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W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej skazuję was na kaczyzm. 

 
Z Sądu Okręgowego w Warszawie wyszło zapytanie do Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy z 16 grudnia 2016 r. 

Chodzi o haniebny akt prawny pozbawiający znacznej części świadczeń grupę  

55 tysięcy emerytów mundurowych, czyli ustawę represyjno-eutanazyjną, 

nazywaną niesłusznie dezubekizacyjną. Wniosek ten wstrzymuje wszelkie 

postępowania w ponad 30 tys. spraw do czasu zapadnięcia rozstrzygnięcia w TK. 

To najczarniejszy scenariusz. Wiadomo, co niby-prezes Julia Przyłębska wraz  

z imitującymi sędziów dublerami zrobią. Nie mam cienia wątpliwości, że przy 

kawie i ciasteczkach stwierdzą zgodność tego bubla prawnego z ustawą zasadniczą. 

To oznacza, że sędziowie umywają ręce.  

Nie będą umierać za „esbeków". 

Na podstawie opinii atrapy TK będą mogli z czystym (w ich mniemaniu) 

sumieniem oddalać skargi osób pokrzywdzonych. 

Wszyscy - zaangażowani w pomoc mundurowym - wiedzieliśmy, że nie 

należy kierować tej ustawy do atrapy Trybunału Konstytucyjnego. Prosiliśmy o to 

posłów opozycji - zrozumieli i powstrzymali się przed tym pozornie oczywistym 

krokiem. Apelowaliśmy też do środowiska sędziowskiego. Liczyliśmy, że 

sędziowie będą rozstrzygać sprawy emerytów mundurowych, uznając ustawę za 

oczywiście niezgodną z konstytucją. To im wolno (stosowanie konstytucji 

bezpośrednio) bez oglądania się na TK. Niestety nie starczyło odwagi. 

Bardzo łatwo i szybko padł ostatni bastion obrony demokracji, jakim było 

środowisko sędziowskie. Chciałbym się mylić, ale dotychczasowe doświadczenia 

nie napawają optymizmem. Jedna sędzia Beata Morawiec i jeden sędzia Igor Tuleya 
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wiosny nie czynią. 

Moim zdaniem dla emerytów mundurowych w zasadzie kończą się 

rozważania o poszukiwaniu sprawiedliwości przed polskim wymiarem sprawie-

dliwości. Poszkodowanym pozostaje długa i niepewna droga przez trybunał 

w Strassburgu oraz oczekiwanie na głęboką zmianę polityczną. Na tyle głęboką, 

żeby oznaczała całkowite przywrócenie ich praw nabytych. Wielu niestety nie 

doczeka. 

To zdarzenie upoważnia też do nieco szerszego, nie tylko oczami 

mundurowych, spojrzenia na czekającą nas przyszłość. 

 

Pamiętacie hasło „Nie straszcie PiS-em”? Gdy premier Ewa Kopacz musiała 

się grubo tłumaczyć ze swojego żarliwego wystąpienia w Sejmie? Gdy zarzucano 

jej, że straszy bezzasadnie, że budzi złe emocje, że odstrasza elektorat? Gdzie są 

teraz ci, rzucano jej, że straszy bezzasadnie, że budzi złe emocje, że odstrasza 

elektorat? Gdzie są teraz ci, którzy wyżywali się na premier Kopacz?! Jak się 

czujecie, polityczni idioci? 

 

Dziś, gdy mówię, że każdy, nawet kryształowo czysty człowiek, pod byle 

pretekstem może trafić do więzienia, słyszę chór Chamberlainów znad Wisły 

mruczący, żebym nie siał paniki. Przecież są sądy! Sądy niezawisłe, które rozpatrzą 

sprawę i niewinnego niechybnie uwolnią. Serio? 

Gdy twierdzę, że wystarczy kaprys nienawistnego dyktatorka z Żoliborza, 

żeby odebrać koncesję każdemu prywatnemu nadawcy, w tym również gigantom 

informacyjnym, takim jak TVN, Agora czy Polsat, słyszę, że przecież żaden sąd nie 

utrzyma takiej decyzji w mocy. Czyżby? 

Gdy wreszcie prorokuję, że wybory zostaną sfałszowane, jeśli nie wypadną po 

myśli kaczystów, słyszę, że na szczęście mamy sądy, które wyniki wyborów 

zweryfikują. Naprawdę? 

A co, jeśli środowisko sędziowskie, na które tak liczymy, w większości nie 

składa się z bohaterów? Miękkie przejście z demokracji do dyktatury ma to do 

siebie, że odbywa się bez barykad, strajków generalnych i zamieszek. To codzienna 

cicha kapitulacja poszczególnych ludzi, którzy poświęcając zasady, wybierają 

spokój, rodzinę, dostatnie życie, intratną posadę, karierę. Dramatyczne batalie 

rozgrywają się w ich głowach, a w najlepszym razie w wąskim kręgu znajomych, 

rodziny. Reszta tego nie widzi. Zajęci codziennością obywatele nie dostrzegają 

różnicy. Wciąż mogą przecież pyskować w internecie, utyskiwać w kolejce do 

lekarza, ponarzekać na władzę z taksówkarzem.  



Gdy przyjdzie opamiętanie, będzie już za późno. 

A.R. 

 

PS. Wskutek ustawy represyjno-eutanazyjnej śmierć poniosły już 32 osoby. 


