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Do wiadomości publicznej 

 

Bezprawie w akcji, czyli faszyzm nieuświadomiony, wykonywany zza parawanu 
uniformu, czyli jak okra ść człowieka zachowując pozory legalności. 

 

 Wbrew pozorom czasy napadów na podróżnych nie odeszły w niepamięć, co więcej 
rozwinęły się techniki i pomnożyły formy tego procederu, wykonywane przez różne 
organizacje – szczególnie przez służby w mundurach policji. Jak inaczej nazwać fakt 
permanentnego wymuszania opłat od podróżnych pod pozorem przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości, kiedy funkcjonariusze dokonują quasi pomiarów za pomocą niedozwolonych 
urządzeń, które nie są wiarygodne, na co wskazują opinie biegłych, nadto urządzenia te nie 
spełniają wymogów rozporządzenia ministra gospodarki z 9 listopada 2017r. chodzi tu o 
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ręczne urządzenia radarowe typu Iskra, Rapid i Ultralyte, które przede wszystkim nie 
identyfikują obiektu, którego prędkość mierzą. 

Oznacza to, że cała tzw. polska policja drogowa narusza obowiązujące ją przepisy i z tego 
procederu czerpie zyski, przy czym funkcjonariusze bezpośrednio wyznaczeni do 
wymuszania haraczu nawet nie mają świadomości (wbrew swojemu obowiązkowi znajomości 
przepisów) o tym fakcie, że ich przełożeni świadomie nakazują im używania nielegalnych 
instrumentów. Jak wykazało w mojej sprawie przesłuchanie funkcjonariuszy – nie wiedzą 
nawet oni co mierzy ich przyrząd i jak działa, choć ponoć odbyli szkolenie z jego obsługi. 
Widać zakres szkolenia musiał być mocno ograniczony i odbywał się z pewnością wiele lat 
wcześniej, bo w sądzie policjanci dali popis totalnej nieznajomości działania urządzenia 
Rapid 2 KA. 

Tymczasem ich przełożony w odpowiedzi na moją skargę, potwierdza w oficjalnym piśmie, 
że policja brała udział w ogólnokrajowym napadaniu na podróżnych w oparciu o użycie 
niedozwolonych instrumentów. 

Fragment wspomnianego pisma: 
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Powyższe udokumentowane bezprawne działania policji nie przeszkodziły jednak sędziemu 
pełniącemu funkcję prezesa sądu rejonowego w Złotoryi, pomimo iż dostrzegł naruszenie 
przepisów, uznać mnie za winnego popełnienia wykroczenia, choć nikt nie przedstawił mi 
żadnego dowodu mojego przewinienia. 

Może warto by przewrócić w sądach zasadę domniemania niewinności i zasadę dowodu? Bo 
obecnie każdy może zostać skazanym na zasadzie uznaniowej – wystarczy uznać go za 
winnego. I choć SSR Kazimierz Leżak w ustnym uzasadnieniu wyroku mówił o hipotetycznej 
winie obwinionego, to nawet nie zająknął się o braku dowodów i bezprawiu policji. 

W tym miejscu muszę nadmienić, że kwestionuję nie tylko postępowanie służb mundurowych 
i sędziego, ale również legalność przepisów stanowionych przez organa i osoby do tego 
nieuprawnione, działające bez wymaganej legitymacji społecznej i mimo wielu żądań nie 
przedstawiające dowodów legalności swej władzy. Natomiast swym działaniem i 
stanowionymi przepisami jednoznacznie dające świadectwo uzurpatorskiej tyranii w 
odcieniach faszystowskich i talmudycznych.  

Przejawia się to również na niższych szczeblach opresyjnej hierarchii w postaci utrudnienia 
mi i w końcu z zachowaniem cyrku pozorów – zablokowania apelacji przez sędziego sądu 
okręgowego Aleksandra Żurakowskiego, który na odmówienie mi prawa do apelacji 
zaplanował całe 5 (pięć) minut, co z resztą jest, jak zaświadcza wokanda, nagminne. 
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Zawiadamiana, o bezprawnym działaniu osób funkcyjnych, prokuratura w miejscu 
mego zamieszkania ograniczyła się jedynie do odesłania sprawy do prokuratur raz w Legnicy, 
raz w Złotoryi, czyli tam, gdzie naruszeń przepisów dokonano. Ze strony tamtych prokuratur 
jednak brak jakichkolwiek działań. Co w zasadzie nie powinno dziwić, mając na względzie 
powyższe. 

System terroru w swej chciwości, rzecz jasna po odmowie prawa do apelacji uznał 
wyrok 1 instancji za prawomocny (jak bezprawie może być prawomocne?) i spuścił psy 
gończe, to znaczy rozpoczął windykację nieistniejącego długu. Pierwotnie sąd w Złotoryi 
posłużył się groźbą aresztu w przypadku, kiedy nie wpłacę żądanej kwoty, lecz nie 
przedstawił dowodu swego roszczenia. Nie uznaję bezprawia i bandyckich roszczeń, więc nie 
płacę wyssanych z palca nieudowodnionych długów. Wobec tego, w myśl represyjnych reguł 
niszczenia polskiego społeczeństwa, sprawę dostał komornik Dariusz Lewkowicz, który 
określa się mianem komornika przy sądzie rejonowym, choć jest prywatną firmą jak każdy 
komornik i sądy również, a także instytucję posiadające w nazwie człon „urząd” – niemal 
wszystkie można znaleźć w rejestrze firm komercyjnych. Nie dziwi zatem fakt, że te firmy, 
którym chodzi o zysk, mają w głębokim poważaniu przepisy i regulacje, zwłaszcza, że te 
tworzone są przez uzurpatorów, to znaczy marionetkową mniejszość kreującą się na 
większość i wykonującą polecenia, wg słów M. Morawieckiego, kogoś zza granicy. 
Rozumiejąc powyższe nie trudno dojść do wniosku, że o prawodawstwie ani o legalizmie, czy 
też praworządności w tym niszczonym kraju nad Wisłą mowy być nie może, więc wszystkie 
pasożytujące na społecznym organizmie struktury dążą do maksymalizacji zysków bez 
względu na obowiązujące je regulacje, które interpretują lub pomijają dowolnie. 

Wspomniany już komornik w swej gorliwości okradania ludzi z owoców ich pracy 
napracował się w trójnasób; 

- wezwał mnie do ujawnienia majątku, z którego będzie mógł mnie okraść na 
bezprawny wniosek sądu; 

- zablokował mi konto bankowe, na którym akurat nie było wystarczających środków; 

- zażądał od mojego pracodawcy, by ten wziął udział w rabunku pozbawiając mnie 
części mojego wynagrodzenia. 

Milusiński komornik nie zaczekał na moje wyjaśnienia w terminie, który sam mi 
wyznaczył i przed upływem tej daty, zablokował konto, czym utrudnił mi zaopatrzenie 
samochodu w paliwo, niezbędne, żebym mógł dostać się do pracy (miejsce odległe o 25 km). 
Przy czym, zapewne przez roztargnienie analogiczne z roztargnieniem sędziego sięgającego 
po nie swój banknot, komornik zażądał różnych kwot ode mnie, innej od pracodawcy i 
jeszcze innej od banku???? Po czym zainkasował nienależną kwotę z dwóch źródeł: zająwszy 
wpływ na moje konto oraz wpłatę z potrącenia mojego wynagrodzenia, co łącznie wyniosło: 

Potrącenie komornicze z wynagrodzenia: 410 zł 
Zajęcie środków na knocie bankowym: 396 zł 

Łącznie:  806 zł 
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Przy czym pierwotne żądanie skierowane do mnie wyglądało tak: 

 
 

Od banku zażądał: 
 

 

A od mojego pracodawcy: 

 

Bezprawne zajęcie, bo oparte o bezprawny wyrok winno być w całości zwrócone, a 

wyrządzona krzywda naprawiona. Nie jestem jednak tak zachłanny ani żądny pieniędzy jak 

moi prześladowcy uzurpujący sobie władze nad wolnym człowiekiem i prawo odbierania 
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ludziom wolności i owoców ich pracy, dlatego nakładam na uczestników tego postepowania 

nagrodę w postaci możliwości wspomożenia polskiego społeczeństwa, a szczególnie polskich 

chorych dzieci, będących pod opieką fundacji prowadzonej przez pana Jerzego Ziębę. 

Fundacja "Polacy dla Polaków" 

35-234 Rzeszów 

ul. Trembeckiego 11 B 

Tel. +48 17 85 22 022 

Fax +48 17 785 22 31 

Biuro jest czynne od 08:00 do 16:00 

e-mail: biurofundacja@paz.org.pl 

Numer KRS 0000566121 

NIP 517-03-70-520 

Regon 3619407717 

Numer konta Fundacji to: 38 8642 1126 2012 1144 8275 0001 

 

Domagam się, by moi prześladowcy wpłacili na konto fundacji kwotę, której ode mnie żądali 

plus jej trzykrotność w ramach dobroci serca dla polskich chorych dzieci. I tak do wpłacenia 

zobowiązuję: 

1. Sierż. Paweł Owczarek nr legitym. służb. 938195 - 200 zł 

2. Sierż. Aleksandra Starowicz nr legitym. służb.938126 - 200 zł  

3. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy– nadkomisarz Przemysław 

Laskowski -200zł 

4. SSR Kazimierz Leżak  - 720 zł 

5. SSO Aleksander Żurakowski – 720 zł 

6. Komornik Dariusz Lewkowicz – 3224 zł. 

Natomiast pana Jerzego Ziębę proszę o publiczne potwierdzenie dokonania, bądź nie wpłat 

przez wyżej wymienione osoby. Powyższe wpłaty zaświadczą o dobrej woli wymienionych i 

obalą tezę, że chodzi tu wyłącznie o pieniądze, które można odebrać społeczeństwu. Niech 

funkcjonariusze karmieni przez społeczeństwo, choć część otrzymanego dobra okażą 

cierpiącym dzieciom. 

Jarosław Raczyński 

 


