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W  imieniu  własnym  wnoszę  o  odrzucenie  zażalenia  w  całości  jako  kompletnie
niedorzecznego, przekłamującego fakty i treść postanowienia Sądu I instancji. Oskarżyciele
nie przeczytali, nie zrozumieli albo celowo próbują sfałszować treść postanowienia, sugerując że
Sąd  Rejonowy  warunkowo  umorzył  postępowanie,  uznając  winę  oskarżonego  ale  błędnie
decydując o znikomej szkodliwości społecznej czynów oskarżonego. Ani Sąd ani ja do dzisiaj
nie  znamy podstaw prawnych  pozwu –  tzn.  wskazania  jakie  wypowiedzi  czy  opinie  są  nie
prawdziwe czy nieuzasadnione.  

Jest to szczególnie naganne w związku z faktem że wykazali się pogardą dla Sądu i nawet nie
stawili się na posiedzeniu Sądu co pozwoliłoby im zrozumieć postanowienie, jeżeli nie są w
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stanie tego zrobić na podstawie uzasadnienia. 

Wniosek o przyznanie kosztów postępowania jest równie bezzasadny w związku z faktem, raz
nie  miało  miejsca  warunkowe  umorzenie  a  dwa  że  prawnicy  którzy  reprezentują  i
Mezglewskiego i Stowarzyszenie reprezentują siebie bo są członkami zarządu Stowarzyszenia a
przynajmniej  nimi  byli  podczas  krytycznych  wydarzeń.  Sąd  nie  powinien  zezwolić  im  na
występowanie w funkcji adwokatów bo to uniemożliwi ewentualne ukaranie ich za ich działania
i  uniemożliwi  przesłuchanie  ich  w  charakterze  świadków.  Protest  w  sprawie  tych  osób
występujących  jako  adwokaci  oskarżyciela  został  złożony  w odpowiedzi  na  akt  oskarżenia.
Skoro reprezentują siebie nie przysługuje im wynagrodzenie za reprezentację. 

Uzasadnienie:
Jak  wyraźnie  wskazał  Sąd  Rejonowy,  umorzenie  (bezwarunkowe  nie  warunkowe)  było
uzasadnione  nie  tym  że  Sąd  uznał  winę  oskarżonego  ale  dlatego  że  uznał  że  aktywność
oskarżycieli  (pomawianie  czy  zniesławianie  oskarżonego  a  także  sądów,  prokuratorów,
urzędników) pozbawia ich ochrony prawnej w zakresie zniesławienia. 

Zwrócić trzeba uwagę, iż sam oskarżyciel prywatny zdaje się chętnie sięgać po środki wyrazu w
istocie  tożsame  z  zarzucanymi  oskarżonemu  i  niebezpiecznie  zbliżające  się  do  tzw.  mowy
nienawiści, niestety powszechnej obecnie w środkach masowego przekazu. Jest zatem jasne dla
Sądu meritii, iż tego rodzaju wypowiedzi, które zostało przytoczone wyżej (stanowiąc jedynie
ułamek treści znajdujących się na stronie Stowarzyszenia) w zakresie oceny prawnej muszą
zostać zrównane z krytykowanymi przez oskarżyciela wypowiedziami oskarżonego. Nie mają
one charakteru incydentalnego,  lecz  w istocie  stanowią tak chętnie  nagłaśniane argumenty
populistyczne, obraźliwe, wysuwane pod adresem funkcjonariuszy publicznych. Podobnie jak
zachowania  oskarżonego,  także  aktywność  oskarżyciela  i  prowadzonego  przez  niego
stowarzyszenia trwa od kilku lat. Zatem uprawniona jest teza, iż sam pokrzywdzony – sięgając
po tożsame środki wyrazu, jakie zarzuca oskarżonemu – pozbawia się ochrony prawnej w tym
zakresie.

Postanowienie Sądu, strona 11

Nie zgodziłem się i nigdy nie zgodziłbym się na warunkowe umorzenie zarzutów na zasadzie
przyznania  się  do czegoś bez  przeprowadzenia  procesu  w związku z  faktem że  uważam że
krytyka oskarżyciela Mezglewskiego i jego Stowarzyszenia była absolutnie uzasadniona, że była
moim obowiązkiem. Że była w pełni udokumentowana i że jest w pełni chroniona prawem jako
podawanie faktów prawdziwych (Art. 213 KK). Skoro dotyczyła także działalności legislacyjnej
Stowarzyszenia  której  byłem  świadkiem,  podlega  najwyższej  ochronie  prawnej.  Moim
obowiązkiem  było  zdementować  w  pełni  kłamstwa  oskarżyciela  na  temat  tych  działań.
Niezrobienie  tego  groziłoby  tym  że  mógłbym  być   uznanym  w  przyszłości  jako
współodpowiedzialny  za  działania  oskarżycieli.  Od  czasu  karygodnych  działań  oskarżyciela
Mezglewskiego  w  2017  roku,  uważam  jego  organizację  za  grupę  przestępczą,  a  samego
Mezglewskiego za najbardziej podłego człowieka jakiego w życiu spotkałem, ale w odróżnieniu
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od  niego  nigdy  nie  użyłem  tego  typu  epitetów  publicznie,  podczas  gdy  on  nazwał  mnie
„mendą”, „szaleńcem”, „psychopatą”, „oszustem” oczywiście też, wiele wiele razy, itd.

Ujawniłem wyłącznie absolutne minimum faktów i moich opinii nt.  oskarżycieli,  tylko to co
było  absolutnie  konieczne  w  moim  interesie  i  w  interesie  społecznym.  Fundamentalnie,
oskarżyciele skarżą właśnie dlatego że działania Mezglewskiego skutkowały tym że wszystkie
racjonalne osoby i fundatorzy opuścili Stowarzyszenie i nie chcą mieć z nimi nic wspólnego.
Pozostała  wyłącznie  garstka  fanatycznych  zwolenników  Mezglewskiego.  Trudno  się  dziwić
skoro on np. wyrzucił ze Stowarzyszenia wszystkie osoby które nie zgodziły się brać udziału w
nagonce na mnie, szantażowania mnie składaniem fałszywych zeznań, grożeniem mi że wiedzą
gdzie mieszkam, szkalowaniem mnie jako TW policji, itd. 

Złożyłem wniosek o pełne umorzenie w związku z faktem że moja  działalność  nie  stanowi
przestępstwa na mocy art. 213 KK a znaczna część oskarżenia nie dotyczy nawet moich działań i
jest  oparta  na  kompletnie  błędnych  informacjach  podanych  w akcie  oskarżenia.  Np.  jestem
oskarżony o to że ktoś inny (Tomasz Motyliński) opublikował komentarz nie zawierający treści
nieprawdziwych nt. działań oskarżyciela Mezglewskiego. Rzekomo było to moim obowiązkiem
aby  cenzurować  inną  osobę  (czego  nie  miałem  możliwości)  i  ulec  szantażom  oskarżyciela
Mezglewskiego  aby  okłamywać  członków  Stowarzyszenia  i  osoby  trzecie.  Osoby  które
finansowały  i  wspierały  Stowarzyszenie  w  ten  sposób  poznały  prawdę  o  działaniach
Mezglewskiego, nazwały go oszustem i wycofały poparcie, co wedle jego interpretacji prawa
przedstawionego w prywatnym akcie oskarżenia oznacza zamach na jego „wolność słowa” i
zniesławienie  bo  gdybym  okłamywał  wszystkich  na  temat  jego  działań  to  dalej  mógłby
oszukiwać nieświadome osoby. To rzekomo czyni moje działania zniesławieniem. 

We wzajemnym akcie oskarżenia wymieniłem najważniejsze fakty które wymagają sprostowania
w ewentualnym procesie dotyczącym kłamstw Mezglewskiego i Stowarzyszenia. Do dzisiaj ani
Sąd ani ja nie doczekałem się wyjaśnienia jakie fakty podawane przeze mnie są nieprawdziwe i
wymagają  sprostowania.  Co  dokładnie  miałbym  sprostować  jako  nieprawdziwe  fakty  na
podstawie których wyrobiłem sobie negatywną opinię nt. oskarżycieli? 

Oskarżyciele  pokazują  tylko  fragmenty  opinii  wyrwanych  z  kontekstu  opisu  działań
Mezglewskiego.  Oskarżyciele  nie  ponumerowali  nawet  stron  dowodów,  po  to  zapewne  aby
uniemożliwić Sądowi sprawdzenie pełnego kontekstu komentarzy aby potem twierdzić że ja i
inne osoby wyrażające opinie nt. Mezglewskiego nie uzasadniliśmy w żaden sposób naszych
negatywnych opinii na temat Mezglewskiego i jego Stowarzyszenia, że były to rzekomo tylko
puste obelgi a nie w pełni zasłużone i  uzasadnione opinie,  absolutnie zasadne w rozumieniu
interesu społecznego. 

Uważam,  że  mam  o  wiele  lepsze  podstawy  aby  skarżyć  o  zniesławienia  i  pomówienia
Mezglewskiego  i  Stowarzyszenie,  i  dlatego  złożyłem wzajemny  akt  oskarżenia  na  wypadek
gdyby  Sąd  nie  umorzył  postępowania.  Nie  złożyłem  pozwu  o  zniesławienie  pierwszy,  bo
uważam (tak jak to  się praktykuje na Zachodzie)  że takie  pozwy służą wyłącznie tłumieniu
wolności  słowa.  Nowe technologie  umożliwiają  każdemu wypowiedzenie  się  w dość  równy
sposób. Jeżeli oskarżyciele uważali że ja czy inne osoby podawaliśmy informacje nieprawdziwe,
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powinien  był  żądać  ich  sprostowania,  czego  nigdy  nie  zrobili.  Ja  natomiast  wielokrotnie
domagałem się sprostowań, a oskarżyciele wszystkie te żądania ignorowali, nie odpowiadając na
komunikacje elektroniczne, nie odbierając listu poleconego, itd. Poza wieloma innymi prawami,
takie postępowanie narusza prawo prasowe. Aby tego było mało, oskarżyciel Mezglewski złożył
w  prokuraturze  zawiadomienie  że  ja  go  nękałem  tymi  żądaniami  sprostowań.  Podczas
przesłuchania w prokuraturze zeznał że nie może tych „nękań” pokazać bo je od razu kasował bo
uznał  mnie  za  osobę  „niegodną”  komunikacji  z  nim.  Czyli,  żądał  ukarania  mnie  za  to  że
domagałem się aby zaprzestał pomawiania mnie w internecie o różne przestępstwa, nazywania
mnie szaleńcem czy psychopatą, itd. 

Główny  powód  tego  że  preferuję  umorzenie  jest  jednak  jest  taki  że  uważam  że  działania
oskarżycieli  powinny  być  w  końcu  zaadresowane  przez  Sąd  Karny  ale  nie  w  sprawie  o
zniesławienie tylko o dość poważne przestępstwa popełniane przez oskarżycieli, co opiszę na
końcu  niniejszego  pisma  a  co  teraz  jest  przedmiotem  śledztwa  Centralnego  Biura
Antykorupcyjnego  z  którym  współpracuję  od  kilkunastu  miesięcy.  Angażowanie  wielu
świadków w procesie o urażone ego oskarżycieli utrudni moim zdaniem właściwe rozpoznanie
prawdziwych problemów przez Sąd Karny i będzie dla mnie dość kosztowne bo de facto muszę
się zmagać sam z całym gangiem prawników. Centralne instytucje poradzą sobie z nimi lepiej, a
teraz moim zdaniem będą musiały podjąć działania. 

Pomówienia Oskarżycieli pod adresem sędziów
Oskarżyciele prywatni uznali  Sąd pierwszej instancji  za stronniczy w związku z tym że Sąd
zapoznał się z pomówieniami oskarżycieli  nie tylko pod adresem oskarżonego ale także pod
adresem sędziów, prokuratorów i urzędników:

Co więcej Sąd z braku argumentów posiłkuje się artykułami publikowanymi przez oskarżyciela
Artura  Mezglewskiego  na  potrzeby  niniejszego  postępowania,  które  nie  dotyczą  w  żadnym
zakresie  oskarżonego Sławomira Janczewskiego,  a osób wykonujących funkcje  publiczne tj.
sędziów czy prokuratorów. Okoliczność ta świadczy raczej nie o sprawiedliwym rozpatrzeniu
sprawy, a o stronniczym nastawieniu wobec oskarżyciela – być może dlatego że skrytykowane
zostało środowisko sędziowskie. 

Fragment zażalenia oskarżycieli, strona 4 i 4 (oba zażalenia są niemal tym samym tekstem)

Oskarżyciele  po  raz  kolejny  zakłamują  rzeczywistość.  To  co  robią  oskarżyciele  to  nie  jest
konstruktywna krytyka wyroków albo sądów ale wulgarne, publiczne i imienne pomówienia pod
adresem sędziów a czasami także ich rodzin w celu samo-promowania się oskarżycieli wśród
prymitywnych  ludzi  i  oszukiwania  tych  ludzi.  Chyba  powinno  być  oczywiste  że  jeżeli
oskarżyciele  robią  takie  rzeczy  regularnie  pod  adresem  sędziów  którzy  teoretycznie  mają
narzędzia aby ich za to ukarać, to nie cofną i nie cofnęli się przed żadną podłością z o wiele
gorszymi pomówieniami pod moim adresem, skoro ja takich narzędzi nie mam. 

Sąd I instancji wybrał stosunkowo łagodne z tych pomówień. Przytoczę tutaj parę innych, po to
właśnie  aby  pokazać  że  porównanie  działań  oskarżycieli do  działań  funkcjonariuszy
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instytucji totalitarnych za które dostawali medale jest jak najbardziej zasadne i że jest to
jak najbardziej związane z tego powodu z bieżącą sprawą. 

1. Mezglewski publicznie oskarżył sędziów płci żeńskiej z SR Zambrów (Annę Iwanowską
i Annę Stankiewicz) które wydają wyroki i decyzje które Mezglewskiemu się nie podo-
bają o to że są stronnicze bo są „w dobrych relacjach” z policjantami, publikując  jako
rzekomy dowód zdjęcia sędziów „w powabnych sukienkach” na święcie policji co jego
fanatyczni zwolennicy interpretują oczywiście że sędziowie mają stosunki seksualne z
policjantami i dlatego bezkrytycznie akceptują zarzuty policji. Zgodziłem się mu pomóc
w tej sprawie m.in. dlatego aby nie kompromitował wszystkich ludzi którzy walczyli o
profesjonalność policji i nauczył się że więcej można osiągnąć przez właściwe egzamino-
wanie dowodów a nie wulgarne ataki na sędziów. A w rezultacie to ja również zostałem
wulgarnie pomówiony przez Mezglewskiego. 

2. Mezglewski publicznie oskarżył sędziów i policjantów SR Zambrów (nazywanych przez
niego „mafią sądowo-policyjną” i „Zambrowską ośmiornicą”) że z zemsty za kwestiono-
wanie mandatu w sądzie próbowali  uszkodzić czy ukraść samochód obwinionego przed
sądem i tylko zaradność pozwanego Mezglewskiego temu zapobiegła bo on ma doświad-
czenia z  „kultem Nemesis” na „wschodnich  rubieżach” i dlatego zostawił w samocho-
dzie ochroniarza. Dowodem tego zamierzonego przestępstwa jest to że ktoś wychodzący
z sądu popatrzył się na samochód. 

3. Mezglewski publicznie oskarżył policjantów z Lublina i Kraśnika  (st. asp. Artur Szot i
sierż. szt. Jarosław Kozłowski)  o to że szykowali na niego zasadzkę (próbowali go po-
rwać?)  kiedy jechał do sądu w Kraśniku i że „łżą jak psy”. Dowodem było że na stacji
benzynowej na drodze przejazdu stały radiowozy. Policjanci rzekomo odstąpili od za-
sadzki bo pozwany Mezglewski wszystko przewidział i wziął ze sobą adwokatów jako
obstawę. Żadna racjonalna osoba w to nie wierzy chyba ale Mezglewski ma fanatycznych
zwolenników którzy to wszystko traktują poważnie i często nawet sugerują że pora na
przemoc w stosunku do sędziów czy policjantów bo rzekomo prześladują pozwanego
Mezglewskiego jako największe zagrożenie dla „systemu”.  

4. Mezglewski publicznie oskarżył Przewodniczącą Wydziału Karnego SO Lublin Annę Sa-
mulak i jej rodzinę („klan Samulaków”) o to że „ręcznie sterują procesami”, „gardzenie
człowiekiem”, nepotyzm w promowaniu swojej rodziny na stanowiskach w sądzie itd.
Chodziło o sprawę gdzie Mezglewski próbował podważyć pomiary z wideorejestratora.
Miało to miejsce po tym jak Mezglewski zaprotestował podczas konferencji w GUMie w
Warszawie wycofanie i poprawienie wadliwej dokumentacji urządzeń używanych przez
policję, twierdząc że nie można tego zrobić bo ogłoszenie tego w prasie spowodowałoby
wzrost piratów na drogach. W rezultacie tych działań przeforsowano nowelizację Prawa
o Miarach z 2017r. wedle której świadectwo legalizacji GUM jest „wyłącznym” dowo-
dem spełniania wymagań a co za tym idzie poprawności pomiarów, co w znacznej mierze
uniemożliwia podnoszenie tych wątpliwości przez sądy. Czyli, de facto, pomawia SSO
Samulak o to że jest zmuszona stosować prawo w którego przeforsowaniu instrumentalny

Strona 5 z 23

150

155

160

165

170

175

180

185



Odpowiedz na zażalenie o umorzeniu sygn. II Kz 201/21  

był… sam Mezglewski. 

5. Mezglewski publicznie oskarżył Sędzię SR Nidzica Arkadiusza Zmudzińskiego i Sędzię
SO Olsztyn Magdalenę Chudy o to że są „kłamcami i mataczami” że „jeden kryje drugie-
go”. Jak poprzednio, chodziło o to że osoba związana z Mezglewskim próbowała podwa-
żyć dokumentację GUMu której wycofanie i poprawienie zaprotestował w Warszawie…
sam Mezglewski, o czym sędziowie oczywiście nie wiedzą.  Czyli – Mezglewski unie-
możliwia poprawienie błędów w dokumentacji GUM a potem pomawia sędziów że uży-
wają błędną dokumentację. Celem pomówień, szantażów i innych działań Mezglewskie-
go i jego współpracowników pod moim adresem było oczywiście krycie tego faktu i za-
straszenie mnie abym nikomu nie mówił o działaniach Mezglewskiego. 

6. Mezglewski publicznie oskarżył Sędzię SR Nisko, Krzysztofa Dembowskiego, który jak
pozwany Mezglewski także jest absolwentem KULu, o to że wydając wyrok w sprawie
rażącego przekroczenia prędkości  przez Mezglewskiego,  nie  uznał  dowodu w postaci
przysięgi na Pismo Święte, obraził jego uczucia religijne, krytykował go jako profesora
akademickiego używającego magicznych zaklęć, pogardliwie odnosił się do jego przysię-
gi na Pismo Święte, odwoływał się do postanowień Stolicy Apostolskiej, lekceważył jego
wykształcenie, itd. Szczególnie interesujące są Sędzia Dembowski rzekomo stwierdził że
Mezglewski „uczy technik manipulacyjnych, oderwanych od zdrowego rozsądku”. Jako
osoba która miała nieszczęście poznać „techniki” pozwanego Mezglewskiego wyrobiłem
sobie dobrze uzasadnioną opinię że jedyne co pozwany Mezglewski potrafi to właśnie
tego typu „techniki manipulacyjne” w tym pomawianie wszystkich o wszystko, formuło-
wanie absurdalnych, fantastycznych oskarżeń, wulgarne atakowanie każdego i równole-
gle wrzeszczenie wniebogłosy że go biją, itd. itp. W bieżącej sprawie i innych pozwany
Mezglewski zastosował i dalej stosuje całą gamę właśnie takich „technik manipulacyj-
nych”. Sam w tym momencie uważam że taka wulgarna osoba nie powinna mieć możli-
wości uczyć kogokolwiek prawa. 

7. Mezglewski publicznie oskarżył Prezesa GUM dr inż. Lewandowskiego, że  Mezglew-
skiego oszukał  i  zadbał  tylko o to  aby wyeliminować dostawców nie powiązanych z
obecną „nomenklaturą”. Jako osoba która lobbowała za uczestnictwem Mezglewskiego
w konferencjach w GUMie wiem że to raczej Mezglewski podle oszukał Prezesa GUM,
policję i urzędników Ministerstw. Mezglewski storpedował naprawienie błędnej doku-
mentacji GUMu bo to spowodowało by niby masowy wzrost „piratów” a potem oskarża
GUM i policję że celowo legalizują „niesprawdzalne” urządzenia po to aby oszukiwać
wszystkich. Kto tu wszystkich oszukuje i pomawia?!

8. Adwokat Stowarzyszenia Skwarzyński pomówił Sejm RP w książce którą napisał z Me-
zglewskim i innymi osobami z Zarządu Stowarzyszenia że Sejm rzekomo „manipulował
prawem” w odpowiedzi na kompletnie absurdalną petycję Mezglewskiego która udowod-
niła tylko że nie przeczytał stosownej ustawy, tutaj Prawo o Miarach. Zamiast się przy-
znać że nie mieli zielonego pojęcia o zapisach ustawy, oskarżyli Sejm że zmanipulował
prawo, dodając nowy zapis. To jest szczególnie absurdalne bo ten zapis w lekko zmienia-
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nej formie (art. 8h ust. 5) istnieje w ustawie od początku Ustawy Prawo o Miarach, czyli
od 2000 roku. Ustawodawcy wynaleźli machinę czasu aby oszukać Mezglewskiego?  

Każda wykształcona osoba powinna wiedzieć z historii że kreowanie problemów w tajemnicy
przed światem a potem oskarżanie o te problemy „wrogów” w celu uzasadnienia własnych nie-
etycznych/przestępczych/zbrodniczych działań jest esencją postępowania totalitarnych funkcjo-
nariuszy i instytucji za które to działania potem dają sobie uprawnienia w ramach doktryny „cel
uświęca środki” i medale. Tak np. nastąpiła rzeź i ludobójstwo dokonane przez Bolszewików na
Ukrainie. Celowo wywołano głód aby potem zrobić rzeź „kułaków”. W podobny sposób bojówki
nazistowskie mordowały Niemców (np. w radiostacji w Gliwicach) aby winić o to Polaków i
zdobyć usprawiedliwienie wojny. 

Dokładnie tak należy ocenić mechanizmy postępowania Mezglewskiego.  Skala oczywiście
mniejsza ale mechanizm dokładnie taki sam. Stworzyć problem, lansować się na problemie,
ogłosić świętą wojnę, winić i bić wroga aby go ukarać za problem, winić wroga za nieszczę-
ścia które następują. Niezaprzeczalnie, wini sędziów o to że są zmuszeni stosować prawo w
którego forsowaniu Mezglewski był absolutnie instrumentalny. Ja poinformowałem go że nie za-
mierzam w tym uczestniczyć bo jest to bezczelność największego kalibru jaką można sobie wy-
obrazić (a także chyba parę przestępstw) i stąd stałem się dla niego największym wrogiem. 

Mezglewski udaje że nie rozumie analogii, i oskarża mnie o propagowanie totalitaryzmu dlatego
że przedstawiłem taką analogię:

Pomijając  bezpodstawne  zarzuty  dotyczące  popełnienia  przestępstw  przez  pokrzywdzonych,
całkowitą  przesadą było  stwierdzenie,  że  stowarzyszeniu  powinien zostać  przyznany order
Stalina. Stwierdzenie takiej jest w zasadzie propagowaniem totalitaryzmu. Takie zachowanie
stanowi zamach na pokój społeczny i stabilność polityczną i nie może podlegać ochronie w de-
mokratycznym społeczeństwie. 

Wygląda na to że niemal obaliłem ustrój Konstytucyjny Polski a może nawet całą Unię Europej-
ską i samodzielnie zdestabilizowałem rząd. To wyraźnie brzmi jak np. zarzuty stawianie „Oby-
watelowi Piszczykowi” w okresie Stalinizmu (tragikomedie w postaci książki i filmu). Napis w
toalecie był zamachem terrorystycznym na władzę ludową i  lud pracujący miast i wsi przez
agenta wrogów socjalizmu. W sumie dość zabawne że oskarżyciel używa właśnie retorykę i my-
ślenie rodem ze Stalinizmu w kontekście oskarżania mnie o propagowanie totalitaryzmu. 

Naśladowanie metod funkcjonariuszy totalitarnych nie jest wedle Mezglewskiego propagowa-
niem totalitaryzmu ale krytykowanie takich działań jest propagowaniem totalitaryzmu. W związ-
ku z tym argumentem i w związku z faktem że Mezglewski skarży się sędziom że nie chciałem
uczestniczyć w lansowaniu sędziów na kułaków odpowiedzialnych za jego niemądre działania,
być może należałoby także nadać Mezglewskiemu także order jakiegoś historycznego mistrza
propagandy. Ale to prawdopodobnie byłoby bardziej zniesławieniem tych mistrzów propagandy
bo pomimo że często byli zbrodniarzami, byli oni wciąż bardzo inteligentnymi ludźmi.

Gdyby Sąd chciał mnie za to ukarać, proszę to zrobić ale pod warunkiem że całość kontekstu
tego „przyznania orderu” mam ogłosić publicznie. To da raz na zawsze nauczkę każdemu kto nie
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zgodzi się brać udziału w każdym atakowaniu sędziów jako „kłamców i mataczy” których trzeba
zwalczać jak kułaków – zamiast np. proponować system oparty o ławników bądź kontynuować
walkę w sądach unijnych co ja robię kiedy mam problem z wyrokami sądów w Polsce. 

Tu trzeba rozumieć perfidię tej metody w stosunku do klientów Stowarzyszenia. Stowarzyszenie
obiecuje pomoc prawną i techniczną w zamian za składkę członkowską i czy pół-członkowską.
Ludzie ci,  zazwyczaj nie obeznani z procedurami, idą do sądu myśląc że mogą tylko zyskać
dzięki pomocy Stowarzyszenia i że nic nie ryzykują. Tam się okazuje że sprawa jest skompliko-
wana bo sędzia stronniczy, „kłamca i matacz” więc będą duże koszty (bo sąd wyznaczył biegłe-
go), a Stowarzyszenie jest biedne. Więc tylko znaczna dotacja na Stowarzyszenie jest w stanie
uratować sprawę.  Jeżeli  jest  dotacja  wchodzi  do gry prawnik stowarzyszenia.  Jeżeli  nie  ma,
klient jest porzucany. Kwestionowanie mandatu za 300 zł kończy się kosztami rzędu kilkunastu
tysięcy. Kiedy jest prawnik a sprawa i tak przegrana to oczywiście nie jest wina strategii, czy
tego że prawnicy Stowarzyszenia podejmowali sami sprawy techniczne o których nie mają zielo-
nego pojęcia – winny jest sędzia „kłamca i matacz”, może ma „relacje” z policjantami, sędzia
wyznaje Kult Nemesis i się mści, na pewno to rodzinny klan, nazwisko strony w dużym mieście
takim jak Kraków jest takie samo jak prezesa sądu 20 lat wcześniej więc to na pewno korupcja,
Mezglewskiego policja próbowała porwać jak jechał do sądu więc niech się klient Stowarzysze-
nia cieszy że tylko przegrał sprawę, itd.  

Całość mojej wiedzy w zakresie tego typu działań opisałem w szerokim zawiadomieniu do Pro-
kuratury w Lublinie  (PR Lublin Północ 3 Ds 174.2020). Sąd I Instancji uzyskał kopię akt i je jak
widać dość dobrze zbadał. Prokuratura, bez przesłuchania świadków zdarzeń, uznała że nie do-
szło do popełnienia przestępstw głównie dlatego że poszkodowani się na nie nie skarżą. Nie
skarżą  się  pomawiani  sędziowie  ani  poszkodowani  klienci.  Prokuratura  to  zadecydowała  nie
przesłuchując nawet poszkodowanych byłych klientów i fundatorów Stowarzyszenia którzy za-
deklarowali chęć zeznawania w tej sprawie. 

Niezależnie od powodów dla których podjęto tą decyzję, moja rola w tej kwestii się skończyła.
Jeżeli lubelskie środowisko sędziowskie chce dalej hodować takiego człowieka i takie Stowarzy-
szenie (z powodów politycznych czy religijnych) to jak najbardziej mają prawo potem odczuć
tego konsekwencje. Od czasu umorzenia tego śledztwa protestuję tylko te działania oskarżycieli
które uderzają we mnie a nie strony trzecie. Nie będę więcej krytykował wulgarnych pomówień
Mezglewskiego pod adresem sędziów czy prokuratorów skoro oni sami nie wykazują chęci uka-
rania Mezglewskiego za te działania. 

Głównym problemem jest chyba jest to że sądy w Polsce, a zwłaszcza w Lublinie traktują KUL i
ludzi z nim powiązanych za jakąś elitę Polski z pełnym immunitetem na wszystko. Ta ich do-
mniemana władza doprowadziła do tego że mają coraz bardziej niemądre pomysły. Np. adwokat
Skwarzyński  który  jest  związany  ze  Stowarzyszeniem  i  wymieniony  we  wzajemnym  akcie
oskarżenia, ostatnio publicznie oskarżył komisję papieską a więc i Papieża o to że są pod wpły-
wami czy kontrolą „służb” USA i rzekomo tylko dlatego raport papieski winił niewinnych pol-
skich biskupów za krycie pedofilii. Ja omal zniszczyłem stabilność polityczną Polski a CIA z
Watykanem konspirują przeciwko kościołowi w Polsce. Tak to ma sens. 
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Moim zdaniem, ci ludzie są po prostu śmieszni i wyrządzają masowe szkody kościołowi, Polsce,
partii rządzącej też. Z czasem trzeba będzie ponieść tego konsekwencje. 

Zarzuty że nie uzasadniam moich opinii
Oskarżyciele podnoszą zarzut że rzekomo ja albo inni administratorzy strony Nielegalne Radary
do  Kosza  przestawiają  nieprawdziwy  stan  faktyczny,  nie  argumentując  tego  jakimikolwiek
faktami, w sposób nieuzasadniony (str. 3 zażalenia). Oskarżyciele dalej argumentują że Sąd nie
podjął się próby zbadania czy wypowiadane słowa były prawdziwe.

Wciąż nie widzę pojedynczego zarzutu o podawanie faktów nieprawdziwych. Nie zauważył tego
także  Sąd  Instancji  pokazując  w  postanowieniu  że  całość  zarzutów  jest  skarżeniem  się  na
negatywne opinie nt. oskarżyciela Mezglewskiego i Stowarzyszenia. 

Znowu,  gdyby  oskarżyciele  mogli  zidentyfikować  nieprawdziwe  fakty  rzekomo
rozpowszechniane przeze mnie to  właściwą formą skargi  byłoby domaganie  się  określonego
sprostowania. Czy są w stanie żądanie takiego sprostowania sformułować? Raczej wątpię. 

Skoro  w  Zażaleniu  pojawiły  się  w  końcu  odnośniki  do  dostarczonych  przez  oskarżyciela
„dowodów”, proszę wybrać dowolny losowy odnośnik i porównać to co było powiedziane z
interpretacją tego przez oskarżycieli. Np. oskarżyciele piszą: „pomawianie o to, że działalność
stowarzyszenia polegała na naciąganiu innych osób (k.49)”. Popatrzmy teraz na tekst tego co
zostało powiedziane:

Dlaczego sędzia powołała biegłego Teterycza? Jest drugie dno sprawy. Powołała go też dlate-
go, że prawdopodobnie wie, że Stowarzyszenie Prawo na Drodze nie może protestować kompe-
tencji tegoż biegłego bo... wybroniło go przed właściwym zbadaniem jego działalności przez
prokuratury. Jak - poprzez zniesławianie nas po tym jak złożyliśmy zawiadomienia do prokura-
tury na tegoż biegłego - no bo niby te zawiadomienia to... "warcholstwo", bo "są gorsi biegli",
to tylko nasze prywatne rozrachunki z tym biegłym, czego dowody Prezes Stowarzyszenia Me-
zglewski miał wszystkim dostarczyć a nie dostarczył. 

Być może, przy okazji tej sprawy, warto zapytać dlaczego to Stowarzyszenie które twierdzi że
reprezentuje interesy kierowców tak bardzo pracowało aby biegli nie ponieśli odpowiedzialno-
ści za pisanie kompletnie absurdalnych, błędnych opinii? Naciąganie frajerów na składki by się
skończyło? Kiedy ludzie zwracają się do tegoż stowarzyszenia o pomoc prawną i techniczną,
często kończy się to tym, że kiedy w sprawie się pojawia biegły i wystawia rachunek (czasami
nawet na 6000 złotych), stowarzyszenie umywa ręce a obwiniony zamiast płacić np. 300 złotych
mandatu płaci 7000 w kosztach sądowych, biegłych, itd, itp. 

Nie można formalnie obiecywać ludziom którzy opłacą składki "pomocy technicznej" tak jak to
robi Stowarzyszenie a potem umywać ręce kiedy pojawia się biegły. W tym problem. Kiedy pod-
nieśliśmy ten temat z władzami stowarzyszenia, argumentem było to że to nie jest ich wina bo
oni nie potrafią podjąć argumentacji technicznych w sądzie, bo... nikt ich w tym nie wyszkolił.
Na podstawie tego argumentu odsyłano takich obwinionych do nas abyśmy robili (za darmo
oczywiście) coś do czego zobowiązało się Stowarzyszenie. Stowarzyszenie naciągnęło nas na-
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wet na zorganizowanie dla nich bezpłatnego jednodniowego kursu, z którego wzięli certyfikaty
podpisane przez... Sławomira Janczewskiego, jednego z twórców tego portalu.  Zamiast zrozu-
mieć że nie posiadają wiedzy aby formalnie obiecywać pomoc techniczną, rezultatem tego kur-
su było... pomawianie nas o różne rzeczy. 

Polski folwark zwierzęcy w całej okazałości. I co teraz? Gdyby Stowarzyszenie powołało się na
śledztwa przeciwko biegłemu Teteryczowi to ich cała działalność w tym zakresie wyszłaby pu-
blicznie na jaw bo oni nie tylko nigdy nie domagali się takich śledztw ale je storpedowali. Więc
prawdopodobnie nie zamierzają się zdemaskować i polegną w tej sprawie, ośmieszając przy
tym wszystkich którzy profesjonalnie udowadniali że trzeba naprawić metody pomiarów dowo-
dowych. 

Przepraszamy, że musimy ten temat rozwlekać ale jest to konieczne bo wiele osób wciąż wierzy
że w każdej sprawie można wygrać stając się członkiem czy "pół-członkiem" takiego Stowarzy-
szenia. Czasami można bo zdarzają się rzetelni sędziowie. Ale wielu sędziów po prostu powoła
biegłego który napisze kompletne brednie za które potem płaci obwiniony i niby wszystko gra. 

Aby być w stanie pomóc ludziom w takich sprawach, bezwzględnie należało dążyć do ukarania
wszystkich biegłych którzy piszą absurdalnie błędne opinie. 

Czy  oskarżyciele  potrafią  wskazać  co  jest  nieprawdą  w  tym  tekście  albo  co  jest
zniesławieniem/pomówieniem ich? Która część tej wypowiedzi wymaga sprostowania? Raczej
nie bo to wszystko jest prawda. Ale tutaj jest jeszcze głębsze dno które omówię na końcu tego
dokumentu. 

Powtarzając moje zarzuty w skrócie:

1. Stowarzyszenie zwróciło się do mnie i do Tomasza Motylińskiego abyśmy pomogli im
zrobić  demonstrację  problemów z  radarem ISKRA i  z  biegłym Teteryczem który  od
początku „współpracował” z dystrybutorem. Nie zapłacili nam za to bo są biedni.

2. Po publikacji wideo ogłosili na całą Polskę że test pokazuje że policjantom nie wolno
używać urządzenia ISKRA bo jest niewiarygodne i że będą piętnować każdego policjanta
który to robi i każdego sędziego który dopuści dowody z tego urządzenia. I to robili. 

3. Ogłaszają  ogólnopolską  składkę  na  finansowanie  akcji  wycofania  radaru  ISKRA.
Rozdają ulotki, naklejki, itd. 

4. Z powodu moich pism do GUM i skargi do prokuratury i Komisji Europejskiej, Prezes
GUM  Lewandowski  zaprasza  mnie  na  konferencję  z  udziałem  kierownictwa  GUM,
pełnomocników Komendanta Głównego i ministerstw. 

5. Po wielu dniach pracy, udowadniam że jest problem. Przedstawiam kilka rozwiązań które
pozwoliłoby  naprawić  problemy:  właściwe  szkolenia  operatorów,  dodanie  kamery  do
urządzeń  ISKRA  i  UltraLyte,  poprawienie  oprogramowania  radaru  ISKRA  we
współpracy z producentem.

6. Pełnomocnicy Komendanta Głównego oświadczają  że nie  są  zainteresowani  dalszymi
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inwestycjami w starsze urządzenia bo są horrendalnie drogie w re-legalizacji i serwisie.
Pokazują  liczby.  Faktycznie  taniej  kupić  nowe urządzenia.  Wygląda  na  to  że  serwis
urządzeń też jest przejęty przez chore monopole. Pełnomocnicy Komendanta Głównego
oświadczają że mają fundusze na nowe urządzenia ale zwlekają z zakupem aby wyjaśnić
problemy z dokumentacją GUM.

7. Więc  jedyną  opcją  jest  wycofanie  starszych  urządzeń.  Protestują  urzędnicy  GUM
odpowiedzialni za problem. Obawiają się chyba odpowiedzialności karnej i cywilnej za
swoją niekompetencję. Twierdzą że nie ma problemu że tylko ludzie którzy chcą uniknąć
zasłużonej  kary  skarżą  się  na  urządzenia.  Ja  przytaczam dane  że  cała  afera  kosztuje
państwo  kilkaset  tysięcy  niepotrzebnych  spraw  sądowych,  kilkadziesiąt  interpelacji
poselskich.  Urzędnicy są zdania że należy po prostu zakazać kwestionowanie świadectw
legalizacji w sądzie poprzez proces legislacyjny.  Mówiąc obrazowo, jeżeli GUM wyda
dokument  że  krowa to  samolot  to  staje  się  przestępstwem mówienie  że  to  dalej  jest
krowa. 

8. Lobbuję  za  tym  aby  Prezes  Lewandowski  zaprosił  oskarżyciela  Mezglewskiego.
Wyjaśniam mu że jest problem z urzędnikami którzy kryją to co się dzieje w sądach. Ten
zobowiązuje się wstawić za kierowcami. 

9. Podczas  konferencji  w  tej  sprawie  w  GUMie  Mezglewski  oznajmia  że  nie  wolno
wycofać starych urządzeń bo samo ogłoszenie tego w prasie spowoduje wzrost piratów
na drogach. Razem ze Skwarzyńskim twierdzą że problem trzeba naprawić legislacyjnie,
za  ich  pomocą.  Najbardziej  zszokowani  są  pełnomocnicy  Komendanta  Głównego.
Urzędnicy  GUM odpowiedzialni  za  problem uśmiechają  się  od  ucha  do  ucha  no  bo
„przedstawiciel kierowców” właśnie poparł ich stanowisko. 

10. Mezglewski  proponuje  swoje  pomysły  legislacyjne  w  tym  ustawę  o  kamerach
namundurowych dla policji. Zostaje poinformowany że sprawa kamer podlega pod inne
ministerstwo a GUMowi nie wolno lobbować za ustawami. Mezglewski chyba wie że
wszystko  zawalił,  oszukał  ludzi  których  miał  reprezentować,  bo  staje  się  bardzo
nerwowy.

11. Podchodzę  do  niego,  chcę  go  przekonać  aby  natychmiast  wycofał  się  ze  swojego
stanowiska  które  pogwałca  przecież  formalną  uchwałę  Zarządu  Stowarzyszenia  i
obietnice dane członkom i fundatorom. Ten wrzeszczy na mnie wulgarne epitety przy
wszystkich. 

12. Informuję wszystkich zebranych  i Prezesa GUM  że cała ta sytuacja nie ma sensu. Ten
proponuje  że  uczestnicy  powinni  przedstawić  pisemnie  swoje  rozwiązania.  Kilka  dni
później  to  robię,  pokazując  serię  formalnych  testów  do  wykonania  które  pokażą  że
urządzenie ISKRA jest  niewiarygodne.  W związku ze zwłoką GUM zamieniam to w
formalną petycję. W związku z nowelizacją Prawa o Miarach GUM w końcu odpowiada
że mogą zrobić testy ale ja się muszę zobowiązać że się nie będę domagał unieważnienia
Zatwierdzenia Typu/Świadectw Legalizacji. Oczywiście nie robię tego bo to nie miałoby
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sensu – nie miałem prawa się zrzekać roszczeń w imieniu poszkodowanych kierowców.
Nikt nie wykonuje testów a problemy muszą być dalej rozpatrywane (rzetelnie albo nie)
masowym kosztem w wielu sprawach w sądach. 

13. W  dzień  po  konferencji  w  GUMie  próbujemy  razem  z  Motylińskim  nawiązać  z
Mezglewskim  kontakt  aby  wyjaśnił  dlaczego  zrobił  to  co  zrobił.  Rzuca  w  nas
wulgaryzmy i odcina wszystkie kanały kontaktu. 

14. W związku z tym że wiele ludzi prosiło mnie i Motylińskiego abyśmy zdali relację o tym
co się wydarzyło w Warszawie, Motyliński publikuje o tym wpis.

15. Po wpisie,  Mezglewski  wysyła swoich fanatycznych zwolenników do mnie aby mnie
naciskali abym się odciął od Motylińskiego bo Mezglewski im powiedział że Motyliński
kłamie nt. tego co się wydarzyło w Warszawie. Ja oczywiście nie mogę tego zrobić bo
wiem że Motyliński powiedział prawdę. Część argumentów fanatycznych zwolenników
Mezglewskiego  można  uznać  za  groźby  bo  oznajmili  że  nie  pozwolą  mi  ani
Motylińskiemu oczerniać Mezglewskiego (nie chcieli powiedzieć jak nie pozwolą). 

16. Ludzie którzy uważają się poszkodowani błędnymi pomiarami (w tym wielu członków
Stowarzyszenia), zwracają się do mnie i do Motylińskiego abyśmy jakoś dokończyli ich
sprawy. Chodziło zwłaszcza o dość dużą liczbę osób którzy przegrali w sądzie z powodu
błędnych opinii biegłego Teterycza. 

17. W rozmowie z Motylińskim ustalamy że jedyne co można dla tych ludzi zrobić to pozew
cywilny  przeciwko  biegłemu  Teteryczowi  oraz  obszerną  skargę  do  ETPC.  Ja  trochę
jestem  znużony  całą  sprawą  więc  Motyliński  zajmuje  się  sprawą  sam.  Konsultuje
prawników i ustalają ile pieniędzy trzeba zebrać aby profesjonalnie przeprowadzić obie
rzeczy.  Motyliński  ogłasza  zbiórkę  na  te  cele.  Specyficznie  mówimy  wszystkim  że
robimy to w związku z tym aby się odciąć od Stowarzyszenia w związku z tym co zrobił
Mezglewski.

18. Po ogłuszeniu zbiórki, Mezglewski pisze oszczerczy artykuł na stronie Stowarzyszenia
wedle  którego  Motyliński  prowadzi  nielegalną  zbiórkę  i  podszywa  się  pod
Stowarzyszenie aby zbierać od ludzi pieniądze. Dodatkowo twierdzi że oszukujemy ludzi
próbując wyciągnąć dla siebie górę pieniędzy po tym jak on wszystkie problemy sam
rozwiązał  bo  rzekomo  uzyskał  od  Prezesa  GUM  obietnicę  specyficznego  brzmienia
rozporządzenia ds. mierników prędkości które już jest gotowe do podpisu przez ministra.
To był  kompletny fałsz  i  także pomówienie  Prezesa  GUM o przestępstwo bo Prezes
GUM  nie  ma  prawa  nikomu  obiecać  specyficznego  brzmienia  rozporządzenia  bo
rozporządzenie jest domeną Ministra ds. Gospodarki.

19. Kontaktuję się z ludźmi z kręgu Mezglewskiego aby natychmiast powstrzymali go od
robienia dalszych głupot, tzn. pomawiania nas i Prezesa GUM. Fanatyczni zwolennicy
Mezglewskiego nam grożą. 

20. W dyskusji artykułu Mezglewskiego ludzie pytają się go o detale i on przyznaje się co
zrobił. Wielu ludzi jest oburzonych, pytają dlaczego Mezglewski to zrobił skoro zbierał
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pieniądze na rozwiązanie problemu radaru ISKRA. Mezglewski oznajmia że nie miał
obowiązku zająć stanowiska zgodnego z uchwałą Stowarzyszenia bo do Warszawy na
spotkanie w GUM pojechał jako… osoba fizyczna a nie prezes Stowarzyszenia.

21. Wielu  członków  i  fundatorów  Stowarzyszenia  uznaje  Mezglewskiego  za  oszusta.
Wycofują  się  kompletnie  z  popierania  Stowarzyszenia.  Zostają  wyłącznie  fanatyczni
zwolennicy Mezglewskiego. Mezglewski dokańcza dzieło usuwając ze Stowarzyszenia
ludzi których uznaje za wspierających nas (tzn. Motylińskiego i mnie). Narusza to wiele
artykułów Ustawy o Stowarzyszeniach. Najwięksi fundatorzy Stowarzyszenia opuszczają
Stowarzyszenie. Obraża się na wszystkich którzy z nami rozmawiają na facebooku i za
„karę” usuwa wiele takich osób z kręgu swoich znajomych. 

22. Związkowcy  policyjni  dowiadują  się  co  się  stało  w  Warszawie.  Decyzje  GUMu  i
Ministerstwa ds. Gospodarki de facto oznaczają że indywidualni policjanci muszą brać
na  siebie  odpowiedzialność  za  problemy  z  urządzeniami.  Kilkakrotnie  żądają  od
Komendanta  Głównego  aby  ten  wycofał  stare  urządzenia,  czego  Komendant  nie  ma
prawa zrobić w związku z decyzjami Ministerstwa ds. Gospodarki które były poparte
przez rzekomych przedstawicieli kierowców. 

23. Związkowcy  policyjni  ogłaszają  strajk  którego  główną  aktywnością  jest  odmowa
wykonywania  norm  mandatów.  Koncentrują  się  na  niebezpiecznych  miejscach  i
najbardziej niebezpiecznych kierowcach. 

24. Ja i Motyliński, na wszystkich naszych kanałach informacyjnych popieramy strajk policji
jako  bardzo  pozytywny  i  propagujemy  ich  materiały  bo  to  pozwoli  udowodnić  że
koncentrowanie się na niebezpiecznych miejscach i kierowcach (a nie na jak największej
liczbie mandatów) polepszy bezpieczeństwo na drodze. I tak się staje. Po 6 miesiącach
strajku statystyki pokazują że mieliśmy rację. Mezglewski i jego ludzie w międzyczasie
ogłaszają że policja to zorganizowana grupa przestępcza która powinna być rozwiązana. 

25. Kiedy jest  opublikowana pierwsza robocza propozycja nowelizacji  rozporządzenia ds.
mierników prędkości (miesiące po feralnej konferencji) Mezglewski publicznie oskarża
Prezesa GUM Lewandowskiego o to że ten go oszukał bo nie wywiązał się z obietnic. 

26. Mezglewski  i  jego  krąg  próbują  kontynuować  swoją  działalność.  Używają  w  niej
informacje które uzyskał  z  niejawnych konferencji  w Warszawie w których ja  byłem
prelegentem. Oskarża sędziów że wierzą w „brednie dystrybutorów” i że są „kłamcami i
mataczami”  bo  nie  uniewinniają  na  podstawie  tych  informacji  i  tego  że  świadectwa
legalizacji  są  wadliwe.  Okłamują  swoich  klientów wchodząc  w strategię  podważania
świadectw  legalizacyjnych  urządzeń  i  nie  informując  ich  (ani  sądów oczywiście)  że
Stowarzyszenie de facto poparło nowelizację Prawa o Miarach z 2017 roku wedle której
ani  sądom  ani  biegłym  nie  wolno  podważać  świadectw  legalizacji.  Aktywiści
Stowarzyszenia  (tacy  jak  Emil  Rau)  regularnie  oskarżają  policję  o  „bandytyzm”
używania urządzeń które powinny były być wycofane.  Nie mówią nikomu że policja
chciała wycofać te urządzenia ale zaprotestował to Mezglewski. 
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27. W międzyczasie, już w kilka tygodni po feralnej konferencji policja rozpisuje przetargi
na zakup prawie 1000 nowych urządzeń do pomiaru prędkości. Skoro zapadła decyzja że
GUM nie będzie poprawiał dokumentacji urządzeń, nie mają wyboru. Kupują urządzenia
na podstawie wyraźnie problematycznej dokumentacji co powoduje MASĘ problemów z
przetargiem, skargami dotyczącymi przetargów. Te wszystkie  problemy skutkowały w
śledztwie  Centralnego  Biura  Antykorupcyjnego  które  toczy się  do  dziś.  Gdybym był
uważany  za  współpracownika  negatywnych  aktorów  tych  zdarzeń  to  raczej  byłbym
podejrzanym a nie świadkiem w tej sprawie. Tak jak przewidywałem, publiczne odcięcie
się od działań negatywnych aktorów zdarzeń było konieczne aby chronić swoje interesy
(i interes publiczny też), zwłaszcza w związku z faktem że Mezglewski w ramach osłony
dymnej z automatu oskarża wszystkich o bezprawne/nieetyczne działania w których sam
przoduje. 

Mam nadzieję że nawet ta skrócona chronologia już powinna przekonać każdą racjonalną osobę
że Mezglewski i jego Stowarzyszenie to oszuści którzy kłamią wszystkim – sądom, ludziom
których mieli reprezentować, itd., itp. 

Publiczne obelgi Mezglewskiego pod moim adresem
Oskarżyciel Mezglewski skarży się że rzeczowy, w pełni uzasadniony krytycyzm go zniesławia.
Popatrzmy się teraz na to co on robi w stosunku do mnie na kilku przykładach:

(...)
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Musiałem to zaprotestować bo wszystkie te „informacje” Mezglewskiego były fałszywe. Aby
kryć to co zrobił w Warszawie pomówił Prezesa GUM Lewandowskiego że zawarł z nim układ o
specyficznym brzmieniu Rozporządzenia Ministra. Ministerstwo nie zaczęło wtedy nawet pracy
nad nową wersją rozporządzenia,  co można łatwo sprawdzić na stronie Rządowego Centrum
Legislacyjnego. Praca zaczęła się 6 miesięcy później, a wersja do podpisania trafiła do ministra
w  2019  roku.  Prezes  GUM  nie  ma  prawa  obiecać  nikomu  specyficznego  brzmienia
rozporządzenia ani ustawy.  Treść rozporządzenia decyduje stosowny minister a treść ustaw
Sejm. 

Mezglewski pomówił Motylińskiego i mnie o popełnianie przestępstw i oszukiwania ludzi. Nie
zaprzestał  na  tym.  Złożył  zawiadomienie  do  prokuratury.  Także  albo  on  albo  jego
współpracownicy złożyli na nas kompletnie fałszywe donosy do Urzędu Skarbowego. Nigdy nie
wycofywał się z tych oskarżeń pomimo tego że jego oskarżenia są oparte o ignorancję bądź
celowe  fałszowanie  przepisów  ustawy  na  którą  się  powołuje,  o  czym  go  wiele  osób  go
poinformowało (prokuratura też). Zbiórki na konto nie muszą być rejestrowane. Zbiórka była
prowadzona przez serwis który wszystko to wyjaśnia w regulaminie. 

Tomasz Motyliński zrobił zbiórkę specyficznie dlatego że wiele poszkodowanych osób nas o to
prosiło a Mezglewski oskarżył nas że skoro zrobiliśmy tyle pracy za darmo to oznacza to że
mamy jakieś chore motywacje personalne. Poza wieloma innymi oszczerstwami, cel zbiórki był
specyficznie  opisany,  czego  nie  można  powiedzieć  o  żadnej  zbiórce  prowadzonej  przez
Mezglewskiego. 

W odpowiedzi na żądania sprostowań, publicznie oskarżył mnie że oszalałem:
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(...)

(...)

W tym czasie wiele ludzi na podstawie samych wypowiedzi Mezglewskiego uznało że to nie jest
człowiek  godny  zaufania.  Fundatorzy  go  opuścili,  większość  członków  stowarzyszenia  też.
Część członków stowarzyszenia którzy dowiedzieli się co zrobił uznała go za oszusta. Żadnych
pogróżek z mojej strony nie było. Były natomiast żądania aby się natychmiast wycofał ze swoich
kłamstw i pomówień. Zamiast to zrobić, próbował zmobilizować swoich zaufanych ludzi aby
nas prowokowali i szukali brudów na nas. Widać nic z tego nie wyszło bo żadnego pozwu wtedy
nie złożył. W bieżącym pozwie też nie pokazał żadnych pogróżek. 

Kiedy złożył pozew dotyczący tego że go niby nękam w zeszłym roku, powoływał się na fakt że
wysyłałem  mu  e-maile  i  SMSy  (jeden  albo  dwa)  –  właśnie  dotyczące  żądań  sprostowań
kompletnych kłamstw nt. tego co się wydarzyło w Warszawie, na temat działań moich i Prezesa
GUMu. Zeznał jednak że nie może tych e-maili ani SMSów pokazać w prokuraturze bo uznał
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mnie za „niegodnego” tego aby on czytał rzeczy mu wysyłane i dlatego od razu je kasował.
(Zeznania  Mezglewskiego  w  sprawie  PR Zambrów Ds  763.2020).   Kiedy  wysłałem mu list
polecony, po prostu go nie  odebrał.  W tym momencie raczej  trudno się  dziwić że jestem
zdania  że  ten  człowiek  bardzo  rzadko  mówi  prawdę  o  czymkolwiek.  To  po  prostu
patologiczny kłamca i co najmniej kilku sędziów i prokuratorów ma dokładnie takie samo
zdanie o nim. To że tolerują albo muszą tolerować takie zachowania pokazuje że w Polsce
jest  poważny  problem  z  ludźmi  pokroju  Mezglewskiego  którzy  uważają  że  są  ponad
prawem. 

(…)
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Oczywiście,  każda osoba która jest  elementarnie zaznajomiona z działaniami Stowarzyszenia
wie że tym rzekomym „psychopatą” jestem ja.  Jak ktoś może twierdzić że cokolwiek co ja
powiedziałem nt. „Stowarzyszenia rzekomo reprezentującego kierowców” jest nawet w tej
samej  kategorii  pomówień  czy  zniesławienia  co  nazywanie  mnie  „psychopatą”  albo
„mendą”?

Mezglewski  specyficznie  poprosił  mnie  abym za  darmo konfrontował  biegłego  Teterycza  w
sprawach kilku członków Stowarzyszenia którzy zaufali Mezglewskiemu i poprosili go o pomoc.
Ja się zgodziłem ale pod warunkiem że Mezglewski i Stowarzyszenie złożą skargę nt. biegłego
Teterycza i wytoczą mu proces o pisanie fałszywych opinii. Przecież nie mogłem się zgodzić i
nie  zgodziłem konfrontować tego biegłego  na  własny koszt  w nieskończoność  podczas  gdy
Mezglewski zbierał dla siebie fundusze w tym celu. Kiedy cała praca była zrobiona, Mezglewski
nagle odmówił, twierdząc że są gorsi biegli a potem oskarżając mnie publicznie że to ja sam niby
zainicjowałem konflikt z biegłym Teteryczem z powodów wyłącznie „osobistych” które nie mają
niczego  wspólnego  z  urządzeniami  do  pomiarów  prędkości  czy  specyficznymi  prośbami
Mezglewskiego i członków Stowarzyszenia o pomoc w konfrontowaniu opinii tego biegłego.
Osoby  które  finansowały  Mezglewskiego  w  sprawach  dotyczących  biegłego  Teterycza  były
bardziej zaszokowane tym stanowiskiem niż ja. 

Mezglewski zobowiązał się dostarczyć rzekome „dowody” tych faktów/pomówień na e-mail ale
nigdy tego nie zrobił. Ja i inni podejrzewaliśmy już wtedy że Mezglewski być może zawarł jakiś
układ z biegłym Teteryczem, ale oczywiście trudno było zdobyć tego dowody. 
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Prawdziwe powody ataków na mnie przez Mezglewskiego
Sprawa  ta  dotyczy  teraz  każdego  sędziego  w  Polsce  który  rozpoznaje  sprawy  dotyczące
pomiarów prędkości – i dlatego ważne jest aby SO Tarnów i SR Bochnia też o tym wiedziały.
Aby zrozumieć co się prawdopodobnie stało, trzeba przeczytać dwie opinie biegłego Teterycza
w sprawach które dotyczą przekroczenia prędkości. Obie opinie załączam. 

Pierwsza dotyczy sprawy w której Mezglewski był obwinionym i w czasie kiedy oskarżał policję
z Lublina i Kraśnika o to że go próbowali zatrzymać czy porwać kiedy był w drodze do sądu.
Rzekomym  dowodem  było  że  na  stacji  benzynowej  na  drodze  przejazdu  stały  radiowozy.
Mezglewski  „zapomniał”  poinformować  sąd  że  wcześniej  on  i  biegły  Teterycz  byli
antagonistami,  że  znali  się  osobiście  ze  wspólnych wystąpień  w telewizji  i  z  konferencji  w
GUMie.  Ale  bardziej  istotne  jest  to  że  Mezglewski  zataił  przed  członkami  i  fundatorami
Stowarzyszenia, w tym osobami które specyficznie dały Mezglewskiemu pieniądze dlatego że
się czuły poszkodowane przez biegłego Teterycza i oczekiwały od Mezglewskiego działań w
tym zakresie. Mezglewski nie tylko nie zaprotestował wyznaczenie biegłego Teterycza ale chyba
specyficznie go zażądał. 

Bardziej  istotne  jest  jednak to że  pomiar  w tej  sprawie  został  przez policjantów-operatorów
wykonany  kompletnie  zgodnie  z  zasadami  sztuki  a  opinia  biegłego  Teterycza  różni  się
diametralnie od wszystkich opinii tego samego biegłego dotyczących tych samych urządzeń LTI
UltraLyte.  Dlaczego?  Co  się  dokładnie  wydarzyło  że  teraz  to  samo  urządzenie  nagle  jest
kompletnie zawodne nawet kiedy użyte zgodnie z instrukcją i światowymi standardami? Gdyby
ta  opinia  była  sensowna (nie  jest)  oznaczałoby to  potrzebę  wzruszenia  tysięcy  wyroków bo
jakiekolwiek  zakłócenie  wiązki  (np.  komar  w  wiązce)  może  skutkować  błędnym pomiarem
(kompletna bzdura). 

Druga  opinia  biegłego  Teterycza  związana  z  tramwajarzem  o  pseudonimie  „Zbych”  w
komentarzach gdzie  Mezglewski  oskarża  mnie  o  o  bycie  „psychopatą”  jest  jeszcze  bardziej
ciekawa.  Z  posiadanych  przeze  mnie  informacji  wynika  że  „Zbych”  był  klientem
Stowarzyszenia czy jego prawników. W sprawie jest wyznaczony/zażądany? biegły Teterycz i
pisze  opinię  wedle  której  wszystkie  urządzenia  ostatnio  nabyte  przez  policję,  tzn.  lidary  z
rejestracją obrazu LTI TruCAM nie nadają się do niczego, powinny być natychmiast wycofane, a
policjanci-operatorzy  popełniają  przestępstwa  kiedy  je  używają.  Opinia  jest  kompletnym
absurdem. Jest  albo wynikiem korupcji  biegłego albo wynikiem tego że biegły Teterycz nie
rozumie  elementarnej  trygonometrii  i  metod  działania  urządzenia,  o  czym  informowałem
wszystkich, w tym oskarżyciela Mezglewskiego. 

Mezglewski i prawnik Stowarzyszenia teraz występują w telewizji i przechwalają się że dzięki
korupcji/niekompetencji GUMu wygrywają rzekomo setki spraw. Załączają absurdalne opinie
biegłego  Teterycza  do  każdej  sprawy swoich  klientów dotyczących  lidarów i  torturują  nimi
sędziów a potem ich publicznie pomawiają. 

Więc,  jeżeli  sądy dalej  będą umożliwiać oskarżycielowi Mezglewskiemu szkalowanie mnie i
oskarżanie  o  różne  dziwne  rzeczy  to  tylko  uniemożliwią  mi  występowanie  w  charakterze
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świadka w ewentualnych procesach karnych przeciwko Mezglewskiemu, reszcie Stowarzyszenia
i biegłemu Teteryczowi. 

Sprawa prosta nie będzie bo niezależnie od tego co Ministerstwo Sprawiedliwości czy GUM
zrobią  albo  nie  zrobią,  koszty  będą  horrendalne.  Wycofanie  urządzeń  na  podstawie  opinii
biegłego Teterycza oznaczałoby potrzebę wzruszenia setki tysięcy wyroków i narażenie się na
pozew  amerykańskiego  producenta  urządzeń.  Usunięcie  biegłego  Teterycza  i  uznanie  go  za
niekompetentnego oznacza też masowe koszty bo trzeba byłoby płacić odszkodowania tysiącom
osób skazanych na podstawie opinii tego pana, bezpośrednio albo przez podobne opinie innych
biegłych którzy idee biegłego Teterycza bezmyślnie kopiowali.  Stąd Warszawa chyba chowa
głowę w piasek i zwala problem na indywidualnych sędziów Sądów Rejonowych i Okręgowych,
licząc chyba że uda się to zamiatać pod dywan aż nowe urządzenia policji zostaną wycofane jako
zużyte.  To będzie raczej trudne bo średni czas życia takich urządzeń to od 10-15 lat.  Skoro
właśnie je kupiono, problem będzie się jątrzył do co najmniej 2030 roku.   

Tak więc, proszę dobrze rozważyć czy to jest w interesie sądów aby dalej tolerować wybryki
oskarżyciela Mezglewskiego.
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Moja rola w tym bałaganie
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Chciałem pomóc w naprawieniu  problemu który paraliżuje  policję  i  sądy.  Wykonałem masę
pracy za darmo. W nagrodę zostałem wielokrotnie pomówiony przez rzekomych „rzeczników
kierowców” którzy wyłudzili  ode mnie masę pracy, oszukali  mnie,  a teraz oskarżają o to że
ośmieliłem się sprostować ich kłamstwa. 

Pomimo tego że sądy kilka razy uwierzyły biegłemu Teteryczowi i oskarżycielom, wspierają
mnie wszyscy kompetentni biegli  a ja teraz zostałem poproszony o prowadzenie szkoleń dla
nowych biegłych przez renomowane Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich które
od dawna certyfikuje profesjonalnych biegłych od rekonstrukcji wypadków. Sądy mogą w końcu
zacząć rzetelnie badać sprawę zamiast kryć ludzi takich jak niekompetentni biegli albo rzekomi
przedstawiciele  kierowców  którzy  protestują  naprawienie  problemu  przez  GUM,  wspierają
absurdalną  nowelizację  Prawa  o  Miarach,  a  teraz  oskarżają  wszystkich  sędziów  o  to  że  są
zmuszeni tą nowelizację respektować. 

Wcześniej  nie informowałem sądów o tych faktach po to aby umożliwić właściwe śledztwo.
Teraz nie za bardzo mam wybór i będę musiał wszystkie materiały opublikować. Oczywiście,
będę  też  zmuszony  wszystkie  te  fakty  ujawnić  w  niniejszej  sprawie,  nalegać  na  wezwanie
świadków kluczowych zdarzeń (np. byłego Prezesa GUM, Minister Emilewicz, Minister Ziobro)
jeżeli  sprawa  nie  zostanie  umorzona.  A  to  tylko  utrudni  właściwe  rozpoznanie  działań
oskarżycieli  przez  prokuratury  i  sądy.  Ja  zrezygnowałem z  mojego  szekspirowskiego  „funta
ciała” i nie inicjowałem pozwu o zniesławienie czy ochronę dóbr osobistych właśnie dlatego aby
umożliwić  CBA i  sądom  zaadresowanie  prawdziwego   problemu  ze  Stowarzyszeniem  we
właściwy  sposób.  Liczę  na  rolę  oskarżyciela  posiłkowego  w ewentualnym procesie  karnym
państwa przeciwko Stowarzyszeniu. Jeżeli to nie zostanie zrobione, policję czeka paraliż. Na
podstawie opinii biegłego Teterycza Mezglewski oskarża policjantów i sędziów że są oszustami.

Z poważaniem,
Oskarżony,

Sławomir A. Janczewski

Załączniki
A. Opinia biegłego Teterycza w sprawie oskarżyciela Mezglewskiego SR Kraśnik II W 357/18

B. Opinia biegłego Teterycza w sprawie w związku z którą Mezglewski podzielił się ze stroną
pozwu swoją opinią że jestem „psychopatą” który rzekomo popsuł biegłemu Teteryczowi opinię
SR Warszawa-Żoliborz VII P 1056/16 (opinia z 2019 roku, sprawa się ciągnie od 2016). 

C. Stanowisko  GUM  nt.  opinii  biegłego  Teterycza.  Protestuję  ich  stanowisko  bo  zarzuty
dotyczące  legalizacji  urządzeń  pomiarowych  to  wyłączna  kompetencja  Prezesa  GUM,  na
podstawie ustawy Prawo o Miarach, a nie np. Ministerstwa Sprawiedliwości czy indywidualnych
sądów. 
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