. „Chłopięta” podpo-
rządkowują się szkole. Ich przy-
wódcą jest Pylaszczkiewicz 
(Syfon). 
 „Chłopaki” buntują się 
p o d  wo d z ą  M i ę t a l s k i e go 
( M i ę t u s a ) .  P o j e d y n e k 
na miny kończy się uświadamia-
niem („gwałtem przez uszy”) Syfo-
na przez Miętusa. 
 Pojawia się dygresja. Pi-
sarz mówi o tworzeniu dzieła 
i jego odbiorze. Rozważa problem 
formy, czy my ją stwarzamy, 
czy ona stwarza nas. Rozpoczyna 
się opowiadanie Filidor dzieckiem 
podszyty. Opowieść kończy się 
opinią, iż wszystko podszyte jest 

dzieckiem.  Druga dygresja. Autor 
mówi o złej formie i cierpieniach 
t w ó r c y .  W s p o m i n a 
o oczekiwaniach wobec literatu-
ry. Okazuje się, że nie ma ucieczki 
od formy, „jak tylko w inną gębę”. 
 
I tak kończy się powieść: „Koniec 
i bomba. A kto czytał, ten trąba!” 
 
Dokładnie tak się stało 
w Wolsce. Parobek zabił sztu-
kę… 
 

Parobek kształtuje wszystkie 
dziedziny życia. Zarabia więcej 
niż „wykształciuch”. Więcej niż 
nauczyciel, intelektualista, twór-
ca sztuki. Jeździ lepszymi samo-
chodami,  fo togra fu je  s ię 
pod bardziej egzotyczną palmą, 
pije najdroższe markowe alkohole 
doprawiane popartowymi oranża-
dami. Parobek ma posłuch. 
Im głośniej krzyczy, tym posłuch 
jest większy. Kupuje sobie władzę 
za dwa mamroty i obietnicę eldo-

rado. Rządzi ludźmi, zdobywa 
laury, zaszczyty, stanowiska rzą-
dowe i samorządowe. Dyktuje 
warunki. Nie czyta książek, gazet, 
tekstów pięćset plus (znaków). 
Ból egzystencjalny sprawia 
mu napisanie krótkiego ogłosze-
nia parafialnego. Nie pobiera na-
uk, na swoje podobieństwo demo-
luje każdą z dziedzin życia pu-
b l i c z n e g o .  K o r z y s t a 
z nowoczesnych technologii, 
bo to one „myślą” za niego. Rea-

guje nie na słowo pisane, tyl-
ko na kolorowe obrazki. Najwięk-
szy ból głowy przychodzi, 
gdy przyjdzie mu pomyśleć 
i podjąć proces zwany analizą. 
Czyli zanika u niego ludzka funk-
cja myślenia. 
 
N o  a l e  w ł a ś c i w i e , 
po co ma to robić? Myśleć, zada-
wać sobie ból?  Przecież 
w tej rzeczywistości inny były 
parobek, teraz KTOŚ (VIP, cele-
bryta, prezes, minister, etc., etc.) 
ma się całkiem dobrze i myśli 
za niego. 
 
Na co mi więc to myślenie, zma-
ganie się z systemem, tworzenie 
literatury, uwielbienie sztuki wi-
zualnej oraz czytanie książek?  
 
Na nic. Parobek rządzi. I już. 
 
A ja oglądam „Ranczo”. 
 

Aneta Wybieralska 

31.05.2022 

(Ciąg dalszy ze strony 41) 

https://klp.pl/
https://klp.pl/
https://studioopinii.pl/tag/aneta-wybieralska
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Dyńka 

Co do chłopaków z sekcji instala-
cyjnej, to ich charakterystykę 
rozpocznę od pana dość szczegól-
nie uwiecznionego na środku ta-
blicy ogłoszeń. Dla jasności do-
dam, że ową tablicą dysponowali 
tylko koledzy z opisywanej wyżej 
sekcji. W oczy rzucała się impo-
nującej wielkości dynia. Prawdzi-
wa, naturalna, może nieco podsu-
szona, odbarwiona i deczko zaku-
rzona. Kolega nazywał się ładnie, 
po polsku, zupełnie nie dyniowo. 
Nosił niebrzydkie męskie imię z 
literką „r” w środku, ale jego ulu-

bionymi powiedzonkami były: 
 – Ty, koleś, walnąć cię w 
dyńkę? Dostałeś kiedyś młotkiem 
w dyńkę? Ten gość to dopiero ma 
popierdolone w dyńce! 
 
Nadmienię uprzejmie, że ja na 
własne uszy nie słyszałam, żeby 
jakaś kobieta miała z jej dyńką 
coś nie halo. Może kolega nie był 
najbłyskotliwszą i najbardziej 
taktowną osobą w wydziale, jed-
nakowoż przy koleżankach kobie-
tach hamował się nieco i zważał 
na słowa. Rynsztokowe kalumnie 
kierował w stronę panów, a jeśli 
takowe wypsnęły mu się w więk-
szym mieszanym gronie, przepra-
szał zażenowany. I zawsze z ząb-
kami na wierzchu. 
 
No to od razu po przyjęciu do 
pracy w naszym wydziale został 
okrzyknięty Dyńką. Któryś z in-
stalatorów przyniósł małą zgrab-
ną dynię i przytwierdził na pocze-
snym miejscu tablicy ogłoszeń. 

Pod tą ksywką kolega znany był 
także poza wydziałem, u wielu 
współpracujących z nami naczel-
ników, nawet u samego komen-
danta Bartoszewskiego. 
Dyńka, gdy miał dobry nastrój i 

nic nie leżało mu na wątrobie, 
chodził uśmiechnięty od ucha do 
ucha. Co prawda równie często 
się wkurzał, przeklinał jak szewc, 
i od razu chciał wszystkich walić 
w dyńkę, ale kumpel był z niego 
przyzwoity. Nie dał się nie lubić. 
 
Specjalizował się w skomplikowa-
nych, misternych robótkach bu-

dowlanych. I to właśnie na nim 
spoczywał obowiązek zapewnienia 
w tym sekcyjnym szwajcarskim 
zegarku prawidłowego funkcjono-
wania sektora budowlanego, 
zwłaszcza murarki, tynkarki, be-
toniarki. I stolarki budowlanej. 
 
Jak ja im zawiściłam tej tablicy! 
Poniekąd także możliwości bez-
karnego wieszania i jawnego, pu-
blicznego obśmiewania dyńki. 
Albo przyszpilania partyjnych 
kacyków. Lokalnych VIP-ów. W 
moim pokoju mogłam powiesić co 
najwyżej swój zimowy paltocik. 
Na odrapanym wieszaku. Wiesza-
nie i stawianie czegokolwiek inne-
go, prywatnego i charakterystycz-
nego, wreszcie ładnego oraz zdob-
nego nie było mile widziane. A 
najchętniej powiesiłabym na 
środku ściany jebutną metalową 
sprężynę (gadżet made in wro-
cławski Hutmen). Wisiałaby nad 
obrzydliwą olejną lamperią, koiła 
moje serce i moją duszę. Przy-

spieszała gojenie służbowych ra-
nek. Co najistotniejsze, ścienna 
ozdoba służyłaby mi jako specy-
ficzny quasi-ołtarzyk, memento 
mojej pierwszej pokojowej współ-
pracownicy – nauczycielki i men-
torki. 
 

Julek 
To był bardzo sympatyczny gość, 
tak zwany dusza człowiek. 
Po jakimś czasie wspólnej pracy 

okazał mi coś na kształt ojcow-
skiej sympatii. Nie on jeden zresz-
tą. Na pierwszy rzut oka mógł 
uchodzić za trochę gburowatego i 
zasadniczego. Nieufnego wobec 
obcych. Chyba podobnie jak ja 
zyskiwał przy bliższym poznaniu. 
 
Specjalista od zamków i kluczy. 
Etatowy nadworny włamywacz i 

kasiarz. Pod jego opiekuńcze 
skrzydełka trafił Marcin, i to przy 
nim właśnie mój kolega z dzieciń-
stwa nabywał fachowych szlifów. 
 
Przy pierwszej nadarzającej się 
okazji i po wydziałowym okresie 
próbnym Marcin dostał nowe za-
dania, wpisujące się w rozwijają-
ce się w tym czasie nowoczesne 
trendy techniczne oraz technicz-
no-informatyczne. Pozwalały mu 
na to zarówno politechniczne wy-
kształcenie, jak i pozazawodowe 
zainteresowania. Julek zaś został 
przy swoich starych obowiązkach 
i zadaniach, których metody stale 
doskonalił. 
 
Początkowo Julek także mniemał, 
że mnie i jego podopiecznego 
Marcina łączy coś więcej niż tylko 
wspomnienia z dzieciństwa, za-
kumplowani rodzice, paru resor-
towych kolegów, pogaduchy o 
literaturze, polityce i o gatunkach 
kawy. Był święcie przekonany, że 

przede wszystkim łączy nas seks. 
A kawę pijaliśmy często. Razem, 
u nich w pokoju. Gdy przychodzi-
łam, Julek robił dziwne uwagi, 
przytyki, coś sugerował. Stale 
pytał, czy może chcemy zostać 
sami. 
 – A nie chce się pan napić 
z nami kawy? – pytałam nie-
zmiennie. – Czy mam ją pić na 
korytarzu? A może przeszka-
dzam? 

(Ciąg dalszy na stronie 44) 

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

Cześć Waszej Pamięci!!! 
Autorka 

Odcinek 9 

Aneta Wybieralska 
 

TAJNE BLIZNY 
o czym milczę od lat 

(Tom 2) Genesis 
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 – Nie, nie, skąd. Tylko my-
ślałem, że to ja wam przeszka-
dzam. 
 – W zasadzie czemu nie? 
Możemy zostać sami – śmiał się 
Marcin. – Wyżłopię też twoją ka-
wę. I ukradkiem wyżrę twój cu-
kier. 
 
Po paru tygodniach wszyscy troje 
przywykliśmy do swojego towa-
rzystwa. Ja do Julkowych uwag, 

Marcin do damskich zapachów 
moich wód toaletowych, Julek 
natomiast do moich towarzyskich 
potrzeb. Wreszcie dotarło do nie-
go, o co mi chodzi. To znaczy zro-
zumiał przymus opuszczania sie-
dziby mojej sekcji oraz, co oczywi-
ste, wyrywania się na trochę z 
toksycznych objęć pani porucznik 
Gwiazdy. No i że w doborowym 
towarzystwie wszystko smakuje 
lepiej. Nawet pospolita kawa „po 
turecku”. 
( 
Jako wiekowa i doświadczona 
kobieta nadmieniam uprzejmie, 
że urzędnicza kawa parzona „po 
turecku” made in Poland niczym 
nie przypominała tej kultowej 
prawdziwej, aromatycznej, z tu-
reckiego metalowego tygielka. 
Pijanej w Turcji, Bułgarii, Grecji, 
Afryce Północnej i innych krajach 
bałkańskich. To była prosto pa-
rzona mielona kawa, zalewana 
wrzątkiem. I pijało się ją ze szkla-
nek lub z kubków. Wiele osób 

pija taką kawkę do dzisiaj. Ot, 
siła przyzwyczajenia, smaki mło-
dości albo zwykłe lenistwo. Nasy-
pać, zalać, zamieszać, wypić). 
 
Gdy poznaliśmy się na tyle, by 
Julek trochę mnie polubił, prze-
konał się do mnie i stwierdził, że 
może nawet okazjonalnie warto 
mi zaufać, wzorem innych insta-
latorów opowiadał anegdotki. Z 
życia wydziałowych celebrytów i 
innych gwiazd. Wschodzących i 
zachodzących. Także trochę o 
sobie, o pasji zbierania grzybów, 
czynnego udziału w firmowych 
imprezach i świętach. Nazbierało 
się tego trochę, ponieważ Julek 
był jednym ze starszych i bardziej 
okrzepłych pracowników „T”. Z 
niejednego milicyjno-esbeckiego 
pieca chleb jadł. Dużo widział, 
jeszcze więcej słyszał, a jeśli w 
ogóle coś mówił, to tylko osobni-
kom zaufanym. Nie paplał głupot 
na prawo i lewo, komu popadło. 
Jak parę moich wydziałowych 

koleżanek. Dyskrecja to było jego 
drugie imię. 
 
Za kołnierz nie wylewał. Fakt. 
Hołdował jednej z koronnych 
mundurowych zasad, że kto nie 
pije, ten kabluje. Dlatego też dużą 
wódkę starał się pić jedynie z 
ludźmi, którym ufał i wśród któ-
rych mógł sobie pozwolić na 
szczere zwierzenia. 
 
W gmachu zasłynął między inny-

mi ze swojej namiętności do im-
prezowania w restauracji resorto-
wego hotelu Savoy, o czym dowie-
działam się nawet nie od wydzia-
łowych plotkar ani z second-
hendu, ale bezpośrednio od nie-
go. Na jednej ze śródpracowych 
kaw w ich pokoju pochwalił się, 
że czasem lubi się relaksować we 
wrocławskich knajpach. Po cięż-
kiej, niezmiernie stresującej, wy-
czerpującej służbie. Odreagowy-
wał tam także codzienne zmęcze-
nie oraz stres. Z tym założeniem, 
że nie odreagowywał codziennie, 
tylko okazjonalnie. 
 
Wychodził z roboty w „fabryce” i 
szedł na dużą wódkę. Optymalnie 
w towarzystwie kilku kolegów z 
formacji. Albo tylko z naszej sek-
cji instalacyjnej. W rzeczonej re-
stauracji Savoy było tym bardziej 
swojsko, że gliniarsko-esbecka 
wiara właśnie tam kierowała 
pierwsze kroki. I ostatnie. Knajpa 
znajdowała się bardzo blisko ko-

mendy, miała dobre połączenia 
tramwajami z resztą świata, a na 
postoju przed owym przybytkiem 
resortowej rozpusty stwierdzono 
dostatek taksówek. Z dużym 
prawdopodobieństwem można 
było natknąć się codziennie na 
bliższych albo dalszych znajo-
mych. Po prostu było z kim się 
napić. 
 
Znając swoje upodobanie do moc-
nych trunków oraz do płci prze-
ciwnej, jak też okazjonalne skłon-
ności do niewierności małżeń-
skiej, Julek wchodził do lokalu i 
zaraz, jeszcze przed konsumpcją, 
wybierał sobie najpaskudniejszą 
niewiastę, jaka tam aktualnie 
gościła. Nie z charakteru paskud-
ną, tylko z urody. Czyli facet na-
mierzał paszteta, poczwarę, me-
gierę, obrzydlistwo. Piękność jed-
nej nocy listopadowej. Jak zwał, 
tak zwał. Wiek oraz proweniencja 
tymczasowej wybranki nie były 
istotne. Mogła to być nawet leci-

wa kelnerka lub chroma babcia 
klozetowa. Panienka nieciężkich 
obyczajów akurat stacjonująca 
przy barowej ladzie. Towarzyszka 
innego gościa restauracji. Nie-
rzadko koleżanka z pracy, bo i 
takie się zdarzały. 
 
Gdy uprzednio namierzona pani 
zaczynała się podobać koledze 
Julkowi, to znaczy z pięknej ina-
czej przeistaczała się w piękną, 
do tego nad wyraz powabną, a 

nawet seksowną, kolega zwijał 
dzidę. Płacił za konsumpcję, na-
wet cudzą, nie szczędził napiw-
ków, zaraz potem kulturalnie da-
wał w długą. Najczęściej po an-
gielsku. Z przybytku gliniarskiej 
rozpusty udawał się prosto do 
domu. Czym i jak się dało. Nawet 
piechotą, na azymut. Ażeby prze-
wietrzyć nieco oszołomioną łepe-
tynę. 
 
Spieszył do własnej żony, do wła-
snego łóżeczka. 
 
Kolega z bratniej sekcji wiedział, 
że dla niego impreza powinna się 
rychło skończyć. Ba, on musi 
przerwać bal, i to radykalnie. 
No, może nie tyle wiedział, ile jak-
by atawistycznie to czuł, ponie-
waż miał zakodowane. 
 
Najważniejsze, że mechanizm 
działał, Julek uniknął bowiem 
tym samym kilku problematycz-
nych sytuacji, komplikujących 

żywot zdarzeń, tudzież kłopotów. 
Towarzyskich, jak też rodzinnych. 

* 
Wśród opowieści było też małe co 
nieco o mojej ulubionej koleżance 
Stefie. 

 
Julek pojechał kiedyś na szkole-
nie specjalistyczne do Warszawy. 
Doszkalał się w dziedzinie mecha-
noskopii. Na rynku akurat poja-
wiły się nowe, zachodnie, paten-
towe zamki, za tymi nowe sposo-
by na ich utajnione otwieranie. W 
kilkudniowym spotkaniu robo-
czym uczestniczyły razem z nim 
milicyjne i esbeckie fachury z 
całego kraju, wśród których nie 
było ani jednej kobiety. Typowo 
męski fach. Wiadomo. Po części 
siłowy, po części bardzo precyzyj-
ny i wymagający skupienia. Jak u 
wojskowego sapera. 
 
Posiłki jadali w kantynie stolicz-
nej szkoły oficerskiej. Oczywiście 
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także resortowej. 
 
(Dokładnie tej, w której kilka lat 
później przyszło mi składać egza-
miny i uzyskać stopień podpo-
rucznika resortu spraw we-
wnętrznych). 
 
Stojąc z kolegami w długaśnym 
ogonku do kolacyjnej wyżery, po-
nieważ na stołówce jadało kilka-
set osób naraz, Julo zaobserwo-

wał kątem oka, że w jego kierun-
ku biegnie pędem rozemocjono-
wana Stefa. Nasza. Wrocławska. 
Z rozdziawioną buzią, szeroko 
rozpostartymi ramionami, rozwia-
nymi połami sweterka i zupełnie 
nie rozwianym, bo krótkim wło-
sem, krzyczała do niego po imie-
niu, jakby zamierzała rzucić się 
na niego zaraz i niemal doprowa-
dzić do publicznego aktu płciowe-
go. 
 – Julek! Juleczek! Hi, hi. 
Jak ja się za tobą stęskniłam! 
 
Julek zdębiał. Nie mieszkając, 
naprędce wymyślił plan ewakua-
cji. Odwrócił się na pięcie, chwy-
cił za brzuch, niedbale rzucił w 
kierunku kolegów, że pilnie musi 
wyskoczyć do kibla, i żeby zajęli 
mu miejsce. Po czym spiesznie 
wyszedł z sali. Na dobrą sprawę 
po prostu bezczelnie stamtąd na-
wiał. 
 
To dosyć naturalne, że Stefa tak-

że na moment zdębiała. Doszedł-
szy do wniosku, że Julek nie zau-
ważył w ludzkim tłumie, a też 
zapewne nie słyszał jej zachęcają-
cej tyrady, postanowiła zapolować 
na kolegę nieco później. No bo 
przecież w stolicy spotkała zioma-
la, kumpla z komendy, ba, nawet 
najlepszego przyjaciela z wydzia-
łu. 
 
Stefę zauważyli jednak branżowi 
towarzysze Julka. Mało tego, 
przyjrzeli się jej bardzo dokładnie. 
Zlustrowali od stóp do głów. Oce-
nili zjawisko. Zaraz przepytali 
Julka na okoliczność znajomości 
z kobietą, przy tym nie szczędzili 
epitetów dość jednoznacznie 
określających wątpliwe przymioty 
aktualnej aparycji tejże. 
 – Ty, Julek, ale ty masz 
piękne koleżanki! 
 – U nas takich nie ma! Po-
życzysz? Będziemy ją pokazywać 
w ramach szkolenia. Od razu bar-
dziej spodobają nam się nasze. 

 – Ty, skąd ją znasz? Jest z 
Wrocławia? Pracuje z tobą? Jako 
kto? 
 
W końcu, żeby koledzy wreszcie 
się od niego odczepili, Julek mu-
siał jakoś zareagować i coś odpo-
wiedzieć. 
 – Co wy, chłopaki, dajcie 
już spokój. Nie znam tej baby. W 
życiu nie widziałem jej na oczy. 
Coś jej się chyba pomyliło! 
 – Ty, nie ściemniaj, bo wo-

łała do ciebie per Juleczku. Mu-
sisz ją znać. 
 – Nie… Nie wydaje mi się. 
No, być może spotkałem ja na 
jakichś wczasach… 
 
Przy nas natomiast, to znaczy w 
przytomności Marcina i mnie, 
Julek pozwolił sobie na komen-
tarz trochę inny. Uczynił to z wła-
ściwą sobie przyjacielską szczero-
ścią. 
 – Sami pomyślcie. A co 
miałem im powiedzieć? Że to mo-
ja koleżanka z wydziału? Nie 
przeszłoby mi to przez gardło. 
Poza tym chyba spaliłbym się ze 
wstydu, a oni wszyscy nabijaliby 
się ze mnie do końca życia. – Po-
tem popatrzył się na mnie. – 
Szkoda, że ciebie tam wtedy nie 
było. Takiej firmowej kumpeli jak 
ty zazdrościliby mi na sto pro-
cent. Też do końca życia. 
Chyba dostałam komplement. Co 
do Gwiazdy, to zrobiło mi się głu-
pio. Jakoś tak … 

 

Duduś 

Duduś to najcudowniejszy gość, z 
jakim przyszło mi pracować. W 
ogóle, nie tylko w służbie i w wy-
dziale techniki operacyjnej. 

 
Niespotykanie fantastyczny czło-
wiek. Przedobry, przeserdeczny. 
Nie bardzo wiem, czym zasłuży-
łam sobie na przychylność Dudu-
sia, ale widocznie przypominałam 
mu kogoś miłego, albo też posta-
nowił obdarzyć mnie olbrzymim 
kredytem zaufania. Wbrew temu, 
co o mnie mówiono, na przekór 
wrednym plotom, donosom, w 
poprzek konwencjonalnym wy-
działowym trendom. 
 
Szczerze powiedziawszy, to jego 
szczery uśmiech, miłe spojrzenie 
– jakby czułe ojcowskie, trzymały 
mnie przy życiu. A służba, nielek-
ka przecież, i służbowo-
towarzyski stres łagodniały w 
ciepłej obecności Dudusia. Powo-

dowały, że moja codzienna robota 
stawała się znośniejsza. Zwłasz-
cza wtedy, gdy przyszło mi samo-
dzielnie dyżurować na CPO. 
 
Nawet teraz, po latach, pomimo 
nie najlepszej kondycji zdrowot-
nej, dręczących go przykrych cho-
rób i dysfunkcji, sytuacji mate-
rialnej nie do pozazdroszczenia, 
jak też, niestety, już podeszłego 
wieku, Duduś łagodzi moje oby-
czaje oraz balsamuje moje skoła-

tane serce. Przypomina mi o zda-
rzeniach i ludziach, z którymi 
służyliśmy oboje. Komentuje 
wszystko szalenie celnie, wyciąga 
prawidłowe wnioski. Jest człowie-
kiem nie tylko bardzo doświad-
czonym (zawodowo oraz życiowo), 
ale także mądrym, inteligentnym 
i oczytanym. Dodam, że jak rzad-
ko kto z tamtej technicznej ekipy. 
 
Poniekąd Duduś kojarzy mi się z 
jednym z moich krewnych, który 
mógłby wygrać niejeden ambitny 
teleturniej: Wielką grę, Miliard w 
rozumie albo Jednego z dziesię-
ciu. Gdyby tylko chciał i odważył 
się wystąpić publicznie. 
 
Chyba głównie dzięki jego wspa-
niałej osobowości, doświadczeniu 
i charakterowi, sekcja dolnoślą-
skich instalatorów była taka fan-
tastyczna, zwarta i skonsolidowa-
na. Teraz powiedziałoby się: zaje-
bista. Potwierdzam. Była. I do-
dam, że to Duduś nadal jest zaje-

bisty. I był wtedy. 
 
Początkowo sądziłam, że to on 
kierownikuje tej najważniejszej 
drużynie. Jego opinia była decy-
dująca. Jego zdanie liczyło się 
najbardziej. Powszechnie ceniono 
jego wiedzę i doświadczenie, także 
intuicję oraz wyważoną ostroż-
ność. Tak potrzebne w ich cięż-
kiej pracy. Wręcz niezbędne! 
 
To był fachura w każdym calu. 
Już teraz takich nie produkują. 
Absolutny (ten fachura), ceniony 
przez wszystkich, którzy mieli z 
nim do czynienia. Dość powie-
dzieć, że bez Dudusia nie mogła 
się odbyć żadna narada robocza 
poświęcona sprawom techniczno-
operacyjnym. Nierzadko zapra-
szano z naszego wydziału tylko 
tego specjalistę, a pomijano prze-
łożonych, w tym naczelnika Ma-
ziarza. Wtedy Dudusiowi było 
niezręcznie. Czuł się głupio. 
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Nic dziwnego. Jest niezwykle 
skromnym facetem. 
 
Duduś nosi imię niemiecko-
śląskie: Rajmund. Pochodzi z Wo-
łynia, gdzie urodził się podczas 
okupacji hitlerowskiej w polskiej 
rodzinie. Nietypowe imię zawdzię-
cza niemieckiemu lekarzowi woj-
skowemu, który praktycznie ura-
tował mu życie krótko po urodze-
niu. 

 
Skąd zatem wziął się Duduś? 
Pytałam. Mama tak na niego mó-
wiła. I tak mu już zostało. 
 
Z zawodu łącznościowiec. I z pa-
sji. Z powołania, z krwi i kości. 
Położył, rozłożył i przeciągnął set-
ki kilometrów kabli telefonicz-
nych. Zainstalował kilkanaście, 
jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy róż-
nego typu instalacji podsłucho-
wych. Tylko on orientował się tak 
naprawdę, z czym się je kotłowa-
ninę kabli pod gmachem naszego 
WUSW. W swoim fachu przeszko-
lił kilkudziesięciu następców. I na 
własnym łonie wyhodował liczne 
grono wspaniałych kolegów (oraz 
kilku mniej wspaniałych). 
 
Z Dudusiem widywałam się naj-
częściej przy okazji moich samo-
dzielnych popołudniowych i wie-
czorowo-nocnych dyżurów na 
sekcyjnym CPO. 
 

Zanim jednak zajrzał do mnie po 
raz pierwszy, aby się przywitać, 
szarmancko uścisnąć mi łapkę, 
zamienić słówko o pogodzie, za-
pytać o sprawy służbowe, za-
dzwonił. Upewniał się, kto dyżu-
ruje. 
 
Nasza znajomość zaczęła się 
standardowo. 
 – Tchórzewski Rajmund. Z 
kim mam przyjemność? Bo po 
głosie nie poznaję… 
W słuchawce usłyszałam ciepły, 
miękki głos. Przyjazny. 
 – Agnieszka Wallicht-
Chmielewska. Nowy nabytek wy-
działu – przedstawiłam się, zapo-
dając uprzejmie gwoli wyjaśnie-
nia, kto ja zacz. 
 
Uff, co za ulga. Nareszcie jakiś 
normalny facet. 
 – Aha. Wiem. Poznaliśmy 
się już. No to zaraz u pani będę. 
Bo przez telefon na pewno nicze-
go nie wytłumaczę. To trochę 

skomplikowane. 
 – Zapraszam – odpowie-
działam zdawkowo. 
 
I pomyślałam sobie, że to nawet 
dobrze będzie, gdy ktoś mnie tu-
taj odwiedzi, pokaże, podszkoli. 
Szkolenia stanowiskowego nigdy 
dość. Trening czyni mistrza. 
Obaw miałam natomiast bez liku. 
Przyznam, że wtedy, w tym miej-
scu i w tym czasie, byłam jedną 
wielką kupą obaw, wątpliwości i 

strachów. Ba, bałam się nawet 
tknąć palcem parę nieznanych mi 
sprzętów, by przypadkiem czegoś 
nie rozłączyć albo nie sknocić. 
 
Nazwisko Tchórzewski niewiele 
mi mówiło. Domyśliłam się, że 
rozmawiam z którymś z panów 
sekcji instalacyjnej, tej u nas naj-
ważniejszej, kluczowej. Wokół 
której kręciło się wszystko, co 
robiliśmy. 
 
Minął dopiero miesiąc od mojego 
przyjścia do służby, ja zaś pełni-
łam pierwszą samodzielną wartę 
przy urządzeniach zainstalowa-
nych w tym pomieszczeniu. Jeśli 
instalatorzy byli bijącym sercem 
wydziału, to nasze sekcyjne CPO 
można spokojnie porównać do 
prawego płuca. Bez tego organu 
wydział byłby niewydolny odde-
chowo. 
 
Sama rzeczywiście nie ogarnęła-
bym kolejnego pojawiającego się 

technicznego problemu. Podłącze-
nia, skonfigurowania, zainstalo-
wania. Do tego potrzebny był spe-
cjalista, długoletni doświadczony 
pracownik techniczny, a nie taka 
zupełnie humanistyczna nowa 
funkcjonariuszka jak ja. Na doda-
tek nadal odbywająca coś na 
kształt stażu, właśnie w trakcie 
początkowego szkolenia stanowi-
skowego. 
 
Po pół godzinie do pokoju wszedł 
bardzo sympatyczny pan. W każ-
dym razie, ze względu na wiek, 
mógłby być nawet moim ojcem. 
 – Mów mi Duduś. – Ser-
decznie ucałował moją dłoń. – 
Będzie prościej i mniej formalnie. 
Po chwili, zobaczywszy moją nie-
wyraźną i chyba przerażoną mi-
nę, dodał: 
 – Nie bój się, dziecko, pora-
dzimy, a ja pomogę ci we wszyst-
kim. 
 – Agnieszka. Dziękuję. 
 – No to do roboty. Jest 

tak… 
 
Syntetycznie, cierpliwie i komuni-
katywnie nakreślił mi sytuację. 
Co aktualnie robią, jak to zwykle 
przebiega, na jakim są etapie. 
Czego oczekuje ode mnie. Poka-
zał, co i jak trzeba zrobić, gdzie 
nacisnąć, jak podłączyć. Wytłu-
maczył przebieg czynności po 
kolei. I co najważniejsze – jak 
krowie na rowie. 
 

Za to także byłam mu wtedy cho-
lernie wdzięczna. Za tę młodą 
krowę na rowie zarośniętym dzi-
kimi chaszczami, szalejem i 
barszczem Sosnowskiego. 
Duduś cierpliwie odpowiadał na 
moje dodatkowe pytania. Powie-
dział, że zadzwoni z obiektu za 
kilkanaście minut do pół godziny, 
wtedy ja zrobię to i to. 
 – Gdybyś nie mogła sobie 
poradzić, dzwoń po Adama. Albo 
po Bogusia. Tu masz numer. 
Gdyby ich nie było, bo praktycz-
nie są ze mną na robocie, to po-
tem ja przyjadę i podłączymy to 
razem. 
 – Dobrze, dziękuję. Do 
usłyszenia. I zobaczenia! 
 – I tak po akcji wpadnę 
posprawdzać wszystko jeszcze 
raz. Uszy do góry! 
 
Uff. Ale fajny gość. 
 
Po tym szybkim instruktarzu Du-
duś spiesznie wyszedł i udał się 

do swoich tajnych zajęć. A ja zo-
stałam z poczuciem, że znalazł się 
ktoś, kto nareszcie otoczył mnie 
opieką. Właściwą. 
 
Kilka miesięcy później Duduś 
wpadł do mnie na dyżur spraw-
dzić, jak poradziłam sobie z kon-
figurowaniem sprzętu po dokona-
nej instalacji. Miał zwyczaj osobi-
ście odbierać robotę kolegów. 
Upewnić się, że wszystko hula jak 
należy, po raz kolejny sprawdzić 
już sprawdzone, postawić tę przy-
słowiową kropkę nad i. 
 – Fajnie, że to ty masz dzi-
siaj dyżur. – Uśmiechnął się do 
mnie cieplutko. Jego szczery, ser-
deczny uśmiech nie raz i nie dwa 
uratował moją marną wydziałową 
egzystencję osoby nieakceptowa-
nej. – Właściwie to bardzo byś się 
przydała w naszej sekcji. 
 – I co ja bym tam robiła? 
Parzyła wam kawę i piekła cia-
steczka? Duduś, nie umiem robić 
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nic waszego! – wyznałam z uśmie-
chem. Ale miło mi było, że okazał 
mi troskę i wyrazy sympatii. 
 – No nie tylko. Chociaż pa-
rzenie kawy by się przydało. Cia-
sta też jadamy. Pisałabyś raporty, 
prowadziła magazyn, zajmowała-
byś się pocztą, tymi cholernymi 
kwitami. Bo my nie lubimy tego 
robić. 
 – Aha. Właściwie czemu 
nie? A moja robota? – Miałam na 

myśli siedzenie na słuchawkach i 
tłumaczenie tekstów. Po to tutaj 
przyszłam. 
 – Tłumaczyłabyś sobie u 
nas. Żaden problem. To się da 
zrobić. Jutro pogadam z chłopa-
kami, potem ze starym. 
 – Duduś, a to nie jest jakiś 
lisi podstęp? Komu mam wręczyć 
łapówkę, żeby zmienić sekcję i 
odpalantować się od tych wścib-
skich bab? Albo z kim mam się 
przespać najpierw? 
 
Mądrej głowie dość dwie słowie. 
Od razu wiedział, do kogo piję. 
Stefa, Hirek i parę innych 
wszechmocnych dopiekło do ży-
wego nie tylko mnie. 
 – Najpierw pogadam. Po-
tem łapówka. Stawiasz litra i 
masz. 
 
Jak obiecał, tak zrobił. Pogadał. 
Ale naczelnik Maziarz go wyśmiał. 
Zamiast mnie do buchalterii, ka-
napek i łagodzenia obyczajów 

sekcja instalacyjna otrzymała w 
prezencie trzech nowych pracow-
ników. Zrzuty od Bartosza. I tym 
razem ani Duduś, ani Kaziu nie 
mieli nic do gadania. 
 
Dlaczego ja nie dawałam tych 
łapówek właściwym osobom? Al-
bo dupy? Ech! 
 
Dla nikogo nie jest już tajemnicą, 
że instalacje podsłuchowe insta-
lowane były nie tylko w mieszka-
niach, domach, biurach i resorto-
wych salkach konferencyjnych, 
ale także w nowoczesnych hote-
lach. Tych lepszych, przeznaczo-
nych głównie dla gości dewizo-
wych. I innych milionerów. Oczy-
wiście nie we wszystkich poko-
jach, tylko w niektórych. Tych 
lepszych. Nie muszę chyba też 
nikomu tłumaczyć, że obsługa 
recepcji przyznawała wybranemu 
gościowi pokój ze wskazaniem. 
Gość ten był gościem specjalnej 
troski. Naszej. 

Najlepiej robiło się obiekty nowe, 
gdzie jeszcze nie było klientów i 
części personelu, a obiekt nie 
został formalnie oddany do użyt-
ku. Wiadomo. 
 W jednym z takich nowych 
wrocławskich hoteli wszystkie 
przewody z urządzeń podsłucho-
wych zostały sprowadzone do 
małego pomieszczenia piwniczne-
go. Pod budynkiem hotelu. Tam 
miał też zakończenie kabel z na-
szego wydziałowego CPO. Na ścia-

nie wisiała mała szafka z przekaź-
nikami stykowymi, jakie wówczas 
powszechnie stosowano w łączno-
ści. Ażeby te przekaźniki funkcjo-
nowały prawidłowo, to znaczy 
przekazywały, a nie hamowały, 
trzeba było od czasu do czasu 
przeczyścić je spirytusem. Ta rola 
przypadła właśnie koledze Dudu-
siowi. 
 
Przecież kto miał to robić, jak nie 
on? Alfa i omega dolnośląskiej 
esbeckiej łączności? 
 
Co miesiąc pobierał z firmowego 
magazynu pół litra badziewiaste-
go spirytusu. Najtańszego na ryn-
ku. Niestety, nie spożywczego. 
Ten spirytus nie nadawał się ani 
do czyszczenia styków, ani do 
konsumpcji. Wprawdzie dwóch 
innych, zaprawionych w boju ko-
legów próbowało go pić, ale skoń-
czyło się zwróceniem do zlewu. 
Nie dość, że spirytus był przemy-
słowy, to jeszcze komendziany 

magazynier wlewał do niego kilka 
kropel benzyny albo wrzucał nie-
dopałek papierosa. Nie wiadomo, 
co nim kierowało, ale tak wtedy 
było. Złośliwiec jeden. Wtedy de 
facto w każdym obszarze rządzili 
magazynierzy, a nie podskoczył 
im żaden naczelnik, komendant, 
inny nadęty oficer. To była jedna 
z lepszych fuch w resorcie. I chy-
ba nie tylko w naszym. 
 
Duduś się wkurzył. Że nie jest w 
stanie prawidłowo konserwować i 
utrzymywać w ruchu drogiego 
sprzętu specjalistycznego. A ja-
kiekolwiek niestykanie grozi 
wpadką, wtopą, zniweczeniem 
ciężkiej wielomiesięcznej pracy. 
Zadzwonił więc do kolegi z Wy-
działu Łączności, który był zaopa-
trzeniowcem, i zapytał, jak to jest 
rozwiązane tam u nich. Łączno-
ściowiec odpowiedział, że on spi-
rytus kupuje normalnie. To zna-
czy w sklepie. Spożywczym lub 
monopolowym. Tylko taki gwa-

rantuje bowiem najwyższą jakość. 
Oraz prawidłową konserwację 
urządzeń. 
 
Z tą ważną wiadomością Duduś 
poszedł do szefa. Naczelnik Ma-
ziarz bez zbędnej zwłoki zadzwo-
nił do naczelnika miejscowego 
wydziału łączności. 
 – Słuchaj, mamy problem. 
Podobno do konserwacji styków 
używacie jakiegoś spirytusu. Jak 
to u was wygląda? – zapytał bez 

ogródek. 
 – Oj, Kaziu, ty elektronik, i 
nie wiesz, że na styki nie można 
używać ani denaturatu, ani spiry-
tusu skażonego? Zwłaszcza na te 
drogie, pokryte warstwą materia-
łu szlachetnego? 
 
Po tej konstruktywnej pogawędce 
dwóch panów naczelników nasz 
Kaziu podrapał się w czółko, po-
chrząkał nerwowo. Następnie 
kazał Dudusiowi zawołać maga-
zyniera, któremu polecił kupować 
spirytus w sklepie. I każdorazowo 
przedstawiać rachunki. 
Co miesiąc Duduś pobierał z ma-
gazynu pół litra spirytusu. Zaraz 
potem dzwonił do naczelnika Ma-
ziarza. 
 – Szefie, czyścimy styki! – 
meldował posłusznie. 
 – Już idę! – odpowiadał 
niezmiennie naczelnik. 
 
Stary wychodził z gabinetu, wpa-
dał do instalatorów i razem z nimi 

delektował się czyszczeniem sty-
ków. Chłopaki rozrabiały te pół 
litra w specjalnie przygotowanej 
do tego celu wodzie i w odpowied-
nich proporcjach, potem konsu-
mowali. Któregoś razu Maziarz 
zapytał Dudusia, czym właściwie 
czyści te styki. Bo wszystkie prze-
kaźniki chodzą prawidłowo. Du-
duś pokazał wyciągniętą z tajnej 
szafy małą szczoteczkę z mosią-
dzu, którą załatwił sobie u daw-
nych kolegów z pracy w cywilu. 
Za pół litra czystej. Ta szczotecz-
ka, naówczas branżowa nowość, 
idealnie nadawała się do czysz-
czenia na sucho. 
 – Aha. Pokaż no to! I tym 
czyścisz? 
 – Szefie, przecież gdybym 
czyścił tym dawnym spirytusem, 
to już dawno wszystkie urządze-
nia byłyby do wymiany. 
 
Tym sposobem czyszczenie sty-
ków stało się comiesięcznym sek-
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cyjnym rytuałem. I jednym ze 
służbowych leków na całe zło. 
 

Feliks 

Bardzo możliwe, że na konsolida-
cję zespołu instalatorów spory 
wpływ miała osoba wydziałowego 
kierowcy Felka. Taki wniosek 
wysnułam przynajmniej z opowia-
dań kolegi Dudusia. 
 
Nie dostąpiłam zaszczytu pozna-
nia tego wspaniałego faceta, przy-
szłam bowiem do służby kilka 
miesięcy po jego odejściu na eme-
ryturę. Opisywany Felek musiał 
być sympatyczny, ponieważ był 
typowym lwowiakiem. Jak moja 

mama, babcia, dziadek, inni naj-
ukochańsi krewni. We Wrocławiu 
znalazł swoje miejsce na ziemi. A 
na grunt służbowy zaimplantował 
lwowskie batiarstwo pokroju 
przedwojennego Szczepcia i Toń-
cia. 
 
Felek świadczył usługi transpor-
towe przede wszystkim naczelni-
kowi, do czego zobowiązywał go 
etat, ale priorytetem były potrze-
by chłopaków. Czyli do głównych 
jego zadań należały wypady na 
akcje z instalatorami. Wożenie 
sprzętu, obsługiwanie zainstalo-
wanej w radiowozie radiostacji. U 
nich w sekcji Feliks miał swoje 
biurko, szafkę i stary, ulubiony, 
lekko obtłuczony kubek do po-
rannej ziołowej herbatki. 
 
Jako starszy i doświadczony kole-
ga matkował chłopakom, ojcował 
oraz doradzał. Był postrzegany 
jako osobnik nadzwyczaj opie-
kuńczy. Powiernik, mentor, nau-

czyciel. Gdyby mógł, własną pier-
sią karmiłby nowo przybyły nary-
bek. Ponadto facet był do imentu 
uczciwy, serdeczny, dobrotliwy. 
Oraz słynący z dbałości o powie-
rzone mienie. Zwłaszcza o samo-
chód służbowy, stanowiący dla 
niego przedmiot najwyższej uwa-
gi. To właśnie Feliks czuwał w 
gotowości z samochodem, gdy 
chłopaki były „na robocie” w 
obiekcie. Przed nią i po niej. 
 
Oczywiście nikt z naszych insta-
latorów nie był chodzącym idea-
łem. Wydziałowy kierowca także 
miał wady. I zady. Jak każdy. 
Jednak jego chyba jedyną ujaw-
nioną służbową wadą, jeżeli w 
ogóle tę „przywarę” można na-
zwać wadą, była niepojęta, dość 

szczególna dbałość o samochód 
służbowy. Absorbowała go do 
tego stopnia, że podczas eskapad 
poza siedzibę firmy, czuwając na 
zewnątrz w gotowości bojowej, 
Felek potrafił wyłączać radiosta-
cję. To było jakby silniejsze od 
niego. Coś w rodzaju lekkiego 
świra. Czasami szkodliwego, nie-
stety. Wtedy bowiem nikt nie 
mógł się z nim skomunikować. 
 
Po co ją wyłączał? 

 
Jak to, po co? Żeby nie obciążała 
akumulatora! 
 
Usprawiedliwiał go poniekąd fakt, 
że w tamtych niezwykle siermięż-
nych zaopatrzeniowo czasach 
akumulatory do samochodów 
osobowych stanowiły wartość 
równą niemalże sztabie złota. 
Zresztą wszystkie części zamien-
ne do samochodów osobowych 
były wtedy na wagę złota. A Fel-
kowi oszczędność weszła w krew. 
Sprzeczna troszeczeczkę z typowo 
lwowskim charakterkiem. W tym 
aspekcie przypominał raczej 
Szkota. Nierzadko przysłaniała 
nie tylko zdrowy rozsądek, ale i 
cele pracy służbowej. 
 
Bywało, że chłopakom pilnie na-
leżało coś dowieźć. Młotek, wier-
tarkę, kabel, woreczek cementu. 
Z siedziby wydziału do miejsca 
instalacji. Felek natomiast miał 
wyłączoną radiostację. I nijak nie 

można było nawiązać z nim kon-
taktu. 
 
W tym kontekście opowiadano 
mi, że czasami dochodziło do 
śmiesznych sytuacji. 
Było tak: 
 – Razu pewnego jechaliśmy 
w kilku do Warszawy. Z Kaziem 
na czele. – Duduś zaczął opowia-
dać jedną ze swoich barwnych 
służbowych historyjek. 
 – Z naszym Kaziem Mazia-
rzem? – upewniłam się. 
 – Oczywiście. Mieliśmy 
chyba naradę roboczą w centrali 
czy specjalistyczne szkolenia, 
albo zakupili nam jakiś sprzęt. 
Dokładnie nie pamiętam. 
 – To nieistotne. Dawaj o 
Felku, bo aż żal mi dupę ściska, 
że nie poznałam go osobiście. 
Zapewne był taki fajny jak ty czy 
Julek. 
 – E tam. O wiele fajniejszy. 
Żałuj. Szkoda. – Mój wspaniały 
starszy kolega uśmiechnął się do 

mnie. Przy tym jakby rozczulił. – 
Aha. O Felku. Już. No to z rana 
my stoimy w gotowości na po-
dwórku, czekając na Kazia. A 
nasz Kaziu, jak to Kaziu. Naj-
pierw musiał wypić swoją poran-
ną kawkę, przeczytać „Trybunę” 
od dechy do dechy, wykonać kil-
ka telefonów. Odmeldować się 
szefowi, pogadać z żoną. 
 – „Trybunę Ludu”? Dzien-
nik? 
 – Oczywiście. Tylko ludu 

była. Jak co dzień. 
 – No nie, jeszcze była try-
buna pierwszomajowa. Ale ona 
wychodziła raz do roku. I raczej 
się ją oglądało, a nie czytało. 
 – Rzeczywiście. Ha, ha. 
Masz rację, Agusiu. Albo niektó-
rzy na niej stali. 
 – No. Niektórzy. Nie dla psa 
kiełbasa… – Przypomniały mi się 
dawniejsze wrocławskie pochody 
pierwszomajowe. 
 
Wrocławskie pochody przechodzi-
ły pod trybuną umiejscowioną 
zwykle przy ulicy Generała Karola 
Świerczewskiego, z której lokalni 
celebryci podziwiali zorganizowa-
ne przemarsze przedstawicieli 
klas wszelakich: chłopów, robot-
ników i inteligentów. Artystów i 
naukowców. Studentów, uczniów 
i nauczycieli. Aktywistów wielu 
zakładów pracy. Harcerzy, spor-
towców i innych chętnych. Oraz 
niechętnych. Wielotysięczny tłum 
wymachiwał flagami, transparen-

tami i nazwami swoich zakładów 
pracy. Było uroczyście, kolorowo, 
świątecznie. 
 
Czasami dynamicznie. Tam, na 
centralnych ulicach miasta, gdzie 
zadymiarzy nie brakowało. Nie 
było ani świątecznie, ani uroczy-
ście dla większości pracowników 
resortu, bo ci (my), zamiast świę-
tować i rozkoszować się dniem 
wolnym od pracy, majówką, na-
strojem, wiosennymi kwiatkami i 
piknikami na zielonej trawce sie-
dzieli(-śmy) na tyłkach w komen-
dzie i czekali(-śmy) na rozkazy. 
Albo „zabezpieczali” (chronili) po-
chód, trybunę honorową i lokal-
nych kacyków. Fizycznie. Także 
operacyjnie. Rzadziej technicznie, 
bo okoliczności raczej nie stwa-
rzały ku temu wielu możliwości. 
 
(W tych czasach mieliśmy tylko 
ten jeden dzień wolny od pracy. O 
ile nie przypadał tuż przed nie-
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dzielą. Od 1972 roku wprowadza-
no bardzo powolutku wolne sobo-
ty, początkowo tylko dwie w roku. 
W 1982 doszło do co drugiej w 
miesiącu). 
 
Duduś wrócił do tematu rozmo-
wy. 
 – Kiedy się wreszcie zjawił i 
ruszyliśmy, Kaziu zaczął Felka 
poganiać, żeby jechał szybciej. Bo 
przyjedziemy do Warszawy, jak 

już wszyscy skończą pracę i pójdą 
do domu. Niestety, nasz Felek 
miał swoje żelazne zasady. I zwy-
czaje. Mianowicie jechał wolno, 
żeby nie przeciążyć motoru. 
 – Poważnie? Wyłączał ra-
diostację, by nie przeciążać aku-
mulatora, jechał wolno, żeby nie 
psuć silnika? Paradne. Super 
facecik. 
 – Dokładnie tak było. Po-
naglania naczelnika ignorował, a 
nawet miało się wrażenie, że 
wówczas specjalnie zdejmował 
nogę z gazu. Swoim zwyczajem 
olał fumy szefa. Jeszcze za to, że 
czekaliśmy. 
 – Aha, skoro jego samo-
chód, on za kółkiem, to jego zasa-
dy? 
 – Właśnie. Coś w tym sty-
lu. Stary wkrótce zasnął, a do 
Warszawy dojechaliśmy kilkana-
ście minut przed fajrantem. Ma-
ziarz wyskoczył, szybko wziął z 
bagażnika służbowy neseser, i w 
te pędy pognał do gabinetu mini-

stra. 
 – A, czyli wtedy jechaliście 
do ministra? 
 – On do naszego wicemini-
stra, my w zupełnie innych spra-
wach. Wysiedliśmy z samochodu 
rozprostować kości. I znowu cze-
kać, aż stary załatwi temat. Nagle 
Julka coś tknęło. Zajrzał do ba-
gażnika, po czym ze zgrozą 
stwierdził, że nie ma jego służbo-
wego neseserka, w którym było 
upchane kilka butelek naszego 
ulubionego płynu rozweselające-
go. Gdyż mieliśmy nocować w 
hotelu, a wieczorkiem zamierzali-
śmy spokojnie spożyć. Julek był 
załamany. Mówił tak: „Kurwa 
mać, neseser został na podwórku 
pod firmą, jak czekaliśmy na sze-
fa. Później było szybko, szybko, i 
mój bagaż został. A tam flasz-
ki…”. Nagle któryś z chłopaków 
spytał: „Ty, Julek, a ten neseser 
w bagażniku to czyj?”. Był Kazia 
oczywiście. To on, naczelnik zna-
czy, chwycił w pośpiechu neseser 

Julka, bo były podobne, potem 
pognał do ministra. Po dłuższej 
chwili wraca stary i opowiada, 
jakie jaja były u ministra. On w 
swoim czemadanie miał dla mini-
stra drogi pięciogwiazdkowy ko-
niak, gruzińskiego Ararata. Otwo-
rzył przy nim neseser, a tam leżą 
na wierzchu cztery flachy pospoli-
tej czystej… Jaki wstyd! Poruta 
na całego. I jaja jak berety. 
 – Duduś, a może ten wasz, 
no nasz, minister wolał czystą? 

 – Nie wiem. Nie piłem z 
nim wódki. Może wolał. Jak ja i 
nasze chłopaki. Stary zdecydowa-
nie wolał koniak. A ten cały Ara-
rat uchodził wtedy za jeden z naj-
lepszych. 
 – Nadal uchodzi. A co na to 
ten minister? Mówił coś naczel-
nik? – Nie wiem dlaczego, ale ja-
koś bardziej interesowały mnie 
preferencje pana ministra. Mniej 
naczelnika, o których co nieco 
słyszałam. Poza tym doskonale 
wiedziałam, że nasi pijali tylko 
czystą. Podobno najzdrowszą. 
Tak uważał także mój resortowy 
rodzic, który też preferował czystą 
wódkę. 
 – Niewiele. Ale najzabaw-
niejsze miało się dopiero wyda-
rzyć. Następnego dnia rano po 
powrocie do Wrocławia wszyscy 
jesteśmy w pracy, a naszego Fel-
ka nie ma. On się nie spóźniał, 
więc to było nader dziwne. Nagle 
Felek dzwoni z warsztatów samo-
chodowych, i mówi do mnie: 

„Duduś, chłopie, zadzwoń zaraz 
do Kazia i powiedz mu, że mam 
samochód w naprawie”. 
 
Duduś kontynuował opowiada-
nie, ja słuchałam z ogromnym 
zainteresowaniem. 
 – „Co się stało?”, pytam. 
„Popatrz – mówi Felek. – Mecha-
nicy stwierdzili, że za szybko je-
chałem do Warszawy, i pierście-
nie w silniku straciły sprężystość. 
Strasznie dymi, a silnik stracił 
moc. Konieczna jest wymiana 
pierścieni”. Dzwonię ja do stare-
go, powtarzam rozmowę, mówię 
mu, co i jak. Wkurzony Maziarz 
mnie zbeształ: „Nie rób ze mnie 
wariata”. Potem rzucił słuchaw-
ką. No to idę ja osobiście do gabi-
netu Kazia, i mu powtarzam na 
poważnie jeszcze raz. Kaziu dzwo-
ni przy mnie do naczelnika 
warsztatów, którym akurat wtedy 
był mąż naszej sekretarki Eli. 
 – Też jej nie znałam – wtrą-
ciłam, przerywając Dudusiowi. 

Przerywanie szkodzi. W większo-
ści przypadków. Naszej relacji nie 
zaszkodziło. 
 – Aha. Zapomniałem, że 
przyszłaś później. Wtedy już była 
Ania. Ten, mówię o tym naczelni-
ku z warsztatów, powtórzył jota w 
jotę teorię z przegrzaniem silnika 
podczas jazdy do Warszawy. I 
teraz uśmialiśmy się obaj. 
 – Uwierzył? – spytałam. 
 – Musiał. Nie miał innego 
wyjścia. 

 – A jakie to było auto? Du-
ży fiat? 
 – Nie. Fiata kombi mieli-
śmy wcześniej. I chyba jednego 
później. To wtedy na pewno była 
wołga. Jasna, nowszego typu, 
trochę podobna do niemieckiego 
mercedesa. Dostaliśmy chyba od 
ministra dwu- albo trzyletnią, 
lekko przechodzoną. Fakt, była 
wygodna, ze skórzanymi siedze-
niami. Ale paliła jak smok. Wia-
dro paliwa na sto. 
 – Aha – odrzekłam filozo-
ficznie i uśmiechnęłam się do 
Dudusia. 
 
Ta prędkość mnie zastanowiła. 
Jako zjawisko, to znaczy jako 
domniemana przyczyna awarii 
samochodu. Radzieckiego, ucho-
dzącego za niezawodny i nie do 
zdarcia. Takoż narracja wybit-
nych resortowych mechaników. 
 – No tak – dodałam od sie-
bie, nawiązując do aktualnej kra-
jowej sytuacj i społeczno -

politycznej. Równocześnie pijąc 
do ludzi, którzy okrzyknęli nas 
zbrodniarzami, zdradzieckimi 
mordami i chamską hołotą. – Na-
wet największa bzdura, plotka 
czy powtarzana po wielokroć bla-
ga, tym bardziej gdy jest wypo-
wiadana przez uznaną osobistość 
albo celebrytę, nabiera rangi 
prawdy absolutnej. A ciemny lud 
to kupuje. 
 – Masz rację, Agusiu. A to 
Polska właśnie. – Duduś się zasę-
pił. I ewidentnie posmutniał. – 
Wtedy też tak bywało. Wciskali 
nam kit, czasami kazali robić 
rzeczy, których nie mieliśmy w 
zakresie służbowych obowiązków. 
Ani w przepisach ówczesnego 
prawa. Równocześnie wykonywa-
liśmy rozkazy, bo na tym polegała 
nasza służba. 
 
Właśnie. Te cholerne bezduszne 
rozkazy. Ech, życie! 
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Boguś 

Z tym niezwykle sympatycznym, 
bardzo koleżeńskim i do szpiku 
kości uczciwym facetem przyszło 
mi pracować w wydziale techniki 
operacyjnej WUSW we Wrocła-
wiu. I potem, w officjum, gdzie 
awansował i zarządzał całym ob-
szarem techniczno-operacyjnym. 
 
Był kochany. Tak po prostu. 
 
Jak już wspomniałam, nie kiero-
wał z pozycji miękkiego stolca, 
tylko brał czynny udział w pra-
cach instalacyjnych. Wtedy de 
facto kierownikował kolektyw, a 
nie tylko on. Na zasadzie: „Nie 
chcem, ale muszem, bo ktoś mu-
si. Padło na mnie, i wezmę to na 
klatę”. 
 
Odpowiedzialność formalna spa-
dała na barki Bogusia. Taka służ-

ba. Jasne, że zdarzały się po-
tknięcia, nawet zaliczono kilka 
wpadek. Nikt nie uchylał się od 
odpowiedzialności, tę niewdzięcz-
ną funkcję przy każdej służbowej 
wtopie przejmował na siebie wła-
śnie Boguś. 
 
Na dywanik do starego chodzili 
trójkami. Najczęściej Boguś, Ju-
lek i Duduś. Stary zaś, to znaczy 
naczelnik Maziarz, akceptował 
ten stan rzeczy. Zasadniczo nie 
miał innego wyjścia. Optyka chło-
paków była prosta i jasna jak 
dupa anioła: 
 
Jeden z wszystkich, wszyscy za 
jednego. 
 
Ojciec Bogusia był wrocławskim 
milicjantem. Pochodził z Ponar 
pod Wilnem. W 1945 roku musiał 
opuścić utworzoną właśnie Repu-
blikę Litewską (część ZSRR) i wy-
prowadził się na polskie Mazury. 
Tam założył rodzinę, tam też uro-

dził się Boguś. Jako nastolatek 
przyjechał do Wrocławia, gdy jego 
ojciec milicjant został tu przenie-
siony służbowo. 
 
Szkołę średnią skończył już we 
Wrocławiu. Potem ożenił się z 
koleżanką z klasy, rozpoczął pra-
cę. W przedsiębiorstwie PKP, do-
kładniej w Warsie, był sprzedaw-
cą w pociągach dalekobieżnych. 
Może nie była to najlepiej płatna 
praca na świecie, ale na dość sta-
bilnym etacie, i co najważniejsze, 
można było dorobić na boku, cze-

go szybko nauczyli go starsi kole-
dzy. Boguś jak czasami sam nam 
opowiadał, pieniędzy miał „jak 
lodu”. Z pracy do domu wracał 
taksówką, matce oddawał pensję 
dwa razy większą niż wynosiło 
uposażenie jego ojca milicjanta. 
 
To bogactwo zaniepokoiło bogu-
siowego tatę, który akurat służył 
w MO jako funkcjonariusz komi-
sariatu na Dworcu Głównym, 
toteż znał większość machlojek 

czynionych przez sprzedawców 
Warsu. Mało tego, niektóre z nich 
ścigano z urzędu. Doszedł do 
wniosku, tatuś, że niechybnie źle 
się to skończy. Proceder ujrzy 
światło dzienne, sprawa się ryp-
nie, Boguś trafi do więzienia, a on 
sam na zieloną trawkę. Z resorto-
wym wilczym biletem. 
 
Nadmieniam, że wtedy nie było 
innej opcji. Rodzina każdego 
funkcjonariusza MSW musiała 
być kryształowo czysta. Spraw-
dzano, prowadzono postępowania 
wyjaśniające, dyscyplinowano. 
Gdy krewny funkcjonariusza na-
rozrabiał (pierwszoliniowy, czasa-
mi nawet drugoliniowy), gliniarz 
wylatywał ze służby. To było oczy-
wiste. 
 
Szczerze? Uważam, że słusznie. 
Zasady są jasne, wyraźnie sfor-
mułowane. Przejście najbliższego 
krewnego (wstępnego, zstępnego) 
– domownika, kochanki, konku-

benta czy innych osób związa-
nych uczuciowo z funkcjonariu-
szem na drugą stronę prawa, im-
plikuje duże zagrożenie. Zawsze. 
W przypadkach kryminalnych 
włączają się nieprofesjonalne 
emocje. 
 
Jak u lekarza, który nie powinien 
operować takiego rodzinnego pa-
cjenta. Popełnia się wtedy błędy 
zagrażające życiu. 
Tu: incydent zagraża służbie i 
dobru sprawy, prowadzonego 
śledztwa itp. No i prosta droga do 
przekraczania uprawnień, popeł-
niania dyscyplinarnych wykro-
czeń, nawet przestępstw pospoli-
tych. Naraża się tyłki kolegów. 
 
(Było tak. Teraz nie jest. Co było, 
a nie jest…). 
 
Ojciec zatem, człek doświadczony 
i mądry, nakazał Bogusiowi się 
zwolnić. Z tej intratnej posadki. 
Zaniechać zarabiania pieniędzy 

na boku, w tym drogą nie do koń-
ca uczciwą. 
 
W zamian, na otarcie łez jakby, 
załatwił mu pracę w wojewódzkiej 
komendzie MO we Wrocławiu. 
Tak kolega Boguś trafił do Wy-
działu „T”. Po jakimś czasie do-
brej, ofiarnej pracy, jako człowiek 
zdolny, błyskotliwy, do tego pra-
cownik lubiany i dynamiczny, 
skierowany został do ośmiomie-
sięcznej szkoły oficerskiej. Posia-

dając jedynie wykształcenie śred-
nie maturalne. 
 
W tym momencie zaczął się jego 
służbowy pech. Szkołę oficerską 
Boguś ukończył, ale pierwszego 
stopnia oficerskiego nie otrzymał. 
Dlaczego tak? Śpieszę wyłusz-
czać. 
 
Akurat wtedy zmieniła się optyka, 
resortowa wierchuszka postano-
wiła bowiem inaczej. Ponieważ 
ówczesny minister spraw we-
wnętrznych zginął w wypadku, a 
nowy był uprzejmy pozamiatać 
kilka odpadków po swoim po-
przedniku i anulował możliwość 
zostania oficerem po szkole śred-
niej. 
 
W tym przypadku nie znalazło 
zastosowania znane żołnierskie 
powiedzenie: „nie matura, lecz 
chęć szczera…”. Matura była, 
zaliczona w pierwszym terminie, 
szkołę skończono, szczera chęć 

nie wystarczyła. Resortowa hiena 
zachichotała cynicznie. 
Powstała dziwna sytuacja formal-
na. Dla samego Bogusia szalenie 
niekomfortowa i stresująca. 
Wręcz tragiczna. 
 
Chłop miał w papierach casus. 
Równie dziwny jak nietypowy. 
Brzmiał on: „Funkcjonariusz Bo-
gusław … ukończył szkołę oficer-
ską w… bez nadania stopnia”. 
 
Ewenement to był. Absolutny. 
 
Przedziwna ta historia miała ciąg 
dalszy. Po jakimś czasie Boguś 
został skierowany służbowo do 
pewnego sporego miasta w Pol-
sce, gdzie przyszło mu pracować 
w charakterze pomocnika mura-
rza. Pod tym przykryciem 
(przykrywką, legendą) realizował 
sprawy techniki operacyjnej. 
Oczywiście pod ścisłym nadzorem 
mocodawców z Warszawy. 

(Ciąg dalszy ze strony 49) 

(Ciąg dalszy na stronie 51) 



-  51  - 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny. Rok XIV, nr 6(146)2022 r. 

 
„Kontrakt budowlany” podpisał 
na dwa lata. 
 
Ponieważ te dwa lata upłynęły 
szybko, a przedsięwzięcie nie zo-
stało wykonane do końca, na 
pewno nie z winy Bogusia, cen-
trala (to znaczy Warszawa) zażą-
dała dalszej jego realizacji. 
 
Służba. Rozkaz. Te sprawy. Lajf is 
brutal. 

 
W tym momencie Boguś się po-
stawił. W sensie, że sprzeciwił. 
 
Miał serdeczne dość tyrania na 
budowie, rozłąki z najbliższymi, 
obcego miasta, służbowego ka-
muflażu. Oglądania się za siebie 
dzień i noc. Podwójnej, nawet 
potrójnej roboty. Ustawicznego 
stresu, braku snu i regeneracji. 
Nawet nie mógł normalnie napić 
się wódki. Z innymi robotnikami 
budowlanymi bratał się tanim 
obrzydliwym winem marki wino. 
Owocowym, siarkowym (jeśli wej-
dziesz między wrony…). 
 
Wtedy tak się opił tego paskudz-
twa, że do końca życia żadnego 
wina nie wziął do ust. Nawet ta-
kiego z najwyższej winiarskiej 
półki. 
 
Zbyt dużo kosztowało go to tajne 
zadanie. Zero profitów, same wy-
rzeczenia. Obciążona wątroba. 

Skorzystał zatem z nadarzającej 
się okazji. 
 
Raz kozie śmierć… 
 
Nie tylko postawił się przełożo-
nym, ale także postawił warunek. 
 – Owszem, mógłbym zostać 
na dłużej i dokończyć to, co za-
cząłem, ale tylko wtedy, jak otrzy-
mam mój stopień oficerski. 
 
Niestety, tego warunku Warszawa 
spełnić nie mogła. Albo nie chcia-
ła, co bardziej pasowało do ów-
czesnych realiów. (Do dzisiejszych 
natomiast pasuje jak ulał). 
 
Boguś rzucił kielnię i murarskie 
trepy, wrócił do Wrocławia do 
swojej pracy w resorcie. Jego taj-
ne dzieło budowlane dokańczał 
ktoś inny. 
 
Podczas gdy Boguś tyrał służbo-
wo na budowie, do milicyjnej 
szkoły oficerskiej w Legionowie 

skierowany został kolega Wojtek, 
którego zaraz po jej ukończeniu 
mianowano kierownikiem sekcji 
instalacji. 
 
Boguś był jednak ambitny i zapi-
sał się na studia. Zaoczne. Może 
przyczyną były także wzajemne 
animozje? Może fakt, że Wojtek 
był zdecydowanie mniej sympa-
tyczny, empatyczny oraz koleżeń-
ski i od razu zaczął kierowniko-
wać po swojemu, nie licząc się ze 

zdaniem kolegów? Możliwe. 
 
Ukończył. Dał radę. Udowodnił, 
że potrafi. Pokazał determinację, 
upór, swoją wartość. W tej spra-
wie Boguś przestał mieć problemy 
„merytoryczne”. Spod nóg usunię-
to mu kłody, wreszcie dostał swój 
stopień oficerski. Później, gdy 
Wojtek zaniemógł zdrowotnie, 
Boguś – oficer pełną gębą – został 
kierownikiem sekcji instalacji. 
* 
Gdy usłyszałam z ust Bogusia tę 
historię, tragikomiczną, nietypo-
wą, zrobiło mi się głupio. Siedzie-
liśmy wtedy w jego naczelnikow-
skim gabinecie w officium. Któryś 
z kolegów „technicznych” miał 
urodziny, imieniny albo, co naj-
bardziej prawdopodobne, otrzy-
mał awans. Na pułkownika. Za-
proszono mnie nie jako podwład-
ną, ale starą koleżankę. I lubia-
ną, ponieważ z nielubianymi nie 
bratano się prywatnie. Zostałam 
poczęstowana cytrynówką domo-

wej roboty, do wyboru miałam 
jeszcze koniaczek i dżin z toni-
kiem. Zagryzałam kawą, żoninym 
plackiem, krakersami i naprędce 
przygotowanymi kanapkami ze 
swojską kiełbaską. 
 – Agunia, a pamiętasz 
jak…? – zagajał Boguś ze śmie-
chem. Rozluźniony, wesoły, 
szczery. Wreszcie spełniony zawo-
dowo. 
 – Nie, tego nie znam. Opo-
wiadajcie – mówiłam, odwzajem-
niając sympatyczne wyrazy. 
Niektórych historyjek nie pamię-
tałam, ponieważ ci koledzy praco-
wali w resorcie o wiele dłużej niż 
ja. Było o Stefie, o kawalarzu, o 
Maziarzu. Dudusiu, Dyńce i in-
nych. O szczęśliwie zakończonych 
wpadkach, o słynnych impre-
zach. 
 
Trzymaliśmy się wtedy kilku żela-
znych zasad. Primo: nie rozma-
wiamy o pracy. Grubą krechą 
oddzielamy działania służbowe od 

sfery imprezowo-towarzyskiej. 
 
Nie, nie, i jeszcze raz nie. Zero 
pracy, tylko dobra atmosfera. 
Secundo: sami swoi. Lojalność, 
dyscyplina. Nic nie wychodzi poza 
gabinet. Ten zaś jest sprawdzony 
pod kątem ewentualnego podsłu-
chu, zatem bezpieczny. Okna po-
zamykane. Cicho szemrzący wen-
tylator na biurku. Licho bowiem 
nie śpi, ściany mają uszy. 
 

Kolejna przestrzegana reguła: 
zasada ograniczonego zaufania. 
Nie rozmawiamy o niczym, co 
mogłoby rodzić jakieś konse-
kwencje, narazić drugiego na nie-
przyjemności. Służbowe i prywat-
ne. 
 
W tym imprezowym gronie byłam 
nadto jedyną kobietą. Kumpelą. 
Czyli wyjątkiem potwierdzającym 
okrzepłą regułę. 
 – Bo wiesz, że wszystkie 
baby są wredne? 
  Wiem. Potwierdzam. 
 – Ha, ha! 
 
Wracając natomiast do momentu, 
w którym zrobiło mi się głupio. 
Wstydziłam się, że z mojego przy-
padku z opóźnieniem wysłania na 
szkołę oficerską zrobiłam takie 
ogromne larum. A jak potrakto-
wano Bogusia? Ten to dopiero 
miał przechlapane. Bardzo mu 
współczułam tych przeżyć, kłód i 
niefartów. I przy okazji trochę 

współczułam sobie. Że nadal je-
stem kobietą. I że jako przedsta-
wicielka słabej płci nigdy nie do-
stąpię zaszczytu wejścia do dru-
żyny muszkieterów. 
 
Pewnego razu naczelnik Wydziału 
„T” pułkownik Kazimierz Maziarz 
w trybie pilnym zawołał do siebie 
Bogusia i Dudusia. W krótkich 
żołnierskich słowach nakazał 
chłopakom udać się do pewnego 
dolnośląskiego miasta średniej 
wielkości, a to w celu naprawie-
nia w tamtejszym areszcie zepsu-
tej instalacji PP. Rzeczony areszt 
znajdował się w powiatowej ko-
mendzie MO. Akcja była tak usta-
wiona i zalegendowana, by zacho-
wać całkowitą konspirację. Nie 
mogli kontaktować się osobiście z 
tamtejszymi pracownikami, to 
znaczy funkcjonariuszami, a kon-
t a k t  z  k i m k o l w i e k 
(wtajemniczonym w działania 
mniej lub zupełnie nieznacznie) 
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miał się odbywać tylko przez ra-
diostację. Niezwłocznie zapako-
wano w dwie walizki wszystek 
niezbędny sprzęt i narzędzia. Ko-
ledzy pojechali pociągiem. Drugą 
klasą. Wiedzieli, że jeszcze na 
dworcu (starym, poniemieckim) 
patrol milicji zgarnie ich jako po-
spolitych przestępców i w ten za-
kamuflowany sposób dostarczy 
do miejscowego aresztu. Czyli 
miejsca naprawy instalacji pod-

słuchowej. Patrol dostał rysopisy 
Bogusia i Dudusia. Do tego szcze-
gółowy opis walizek ze sprzętem. 
Jednakowoż w sprawę wtajemni-
czony nie został. 
 
(Zasada ograniczonego zaufania. 
Tajna akcja. Im mniej wtajemni-
czonych, tym lepiej i większe po-
wodzenie jej przeprowadzenia. 
Wiadomo). 
 
Gdy koledzy wysiedli z pociągu, 
na peronie już na nich czekano. 
Zostali przykładnie skuci kajdan-
kami, potem milicyjną suką do-
starczeni do miejscowego aresztu. 
Dyżurny aresztu, tamtejszy funk-
cyjny, musiał być jednak nieco 
wtajemniczony w sprawę, a sam 
areszt opróżniony z aresztantów. 
Chwilowo wyłączony z użytkowa-
nia. 
 
Chłopakom sytuacja wydawała 
się komfortowa. Pusto, tajnie, 
nikt nie patrzy. Ani na nich, ani 

na ich niejawną robotę. 
 
Dostali szkic uszkodzonej instala-
cji i radiostację, w celu doraźnego 
komunikowania się z tamtejszymi 
pracownikami techniki. Bardzo 
szybko znaleźli uszkodzenie i 
sprawnie je usunęli, ale na górze, 
to znaczy nad aresztem, postano-
wiono zmienić miejsce odejścia 
kabla w suficie. Przy okazji. Z 
gruntu słusznie. Skoro jest spo-
sobność, to po co grzebać dwa 
razy? Organizować tajną akcję, 
ściągać specjalistów z Wrocławia? 
Można za jednym zamachem. 
 
Niby i ta sprawa wydawała się 
kolegom dość prosta, ale z jej fak-
tycznym wykonaniem zaczęły się 
robić małe schody. I to nie z winy 
Bogusia i Dudusia. Okoliczności 
zewnętrzne zrobiły się lekko pro-
blematyczne. Pracownicy z miej-
scowej komórki techniki, z który-
mi instalatorzy mieli kontakt je-
dynie przez radiostację, zaczęli 

wiercić od góry. 
 
Wiercą, mozolą się okropnie, na-
dal wiercą, a czas upływa nieu-
błaganie. Jak to czas. 
 
Dla fachurów pokroju Bogusia i 
Dudusia sprawa była prosta: ja-
kiekolwiek wiercenie od góry wy-
magało każdorazowo odsysania 
odkurzaczem powiertniczego 
urobku. Inaczej ten urobek, mó-
wiąc prościej, cement albo pył 

ceglany, hamował obrót wiertła. 
Tym samym wiertło nie posuwało 
się do przodu. Nie wierciło. 
 
Fizyka, mechanika, budowlanka. 
Wiadomo. 
 
Upoceni, zapyleni i zmęczeni pra-
cami fizycznymi milicjanci robili 
sobie coraz dłuższe przerwy. W 
tym wierceniu. Oni byli przegrza-
ni, ale najbardziej grzało się wier-
tło. Potrzebne było ostudzenie.  
 
Bezapelacyjnie. 
 
Boguś miał tego dosyć. 
 – Cholerka, przecież oni w 
życiu tego nie przewiercą. Dawaj 
sprzęt – zwrócił się do Dudusia. – 
Sam to zrobię, bo mnie zaraz ist-
ny szlag trafi. 
 – Mnie też – nadmienił 
uprzejmie Duduś. 
 
Boguś wszedł na stolik, a gdy 
tamci specjaliści z bożej łaski 

znowu zaczęli wiercić, kolega 
ustalił punkt wiercenia. Tak na 
wyczucie. 
 – Chyba tu – ucieszył się 
Boguś. Puknął palcem w sufit, 
wyjął ołówek, a miejsce zaznaczył 
sobie krzyżykiem. 
 
Tym na górze podali przez radio-
stację komunikat, żeby sobie od-
poczęli, bo teraz oni powiercą od 
dołu. Ulżą im, spróbują to zrobić 
po swojemu. I szybciej. 
 
Na górze powątpiewano, czy aby 
ci z dołu kiedykolwiek trafią w już 
napoczęty wiercony otwór. Jedna-
kowoż nie mieli wyjścia. Tym 
wierceniem byli już potwornie 
zmęczeni. 
 
Duduś szybko podał Bogusiowi 
wiertarkę z wiertłem, przy okazji 
asekurował go z pozycji podłogi. 
Ten zaś, Boguś znaczy, po kilku 
marnych minutkach przewiercił 
się do napoczętego otworu. Na 

wylot. Trafił idealnie. Co do mili-
metra. Fachura. Wiadomo. 
 
Teraz sprawa już była prosta. 
Można było sfinalizować zadanie. 
Podano kabelek, nówkę nieśmiga-
ną, co ważniejsze: nieuszkodzo-
ną, który chłopcy sprawnie połą-
czyli z istniejącą instalacją. 
Wszystko zamaskowali jak nale-
ży, posprzątali po sobie, na koń-
cu poprosili o sprawdzenie. 
Wyszło super. Działało bez zarzu-

tu. 
 
Zrobiło się późno. 
 
Formalnie podziękowano moim za 
współpracę, na odchodne zako-
munikowano, że w miejscowym 
hotelu mają zarezerwowany po-
kój. 
 
Tym razem koledzy przemieścili 
się już bez kajdanek na rękach. 
 
Oczywiście pokój czekał, ale cze-
kała także mała niespodzianka. 
W pokoju hotelowym, po umyciu i 
konstatacji, że trzeba byłoby 
pójść na jakąś kolację, bo po ca-
łodziennym pobycie w areszcie o 
suchym pysku kiszki marsza gra-
ły, chłopcy usłyszeli pukanie do 
drzwi. 
 – Wyobraź sobie, Agniesz-
ko, my otwieramy, a tu kelner 
pcha wózek barowy z różnym ja-
dłem i napitkiem. Była tego cała 
sterta. Na kilku chłopa. 

 – Kto was tak uraczył? – 
zapytałam Dudusia. 
 – Sami byliśmy zdziwieni i 
zaskoczeni. Ja nawet wydukałem, 
że to chyba zaszła jakaś pomyłka, 
bo my nic nie zamawialiśmy. 
Wiesz, hotelowe żarcie jest drogie. 
Wtedy także było zbyt drogie. Na-
wet dla nas. 
 – Jasne. Też poszłabym 
gdzie indziej na kolację. I przejść 
się, ruszyć tyłek, przy okazji po-
zwiedzać. 
 – Właśnie. Wtedy zza kel-
nera wychodzi jakiś obcy facet i 
mówi nam, że to nie pomyłka, że 
to on zamawiał. – Duduś się 
uśmiechnął. 
 – Kto to był? Pewnie jakiś 
ważny lokalny gliniarz. Tak ob-
stawiam. 
–  Tak. Skąd wiesz? Okazało 
się, że przybył sam szef komórki, 
dla której robiliśmy tę instalację. 
Oczywiście na jednej flaszce się 
nie skończyło. A żarełko było 

(Ciąg dalszy ze strony 51) 

(Ciąg dalszy na stronie 53) 
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Fotopostorelacja 

K 
ilka dni post factum, gdy po szalonym weekendzie, urodzinach z mnóstwem ciepłych wyrazów, kilku-
dziesięciu godzinach pracy oraz tkwienia przy garach wróciłam "do siebie", mogę zająć się wreszcie 
sprawozdawaniem ze sprawy ważnej. 

 Oto doszłam do wniosku, że uczestnictwo w Targach Książki, jakiekolwiek i gdziekolwiek by nie były, 
wymaga poświęceń. Zwłaszcza wtedy gdy jest się autorem kilku niepoczytnych powieści, walczy się z 
"systemem" wydawniczym, niewdzięcznym polskim rynkiem książki, a Wydawca udostępnia łaskawie stolik, 
krzesełko i pół godzinki czasu "targowego". Na spotkanie z potencjalnym Czytelnikiem, który, także potencjal-
nie, skłonny jest promocyjnie zakupić moje 2 ostatnio wydane książki. No, ładniej brzmi: "czasu antenowego", 
choć tę antenę zastąpiło kilka prywatnych telefonów. 
 W ramach wzmiankowanego poświęcenia wstałam (piątek, 27 maja) ok. czwartej rano, by móc wsiąść 
w pociąg i na czas dojechać do stolicy. Tam uścisnąć łapkę państwu funkcjonariuszom mojego Wydawcy 
oraz, potencjalnie, odwiedzającemu mnie Czytelnikowi. 
 Miejscówka PKP uratowała mnie przed zgnieceniem przez tłumek pociągowych staczy. Tych bez miej-
scówek. W większości cudzoziemczyń podróżujących z małoletnimi dziećmi, psami, kotami i tłumokami po 
brzegi wypchanymi towarem pierwszej potrzeby. 
 W pociągowej toalecie wystroiłam się w gniotliwą kieckę cudnej urody, ponieważ bardzo cenię sobie 
wysublimowane gusta moich Czytelników. No i pamiętam okrzepłą na salonach paremię: jak cię widzą, tak 
cię piszą. 
 Warszawa przywitała mnie deszczem i wicherkiem. Padało na Pałac Kultury i na namioty gęsto upcha-
ne na Placu Defilad. Zanim doszłam na miejsce, potargało mi koafiurę, wzruszyło ukrytą pod płaszczykiem 
elegancką kiecę oraz przemoczyło tłumok. 
 Stoisko mojego Novae Res okazało się jednym z pokaźniejszych. Jednak namiot stał pod chmurką, a w 
środku lekko przeciągało. Wszystkich obecnych, nie tylko mnie. Jak Państwo (nie) widzicie, kiecki nie dało się 
wyeksponować publicznie, ponieważ jestem zmarzluchem i niemiłe jest mi kichanie na Czytelnika. Gości 
przyjmowałam okutana i szczękająca zębami. Wybaczcie! 
 Z powodu raczej pieskiej aury i normalnej krajowej pory dnia i tygodnia frekwencja nie dopisała. Nie 

tak, raczej rzeczona frekwencja nie należała do oszałamiających. Jednakowoż moi Goście pojawili się, robiąc 
mi tym gestem ogromną frajdę. Za to jestem Państwu ogromnie wdzięczna oraz zobowiązana. 
Półgodzinka to jednak maławo na pogadanie, szczery uśmiech, uściskanie łapki i / lub :) przytulenie, na au-
tograf oraz zindywidualizowaną dedykacje dla każdego. Z dwiema cudownymi osobami spotkałam się potem 
w przydefiladowym barze, i tam dokonałam niezbędnych książkowych wyrazów.  
 Nadmienię uprzejmie, a 'propos MTK, że trzeci (i ostatni) tom mojej trylogii o kobietach w służbach spe-
cjalnych "Tajne blizny. O czym milczę od lat" pt. "Exodus" ukaże się drukiem za kilka miesięcy. Powinien za-
istnieć wizualnie na Targach Książki w Krakowie (ostatni weekend października), gdzie także będzie wysta-
wiać się mój Wydawca. Ufam, że tam można będzie nabyć korzystnie całą trylogię. 
 Nie wykluczam pojawienia się w mieście Kraka, bardzo chciałabym uczestniczyć w Targach i spotkać 
się z moimi licznymi znajomymi stamtąd. Ruch po stronie Wydawcy, ponieważ chętnych jest całe mnóstwo. 
Już teraz pozwolę sobie namówić Was do odwiedzenia imprezy, stoiska Novae Res, oraz do zakupienia Taj-
nych Blizn. Pozostając przy nadziei :), że osobiście uśmiechnę się do Czytelnika z Krakowa, pozdrawiam. Ser-
decznie. 

Z wyrazami....  
Aneta Wybieralska 

świeże i smaczne. Pałaszowali-
śmy, aż nam się uszy trzęsły. 
Gość, nawet fajny i rzeczowy, naj-
bardziej się dziwił, jak można 
było z taką precyzją trafić w ten 
maleńki otwór wiercony od góry. 
Rano wróciliśmy do Wrocławia. 
Okazało się, że nasz Maziarz zdą-
żył już dostać pochwałę z Warsza-
wy. Za tak zwane wzorowe wyko-
nanie zadania. 

 – No tak. Jego wielka za-
sługa. Tylko jego. A wy? 
 – No cóż, Agnieszko. My? 
Jak zwykle. Wiesz, że tak bywa. 
My mieliśmy satysfakcję z dobrze 
wykonanej roboty. 
Jasne. Satysfakcja to podstawa. 
Po tej bardzo sympatycznej, we-

sołej opowieści o wierceniu dziury 
w suficie milicyjnego aresztu, 
Duduś się zadumał. Nagle bardzo 
posmutniał. 
 – Wiesz, powiem ci coś. I 
mam nadzieję, że kiedyś o tym 
wspomnisz. Nieraz tak sobie w 
nocy w samotności wspominam 
robotę kolegów. I jestem zdziwio-
ny, że oni, młodsi ode mnie, już 
odeszli gdzieś hen, w zaświaty. 
 – Tak. Odeszli na wieczną 
służbę. Przedwcześnie. Przykro 

mi bardzo. 
  Trochę im jednak za-
zdroszczę, bo nie doczekali, by 
ktoś, tak jak mnie i naszych żyją-
cych kolegów, nazwał ich bandy-
tami i mordercami. Tak krzyczała 
z trybuny sejmowej, bijąc ręką w 
blat, pani premier ówczesnego 

rządu. Jak ona to robiła, to my-
ślałem, że mi serce pęknie. 
 – Nie tylko tobie, Duduś. 
Każdemu normalnemu prawemu 
człowiekowi pęka serce. Pamiętaj, 
że ja jestem od ciebie sporo młod-
sza. I od Bogusia, od Julka, od 
naszego starego. Nikogo nie zabi-
łam, nie skrzywdziłam. A pewnej 
grudniowej nocy, i ponoć w maje-
stacie narodowego prawa, uchwa-
lono parszywy dekret, że oto je-
stem bandytą i mordercą. Jak, do 

cholery, mam z tym żyć? 
 – Masz rację, Agnieszko. 
Napisz o tym. Proszę cię. Może 
wtedy nam wszystkim będzie tro-
chę lżej… 
 

Aneta Wybieralska 

(Ciąg dalszy ze strony 52) 
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 Wciągające i beznadziejne. 

C 
u d o w n a  k o b i e t a 
"wygrzebała" recenzje mo-
ich ostatnich książek. 

Aguś, bardzo dziękuję! 
Kochani, oceńcie je sami. Czy 
warto czytać Wybieralską??? 
(Nie odniosę się do jednej z nich, 
albowiem... właśnie. Nadmienię 
jedynie, że teraz każdy może zało-
żyć bloga, instagrama, zaistnieć 
jako specjalista wysokiej klasy. 
Szkoda tylko, że sieć łyka błędy: 
stylistyczne, ortograficzne, mery-
toryczne i każde inne, zaś od re-
cenzenta wymaga się jedynie sa-
mego zaistnienia. Cóż, lajf is bru-
tal... ). Pozdrawiam. 
1. Przychylna. Dotyczy 
"Genesis".  

Dziękuję Pani Oli. 
"Bardzo dziękuję wydawnictwu 
@wydawnictwo_novaeres za eg-
zemplarz do recenzji. Wybrałam 
tą książkę nie tylko ze względu na 
ciekawy opis wydawcy, ale i przy-
ciągającą wzrok okładkę, która 
ma w sobie coś groźnego, mrocz-
nego i tajemniczego, patrząc na 
nią wiedziałam, że muszę ją mieć. 
Udało się. Lektura niedawno do 
mnie dotarła. Mimo, że jest to 
pozycja dość obszerna bo liczy 
sobie prawie 600 stron jest tak 
wciągająca, że przeczytanie jej 
zajęło mi jedno popołudnie. Hi-
storia mrożąca krew w żyłach. 
Tragiczny, niesprawiedliwy, nie-
możliwy wręcz do zrozumienia i 
zaakceptowania obraz rzeczywi-
stości, która może wydawać się 
abstrakcją, fikcją, a jest bole-
snym obrazem tego, co dzieje się 
na naszych oczach i niejedno-
krotnie dotyczy nas osobiście lub 
osób z bliskiego otoczenia. Treść 

byłaby idealnym scenariuszem 
dla kolejnego filmu Bareji - rze-
czywistość w krzywym i jakże 
bolesnym zwierciadle. Czy istnieje 
na świecie sprawiedliwość? 
Szczere zaczynam w to coraz bar-
dziej wątpić. Wokół nas jest tyle 
zła, kłamstwa, oszustwa, przemo-
cy, mobbingu..Na przestrzeni lat 
nic się nie zmienia, nie idzie do 
przodu, wciąż ręką rękę myje 
przekręty wyższych szczebli są 
maskowane, zwykły Kowalski 
ponosi odpowiedzialność za błęd-
ne decyzje innych płacąc za to 
najwyższą cenę, nepotyzm i inne 
patologiczne zjawiska nadal mają 
się dobrze, ba nawet coraz lepiej. 
Człowiek jest tylko narzędziem w 
rękach władzy, narzędziem które 
w każdej chwili można zniszczyć, 

wyrzucić jak zepsutą zabawkę..." 
2. Fajna, feministyczna, emo-
cjonalna.  

Dziękuję, Pani Paulino. 
"Zawsze fascynowałam się świa-
tem tajnych służb, mundurowych 
funkcjonariuszy oraz skrzętnymi 
intrygami funkcjonariuszy – pół z 
własnej ciekawości, pół pod wpły-
wem mojego umundurowanego 
męża. Każdy zwyczajny zjadacz 
chleba wyobraża sobie, że w służ-
bach pracują profesjonaliści po-

kroju agenta 007 w MI6. Polska 
rzeczywistość, jak w wielu przy-
padkach, sprowadza wszystko do 
„naszego polskiego” poziomu pro-
fesjonalizmu. Mówiąc po ludzku, 
nawet pracując w polskich spec 
służbach trzeba zrobić zakupy 
dla żonki. Książka napisana jest 
prostym i konkretnym językiem, 
mimo, że podmiotem w narracji 
jest kobieta, walcząca o pozycję w 
zdominowanym przez mężczyzn 
zamkniętym świecie. Samcze za-
pędy oraz przekonanie o ułomno-
ściach płci pięknej i jej bezuży-
teczności w „tej branży”. Szczerze, 
z pozycji kobiety, czytając tą po-
zycję czasami wpadałam w fru-
strację i złość na myśl o takim 
podejściu do kobiet. Z drugiej 
strony byłam dumna czytając o 
wyższości damskiego podejścia w 
niektórych potencjalnie nieroz-
wiązywalnych sprawach. Książka 
zdecydowanie polecana dla kobiet 
o zapędach feministycznych oraz 
szukających przykładów naszej 

wyższości nad męską „słabszą” 
p ł c i ą .  D z i ę k u j ę 
@wydawnictwo_novaeres za wy-
branie mnie na recenzenta do 
pozycji autorstwa Anety Wybie-
ralskiej a pt. Tajne Blizny – o 
c z y m  m i l c z ę  o d  l a t . 
"(matka_polka_czyta Paulina Ra-
dziszewska) 
3. Też jestem kontenta.  

Chwalą, a to balsam na moje pi-
sarskie serce. Dziękuję. ps. To o 
"Officium". 
"7/10. Wszystkie służby mundu-
rowe to dość specyficzne forma-
cje. Tak naprawdę, trzeba być ich 
częścią, żeby mieć świadomość 
tego, na czym polega ta szczegól-
ność. Wytłumaczenie wielu za-
gadnień laikowi jest czasem nie-
możliwe. Nie tylko ze względu na 
odmienne już spojrzenie na wiele 
spraw, ale również skomplikowa-
ne procedury, zależności lub zwy-
czajnie zastrzeżone informacje. 
Aneta Wybieralska ukazała nam 
w swojej książce wycinek służby 

w Urzędzie Ochrony Państwa. 
Lata 90-te, zaraz po transforma-
cji. Wiele z tych sytuacji można 
pewnie przypisać każdemu przed-
siębiorstwu państwowemu. Dużo 
z nich jest wciąż aktualnych, cho-
ciaż z pewnością nie wszystkie. 
Czasy mimo wszystko się zmieni-
ły. Z uśmiechem na ustach czyta-
łam fragment o pisaniu notatek 
przez kalkę. Dziś są elektroniczne 
systemy do zarządzania doku-
mentacją, ale... też mają swoje 
wady. Wielokrotnie powielane 
pisma o montaż rolet czy napra-

wę szafy pancernej? No cóż... pro-
cedury były, są i chyba pozostaną 
Nie mogę zdradzić wszystkiego, 
ale dla mnie ta książka to zbiór 
zdarzeń i sytuacji z życia prywat-
nego i służbowego głównej boha-
terki. Często zaskakujące i zadzi-
wiające, przedstawione w dostęp-
ny sposób z lekką dawką humo-
ru. A gdzie te tajne blizny? Są i 
już na zawsze pozostaną, trzeba 
nauczyć się z nimi żyć. Jeśli ktoś 
spodziewa się tu znaleźć dokład-
ne sposoby działania i pozyskiwa-
nia informacji, czy też kulis sze-
roko zakrojonych operacji, to nie-
stety muszę Was rozczarować. To 
co tajne, tajne pozostanie. Są 
sprawy i tematy, które nigdy nie 
ujrzą światła dziennego. Pani 
Aneto, dziękuję i czekam na drugi 
tom." 
4. No i ta 

 (zdjęcie), do której nie odniosę 
się. Baaardzo (!) profesjonalna. 
Dziewczyna (recenzentka) zaś 
młoda acz doświadczona. Potrafi 

czytać książkowe blurby, potem 
do "recenzji" przeklejać ich treść. 
Znakiem tego pani umie pisać i 
czytać. Brawo! 
Pozdrawiam serdecznie. 

Aneta Wybieralska 
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Z 
djęciowa kontynuacja „Fotopostorelacji” z poprzedniej strony. Relacji którą pani Aneta 

Wybieralska, jak zawsze ze swadą i w prostych sławach opisała, nie unikając oczywiście 

słów tak ogólnie znanych i lubianych: post factum, czy paremia. To nie jest żadne czepia-

nie się słownictwa, czy jakichś makaronizmów - tak się teraz pisze i już! 
 W kolejnych OBI dodaję „ciągi dalsze” „Blizn”. Publikuję by przy okazji doczytać i poczy-

tać dla samego siebie. Idzie to wolno ale z przyjemnością szukam miejsc w tekście gdzie ujaw-

nione zostały blizny. - Oczywiści czekam na „relację” z Krakowa. 
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N 
a dziedzińcu w jego pół-
nocno wschodniej części 
znajduje się wieża Koper-

nika jest to jednak baszta, a 
znawcy astronomii przeczą aby 
tam Kopernik miał swoją dostrze-
galnię, po prostu jest tam za mało 
miejsca. 
 
Baszta ta powstała przed XV wie-
kiem i należy do najstarszych 
elementów obronnych katedry. 
Uległa zniszczeniu w 1610 r. cze-
go dokonały wojska szwedzkie, 
została odbudowana przez Eusta-
chago Nenchena kanonika from-
borskiego (1597-1647).  Po seku-
laryzacji dóbr kościelnych władze 
pruskie przekazały tą wieżę Gim-
nazjum Hozjanum z Braniewa, a 
władze Gimnazjum zamierzały ją 
rozebrać  cegłę zaś sprzedać, do 
czego nie doszło w skutek sku-
tecznego protestu kapituły, Kró-
lewskie Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych w dnia 17 lipca 1816 
r. ponownie  przekazało wieżę 

kapitule warmińskiej. 
 
We wnętrzu tej wieży w 1912 r. 
powstało pierwsze muzeum po-
święcone wielkiemu astronomowi, 
przy czym znacząco przebudowa-
no wnętrze tej wieży niszcząc wie-
le elementów architektonicznych. 
Obecnie muzeum poświęcone 
Kopernikowi mieści się w innym 
miejscu, ale o tym nieco później. 
W czasie walk w 1945 r. wieża 
uległa poważnym zniszczeniom 
ale została odbudowana.  
 
Obecnie udamy się do świątyni, w 
uzupełnieniu opisu bo już o sa-
mym obiekcie wspominałem. Nad 
wejściem do katedry widniej herb 
papieża Piusa II, który zanim zo-
stał papieżem był biskupem war-
mińskim i nosił wtedy nazwisko 
Eneasz Sylwiusz Piccolomini 
(Enea Silvio de Piccolomini) (1405
-1464). 
 
Budynek katedry zaczęto wznosić 

1329 r. a zakończono w 1388 r. 
Świątynia jest typu halowego, 
choć pewne szczegóły wskazują, 
iż pierwotnie miała to być bazyli-
ka. Prowadzi do niej portal wyko-
nany z gotlandzkiego kamienia. 
Ostateczny kształt budowli nadał 
Liphardus de Daddeln, później 
dodano kaplice. 
 
Wracając do wojen ze Szwecją i 
okupacji szwedzkiej to były to 
tragiczne lata dla świątyni tak 
zresztą jak dla całości ziem pol-
skich okupowanych przez Szwe-
dów. Zrabowano wiele dóbr w tym 
ołtarze,  te zaś których nie zrabo-
wano  Szwedzi spalili. Tak, więc 
wszystkie ołtarze są już z okresu 
po nawale szwedzkiej.    

Obecny ołtarz główny powstał 
dzięki staraniom bp Adama Gra-
bowskiego (1698 – 1766), wyko-
nano go z czarnego i różowego 
marmuru, przez kamieniarzy z 
Dębnika, według projektu Włocha 
Franciszka Placidiego (pomiędzy 
1710-1715 – 1782). Po obu stro-
nach tego ołtarza pod ścianami 
bocznymi ustawione są bogato 
zdobione ławy zwane, jako stella-

mi, przeznaczone są dla dostojni-
ków kościelnych. Przed ołtarzem 
znajduje ustawiony jest pomnik  
bp Stanisława Hozjusza (1504-
1579) 
 
Ołtarz, który był jako główny 
przed pojawieniem się ołtarza 

Grtabowskeigo został przeniesio-
ny na boczną ścianę katedry, jest 
to poliptyk (ołtarz pięcioskrzydło-
wy). W katedrze jest jeszcze po-
nad dwadzieścia ołtarzy ufundo-
wanych przez kanoników.  
 
W katedrze znajdują się też dwie 
kaplice boczne, jedna to Szembe-
ka, o czym już wspominałem oraz 
kaplica św. Jerzego, pochodząca z 
XVI w., zwana też kaplicą polską, 
a to dlatego, że bp Mikołaj Szysz-
kowski (~1590-1643) polecił w 
niej odprawiać msze w języku 
polskim.  
 
Szwedzi zrabowali również orga-
ny, obecne powstałe w latach 
1683-1684 są dziełem Daniela 
Nitrowskiego z Gdańska (1650 – 
1734), a ufundował je bp Michał 
Radziejowski. Prospekt wykonał 
malarz z Lidzbarka Warmińskiego 
(wówczas Heilsberg) Jerzy Pieper. 
W początku swym organy miały 
27 głosów, ale 1934 r. firma 

Emanuela Kempera z Lubeki do-
konała ich konserwacji i przebu-
dowy i obecnie posiadają 48 gło-
sów.  
 
Przy filarach mamy epitafia po-
święcone kanonikom bądź innym 
zasłużonym dla tej świątyni. Naj-
nowsze dotyczy Mikołaja Koperni-
ka. Udało się w końcu znaleźć 
doczesne szczątki astronoma i 
przy wykorzystaniu najnowszych 
badań DNA ustalono jego tożsa-
mość, pomogła w tym zrabowana 
przesz Szwedów księga należąca 
do astronoma  gdzie znaleziono 
włos.  
 
Opuszczamy katedrę i udajemy s 
do obecnego budynku muzeum 
po drodze mijamy około 500-letni 
dąb noszący imię Mikołaja nieste-
ty drzewo to pomału umiera.  
O samym muzeum i innych 
atrakcjach Fromborka w następ-
nym artykule. 

Karol Wyszyński 

Z historii Elbląga 

Wszystkie drogi. cz. 4 
Nadal pozostajemy we Fromborku, ale opuszczamy już wieżę Ra-
dziejewskiego, u jej podstawy po lewej stronie mieści się wejście 
do planetarium. O planetarium nie ma, co pisać tam po prostu 
trzeba wejść zasiąść w fotelu i zadzierając nieco głowę oglądać pre-
zentacje ruchu ciał niebieskich oraz słuchać objaśnień o ich ru-
chach. 

Karol Wyszyński 
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asp. szt. Ryszard Turek 
19547 –2022 

 

W dniu 21.06.2022r. w wieku 65 lat na Wieczną Służbę odszedł asp. sztab. w st. spocz. Ry-
szard Turek. Wieloletni członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Policyjnych w Mrągowie. Uroczystości pogrzebowe z udziałem Asysty Honorową 
Policji odbyły się w dniu 24.06.2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Mrągowie.  
 

Cześć Jego pamięci! 
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 Wiele osób, których sprawy o wyrównanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zawisły przez sądami admi-
nistracyjnymi, a następnie zostały zawieszone - upominało się o sporządzenie wzoru wniosku o podjęcie zawieszone-
go postępowania, niniejszym prezentuję propozycję takiego wniosku. 

W Z Ó R 

Wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania o wyrównanie ekwiwalentu  

za niewykorzystany urlop policjanta, który odszedł ze służby. 

 
We wzorze użyto formy żeńskiej dlatego w razie sporządzenia wniosku przez mężczyznę – należy nanieść odpowiednie 
zmiany. 
Z gotowego już wniosku należy usunąć treści napisane kursywą, jako pomocnicze przy sporządzaniu wniosku. 
Wysłanie Wniosku do Sądu nie gwarantuje podjęcia sprawy z zawieszenia, daje jednak taką możliwość. 
Wydanie pozytywnego wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest gwarantowane – ale zawsze szansa taka 
istnieje. 
Każdy musi sam podjąć decyzję, czy chce czekać na "samoistne" odwieszenie sprawy przez sąd administracyjny, czy 
też sam będzie 'inspirował" sąd do przedsięwzięcia takiego kroku. 
Wzór opracowała Jolanta Domańska-Paluszak, tel. 606 902 432. 
 
 

________________________, dnia ______________ 2022 r. 

 

Skarżący 

imię i nazwisko, 

adres 

PESEL 

Sygn. akt _________________ 

 

                                                       Wojewódzki Sąd Administracyjny w _____________ 

                                                        Wydział _______ 

                                                                  ul._________________________ proszę podać adres 

 

W N I O S E K 

o podjęcie zawieszonego postępowania 

 

 Na podstawie art. 128 §1 pkt 4) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz.U. 2022 poz. 329) niniejszym wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania sygn. akt II SA/Wa 
797/21. 

(Ciąg dalszy na stronie 59) 

Wzór wniosku 
Publikowany dzięki uprzejmości 

Pani Jolanty Domańskiej-Paluszak  
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Zgodnie z art. 128 §1 pkt 4) ustawy (zwanej dalej p.p.s.a.) "Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie 
przyczyna zawieszenia, w szczególności: (...) gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od 
dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do oko-
liczności, podjąć dalsze postępowanie; (...)" 

 

UZASADNIENIE 
 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w ____________ postanowieniem z dnia dnia _____________., na podsta-
wie art. 125 §1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie w sprawie mojej skargi na decyzję _______________ z dnia 29 
_________________ r. nr ___________ w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe.  
 Podstawę prawną decyzji odmownej stanowił art. 114 ust. 1 pkt 2 i art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o 
Policji (Dz. U. Z 2020 r. poz. 360 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 r. poz. 1610) – zwa-
nej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach. 
 W uzasadnieniu postanowienia o zawieszeniu postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że 
udzielenie odpowiedzi na pytanie prawne zadane Trybunałowi Konstytucyjnemu postanowieniem z dnia 21 stycznia 
2021 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 866/20, zarejestrowane pod sygn. 
akt P 7/21 – ma znaczenie dla niniejszej sprawy w zakresie w jakim różnicuje wysokość ekwiwalentu dla funkcjona-
riuszy w kontekście daty opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 7/15, tj. 6 listopada 2018 r.  
 Na skutek złożonego przeze mnie zażalenia na zawieszenie postępowania Naczelny Sąd Administracyjny po-
stanowieniem z dnia ________________r. zażalenie oddalił. Wpisać jeśli wniesiono zażalenie na zawieszenie do NSA. Jeśli 
zażalenia nie złożono- zdanie to należy pominąć. 
 

*** 
 

 Sprawa wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe dla 
funkcjonariuszy, którzy odeszli ze służby po dniu 19 października 2001 r. ma już wieloletnią historię. 
 

Od jej zainicjowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2015 r. przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów  - minęło 
7 lat. 
 

Od rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. akt 7/15 dnia 30 października 2018 r. - minęły 3 lata i 
8 miesięcy. 
 

Od złożenia przeze mnie wniosku do Komendanta ______________ dnia ____________ r. o wyrównanie ekwiwalen-
tu – minęło     lata i   miesięcy. Proszę uzupełnić. 
 

Od pytania prawnego zadanego Trybunałowi Konstytucyjnemu dnia 21 stycznia 2021 r. przez Wojewódzki Sąd Apela-
cyjny w Białymstoku (P 7/21) – minął rok i 5 miesięcy. 
 

Od zawieszenia mojego postępowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w _____________   – minęło ______ 
lat i _______ miesięcy. Proszę uzupełnić. 
 

 W świetle powyższego zestawienia, już na pierwszy rzut oka widać, że stan zawieszenia postępowania, wobec 
wydłużającego się okresu oczekiwania na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy wchodzi w kolizję z art. 45 ust. 1 
Konstytucji RP (rozpoznania sprawy bez zbędnej zwłoki) i z art. 7 p.p.s.a. (postulatu szybkości postępowania). 
 

  Nadto z art. 6 ust 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowiek i Podstawowych Wolności wynika, że każdy ma 
prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstron-
ny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadno-
ści każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.   
Warto też zauważyć, że jeżeli chodzi o punkt początkowy terminu, to jego bieg 
zazwyczaj rozpoczyna się z chwilą wniesienia powództwa do właściwego sądu (Poiss p-ko Austrii,  § 50; Bock p-ko 
Niemcom, § 53), chyba że warunkiem wstępnym dla wszczęcia postępowania sądowego jest złożenie odpowiedniego 
wniosku do organu administracyjnego, w którym to przypadku okres ten może obejmować również obowiązkową 
wstępną procedurę administracyjną (König p-ko Niemcom, § 98; X p-ko Francji, § 31; Kress p-ko Francji [GC], § 

(Ciąg dalszy ze strony 58) 

(Ciąg dalszy na stronie 60) 
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90). A zatem istotne jest w mojej sprawie, że od złożenia przeze mnie wniosku do Komendanta Głównego Policji mi-
nęły niemal 3 lata i 8 miesięcy, czego nie zmienia fakt, że w okresie zawieszenia terminy nie biegną. 
 

 Zasadność dalszego pozostawania mojej sprawy w zawieszeniu zdaje się nie przystawać do rzeczywistości 
sądowo=administracyjnej w kraju. Na ten stan rzeczy wskazują toczące się postępowania i zapadające wyroki w ana-
logicznych, jak moja, sprawach. Rzeczywistość tę ilustrują wyroki pozytywne dla skarżących zapadłe w kraju, przy-
kładowo choćby w dniach 22 i 23 czerwca 2022 r. 
 

II SA/Wa 2855/21 - Wyrok WSA w Warszawie  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Kru-
szewska–Grońska, Sędzia WSA Ewa Kwiecińska, Asesor WSA Arkadiusz Koziarski (spr.), po rozpoznaniu w trybie 
uproszczonym w dniu 23 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Komendanta [...] Policji z dnia [...] 
czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Komendanta Powiatowego Policji w [...] z dnia 
[...] kwietnia 2021 r. nr […] 
 
 III SA/Gl 1199/21 - Wyrok WSA w Gliwicach  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof 
Wujek (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Fleszer, Asesor WSA Aleksandra Żmudzińska, Protokolant Specjalista 
Beata Kujawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi T. P. na decyzję Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 29 lipca 2021 r. nr 112/EO/21/KZ w przedmiocie ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miej-
skiego Policji w K. z dnia 15 czerwca 2021 r., nr [...].  
 
III SA/Gl 1217/21 - Wyrok WSA w Gliwicach  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof 
Wujek, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Fleszer (spr.), Asesor WSA Aleksandra Żmudzińska, Protokolant Specjalista 
Beata Kujawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 4 sierpnia 2021 r. nr 137/EO/21/MSZ w przedmiocie odmowy 
ponownego naliczenia i wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop uchyla zaskarżoną decyzję oraz 
poprzedzającą ją decyzję Komendanta Miejskiego Policji w T. z dnia 21 czerwca 2021 r., nr [...].  
 
III SA/Gl 1260/21 - Wyrok WSA w Gliwicach  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krzysztof 
Wujek, Sędziowie Sędzia WSA Dorota Fleszer (spr.), Asesor WSA Aleksandra Żmudzińska, Protokolant Specjalista 
Beata Kujawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2021 r. nr 182/EO/21/JM w przedmiocie odmowy wy-
płaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję 
Komendanta Miejskiego Policji w J. z dnia 25 czerwca 2021 r. nr [...]; 2) uchyla decyzję Komendanta Miejskiego 
Policji w J. z dnia 25 czerwca 2021 r. nr [...] w części odmawiającej wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop; 3) oddala skargę w pozostałym zakresie.  
 
III SA/Kr 72/22 - Wyrok WSA w Krakowie  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Ka-
sprzycki Sędziowie : SWSA Elżbieta Czarny-Drożdżejko SWSA Tadeusz Kiełkowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 
czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi . D. na decyzję Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji z dnia 16 listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instan-
cji  
 
III SA/Kr 97/22 - Wyrok WSA w Krakowie  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Ka-
sprzycki (spr.) Sędziowie: WSA Elżbieta Czarny-Drożdżejko WSA Tadeusz Kiełkowski po rozpoznaniu na posiedze-
niu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 23 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji z dnia 16 listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służ-
by uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. 
 

III SA/Gl 1239/21 - Wyrok WSA w Gliwicach  
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara 
Brandys-Kmiecik (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Dorota Fleszer, Sędzia WSA Adam Gołuch, Protokolant Monika Rał, 
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2022 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Katowicach z dnia 20 lipca 2021 r. nr 105/EO/21/AT w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu za 

(Ciąg dalszy ze strony 59) 

(Ciąg dalszy na stronie 61) 
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niewykorzystany urlop uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzją Komendanta Miejskiego Policji w K. 
z dnia 7 czerwca 2021 r. nr [...].  
 

III SA/Po 197/22 - Wyrok WSA w Poznaniu  
Dnia 22 czerwca 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący 
Sędzia WSA Izabela Paluszyńska Sędzia WSA Marek Sachajko (spr.) Asesor sądowy WSA Piotr Ławrynowicz po 
rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 czerwca 2022 roku sprawy ze skargi D. D. na decyzję Komendanta 
Policji z dnia 25 stycznia 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Komen-
danta Powiatowego Policji w O. z dnia [...] grudnia 2021 r., nr […] 
 

III SA/Po 203/22 - Wyrok WSA w Poznaniu 
Dnia 22 czerwca 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący 
Sędzia WSA Izabela Paluszyńska Sędzia WSA Marek Sachajko (spr.) Asesor sądowy WSA Piotr Ławrynowicz po 
rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 czerwca 2022 roku sprawy ze skargi A. Z. na decyzję Komendanta 
Policji z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Komen-
danta Powiatowego Policji w O. z dnia 20 grudnia 2021 r., nr [...]  
 

III SA/Po 261/22 - Wyrok WSA w Poznaniu  
Dnia 22 czerwca 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący 
Sędzia WSA Izabela Paluszyńska Sędzia WSA Marek Sachajko (spr.) Asesor sądowy WSA Piotr Ławrynowicz po 
rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 22 czerwca 2022 roku sprawy ze skargi L. R. na decyzję Komendanta 
Policji z dnia 10 lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Komendanta 
Powiatowego Policji w K. z dnia 12 stycznia 2022 r., nr […] 
 

 Również opinia publiczna miała okazję zapoznać się z paradoksalną wręcz sytuacją sądową i prawną dotyczą-
cą omawianej materii. Już choćby w artykule Pauliny Szewioły, który ukazał się dnia 17 marca 2022 r. na łamach Ga-
zety Prawnej pod tytułem Sądy nie czekają na Trybunał – na samym wstępie zacytowano fragment uzasadnienia orze-
czenia WSA w Gdańsku „Ustawodawca nie powinien ograniczać skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwe-
stionującego wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariusza, jeżeli TK sam tego nie zrobił (…)”.  
 

 Jako reprezentatywny przykład dla stanowiska zajmowanego przez sądy przytoczę fragment uzasadnienia wy-
roku z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Gl 1303/21 - WSA w Gliwicach: 
„(…) Odnośnie brzmienia art. 115a ustawy (o Policji) obowiązującego przed 6 listopada 2018 r. przypomnieć należy, 
że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15 orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 
kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystane-
go urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 
66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP. 

Z powyższego wynika zatem, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach stanowiąc w art. 9 ust. 1, że w stosunku do 
policjantów zwolnionych ze służby przed 6 listopada 2018 r., ma zastosowanie przepis art. 115a ustawy o Policji w 
brzmieniu uznanym przez Trybunał w tym właśnie wyroku za niezgodny z Konstytucją RP w istocie wprowadziła 
regulację tożsamą jak uznana przez Trybunał za niekonstytucyjną. Prowadzi to do wniosku, że doszło w tym przypad-
ku do wtórnej niekonstytucyjności normy prawnej zawartej łącznie w obu tych przepisach. 

Dokładnie taka sytuacja ma miejsce w badanej sprawie. Ustawodawca dokonał co prawda nowelizacji ustawy o Poli-
cji, ale jednocześnie poprzez art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach postanowił, że ekwiwalent za okres 
przed 6 listopada 2018 r. obliczany będzie w oparciu o przepis tożsamy z tym, jaki został już uznany za niekonstytu-
cyjny. Dlatego w ocenie Sądu, nie może budzić wątpliwości, że stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15, niekonstytucyjność normy wywodzonej z kontrolowanego wówczas art. 
115a ustawy o Policji, odnosi się nadal do normy, jaka została wyrażona w treści art. 115a tej ustawy w brzmieniu 
nadanym ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zw. z art. 9 ust. 1 tej ustawy. Przy czym wyjaśnić należy, że wtórna 
niekonstytucyjność nie dotyczy całej nowej normy prawnej tj. regulacji w zakresie określenia sposobu obliczania 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, gdyż ten - co do zasady - został dostosowany do wymogów kon-
stytucyjnych zgodnie z wyrokiem TK (art. 115a ustawy o Policji w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą). Doty-
czy ona zaś tej części normy wyrażonej art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, która ograniczyła czasowe 
ramy zastosowania w art. 115a w nowym brzmieniu, uwzględniającym wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Prowadzi 
to do wniosku, że w stosunku do policjantów zwolnionych ze służby przed 6 listopada 2018 r. a uprawnionych do 
otrzymania ekwiwalentu, na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach znajdują zastosowanie regulacje 
niegodne z art. 66 ust. 2 Konstytucji stanowiącym, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od 
pracy i corocznych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa poprzez bezzasadne ogranicze-

(Ciąg dalszy ze strony 60) 
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nie wysokości odpłatności za niewykorzystany urlop. 

Konsekwencją uznania, że art. 115a ustawy o Policji w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach do-
tknięte są wtórną niekonstytucyjnością jest odmowa ich zastosowania przez Sąd i stwierdzenie, że decyzje podjęte w 
niniejszej sprawie przez organy Policji naruszają art.115a ustawy o Policji w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach poprzez błędną wykładnię normy zrekonstruowanej w oparciu o te przepisy. 

Na prawidłowość powyższej oceny wskazuje również fakt, że zastosowanie art. 115a ustawy o Policji w zw. z art. 9 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach prowadziłoby do naruszenia zasady równości wobec prawa, wyrażonej w 
art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z powołanymi przepisami: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne.2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny. (...).” 

 Takie rozumienie przepisów dot. wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodat-
kowe zaprezentował również Prokurator Generalny w stanowisku PK VIII TK 19.2021 z dnia 22 marca 2022 r. do 
sprawy P 7/21, zgodnie z którym - 

„(…) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundu-
rowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1610), w zakresie, w jakim przewiduje stosowanie w sprawach wszczę-
tych w okresie od 6 listopada 2018 r. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta zwolnionego ze 
służby przed dniem 6 listopada 2018 r. zasad wynikających z przepisów ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym 
przed dniem 6 listopada 2018 r., jest niezgodny z art. 190 ust. 4 Konstytucji; - w pozostałym zakresie postępowanie 
podlega umorzeniu na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępo-
wania przed Trybunałem Konstytucyjnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2393), z uwagi na zbędność wydania 
orzeczenia.”  

 Uzasadniając powyższe stanowisko Prokurator Generalny stwierdził co następuje: 

 „(…) Wykładnia językowa art. 9 ust. 1 u.s.r. wskazuje zatem jednoznacznie, że przepis ten wyraża normę, 
zgodnie z którą w sprawach wszczętych w okresie od dnia 6 listopada 2018 r. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzy-
stany urlop policjanta zwolnionego ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. stosuje się art. 115a w brzmieniu obej-
mującym niekonstytucyjny przelicznik w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za 1 dzień niewykorzysta-
nego urlopu. (...)” 

 „(…) Złożenie w okresie od dnia 6 listopada 2018 r. wniosku o wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego za niewykorzystany 
urlop policjanta zwolnionego ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. powoduje zatem wprawdzie wydanie nowego rozstrzygnięcia w sprawie 
zakończonej w drodze czynności materialno-technicznej, jednak wobec treści normy wynikającej z art. 9 ust. 1 u.s.r., podstawą tego rozstrzygnięcia 
nie jest zmieniony stan prawny, ukształtowany wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. o sygn. K 7/15. W związku z 
powyższym należy podzielić pogląd Sądu pytającego, że art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, w zakresie, w jakim przewiduje stoso-
wanie w sprawach wszczętych w okresie od 6 listopada 2018 r. o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop policjanta zwolnionego ze służby 
przed dniem 6 listopada 2018 r. zasad wynikających z przepisów ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., jest 
niezgodny z art. 190 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wynikający z zaskarżonego art. 9 ust. 1 u.s.r. nakaz stosowania art. 115a w 
brzmieniu obejmującym niekonstytucyjny przelicznik w wysokości 1/30 części miesięcznego wynagrodzenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu 
całkowicie uniemożliwia bowiem realizację celu konstytucyjnego prawa do wznowienia postępowania, o którym stanowi art. 190 ust. 4 ustawy 
zasadniczej, w postaci  „uzyskania nowego orzeczenia opartego na stanie prawnym powstałym w następstwie negatywnego wyroku TK" (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. K 23/13, op. cit.). Uznanie niezgodności art. 9 ust. 1 u.s.r., w powyższym zakresie, z art. 
190 ust. 4 Konstytucji powoduje, że nie ma już w niniejszej sprawie potrzeby badania zaskarżonego przepisu w aspekcie pozostałych wzorców 
kontroli, powołanych przez Sąd pytający. Liczba wzorców kontroli, z którymi dana norma jest niezgodna, nie ma bowiem wpływu na zakres wyni-
kających stąd skutków. Orzeczenie o niezgodności danej regulacji choćby z jednym wzorcem kontroli, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Kon-
stytucyjnego, czyni zbędnym orzekanie o zgodności tego samego przedmiotu z pozostałymi wzorcami (vide m.in.—wyroki: z dnia 26 listopada 
2013 r., sygn. SK 33/12, OTK ZU nr 8/A/2013, poz. 124; z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. K 34/15, OTK ZU nr ll/A/2015, poz. 185 oraz z dnia 6 
marca 2019 r., sygn. P 20/16, OTK ZU z 2019 r., seria A, poz. 11).  

Postępowanie w zakresie kontroli zgodności art. 9 ust. 1 u.s.r. z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1 oraz art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji winno zatem 
podlegać umorzeniu, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy oTK, z uwagi na zbędność wydania orzeczenia.”  
 
 Reasumując powyższe wnoszę o rozważenie przez Sąd zasadności dalszego pozostawania mojej sprawy w zawieszeniu i podjęcie jej do 
dalszego procedowania, zwłaszcza wobec: 
 

• przeciągającego się czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 7/21 i trudny do przewidzenia termin 
takiego rozstrzygnięcia, 

• rozpoznawanie tożsamych spraw przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne w kraju bez oczekiwania na Trybunał Konstytucyjny, odmo-
wy stosowania przez sądy art. 9 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.  

(Ciąg dalszy ze strony 61) 
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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.olsztyn.pl)  

Gazeta-Senior-lipiec-07-2022.pdf (gazetasenior.pl)  

Nowy, 221 numer "Informatora KWP w Olsztynie" - 
Galerie zdjęć - Policja Warmińsko-Mazurska  

https://seirp.olsztyn.pl/images/biuletyn/2022/ZGBI_6120_2022.pdf
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2022/06/Gazeta-Senior-lipiec-07-2022.pdf
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/95126,Nowy-221-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/galerie-zdjec/95126,Nowy-221-numer-quotInformatora-KWP-w-Olsztyniequot.html

