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Okra dzio nym przez ka czy stów z eme ry tur
by łym funk cjo na riu szom resortu spraw
wewnętrznych, po za od wo ła niem od de cy zji
do Są du Okrę go we go w War sza wie, przy słu -
gu je spe cjal ny „tryb ła ski”. Pi sow cy w usta -
wie re pre syj no -eu ta na zyj nej za war li art. 8a.
Ten upo ka rza ją cy za pis mó wi, że by ły funk -
cjo na riusz mo że zwró cić się do mi ni stra
spraw we wnętrz nych z proś bą o przy wró ce nie
do tych cza so wej eme ry tu ry. Mi ni ster w try bie
ad mi ni stra cyj nym, je śli ze chce, mo że to uczy -
nić. Wy star czy, iż uzna, że łącz nie są speł nio -
ne 3 prze słan ki: „szcze gól nie uza sad nio ny
przy pa dek”, wy róż nia ją cy się „krót ko trwa łą
służ bą przed 31 lip ca 1990 r.” oraz „rze tel -
nym wy ko ny wa niem za dań i obo wiąz ków
po 12 wrze śnia 1989 r., w szcze gól no ści z na -
ra że niem zdro wia i ży cia”.

Na mar gi ne sie – 31 lip ca 1990 r. to da ta po -
wo ła nia Urzę du Ochro ny Pań stwa, a 12 wrze -
śnia 1989 r. to dzień utwo rze nia rzą du Ta de -
usza Ma zo wiec kie go. Już po tym ze sta wie niu
dat wi dać, że usta wa by ła na pi sa na wy jąt ko wo
nie sta ran nie, bo za sto so wa nie dwóch róż nych
dat do jed ne go try bu jest ab sur dal ne.

Kry te ria, jak wi dać, są nie ostre

i da ją moż li wość dość swo bod -

nej in ter pre ta cji. Po to zresz tą

ten za pis wpro wa dzo no – że by

w ra zie cze go oca lić swo ja ków.

Pi sow cy ma ją prze cież rów nież

w by łych służ bach swo ich Pio -

tro wi czów.

We dług in for ma cji Fe de ra cji Sto wa rzy szeń
Służb Mun du ro wych (FSSM) oko ło 8 ty się cy
po szko do wa nych zde cy do wa ło się wy stą pić
do mi ni stra w try bie art. 8a. Spra wy są roz pa -
try wa ne bar dzo opie sza le, za co po przed ni mi -
ni ster Ma riusz Błasz czak zo stał uka ra ny
grzyw ną w wy so ko ści 200 zł. Na ra zie de cy zje
otrzy ma ło oko ło 200 osób. Fe de ra cji nic nie
wia do mo o żad nej de cy zji po zy tyw nej.

Zwo len ni cy PiS i tzw. sy me try ści, przy par ci
do mu ru kon kret ny mi przy kła da mi skrzyw -
dzo nych eme ry tów mun du ro wych, wdów i sie -
rot, od po wia da ją, że prze cież w usta wie jest
art. 8a i mi ni ster w oczy wi stych przy pad kach
z pew no ścią nie do stat ki le gi sla cji na pra wi.

Nic z te go. Nie po to ka czy ści upo ko rzy li
by łych funk cjo na riu szy, że by te raz wy cią gać
do nich rę kę. Oto 2 przy pad ki, któ re świad czą
o tym, że pi sow cy nie ma ją naj mniej szej ocho -
ty na pra wia nia krzyw dy, ja ką wy rzą dzi li te mu
śro do wi sku.

Piotr Wró bel
to po stać w po li cji le gen dar na. Pro wa dził

naj bar dziej zna ne go świad ka ko ron ne go
o pseu do ni mie Ma sa. Roz pra co wy wał ma fię
prusz kow ską. Ni gdy nie uni kał nie bez pie -
czeń stwa, na pierw szej li nii z na ra że niem ży -
cia zwal czał sza le ją cą w la tach 90. w Pol sce
prze stęp czość zor ga ni zo wa ną. By ły to cza sy,
gdy nie mal co ty dzień do cho dzi ło do strze la -
nin, za ma chy bom bo we by ły nor mal nym spo -
so bem wy rów ny wa nia ra chun ków, a świat po -
li ty ki i wy mia ru spra wie dli wo ści prze żar ty
był ko rup cją. Wró bel tak za lazł za skó rę ma -
fio som, że stał się ich głów nym ce lem. Ze mstą
za re al ne roz mon to wa nie gru py prusz kow -
skiej by ła pró ba uwi kła nia go we współ pra cę
z gang ste ra mi. Wró bel zo stał oskar żo ny m.in.
przez „Ma sę” i prze sie dział na ła wie oskar żo -
nych 17 lat. Nie daw no zo stał pra wo moc nie
oczysz czo ny z wszyst kich za rzu tów. W na pi -
sa nej wraz z Pio trem Py tla kow skim książ ce
„Mój agent Ma sa” Wró bel nie tyl ko ujaw nia
praw dzi we ob li cze świad ka ko ron ne go, ale
przede wszyst kim uka zu je, jak wie le kosz to -
wa ła go wal ka z ban dy ta mi.

Pod in spek tor Piotr Wró bel za ła pał się
na usta wę „dez u be ki za cyj ną”, bo wy brał szko -
łę ofi cer ską w Le gio no wie, któ rą ukoń czył
w 1989 r.

– To, cze go na uczy łem się w tej szko le, za -
owo co wa ło suk ce sa mi w zwal cza niu ma fii.
Gdy by nie przy go to wa nie me ry to rycz ne, któ -
re wy nio słem z Le gio no wa, nie wie dział bym
na wet, jak się do te go za brać – twier dzi Wró -
bel. – Więk szość ko le gów z pio nu prze stęp -
czo ści zor ga ni zo wa nej, a póź niej z Cen tral ne -
go Biu ra Śled cze go mia ła ukoń czo ne Le gio -
no wo lub Szczyt no. To oni po ło ży li kres
wszech wła dzy gan gów w Pol sce. A dziś pań -
stwo w na gro dę od bie ra im eme ry tu ry! – do -
da je roz go ry czo ny.

Fak tycz nie do mor der czej wal ki z Prusz ko -
wem i Wo ło mi nem by li po trzeb ni naj le piej
wy szko le ni funk cjo na riu sze. Gdy by prze śle -
dzić ży cio ry sy po li cjan tów sku tecz nie wal czą -
cych z gan ga mi, oka że się, że po nad 80 pro -
cent z nich koń czy ło szko ły ofi cer skie w PRL.
Tam na uczy li się fa chu i ta wie dza po mo gła im
zwal czyć prze stęp cze pod zie mie.

Pod in spek tor Wró bel w try bie 8a zwró cił
się do mi ni stra 18 lip ca 2017 r. Od po wiedź na -
de szła 22 stycz nia 2018 r. – nie co po nad pół
ro ku póź niej. Pod de cy zją pod pi sał się z upo -
waż nie nia mi ni stra spraw we wnętrz nych dy -
rek tor De par ta men tu Po rząd ku Pu blicz ne go
An drzej Spry cha.

Wró bel, wy da wa ło by się ide al ny przy pa dek
do za sto so wa nia try bu z art. 8a, na ła skę jed -
nak nie za słu żył. Dla cze go?

Po pierw sze, okres służ by „na rzecz pań -
stwa to ta li tar ne go”, jak pi sze dy rek tor Spry -
cha, nie mo że być oce nio ny ja ko krót ko trwa -
ły, co jest jed nym z trzech wy mo gów za pi sa -
nych w art. 8a. „W przed mio to wej spra wie
służ ba za in te re so wa ne go peł nio na by ła
na rzecz to ta li tar ne go pań stwa przez okres
3 lat, 4 mie się cy i 23 dni. Cał ko wi ty okres
służ by stro ny wy no si 15 lat, 1 mie siąc i 2 dni,
za tem stro na peł ni ła po nad 22 proc. ca łe go
okre su służ by na rzecz to ta li tar ne go pań -
stwa”. Spry cha po mi ja zu peł nie fakt, że był to
czas, w któ rym Wró bel uczył się po li cyj ne go
fa chu w Le gio no wie. Nie za uwa ża też, że po li -
cjant słu żył by dłu żej we współ cze snej po li cji,
gdy by nie pro wo ka cja gang ste rów, któ rzy
oczer ni li go i po sa dzi li na kil ka na ście lat
na ła wie oskar żo nych.

Po dru gie, dy rek tor Spry cha ne ga tyw nie
oce nia rów nież dru gą z prze sła nek umoż li wia -
ją cych za sto so wa nie pra wa ła ski. Zda niem sie -
dzą ce go za wy god nym biur kiem dy rek to ra
w przy pad ku ofi ce ra Wró bla „brak jest ja -
kich kol wiek do wo dów, aby służ ba peł nio na
by ła z na ra że niem zdro wia i ży cia”. Gdy by
kie dy kol wiek w ży ciu pan Spry cha na tknął się
na an ty ter ro ry stów, któ rzy wspól nie z Wró -
blem pro wa dzi li ak cję prze ciw ko ma fii prusz -
kow skiej, to mógł by ich za py tać o to, czy fak -
tycz nie nie na ra ża li ży cia. Oba wiam się, że by -
ło by to ostat nie py ta nie, ja kie w ży ciu by za dał,
cie sząc się kom ple tem wła sne go uzę bie nia.

Po trze cie, Wró bel nie speł nia na wet trze -
ciej, naj bar dziej ogól nej prze słan ki try bu 8a,
mó wią cej o szcze gól nie uza sad nio nym przy -
pad ku, gdyż zda niem dy rek to ra Spry chy pod -
in spek tor Wró bel, je den z po li cjan tów, któ rzy
zli kwi do wa li gang prusz kow ski, „nie le gi ty -
mu je się wy bit ny mi osią gnię cia mi w służ -
bie, szcze gól nie wy róż nia ją cy mi ją na tle
po zo sta łych funk cjo na riu szy”.

Woj ciech Ra czuk
do mi ni stra zwró cił się w try bie 8a 14 sierp -

nia 2017 r. Od po wiedź na de szła 10 stycz -
nia 2018 r., czy li po pię ciu mie sią cach. Ten
sam dy rek tor Spry cha po sta no wił po wni kli -
wym roz pa trze niu od mó wić. Tym ra zem spra -
wa jest pro sta. Ra czuk nie słu żył po ro -
ku 1989, nie mógł więc wy ka zać się „rze tel -
nym wy ko ny wa niem za dań i obo wiąz ków
po dniu 12 wrze śnia 1989 r., w szcze gól no ści
z na ra że niem zdro wia i ży cia”.

Fak tycz nie nie mógł. 8 lu te go 1982 r. Woj -
ciech Ra czuk ja ko po rucz nik Wy dzia łu Kry -
mi nal ne go Ko men dy Wo je wódz kiej MO
w Bia łej Pod la skiej ru szył w po ścig za jed nym
z naj nie bez piecz niej szych wów czas prze stęp -
ców. Ści ga ny kry mi na li sta Jó zef Ko ryc ki był
bez względ nym mor der cą strze la ją cym do lu -
dzi z zim ną krwią. Po rucz nik Ra czuk w po go -
ni za ban dy tą wy ka zał się bo ha ter stwem, któ -
re o ma ły włos nie kosz to wa ło go ży cia. Przy -
jął 6 strza łów z bro ni au to ma tycz nej. Ban dy ta
wa lił do nie go z pe pe szy jak do tar czy. Mi li -
cjant w sta nie kry tycz nym tra fił do szpi ta la.
Le ka rze i ko le dzy ze służ by by li prze ko na ni,
że już się z te go nie wy li że. A jed nak prze żył,
jest in wa li dą z orze czo ną II gru pą. 35 lat póź -
niej oka za ło się, że w cza sie gdy nie przy tom -
ny wal czył o ży cie w szpi ta lu, ko le dzy zro bi li
mu przy słu gę. Prze nie śli go z eta tu mi li cyj ne -
go na etat „es bec ki” – za stęp cy kie row ni ka 
ko mi sa ria tu ds. po li tycz no -wy cho waw czych
w Ło si cach. Da wa ło to nie co więk szą ren tę in -
wa lidz ką lub ewen tu al nie tro chę więk szą ren -
tę wdo wie, gdy by nie prze żył. Ra czuk nie miał
na to wpły wu, gdyż je dy ny namacalny kon -
takt, ja ki wte dy miał, do ty czył kro pló wek.
Do służ by oczy wi ście już nie wró cił. W ta ki
spo sób bo ha ter ski mi li cjant zo stał usta wą ka -
czy stow ską za kwa li fi ko wa ny do „opraw ców
słu żą cych pań stwu to ta li tar ne mu”. Wsku tek
cze go Ra czuk za miast 2866 zł ren ty in wa lidz -
kiej otrzy mu je obec nie 854 zł, co nie star cza
mu na wet na le ki.

W uza sad nie niu ne ga tyw nej de cy zji dy rek -
tor Spry cha de li kat nie po ucza Ra czu ka, że
po wi nien w tej spra wie zwró cić się do In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej, bo to na pod sta wie
wnio sku z IPN ode bra no mu rentę. 
Po rucz nik Ra czuk tak też uczy nił i wła śnie
otrzy mał z IPN od mo wę. W uza sad nie niu 
na czel nik cze goś tam (nie czy tel na pie cząt ka)
Mar cin Krzysz to fik na pi sał, że in sty tut
„pod trzy mu je swo je do tych cza so we sta no -
wi sko dot. prze bie gu Pa na służ by (…), gdyż
Za rząd Po li tycz no -Wy cho waw czy i je go od -
po wied ni ki te re no we są li te ral nie wpi sa ne
w usta wę (…) za twier dzo ną przez Sejm
i pod pi sa ną przez Pre zy den ta Rzecz po spo -
li tej Pol skiej”.

Gdy sły szy cie za tem, iż usta wa jest mo że
tro chę nie do sko na ła, ale od po wied nie urzę dy
po pra wia ją jej ne ga tyw ne skut ki, nie wierz cie
w ani jed no sło wo.

Pi sow cy
kła mią. Z lu bo ścią znę ca ją się nad sta ry mi

i scho ro wa ny mi ludź mi; gów no ich ob cho dzi,
kim oni by li i cze go do ko na li. Sa dy stycz ne
i nie ludz kie za cho wa nia apa ra tu wła dzy są
nie odzow ną czę ścią każ de go sys te mu to ta li -
tar ne go. �

andrzej.rozenek@re dak cja.nie.com.pl

Ła�skaw�cy

Dwóch bo ha te rów oplu tych przez pi sow ską wła dzę.

Z Są du Okrę go we go w War sza wie wy szło za py ta nie
do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go w spra wie zgod no ści
z kon sty tu cją usta wy z 16 grud nia 2016 r. Cho dzi o ha -
nieb ny akt praw ny po zba wia ją cy znacz nej czę ści
świad czeń gru pę 55 ty się cy eme ry tów mun du ro wych,
czy li usta wę re pre syj no -eu ta na zyj ną, na zy wa ną nie -
słusz nie dez u be ki za cyj ną. Wnio sek ten wstrzy mu je
wszel kie po stę po wa nia w po nad 30 tys. spraw do cza -
su za pad nię cia roz strzy gnię cia w TK. To naj czar -
niej szy sce na riusz. Wia do mo, co ni by -pre zes Ju lia
Przy łęb ska wraz z imi tu ją cy mi sę dziów du ble ra mi
zro bią. Nie mam cie nia wąt pli wo ści, że przy ka wie
i cia stecz kach stwier dzą zgod ność te go bu bla praw -
ne go z usta wą za sad ni czą.

To ozna cza, że sę dzio wie umy wa ją 

rę ce. Nie bę dą umie rać za „es be ków”.

Na pod sta wie opi nii atra py TK bę dą mo gli z czy -
stym (w ich mnie ma niu) su mie niem od da lać skar gi
osób po krzyw dzo nych.

Wszy scy – za an ga żo wa ni w po moc mun du ro -
wym – wie dzie li śmy, że nie na le ży kie ro wać tej usta -
wy do atra py Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go. Pro si li -
śmy o to po słów opo zy cji – zro zu mie li i po wstrzy -
ma li się przed tym po zor nie oczy wi stym kro kiem.
Ape lo wa li śmy też do śro do wi ska sę dziow skie go. Li -
czy li śmy, że sę dzio wie bę dą roz strzy gać spra wy
eme ry tów mun du ro wych, uzna jąc usta wę za oczy -
wi ście nie zgod ną z kon sty tu cją. To im wol no (sto so -
wa nie kon sty tu cji bez po śred nio) bez oglą da nia się
na TK. Nie ste ty nie star czy ło od wa gi.

Bar dzo ła two i szyb ko padł ostat ni ba stion obro ny
de mo kra cji, ja kim by ło śro do wi sko sę dziow skie.
Chciał bym się my lić, ale do tych cza so we do świad cze -
nia nie na pa wa ją opty mi zmem. Jed na sę dzia Be ata
Mo ra wiec i je den sę dzia Igor Tu leya wio sny nie czy nią.

Mo im zda niem dla eme ry tów mun du ro wych
w za sa dzie koń czą się roz wa ża nia o po szu ki wa niu
spra wie dli wo ści przed pol skim wy mia rem spra wie -
dli wo ści. Po szko do wa nym po zo sta je dłu ga i nie -
pew na dro ga przez try bu nał w Strass bur gu oraz
ocze ki wa nie na głę bo ką zmia nę po li tycz ną. Na ty le
głę bo ką, że by ozna cza ła cał ko wi te przy wró ce nie ich
praw na by tych. Wie lu nie ste ty nie do cze ka. 

To zda rze nie upo waż nia też do nie co szer sze go,
nie tyl ko ocza mi mun du ro wych, spoj rze nia na cze -
ka ją cą nas przy szłość.

Pa mię ta cie ha sło „Nie strasz cie PiS -em”? Gdy
pre mier Ewa Ko pacz mu sia ła się gru bo tłu ma czyć
ze swo je go żar li we go wy stą pie nia w Sej mie? Gdy za -
rzu ca no jej, że stra szy bez za sad nie, że bu dzi złe
emo cje, że od stra sza elek to rat? Gdzie są te raz ci,
któ rzy wy ży wa li się na pre mier Ko pacz?! Jak się
czu je cie, po li tycz ni idio ci?

Dziś, gdy mó wię, że każ dy, na wet krysz ta ło wo
czy sty czło wiek, pod by le pre tek stem mo że tra fić
do wię zie nia, sły szę chór Cham ber la inów znad Wi -
sły mru czą cy, że bym nie siał pa ni ki. Prze cież są są -
dy! Są dy nie za wi słe, któ re roz pa trzą spra wę i nie -
win ne go nie chyb nie uwol nią. Se rio?

Gdy twier dzę, że wy star czy ka prys nie na wist ne go
dyk ta tor ka z Żo li bo rza, że by ode brać kon ce sję każ -
de mu pry wat ne mu nadaw cy, w tym rów nież gi gan -
tom in for ma cyj nym, ta kim jak TVN, Ago ra czy Pol -
sat, sły szę, że prze cież ża den sąd nie utrzy ma ta kiej
de cy zji w mo cy. Czyż by?

Gdy wresz cie pro ro ku ję, że wy bo ry zo sta ną sfał -
szo wa ne, je śli nie wy pad ną po my śli ka czy stów, sły -
szę, że na szczę ście ma my są dy, któ re wy ni ki wy bo -
rów zwe ry fi ku ją. Na praw dę? 

A co, je śli śro do wi sko sę dziow skie, na któ re tak li -
czy my, w więk szo ści nie skła da się z bo ha te rów?
Mięk kie przej ście z de mo kra cji do dyk ta tu ry ma to
do sie bie, że od by wa się bez ba ry kad, straj ków ge ne -
ral nych i za mie szek. To co dzien na ci cha ka pi tu la cja
po szcze gól nych lu dzi, któ rzy po świę ca jąc za sa dy, wy -
bie ra ją spo kój, ro dzi nę, do stat nie ży cie, in trat ną po sa -
dę, ka rie rę. Dra ma tycz ne ba ta lie roz gry wa ją się w ich
gło wach, a w naj lep szym ra zie w wą skim krę gu zna jo -
mych, ro dzi ny. Resz ta te go nie wi dzi. Za ję ci co dzien -
no ścią oby wa te le nie do strze ga ją róż ni cy. Wciąż mo gą
prze cież py sko wać w in ter ne cie, uty ski wać w ko lej ce
do le ka rza, po na rze kać na wła dzę z tak sów ka rzem.
Gdy przyj dzie opa mię ta nie, bę dzie już za póź no.

A.R.

PS Wsku tek usta wy re pre syj no -eu ta na zyj nej śmierć po nio sły
już 32 oso by.

Piłaci
W imie niu Rzecz po spo li tej
Pol skiej ska zu ję was 
na ka czyzm.
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