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1. Odpowiedź oskarżonego na prywatny akt oskarżenia 

2. Wniosek o umorzenie na podstawie art. 17 KPK

3. Wzajemny akt oskarżenia na mocy art. 497 KPK w przypadku kiedy 
sąd odrzuci wniosek o umorzenie z art. 17 KPK  

Niniejsze pismo jest odpowiedzią na akt oskarżenia doręczony w dniu 2020-06-23. 

Całość wniosków procesowych i dowodowych wraz z uzasadnieniem jest formalnie 
wyliczona na końcu pisma, po wyjaśnieniach dotyczących genezy problemu. 

Wprowadzenie 
Postępowanie powinno być umorzone w całości na podstawie art. 17 KPK, bez przeprowadze-
nia kosztownej rozprawy na podstawie wyjaśnień i dowodów przedstawionych w niniejszej od-
powiedzi, a przeciwko skarżącym złożony z urzędu wniosek do prokuratury o ukaranie na pod-
stawie art. 234 KK w związku z art. 19 KPK. 

Akt oskarżenia jest kompletnie wadliwy, zarzuca działania które w żadnym nie są przestępstwa-
mi i w żadnym wypadku nie można uznać za przestępstwa. Kluczowe oskarżenia wymienione w
pozwie działań dotyczą innej osoby a nie oskarżonego. Osoba ta (Tomasz Motyliński – nazywa-
ny świadkiem w sprawie) domagała się wielokrotnie aby oskarżyciel Mezglewski wytoczył mu
proces jeżeli uważa że jego komentarze czy publikacje osoby dotyczące Mezglewskiego są nie-
prawdziwe albo niezgodne z prawem. Z moich informacji wynika że oskarżyciel Mezglewski
tego nie zrobił, złożył natomiast kompletnie bezzasadną skargę do prokuratury na Motylińskiego
– która została oddalona. W związku z tym faktem nie można uznać aktu oskarżenia za co-
kolwiek innego niż celowe, świadome oszustwo w stosunku do Sądu a więc przestępstwo z
art. 234 KK. Są to typowe działania oskarżyciela Mezglewskiego i jego współpracowników. W
podobny sposób pomawia np. wielu sędziów, prokuratorów, biegłych, urzędników którzy mają
nieprzyjemność się z nim spotkać. Prawdopodobnie składa też fałszywe donosy do Urzędu Skar-
bowego na wszystkich. Z informacji które posiadam, takie donosy zostały złożone na mnie, na
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Tomasza Motylińskiego, czy biegłego sądowego Andrzeja Jąderkę. Urząd Skarbowy oczywiście
nie chce informować kto składa te donosy ale ich treść jest zbieżna z pomówieniami skarżącego
Mezglewskiego pod naszym adresem, więc dość prawdopodobnym jest że on albo jego bliscy
współpracownicy ze Stowarzyszenia są ich autorami. 

Poza wieloma innymi problemami z aktem oskarżenia, kluczowe zarzuty dawno się przedawniły
na podstawie art. 101. KK  §2. 

Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od 
czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później 
jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Jak sam akt oskarżenia wskazuje (str 3 z 17), kluczowe zdarzenia i działania miały miejsce w lu-
tym, marcu i kwietniu 2017 roku i oczywiście skarżący się o nich dowiedział już wtedy, czego
dowodem są jego publikacje w internecie w tych miesiącach. Z jakiego powodu polega na tych
zdarzeniach w akcie oskarżenia pomimo przedawnienia? Czy jest to dowodem że profesor pra-
wa karnego i jego współpracownicy (sami karniści) nie mają pojęcia o absolutnie elemen-
tarnych artykułach Kodeksu Karnego, czy też jest to bardzo nieumiejętnie zakamuflowana
próba osiągnięcia czegoś innego? 

Prawdopodobną motywacją działań skarżącego jest uzyskanie treści skargi na skarżącego
Mezglewskiego i  cały Zarząd Stowarzyszenia złożonej  przeze mnie i  dotyczącej  szeregu
przestępstw popełnianych moim zdaniem przez skarżącego Mezglewskiego, Zarząd Stowa-
rzyszenia i ich bliskich współpracowników, zanim Prokuratura ma możliwość właściwie
zbadać sprawę. Skarżący prawdopodobnie liczyli że bezmyślnie dołączę treść skargi wraz z
dowodami do odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia aby się bronić.  Oczywiście, nie za-
mierzam tego zrobić bez zgody Prokuratury prowadzącej śledztwo bądź świadomej i specy-
ficznej decyzji Sądu w tym zakresie. Odpowiadam na niniejszą skargę wyłącznie w sposób
który nie storpeduje działań Prokuratury, co kompletnie uniemożliwia omówienie niektó-
rych zarzutów z aktu oskarżenia oraz uzasadnienie Wzajemnego Aktu Oskarżenia. 

Niniejszym oświadczam że:

Faktycznie od czasu feralnych zdarzeń w lutym 2017 jestem krytykiem Stowarzyszenia prowa-
dzonego przez Artura Mezglewskiego. Kiedy tylko metody i cele ich działań stały się jasne do-
magałem się prywatnie zaprzestania tych działań od niego jak i zarządu Stowarzyszenia. W od-
powiedzi zostałem publicznie pomówiony przez Mezglewskiego o różne przestępstwa i od tego
czasu muszę się od tych pomówień bronić. Gdyby tego było mało – wedle przekonań Mezglew-
skiego samo wspominanie o (kompletnie bezprawnych moim zdaniem) działaniach stowarzysze-
nia  jest  zniesławianiem jego,  zaprzeczenie pomówień pod moim adresem jest  pomawianiem
jego, itd., pomimo tego że moje wypowiedzi są formatu „moim zdaniem stowarzyszenie rzekomo
reprezentujące kierowców...”. W tym samym czasie, oskarżanie mnie publicznie z imienia i na-
zwiska o różne przestępstwa czy oskarżanie mnie że „oszalałem”, nazywanie mnie „mendą”,
„TW policji” bo nie chciałem współpracować z Mezglewskim w kryciu jego moim zdaniem
kompletnie bezprawnych działań jest jak widać kompletnie zgodne z prawem w jego własnej
rzeczywistości.
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Sławek Janczewski do dnia 8 lutego br. twardo stał po jasnej stronie mocy. Tego dnia jednak 
wszystko się zmieniło. Po prostu wpadł w złe towarzystwo i…. oszalał.

W podobny sposób bardzo często traktuje sędziów czy prokuratorów chyba w celu samopromo-
wania się przed ludźmi którzy, w odróżnieniu ode mnie, nie znają jeszcze detali jego działań.
Moje publiczne komentarze na temat „moich opinii” np. nt. „stowarzyszenia rzekomo reprezen-
tującego kierowców” dotyczyły wyłącznie sytuacji kiedy zachodziło niebezpieczeństwo że moja
praca byłaby wykorzystana w społecznie szkodliwy sposób. Miałem więc nie tylko prawo ale i
obowiązek te rzeczy komentować. 

W związku z tym, że nie udało mi się nakłonić oskarżyciela Mezglewskiego i jego współpracow-
ników do zaprzestania bezprawnych działań, pod koniec ubiegłego roku przygotowałem bardzo
obszerne zawiadomienie i złożyłem je w Prokuraturze w Lublinie na początku stycznia bieżące-
go roku. Całość moich działań i motywacji jest wyjaśniona w skardze do Prokuratury. Zawiado-
mienie to dotyczy możliwości popełnienia wielu poważnych przestępstw, co zostało moim zda-
niem obszernie i w pełni udokumentowane. 

Zawiadomienie dotyczy działań następujących osób związanych ze Stowarzyszeniem Prawo na
Drodze:

1. Artur Mezglewski  
2. Michał Skwarzyński 
3. Wojciech Wower
4. Marek Bielecki
5. Paweł Środa
6. Anna Tunia
7. Tadeusz Stanisławski
8. Piotr Steczkowski
9. Marek Walczak

Sprawa jest prowadzona przez: Prokuraturę Rejonową Lublin-Północ w Lublinie 

Sygnatura: PR 3 Ds 174.2020

Nie tylko miałem prawo ale i obowiązek protestować działania Stowarzyszenia aby bronić
interesy własne i wielu innych osób, w tym Prezesa GUM pomawianego przez Stowarzysze-
nie,  poszkodowanych  kierowców oraz  wyraźnego  interesu  społecznego. Jest  to  wyraźnie
omówione w moim zawiadomieniu do Prokuratury. Prawo w całości chroni wszelkie moje dzia-
łania w tym zakresie na podstawie art. 213 KK:

§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 zniesławienie § 1, jeżeli zarzut uczyniony 
niepublicznie jest prawdziwy.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 zniesławienie § 1 lub 2, kto publicznie 
podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:
1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstw jest zgodne z prawem i jest moralnym obo-
wiązkiem każdego obywatela który ma wiedzę o działaniach które mogą być uznane przez Sąd
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za przestępstwa. Złożenie pozwu z art. 212 w odwecie za złożenie zawiadomienia w prokura-
turze nie jest zgodne z prawem. 

Z tego powodu, zasadność mojego zawiadomienia powinna być wpierw ustalona przez Prokura-
turę. Jeżeli te zarzuty są nieprawdziwe, skarżący mogą się wtedy domagać ukarania mnie np. za
składanie fałszywego zawiadomienia czy fałszywych zeznań, co będzie zarzutami które się nie
przedawniły. Duplikowanie pracy Prokuratury w ramach rozprawy sądowej z art. 212 w tym za-
kresie po prostu nie ma sensu i może uniemożliwić pracę Prokuratury. Moje zawiadomienie jest
bardzo  obszerne,  zawiera  kilkaset  stron  stosownych  dowodów.  Zawiadomienie  nie  dotyczy
urażonego ego czy obrażania się na kogokolwiek za opinię czy łagodną, niepersonalną kry-
tykę w internecie ale możliwości poważnych przestępstw za które grozi kara więzienia. Ja
sam nie mogłem jak dotąd w sposób skuteczny złożyć zawiadomienia z art. 212 m.in. dlate-
go że ewentualne wymagane sprostowania pomówień Mezglewskiego na mój temat byłyby
de facto przyznaniem się przez niego do działań niezgodnych z prawem za które grozi kara
więzienia i/lub usunięcie z zawodu, czego do czego żaden sąd nie mógłby go zobowiązać wy-
łącznie na podstawie prywatnego artykułu oskarżenia z art. 212 czy pozwu cywilnego o
zniesławienie. Dlatego zawiadomienie do prokuratury było w tej sytuacji konieczne i było
jedyną możliwą drogą. Starałem się tego jednak uniknąć wszelkimi możliwymi sposobami,
które nie wymagałyby ode mnie zaakceptowania łamania prawa.  

Niemniej jednak, próbowałem wielokrotnie nakłonić skarżącego Mezglewskiego do skorygowa-
nia jego działań. Nie odbierał ode mnie telefonów, nie publikował żądanych sprostowań, nie po-
twierdzał wezwań wysyłanych przez e-mail, i nie odbierał papierowej korespondencji ode mnie.
Po prostu, używał każdy możliwy wulgarny tryk aby zagmatwać sprawę i uniemożliwić zgodne
z prawem rozwiązanie problemu. Próbowano mnie moim zdaniem publicznie szkalować i terro-
ryzować aby kryć przestępstwa, a teraz zarzuca że to ja dopuściłem się zniesławienia. 
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Geneza problemu w 2017 roku
W związku z tym, że wykryłem znaczne nieprawidłowości w Głównym Urzędzie Miar, o czym
poinformowałem Prokuraturę już w 2012 roku, a także formalnie wszystkie zainteresowane stro-
ny, w tym Główny Urząd Miar, Komendanta Głównego Policji, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Prezes Głównego Urzędu Miar dr inż. Włodzimierz Lewandowski zaprosił mnie na serię konsul-
tacji społecznych których celem było naprawienie tych problemów. 

Negocjacje nie były łatwe, trwały kilka miesięcy, przedstawiłem kilka różnych metod naprawie-
nia problemów np. z urządzeniem pomiarowym ISKRA (poprawienie oprogramowania firmowe-
go, dodanie kamery, przeprowadzenie szkoleń aby policjanci wiedzieli jak unikać błędnych po-
miarów, wycofania urządzenia z użytku). Przedstawiciele Komendanta Głównego przyjęli twar-
de stanowisko że w urządzenie nie ma sensu dalej inwestować ale należy je wycofać z użytku.
Poparli to tym, że roczne koszty utrzymywania tych urządzeń wynoszą prawie tyle co zakup no-
wych urządzeń. To doprowadziło do konferencji której celem było rozważenie wycofania urzą-
dzenia z użytku. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali urzędnicy którzy byli odpowie-
dzialni za dopuszczenie urządzenia do użytku. Trudno się temu dziwić skoro teoretycznie groziły
im sankcje karne za niedopełnienie obowiązków, czy nieprawdziwe informacje w odpowiedzi na
liczne (ponad 30) interpelacje poselskie. Dodatkowym problemem była kwestia potencjalnej po-
trzeby zapłaty odszkodowań osobom które zostały niesłusznie skazane z powodu wadliwej doku-
mentacji GUMu. W związku z tym, aby uświadomić wszystkim że koszty Skarbu Państwa (w
postaci setek tysięcy niepotrzebnych spraw sądowych) i koszty społeczne są wielokrotnie więk-
sze od potencjalnych odszkodowań które być może trzeba byłoby zapłacić,  zaproponowałem
Prezesowi GUM Lewandowskiemu aby zaprosił na te konsultacje właśnie Artura Mezglewskie-
go ze Stowarzyszenia Prawo na Drodze. To wydawało się mądrym i bezpiecznym posunięciem
bo Stowarzyszenie reprezentowało wiele poszkodowanych osób i od lat domagało się natych-
miastowego wycofania tegoż urządzenia z użytku, podjęło uchwałę w tej sprawie, domagając się
od policji natychmiastowego zaprzestania używania urządzenia a od sądów odrzucania wszel-
kich dowodów sporządzonych z użyciem urządzenia. Prowadzili także składkę publiczną i ze-
brali znaczne środki które miały być przeznaczone właśnie na kroki prawne aby wycofać urzą-
dzenie. 

Fragment tejże uchwały:

Uchwała nr 20/15
Zarządu Stowarzyszenia Prawo na Drodze

z dnia 30 czerwca 2015 r. 
w sprawie wiarygodności pomiarów prędkości wykonywanych ręcznym miernikiem prędkości typu „Iskra”

§ 1

Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze – działając na podstawie § 7 lit. b i c Statutu SPnD – po zaznajomieniu
się z danymi technicznymi ręcznego miernika prędkości typu „Iskra-1”, jego zgodnością z obowiązującymi prawnie
wymogami dla tego typu urządzeń, a także po zapoznaniu się z wynikami eksperymentu, mającego na celu spraw-
dzenie możliwości wykorzystania tego miernika w zróżnicowanych warunkach ruchu drogowego, uznaje pomiary
wykonywane urządzeniem „Iskra-1” za niewiarygodne, a samo urządzenie za zupełnie nieprzydatne do wykorzysty-
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wania w procedurach kontroli ruchu drogowego.

Wyniki pomiarowe uzyskiwane przy użyciu tego urządzenia – szczególnie w sytuacjach, gdy w zasięgu jego pracy
znajdują się inne pojazdy – noszą cechy przypadkowości, tzn. pomiar prawidłowy, jak i nieprawidłowy, są w takim
samym stopniu prawdopodobne.

§ 2

Zarząd Stowarzyszenia Prawo na Drodze wzywa organy kontroli ruchu drogowego do natychmiastowym zaprzesta-
nia wykorzystywania tego urządzenia do kontroli pomiarów prędkości w ruchu drogowym.

Zarząd SPnD apeluje ponadto do osób wykonujących władzę sądowniczą w Rzeczypospolitej Polskiej, aby w to-
czących się postępowaniach, których przedmiotem jest przekroczenie prędkości ujawnione przy użyciu miernika
prędkości typu „Iskra-1”, brali pod uwagę fakt, iż pomiar ten nie może stanowić wiarygodnego dowodu popełnienia
wykroczenia, o którym mowa w art. 92a Kodeksu wykroczeń.

Analogiczny apel kieruje się ponadto do starostów powiatowych, podejmujących decyzje administracyjne o zatrzy-
maniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem na podst. art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących
pojazdami.

Podczas tejże konferencji w dniu 7 lutego 2017 jednak, ku zdumieniu wszystkich Artur Me-
zglewski oświadczył że nigdy nie podpisze się pod wycofaniem urządzeń bo samo ogłoszenie in-
formacji o tym w prasie spowodowałoby masowy wzrost „piratów” na drogach i uznał że pro-
blem należy rozwiązać „legislacyjnie”. W tej sytuacji, w związku z takim stanowiskiem rzeko-
mego przedstawiciela kierowców żaden urzędnik nie odważyłby się wycofać feralnej dokumen-
tacji bo gdyby to zrobił to byłby potem oskarżany o to, że jest odpowiedzialny za wzrost wypad-
ków na drogach. 

Urzędnicy odpowiedzialni za problem oczywiście ucieszyli się bardzo z tego stanowiska rzeko-
mego przedstawiciela kierowców bo od początku lansowali swoje „legislacyjne” rozwiązanie –
tzn.  zakazanie komukolwiek kwestionowania poprawności działania  urządzeń i  dokumentacji
wydawanej przez GUM – czyli zalegalizowania wszystkich pomiarów przez dekret. Specyficz-
nie stwierdzili że tak trzeba bo przecież o wiele ważniejsze jest aby dzieci nie ginęły na drodze
niż to że ktoś tam zostanie niesłusznie ukarany. Czyli, w ramach doktryny siły wyższej i w imie-
niu świętej wojny na „pirata” niezbyt mądra nowelizacja prawa została przeforsowana przy peł-
nym poparciu rzekomych przedstawicieli kierowców. 

Ja stanowczo zaprotestowałem i nadal utrzymywałem swoje stanowisko że to właśnie brak wła-
ściwego wyposażenia i właściwych metod pracy policji skutkuje w tym że policja nie jest w sta-
nie właściwie wykonywać swoich obowiązków – co prowadzi do tego że drogi są bardzo niebez-
pieczne. Zobowiązałem się dostarczyć dodatkowe tego dowody do GUMu i to zrobiłem. Ale wi-
dać nikt nie potrafił tego wykorzystać w związku ze stanowiskiem rzekomego przedstawiciela
kierowców. W ten sposób, rozwiązano problem „legislacyjnie” i wprowadzono nowelizację Pra-
wa o Miarach na podstawie której świadectwa legalizacji GUM są „wyłącznym” dowodem tego
że urządzenie spełnia wymagania i sporządza rzetelne pomiary. Wcześniej, to badania wykony-
wane przez GUM (a nie tylko końcowe świadectwo) były dowodem spełniania wymagań a stro-
ny mogły się posługiwać protokołami badań GUM jako dowodami. Patrz Dz.U. 2017 poz. 976
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Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewo-
dzie i administracji rządowej w województwie.

W sytuacji gdzie Główny Urząd Miar był moim zdaniem bajecznie niekompetentny (co chyba
udowodniłem wszystkim podczas konferencji), tego typu „legislacyjne” rozwiązanie nie prowa-
dzi do niczego zdrowego, bo de facto kryminalizuje egzaminowanie dowodów przy pomocy ma-
tematyki i fizyki. To powinno być oczywiste dla wszystkich zainteresowanych stron. Ludzie da-
lej kwestionują pomiary które uważają za błędne, ale sądom i biegłym nie wolno adresować
przyczyn problemów, a ludzie są skazywani na płacenie masowych kosztów. Równolegle, ludzie
którzy zasługują na karę mogą twierdzić że byli niewinni ale zostali skazani z powodu korupcji
systemu sprawiedliwości.

Działania Stowarzyszenia po konferencji 

Artur Mezglewski i jego zwolennicy oczywiście nie byli zainteresowani aby ktokolwiek się do-
wiedział co zaszło podczas konferencji, zwłaszcza ich darczyńcy od których pobrali znaczące
sumy w celu właśnie wycofania błędnej dokumentacji urządzenia ISKRA. Część tych osób była
formalnie przez nich reprezentowana w sądzie i przegrała, dlatego finansowała Stowarzyszenie
licząc że im pomogą ukarać winnych za ten stan rzeczy. Ze strony najbliższych współpracowni-
ków Mezglewskiego zaczęły się w stosunku do mnie i innych uczestników konferencji najpierw
naciski i groźby, potem publiczne pomówienia, donosy na mnie, a nawet szantaż składania fał-
szywych zeznań przeciwko mnie – co starałem się w najbardziej rzetelny sposób w pełni udoku-
mentować w obszernym zawiadomieniu do Prokuratury. 

Gdyby po wejściu w życie nowelizacji Prawa o Miarach w której wprowadzeniu byli instrumen-
talni, Stowarzyszenie faktycznie zaprzestało obiecywania ludziom wygrywania spraw sądowych
w związku z zarzutami przeciwko jakości dokumentów legalizacyjnych z GUMu, można byłoby
założyć że Mezglewski i jego współpracownicy np. zrozumieli czy zostali przekonani że pro-
blem bezpieczeństwa na drodze jest tak istotny że wymaga „ofiar” w postaci niesłusznie skazy-
wanych osób. Ale tego absolutnie nie zrobili. Eskalowali swoje działania a kiedy sądy czy biegli
nie robili tego co oni oczekiwali pomawiali wszystkich dookoła, czasami imiennie nie tylko sę-
dziów którzy wydali wyroki w sprawach ich klientów ale także ich rodziny. Mezglewski nawet
oskarżył policję o to że przygotowała zasadzkę na niego aby go zatrzymać i (porwać?) kiedy on
jechał do sądu, sugerując chyba że rzekomo jest tak dużym zagrożeniem dla „systemu” że sys-
tem będzie go próbował fizycznie wyeliminować. Osoby które znały sprawę od kuchni dobrze
wiedzą że to są bajki ale wielu ludzi którzy mają negatywne opinie nt. systemu sprawiedliwości
im wierzą. Podobnie, w książce którą wydał wraz z prawnikiem Stowarzyszenia Skwarzyńskim
oskarżyli Sejm RP o manipulowanie prawem po to aby… pokonać Mezglewskiego. Albo, prze-
grywają sprawę w sądzie w której podważają jakość dokumentów legalizacyjnych i publicznie i
imiennie oskarżają sędziego że jest „kłamcą i mataczem”. Czyli, de facto – pomawiają sędziów o
to że sądy są zmuszone respektować nowelizację Prawa o Miarach w której wprowadzeniu byli
instrumentalni. Przechwalają się także w ogólnopolskiej telewizji że wygrywają setki spraw w
sądach w związku z niekompetencją GUMu. Jest to wątpliwe bo nowelizacja Prawa o Miarach to
skutecznie uniemożliwiła. Jeżeli to prawda że tyle spraw wygrywają, raczej oznacza to tylko że
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sędziowie w małych sądach rejonowych pozwalają się im szantażować pomówieniami.  

Jakie są cele ich działań? Z dokumentów i nagrań rozmów które przedstawiłem jako dowody w
prokuraturze wynika że wyraźnie liczyli na żerowanie na problemie przez wiele lat, lansowanie
się na bohaterów-męczenników, na bycie prawnikami w stylu tych przedstawionych w powieści
Kafki „Proces”, czy też że liczyli że Ministerstwo czy GUM ich wynagrodzą za to, że poparli
nowelizację wbrew interesom reprezentowanych przez nich kierowców a teraz się mszczą bo
tych nagród nie dostali. Poza oskarżaniem sędziów pomówili także Prezesa GUMu Lewandow-
skiego że im obiecał specyficzne brzmienie legislacji a potem ich oszukał. Jako osoba zaangażo-
wana w proces wiem że żadnych takich obietnic nie dostali, nikt im tego nie mógł obiecać bo za-
pisy prawa których oczekiwali były kompletnie bezsensowne. To był poważny zarzut bo oczywi-
ście Prezes GUMu nie ma prawa obiecać komukolwiek przeforsowania specyficznego brzmienia
legislacji czy rozporządzeń ministerialnych. Jako osoba która lobbowała u Prezesa GUMu za ich
obecnością na konferencji zażądałem od nich aby natychmiast wycofali się z tych absurdalnych
pomówień. Eskalowali je.

Wnioski procesowe i dowodowe

W1: Wniosek o umorzenie na podstawie art. 17 § 1 ust 1 KPK. 

Oskarżony nie popełnił zarzucanego mu czynu. Kluczowy zarzucany oskarżonemu rzekomo
nielegalny czyn, wedle prywatnego aktu oskarżenia (str 3) został popełniony przez Tomasza Mo-
tylińskiego. Nie zgadzam się i nigdy nie zgodziłem że Tomasz Motyliński popełnił jakieś prze-
stępstwo i nie zgodziłem się kryć wydarzeń w Warszawie w dniu 2017-02-07, których dotyczą
główne zarzuty – i to od początku było mi zarzucane i doprowadziło do oskarżeń że rzekomo
wpadłem w „złe towarzystwo” Tomasza Motylińskiego i „oszalałem”. Tomasz Motyliński jest
autorem wpisu, napisał go na swojej prywatnej stronie a potem sam udostępnił na stronie Niele-
galneRadaryDoKosza. 

Wedle aktu oskarżenia, ja ponoszę odpowiedzialność za czyny Tomasza Motylińskiego bo je-
stem administratorem portalu NielegalneRadaryDoKosza co rzekomo udowadnia „zrzut” zakład-
ki „Informacje” na tej stronie. Problem polega na tym że to jest kompletne i celowe kłamstwo,
bo informacje tam podane dotyczą Tomasza Motylińskiego:

Zarówno podany tam numer telefonu, komunikatora WhatsUp jak i adres e-mail są własnością
Tomasza Motylińskiego i zawsze były: 

On jest założycielem i głównym administratorem tejże strony i on jest kontaktowany przez ob-
sługę platformy Facebook w przypadku problemów natury prawnej. Chętnie odparł bym zarzuty
także przeciwko Tomaszowi Motylińskiemu ale prawo nie zezwala mi na przyjęcie tej roli. Nie
mam też prawa występować jako jego pełnomocnik. 
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Oskarżyciel Mezglewski jak i wszyscy jego współpracownicy dobrze znają adresy mailowe jak i
numery telefonów zarówno do mnie jak i Tomasza Motylińskiego, bo często je używali, więc to
wygląda na próbę celowego wprowadzenia Sądu w błąd. 

Co więcej, oskarżyciel Mezglewski wielokrotnie groził bezpośrednio Tomaszowi Motylińskiemu
wytoczenie pozwu karnego i cywilnego za ten wpis, a Tomasz Motyliński w odpowiedzi go do
tego zachęcał. Wedle moich informacji, Mezglewski nawet złożył jakieś zawiadomienie(a?) w tej
sprawie w prokuraturze przeciwko Motylińskiemu. 

Znowu, moja rola w tej sprawie była taka że próbowałem przekonać oskarżyciela Mezglewskie-
go aby wycofał się z absurdalnego i kłamliwego moim zdaniem stanowiska nt. wydarzeń w War-
szawie zamiast wchodzić w publiczny konflikt.  Oskarżyciel Mezglewski oczekiwał ode mnie
ślepego poparcia w tej sprawie jako osoby do tej pory poważanej przez wszystkich członków
Stowarzyszenia i oczekiwał uczestniczenia w pomówieniach przeciwko innym osobom.  

Tego zrobić NIE MOGŁEM bo to oznaczałoby poświadczenie nieprawdy i naruszenie interesów
nie tylko Tomasza Motylińskiego ale także Prezesa GUM dr inż. Włodzimierza Lewandowskie-
go i innych uczestników konferencji.

To prawda że jestem jednym z kilku administratorów tego portalu i dość często tam piszę i ko-
mentuję. Ale nie jest prawdą że jestem jakimś głównym administratorem który ma prawo a tym
bardziej obowiązek decydowania co Tomasz Motyliński albo inni administratorzy piszą. W razie
konfliktu w tej sprawie Tomasz Motyliński miałby pełne prawo, jako twórca strony, usunąć mnie
z tej strony. Należy też nadmienić że widoczność prywatnej strony Tomasza Motylińskiego czę-
sto jest o wiele większa niż widoczność portalu NielegalneRadaryDoKosza. Usunięcie wpisu ze
strony  NielegalneRadaryDoKosza  nie  osiągnęłoby  niczego  co  oskarżyciel  chciał  osiągnąć  –
moim zdaniem zatajenia wydarzeń w Warszawie. 

Tu trzeba też pamiętać że platforma Facebook ma narzędzia i zachęca do tego aby zgłaszać i lo-
gować wszelkie wpisy które naruszają prawo albo prawa osób trzecich. Tego typu zgłoszenia są
skrupulatnie logowane i rozpatrywane nie tylko przez użytkowników ale także obsługę zatrud-
nioną przez właściciela platformy. Takie zgłoszenia pozwalają formalnie mediacje przy proble-
mach a potem tworzą dokumentację która może służyć za dowód w sądzie. Gdyby oskarżyciel
Mezglewski albo jego współpracownicy zgłosili tego typu wpisy, musieliby postawić formalne
zarzuty i zażądać formalnego sprostowania.  Wedle mojej wiedzy nigdy tego nie zrobili. Dla-
czego? Może dlatego że nie można żądać sprostowania prawdy?

W2: Wniosek o umorzenie na podstawie art. 17 § 1 ust 2 KPK. 

Zarzucane czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego. Ustawa, a dokładnie art. 213
KK, stanowi że sprawca nie popełnia przestępstwa. Aby akt oskarżenia spełniał wymogi
prawa, powinien on precyzować jakiego dokładnie sprostowania się domagają. 

Zniesławienie wchodzi w grę wyłącznie kiedy ktoś rozpowszechnia fakty nieprawdziwe. Stan-
dardem w sprawach o zniesławienie jest żądanie przez oskarżyciela podania prawdziwej wersji
faktów, (tutaj prawdziwego brzmienia wypowiedzi Mezglewskiego), które powinny być opubli-
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kowane aby problem naprawić. Oskarżyciele nigdy nie podali jakie twierdzenia oskarżonego są
nieprawdziwe i jakiego sprostowania się domagali. Przed wniesieniem aktu oskarżenia albo w
nim. Skarżą się na cytowanie ich wypowiedzi ale nawet nie zaprzeczają wprost treści tych wypo-
wiedzi, twierdząc że rzekomo były skierowane do kogoś innego albo w innym kontekście i nie
życzą sobie aby je ktoś cytował bo to narusza ich „wolność słowa” czy psuje ich wizerunek a na-
wet jeżeli takie rzeczy wypowiedzieli podczas konferencji rządowej to nikomu nie wolno ich za
te działania oceniać.  W dużej mierze skarżą się też na negatywne zdanie na ich temat. 

Opinie, nawet skrajnie negatywne na temat organizacji, czy postępowania osób takich jak Preze-
si organizacji których należy uznać za osoby publiczne, nie są czynami zabronionymi i nigdy
być nie mogą. Wedle mojej najlepszej pamięci, zawsze kiedy wyrażałem opinie nt. np. „stowa-
rzyszenia rzekomo reprezentującego kierowców” robiłem to w formie: moim zdaniem… Stara-
łem się krytykować wyłącznie błędne działania i zachowania a nie konkretne osoby. 

Swoje opinie zawsze wyrażałem w służbie społecznie uzasadnionego interesu. Specyficznie pro-
siłem oskarżyciela Mezglewskiego i osoby z nim współpracujące aby zaprzestali namawiania lu-
dzi na kwestionowanie mandatów w sądach po tym jak, w mojej obecności, wbrew oficjalnemu
stanowisku Stowarzyszenia specyficznie zaprotestowali wycofanie wadliwych urządzeń, a za-
miast tego poparli nowelizację Prawa o Miarach wedle której świadectwa legalizacji urządzeń są
WYŁĄCZNYM dowodem spełniania wymagań i poprawności wykonywanych pomiarów. Przed
wprowadzeniem tejże nowelizacji to protokoły badań i inna dokumentacja dotycząca urządzeń
były dowodami poprawności działania urządzeń. Nowelizacja ta de facto zakazała kwestionowa-
nia błędnych pomiarów przy pomocy matematyki i fizyki bo skoro samo świadectwo legalizacji
(a nie dokumentacja techniczna) jest dowodem to wprowadzanie dokumentacji technicznej do
dowodu w sądzie zostało zabronione. (Dz.U. 2017 poz. 976 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o
zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w woje-
wództwie.)

Specyficznie, lobbowałem za uczestnictwem oskarżyciela Mezglewskiego w konferencji w GU-
Mie aby zaprotestował tą legislację i poparł wycofanie wadliwej dokumentacji zgodnie z uchwa-
łą którą formalnie i publicznie podjęło jego Stowarzyszenie. On tą legislację natomiast poparł,
zniesławiając przy tym wszystkich swoich klientów i innych poszkodowanych kierowców uży-
wając w stosunku do nich słowa „piraci”. W ten sposób w ramach doktryny „siły wyższej” lega-
lizacja została zaakceptowana z pomocą rzekomych przedstawicieli kierowców, a kwestionowa-
nie świadectw legalizacji ZAKAZANE ustawą. Za każdym razem tłumaczyłem to każdej osobę
która mnie o to poprosiła – i o to właśnie oskarża mnie Mezglewski. 

Kiedy poprosiłem oskarżyciela Mezglewskiego aby natychmiast wycofał się z tego absurdalne-
go, moim zdaniem, stanowiska oskarżył mnie i oskarża do dziś, wraz z adwokatem Stowarzysze-
nia Skwarzyńskim że ja nie rozumiem że takie problemy naprawia się „legislacyjnie”. Faktycz-
nie, z tym stanowiskiem się zgodzę że ja nigdy nie zrozumiem jak ktoś może uważać że błędy w
obwodach, oprogramowaniu, cieknący zbiornik paliwa, pękającą tamę czy dziurawą oponę moż-
na naprawić „legislacyjnie” poprzez rządowy dekret zakazujący rozmawiania o parametrach i
stanie tych urządzeń.  Stoję na stanowisku że mam pełne prawo uważać że tego typu opinie i le-
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gislacje są rodem z jakiegoś średniowiecza, których propagowanie uniemożliwi normalny roz-
wój kraju. Gdyby Polska np. produkowała samoloty i z powodu błędów konstrukcyjnych część z
nich się  rozbiła  to  także problem naprawiono by „legislacyjnie” poprzez zakazanie rozmów,
skarg i pozwów dotyczących danych technicznych rozbijających się samolotów? Przecież takie
ustawy kompletnie ośmieszają państwo i sądy – i prowadzą do czego dokładnie?  

Problemy z dokumentacją legalizacyjną urządzeń dla policji są bardzo poważne, paraliżują pracę
policji, niepotrzebnie obciążają sądy które nie są przecież w stanie naprawiać problemów gene-
rowanych przez GUM. Ludzie przegrywają w sądach a potem skarżą się legislatorom. W tej
sprawie było już ponad 30 interpelacji poselskich. Nie znam innego problemu w Polsce który
byłby „naprawiany” w ten sposób przez ponad 10 lat. Problem nie zniknie przez następne kilka-
naście lat, chyba że nowelizacja Prawa o Miarach o której mowa zostanie wycofana. W związku
z nowelizacją, Policja była zmuszona zakupić ponad 1000 nowych urządzeń na podstawie doku-
mentacji  legalizacyjnej  która  także  wedle oskarżyciela  Mezglewskiego jest  wadliwa.  Wraz z
prawnikiem stowarzyszenia Skwarzyńskim przechwalają się w ogólnopolskiej telewizji że wy-
grywają (o ile dobrze pamiętam) kilkaset spraw z powodu… bałaganu w GUMie i błędnej doku-
mentacji legalizacyjnej. Nie sądzę że jest to prawdą, bo ich własne działania uniemożliwiły kwe-
stionowanie poprawności działań urządzeń w sądzie. Wedle mojej najlepszej wiedzy większość
spraw dzisiaj przegrywają a potem publicznie pomawiają za to biegłych i sędziów którzy mają
obowiązek stosować nowe prawo (jako „kłamców i mataczy”,nieznających matematyki, itp.).  

Czyli, wedle ich przekonania, im wolno się tak zachowywać a nikomu nie wolno tego zachowa-
nia krytykować. 

Co ciekawe, oskarżyciel Mezglewski dobrze rozumie że ON ma prawo wyrażać swoje poglądy,
bo zajmując stanowisko podczas konferencji rządowej które było kompletnie wbrew jego zobo-
wiązaniom wobec kierowców, on tylko „wyrażał swoje poglądy” (Str 8 aktu oskarżenia):

… każdy człowiek ma prawo do wyrażania swoich poglądów, a oskarżony nie ma prawa odmó-
wić obywatelowi ich wypowiadania, a na podstawie wyrażonych przez pokrzywdzonych poglą-
dów oskarżony nie może publicznie formułować wobec niego oszczerczych i pomawiających ko-
mentarzy. 

Podkreślam więc jeszcze raz – nikt nigdy nie zabronił oskarżycielowi Mezglewskiemu wyraża-
nia swoich opinii. To on próbuje zabraniać cytowania jego wypowiedzi i wyrażania opinii na te-
mat jego działań które podjął jako adwokat i reprezentant kierowców i próbował terroryzować
wraz ze swoim gangiem wszystkie osoby które to ośmielają się robić. 

Próbowałem to tłumaczyć wielokrotnie. Wyobraźmy sobie tutaj podobną sytuację gdzie adwokat
który miał reprezentować ofiarę gwałtu i wziął za to wynagrodzenie, zajmie, w imieniu ofiary, w
sądzie stanowisko że on „nigdy nie podpisze się pod skazaniem gwałciciela bo samo ogłoszenie
tego w prasie  spowodowałoby że dziwki  zaczęłyby nago nocą biegać po parkach” a  potem
twierdzi że „wolność słowa” pozwala mu na takie zachowanie, podczas gdy krytyka takiego za-
chowania podczas niewinnych dyskusji np. artykułów w prasie dotyczących gwałtów nie jest
chroniona jako wolność słowa, bo on sobie nie życzy aby ktokolwiek się dowiedział o jego dzia-
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łaniach. I oczywiście ja rozumiem że tego typu adwokat czy rzecznik pokrzywdzonych kobiet
będzie potem miał problemy ze znalezieniem klientek ale to chyba nie jest  wina osób które
wskazywały że jego zachowanie było bezprawne i kompletnie nieetyczne i próbowały go nakło-
nić do naprawienia wyrządzonych szkód?

Trudno sobie wyobrazić gorsze pogwałcenie etyki adwokackiej. Z tego powodu, moim zdaniem,
oskarżyciel Mezglewski i adwokaci z nim współpracujący powinni być surowo ukarani albo karą
więzienia albo przynajmniej dożywotnim zakazem wykonywania zawodu adwokata. Jeżeli takie
zachowania osoby która podjęła się formalnie reprezentować kogoś a potem zajęła takie stano-
wisko wyraźnie w celach osobistego zysku jest w Polsce zgodne z prawem, to cała profesja jest
po prostu kompletnie bezwartościowa i zatrudnianie adwokata do czegokolwiek tylko stwarza
masowe zagrożenie interesów osoby przez adwokata reprezentowanej. 

Mam nadzieję że każda osoba która rozumie istotę, cel i obowiązki zawodu adwokata po-
dzieli moje stanowisko. 

Część oskarżeń dotyczy także prywatnych rozmów z zagorzałymi zwolennikami oskarżyciela
Mezglewskiego w których oskarżony rzekomo „namawiał świadka do opuszczenia stowarzysze-
nia”. Znowu, na jakiej zasadzie mnie obowiązuje zakaz prywatnych rozmów w celu przekonania
osób do opuszczenia organizacji które, moim zdaniem, są patologiczne? Nie wolno nikogo pró-
bować przekonać o zasadności wystąpienia np. z partii która np. zdradziła zaufanie, albo z klubu
sportowego w którym zapomniano o celach klubu? Kiedy dzwonią do mnie różni ludzie ja mam
obowiązek śpiewać pochwały Prezesa Stowarzyszenia a nie przedstawiać moje prawdziwe opi-
nie i ich uzasadnienie?

Cały pozew de facto opiera się na przekonaniu oskarżyciela Mezglewskiego że wszelakie prawa
i wolności są dane wyłącznie jemu. Tych samych praw nie ma oskarżony, nie mają poszkodowa-
ni przez niego kierowcy, nie mają też np. sędziowie których z imienia i nazwiska regularnie i pu-
blicznie pomawia, czasami ich rodziny też. Przykłady:

• Sędzia w małym sądzie rejonowym ma „relacje” ze świadkiem policjantem. Dowodem
tego ma być że Mezglewski znalazł w internecie zdjęcie sędzi na święcie policji w „po-
wabnej sukience”

• Ktoś z mafii „sądowo-policyjnej” próbował ukraść samochód obwinionego sprzed sądu
podczas rozprawy. Dowodem tego ma być fakt że osoba pozostawiona w samochodzie
aby go strzec przed „mafią” „ośmiornicą” zauważyła kogoś kto wychodził z sądu i… po-
patrzył się na samochód

• Sędzia jest w zmowie z jedną ze stron. Dowodem tego ma być fakt że kiedyś Prezesem
Sądu (w wielkim mieście w Polsce) była osoba o takim samym nazwisku

• Świadkowie/policjanci próbowali zatrzymać (czy nawet porwać) oskarżyciela Mezglew-
skiego w drodze na rozprawę. Dowodem tego ma być fakt że na stacji benzynowej stał
radiowóz. Rzekomo tylko wielka obstawa oskarżyciela Mezglewskiego udaremniła za-
trzymanie czy porwanie.  

• Sędziowie to „kłamcy i matacze” bo nie rozumieją że jak członek Stowarzyszenia doma-
ga się, nawet nieudolnie, unieważnienia świadectwa legalizacyjnego w sądzie to sędzia
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miał obowiązek to zrobić wbrew prawu które zostało przeforsowane z pomocą właśnie
Prezesa tego samego Stowarzyszenia. 

• Dziennikarze czołowych polskich mediów konspirowali z oskarżonym Janczewskim w
pisaniu oszczerczych artykułów krytykujących stanowisko oskarżyciela Mezglewskiego
wedle którego zarzucone przez prokuraturę celowe i wielokrotne wywoływanie wypad-
ków przez członków Stowarzyszenia w celach wyłudzania ubezpieczenia to… zgodna z
prawem „akcja edukacyjna” dla kierowców.

W3: Wniosek o umorzenie na podstawie art. 17 § 1 ust 6 KPK. 

Nastąpiło przedawnienie karalności w związku z art. 101 §2. Oskarżyciel dowiedział się o
osobie oskarżonego wiele lat temu, kluczowe zdarzenia miały stanowić zarzucane przestęp-
stwa miały miejsce wiosną 2017 roku podczas gdy przedawnienie nastąpiło po roku od tych
zdarzeń, czyli wiosną 2018 roku. 

Oskarżyciel  miał  prawo złożyć  zarzuty dotyczące  wypowiedzi  które oryginalnie  miejsce
wiosną 2017 w czasie ustawowo przewidzianym. Skoro tego nie zrobił, utracił prawo do
kwestionowania wypowiedzi złożonych oryginalnie w tym czasie i cytatów z nich złożonych
później. Uznanie innego stanowiska oznaczałoby że czyny o zarzucanym charakterze nie
przedawniają się nigdy.

Oskarżyciel Mezglewski już w dniu 2017-04-11 oskarżył mnie że „oszalałem” bo nie chciałem i
nie mogłem kryć wydarzeń w Warszawie podczas konferencji w GUMie. Obwieścił też publicz-
nie, na stronie internetowej stowarzyszenia że ma przygotowany pozew przeciwko Tomaszowi
Motylińskiemu o 60 tysięcy zadośćuczynienia który złoży po świętach Wielkanocy w 2017 roku:

W związku z powyższymi oskarżeniami zapytam tak: A jakim prawem odmawia się człowiekowi wypo-
wiadania określonych poglądów! Albo czy ja mam jakiś obowiązek posiadania określonych poglądów?
Cóż to zatem za ostracyzm? Cóż to za terror? Nie uzgadnialiśmy wspólnego stanowiska z Motylińskim,
a moja wypowiedź nie miała żadnego znaczenia dla toku posiedzenia. Wypowiedź ta była skierowana do
policjantów z Komendy Głównej policji – w sytuacji, gdy rozmawialiśmy o agendzie wycofywania Iskier
z użytku. Motyliński w tym czasie – zamiast skupić się na sensie wypowiedzi – pilnował magnetofonu i
sprawdzał, czy się nagrywa.

Po zamieszczeniu przez Motylińskiego powyżej zacytowanej wypowiedzi w Internecie rozpoczął się zbio-
rowy hejt, który dodatkowo podsycany był na portalach zamkniętych oraz na prywatnych komunikato-
rach. A później już zaczęło się robić znacznie gorzej. Jeden z internautów wyzwał mnie od oszustów. Do
hejtu przyłączył  się Janczewski.  W dalszym rozwoju wypadków Stowarzyszenie zostało zaatakowane
przez Parola, który obwieścił światu, że SPnD się rozpada. Motyliński z Janczewskim nie przebiera w
słowach i w oskarżeniach. Oskarżają mnie publicznie o najgorsze rzeczy: że załatwiłem sobie profesurę,
że wziąłem łapówkę itp. Do członków SPnD wysyłane są maile z pogróżkami. Ci ludzie chcą zniszczyć
SPnD.

Motyliński włamał się na stronę Stowarzyszenia...

Mam prawo się bronić. Mam prawo bronić Stowarzyszenia, które zakładałem – jego dobrego imienia.
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Wszystkie oszczerstwa i zniesławienia skopiowałem. Myślę, że Motyliński nie będzie się wypierał tego,
co napisał. Zatem proces będzie krótki. Nie powinno być też problemów ze ściągnięciem kwoty zadość-
uczynienia. Przecież chwalił się, że zarabia 30 tysięcy miesięcznie. Dwie wypłaty już może odłożyć na
oddzielną kupkę...

P.S.

Bardzo proszę osoby, które otrzymały od Motylińskiego lub Janczewskiego maile z pogróżkami o zgła-
szanie mi tych faktów. Pozew zostanie złożony po Świętach. Sprawa będzie prowadzona przez Sąd Okrę-
gowy w Lublinie – moim mieście.

Osobom, które mi udzieliły wsparcia w tych trudnych dniach – serdeczne dzięki. Nigdy Wam tego nie za-
pomnę. 

Po raz kolejny, oskarżenia pod naszym adresem były kompletną fantazją, graniem pod publikę
fanatycznych  zwolenników  Mezglewskiego  i  dlatego  Tomasz  Motyliński  wręcz  nalegał  aby
oskarżyciel Mezglewski wytoczył mu ten proces. Nigdy tego nie zrobił. Dlaczego robi to teraz
ale nie przeciwko Tomaszowi Motylińskiemu? Być może liczy że wszyscy uczestnicy wydarzeń
w Warszawie zapomnieli jego działania i nie będą w stanie złożyć znaczących zeznań?  

Po tych zdarzeniach, faktycznie, zwolennicy Mezglewskiego próbowali się popisać próbami pro-
wokowania mnie i innych osób do dostarczenia „dowodów” rzekomych przestępstw popełnia-
nych przez nas. Pojawiła się lawina pomówień pod naszym adresem, część można uznać za
szantaże i pogróżki. Członkowie którzy się w tym procesie nie wykazywali zostawali usunięci ze
Stowarzyszenia pod różnymi,  (z tego co mi mówili)  kłamliwymi powodami. Z tego powodu
oczywistym jest że sam oskarżyciel Mezglewski nie miał żadnych takich dowodów zanim spra-
wa się przedawniła a wszystkie takie potencjalne „dowody” dostawał od swoich zwolenników
natychmiast. 

Sprawa powinna być umorzona z powodu przedawnienia ALBO akt oskarżenia zwrócony
w celu przeredagowania go i usunięcia wszystkich przedawnionych zarzutów i usunięcia
tych które nie stanowią przestępstwa. 

W4: Wniosek o umorzenie na podstawie art. 17 § 1 ust 1 KPK. 

Brak danych (dowodów) dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia. Do-
wody dostarczone do Sądu i Oskarżonego w formie która uniemożliwia ich właściwe omó-
wienie należy uznać za niedostarczone. 

W związku z tym, wnoszę aby umorzyć sprawę bądź zwrócić akt oskarżenia do ich autorów
wraz z zarządzeniem aby zostały właściwie przygotowane. 

Nie jest  możliwe przetworzenie i  właściwe omówienie dowodów tak jak zostały dostarczone
przez oskarżycieli. Dowody to luźne kartki, 3-cm plik papierów, druki ekranów w b. małej roz-
dzielczości które są:

1. niemal nieczytelne, wymagające szkła powiększającego
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2. nieponumerowane 
3. po części niedatowane we właściwy sposób
4. chyba nie w porządku chronologicznym
5. chyba zduplikowane 

W związku z tym, oskarżony nie jest w stanie sprawdzić ani omówić tych dowodów podając od-
nośniki do nich.  Oskarżony nie ma prawa samodzielnie sortować, numerować i w inny sposób
fizycznie przetwarzać dostarczonych dowodów. Nawet gdyby to zrobił  to wytworzone w ten
sposób odnośniki byłyby bezużyteczne dla Sądu bo Sąd potrzebuje swojej kopii z tymi samymi
odnośnikami. 

Rozpoczęcie rozpraw z tak przygotowanymi dowodami będzie chyba oznaczać co najmniej kil-
kadziesiąt  całych dni oddzielnych rozpraw gdzie trzeba będzie dla każdego takiego dowodu,
podczas rozprawy w sądzie, ustalić datę, autora, kontekst, znaczenie dla sprawy, charakter i
zasadność zarzutów. Znowu, oskarżyciel i każdy jego współpracownik miał prawo i obowiązek
zgłaszać zarządcy platformy Facebook na bieżąco każdy wpis który uważał za przestępstwo.
Dlaczego tego nie zrobił? Poza innymi zaletami takiego postępowania, Sąd mógłby wtedy złożyć
wniosek bezpośrednio do właściciela Facebooka o dostarczenie całości dowodów dotyczących
wpisów które były za zgłaszających uznawane za przestępstwa w formie która nie wymaga prze-
tworzenia ani weryfikacji np. w celu sprawdzenia czy oskarżyciel nie ingerował w dowody. 

Dodatkowo,  każdy  taki  dowód  w  pozwie  o  zniesławienie  powinien  specyfikować  dlaczego
oskarżyciel uważa wypowiedzi za przestępstwa, np. poprzez zażądanie sprostowania faktów we-
dle jego zrozumienia bądź interpretacji. Bez tego, Sąd skazuje i siebie i wszystkich uczestników
sprawy na miesiące tortur z powodu niechlujstwa bądź nieprofesjonalności oskarżycieli. 

Większość, jeżeli nie całość tych dowodów, tak czy inaczej, dotyczy działań które raz nie są
przestępstwem a dwa, dawno uległy przedawnieniu. Większość z nich dotyczy sytuacji gdzie np.
ktoś prosi o radę czy powinni odważyć się na kwestionowane pomiarów w sądzie. Oskarżyciel
Mezglewski w takich wypadkach wyraźnie oczekiwał że ja i inne osoby odpowiadające na pyta-
nia będziemy okłamywać te osoby w związku z zaistniałą sytuacją. Nie jest moim obowiązkiem
ani  obowiązkiem innych  administratorów  strony  NielegalneRadaryDoKosza  okłamywać
osoby trzecie zwracające się do mnie o radę po to aby kryć działania oskarżyciela Mezglew-
skiego i jego wspólników, wypaczać stan prawny zaistniały po konferencji w lutym 2017,
zatajać nowelizacje ustawy które zostały przeforsowane, a tym bardziej zachęcać do tego
aby zgodzili się na pomoc Stowarzyszenia oskarżyciela Mezglewskiego, itd., itp. 

W5:  Wniosek  o  odroczenie  rozprawy  do  dnia  kiedy  Prokuratura
prowadząca  sprawę  dotyczącą  zawiadomienia  przestępstw
popełnionych przez Oskarżycieli wyrazi zgodę na udostępnienie
akt  w  całości  bądź  przynajmniej  zawiadomienia  wraz  z
załączonymi tam dowodami

W związku z faktem że akt oskarżenia z tytułu art 212 KK został złożony prawdopodobnie po to

Strona 15 z 20

530

535

540

545

550

555

560



Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia II K 162/20

aby oskarżyciel uzyskał dostęp do tych dokumentów zanim przetworzy je prokuratura bądź w
odwecie za złożenie zawiadomienia, nie jest wskazane załączenie tych dowodów bez zgody Pro-
kurator prowadzącej śledztwo. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia prze-
stępstw obszernie opisuje powody dla których uważam że postępowanie Prezesa Stowarzyszenia
Artura Mezglewskiego i całego Zarządu stowarzyszenia (oskarżycieli w niniejszej sprawie) jest
kompletnie niezgodne z prawem. 

Prokuratura  prawdopodobnie  przesłucha  wielu  świadków zdarzeń,  takich  jak  Prezesa  GUM,
uczestników konferencji w GUMie, biegłych, sędziów pomawianych przez Stowarzyszenie, itd.,
itp., tak samo jak cały Zarząd Stowarzyszenia. 

Bez tych dokumentów raczej niemożliwe jest odpowiedzenie na zarzuty stawiane mi w niniej-
szej sprawie, a tym bardziej przygotowanie dowodów w celu wzajemnego aktu oskarżenia. W
dużej mierze, zawiadomienie złożone na początku tego roku może służyć w całości jako dowód
wzajemnego aktu oskarżenia. Stoję na stanowisku że nie tylko miałem prawo ale i obowiązek
przeciwdziałać bezprawnym działaniom Stowarzyszenia i to za te działania a nie cokolwiek nie-
zgodnego z prawem jestem teraz skarżony. 

W6:  Wniosek  o  dołączenie  do  dowodu  zeznań  wszystkich  osób
wymienionych w zawiadomieniu do prokuratury, w tym przede
wszystkim:

• Tomasza Motylińskiego 
• dr inż. Władysława Lewandowskiego
• biegłego dr inż. Andrzeja Jąderki
• wybranych byłych członków stowarzyszenia
• wybranych sędziów i prokuratorów imiennie pomawianych przez Mezglewskiego

Zobowiązuję się dostarczyć listę imion i adresów po doręczeniu ewentualnej negatywnej decyzji
Sądu w przedmiocie umorzenia oraz decyzji w przedmiocie zezwolenia prokuratury czy sądu na
dołączenie do dowodu kopii zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego działań Zarządu Stowa-
rzyszenia Prawo na Drodze. Wtedy też złożę pełną treść Wzajemnego Aktu Oskarżenia. 

W7:  Wniosek  o  dołączenie  do  dowodu  kluczowych  publikacji
autorstwa  Artura  Mezglewskiego  i  jego  współpracowników  w
których ja i inne osoby jesteśmy z imienia i nazwiska pomawiani
wraz z resztą załączników do Zawiadomienia do Prokuratury (po
uzyskaniu  zgody  Prokuratury  bądź  decyzji  Sądu  w  tym
zakresie). 

Dowody te są już załączone do zawiadomienia do Prokuratury dotyczącego możliwości prze-
stępstw popełnionych przez oskarżyciela Mezglewskiego i Zarząd Stowarzyszenia (PR Lublin-
Północ PR 3 Ds 174.2020). Są właściwie  ponumerowane, posortowane w folderach, indekso-
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wane, itd. Załączenie ich do dowodu w tej formie wraz z treścią zawiadomienia jest właściwe bo
w pełni dokumentuję w ten sposób w jaki sposób działania Stowarzyszenia zmusiły mnie do wy-
robienia sobie opinii, że Stowarzyszenie stało się organizacją przestępczą która oszukuje sądy,
poszkodowanych kierowców, media masowego przekazu i opinię publiczną. 

Proszę o zezwolenie na dołączenie tej dokumentacji w postaci elektronicznej która została daw-
no temu przygotowana na potrzeby prokuratury. Udostępnienie tej dokumentacji wymaga wy-
łącznie wygenerowania hasła dostępu dla każdego nowego użytkownika. Po uzyskaniu hasła, ca-
łość może być skopiowana na dowolny komputer. Część tego materiału dowodowego musi być
udostępniona w postaci elektronicznej bo są to nagrania rozmów oraz materiały wideo. Udostęp-
nienie także dokumentów dotyczących sprawy w formacie PDF oznacza wygodę dla Sądu i stron
w czytaniu, przeszukiwaniu całości dokumentacji i kopiowania fragmentów. 

Alternatywnie, mogę także dostarczyć całość tych dowodów na dysku DVD. Proszę o decyzję
Sądu w tej  sprawie.  Drukowanie  tych dowodów w kilku  kopiach będzie  oznaczać znaczący
koszt. 

W8:  Protest  w  sprawie  powołania  na  świadków  fanatycznych
zwolenników oskarżyciela Mezglewskiego

Oskarżyciele wnoszą o powołanie na świadków Marka Walczaka, Patryka Tomaszewskiego, Pio-
tra Jakubiaka, oraz Tomasza Hankusa. Zupełnie nie widzę celu takich przesłuchań poza windo-
waniem kosztów rozprawy, co jest w sumie chyba najważniejszą umiejętnością prawników po-
wiązanych ze Stowarzyszeniem. 

Nie neguję że Mezglewski wysyłał ich w celach „mediacji” które moim zdaniem były groźbami
w stosunku do mnie. Rozmawiałem z nimi na tematy Stowarzyszenia i oskarżyciela Mezglew-
skiego. Rozmowy te były mniej więcej takiego szablonu (cytuję tak dobrze jak to pamiętam po
wielu latach):

On: My nie pozwolimy ci zniesławiać Prezesa (odebrałem to jako zakamuflowane groźby
składania fałszywych zeznań przez cały gang zwolenników Mezglewskiego)

Ja:   Ale ja mówię prawdę o tym co zaszło w Warszawie
On:  Mnie to nie interesuje co tam zaszło bo mnie tam nie było
Ja:   No ale to chyba jest ważne co Prezes Stowarzyszenia zrobił w imieniu wszystkich kie-

rowców?
On:  Mnie tam nie było
Ja:  No ale ja mogę Wam dać numery telefonów do innych osób które tam były które po

twierdzą co tam zaszło. Chce Pan te numery?
On:  Nie. 
Ja:    Czyli was prawda nie interesuje.
On:   Nie pozwolimy zniesławiać Prezesa
Ja:    A ja myślę że Pan powinien wystąpić ze Stowarzyszenia zamiast grozić mi bo, moim

zdaniem, stało się kompletnie patologiczną organizacją. Mówiłem np. o osobach które
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zostały wyrzucone ze Stowarzyszenia bo nie  były wystarczająco „wierne” w takich
usługach w stosunku do Mezglewskiego i osobach które same zrezygnowały bo nie
chciały mieć nic więcej do czynienia z działaniami Mezglewskiego. 

Czasami rozmowy schodziły na temat  tego dlaczego Mezglewski  jeszcze nie  podjął  kroków
prawnych przeciwko Motylińskiemu albo mojej osobie, czym groził od wiosny 2017. Dostawa-
łem ripostę że to ja powinienem Mezglewskiego skarżyć skoro jestem taki odważny.  Czasami
odpowiadałem że w odpowiednim czasie podejmę stosowne kroki prawne przeciwko całemu Za-
rządowi Stowarzyszenia (co zrobiłem). 

Na tym rozmowy się kończyły, ja nie chciałem mieć żadnego prywatnego kontaktu z nimi. Za-
blokowali mnie jako osobę niepożądaną na swoich profilach abym nawet nie widział co robią i
czasami wciąż opowiadali tam kłamstwa o mnie, o czym informowały mnie osoby trzecie. Czę-
sto niektórzy z takich zwolenników Prezesa (zwłaszcza Jerzy Lelonkiewicz - używa wiele róż-
nych pseudonimów, w pogwałceniu regulaminu Facebooka) w nieprzyjemny sposób atakowali
mnie w komentarzach na portalu NielegalneRadaryDoKosza, ale im to pozwalałem robić i nigdy
żadnego z nich nie zablokowałem.  

Czasami komentowałem, na grupach ogólnodostępnych, wypowiedzi np. Tomasza Hankusa w
związku z jego działaniami które ja uznałem za niemądre i nieetyczne. 

Twarde dowody dotyczące tego typu rozmów zostały już złożone w prokuraturze na długo przed
dostarczeniem mi niniejszego aktu oskarżenia. 

Dalej nie rozumiem jednak jak ktoś mógłby uznać tego typu działania za przestępstwo? Moim
obowiązkiem było ulegać groźbom czy szantażom takiego gangu? Nie miałem prawa wyrazić
swojego zdania że powinni zrezygnować z członkostwa w takim Stowarzyszeniu? Wszelkie roz-
mowy na tematy rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu miały miejsce w 2017 roku. Nawet
gdyby ktoś uznał że moje postępowanie nie było zgodne z prawem (nie wiem jak) to przecież te
rzeczy się dawno temu przedawniły. 

Z tych powodów uważam że wzywanie w/w świadków jest kompletnie w złej wierze i w celu
generowania kosztów. Sąd nie powinien ich wzywać przynajmniej do czasu pierwszej rozprawy
aby oskarżyciel Mezglewski uzasadnił co dokładnie mają udowodnić zeznania tych osób. 

W związku z faktem, że te osoby mieszkają w bardzo odległych częściach kraju (Wielkopolska,
Warmia-Mazury, Dolny Śląsk), osoby te powinny zeznawać w swoich miejscach zamieszkania,
w ramach pomocy prawnej, odpowiadając na pytania przygotowane zarówno przez Oskarżycieli
jak i oskarżonego). Dopiero kiedy sąd uzna że ich stawiennictwo w Bochni jest absolutnie ko-
nieczne, powinni być tam wezwani. To ma także sens w związku z ograniczeniami epidemiolo-
gicznymi. Jeżeli się okaże, po złożeniu zeznań w takich sposób że jednak bezpośrednie przeeg-
zaminowanie jest potrzebne, sąd może wtedy wezwać ich na rozprawę w Bochni. 

Protest swój motywuję tym, że znam metody działań tych osób. Polega to na tym, że kiedy dzia-
łają w ramach pomagania sobie nawzajem to starają się generować maksymalnie możliwe koszty
– bo nie ponoszą tego ryzyka. W razie przegranej, zawsze się mogą ze sobą dogadać, więc mak-
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symalne możliwe koszty w dojazdach i czasie to część ich gier. Tak, np. w jednej ze spraw, świa-
dek Tomaszewski zażądał 2052 zł kosztów uczestnictwa jako świadek w pojedynczej rozprawie,
ok. pół godziny zeznań w Lublinie. Zezwolenie na te procedery, wielokrotne rozprawy, odwoły-
wanie sędziów, skargi proceduralne, itd. zmarnuje masę czasu i energii Sądu. 

W9: Protest w sprawie wyboru pełnomocników oskarżycieli

Oskarżyciel Artur Mezglewski wyznaczył na swoich pełnomocników Pawła Środę i Annę Tunię.
Obie te osoby są członkami Zarządu Stowarzyszenia i bliskimi współpracownikami Mezglew-
skiego. Zezwolenie na ten stan rzeczy byłoby wysoko niestosowne bo Zawiadomienie które zło-
żyłem w Prokuraturze dotyczy imiennie także ich. Są zaangażowani w działania Stowarzyszenia
i odpowiedzialni za nie. Zezwolenie im na występowanie w roli adwokatów uniemożliwi Proku-
raturze przesłuchanie ich. Może też zajść potrzeba wzywania ich na świadków w niniejszej spra-
wie. Znam co najmniej jeden powód dla którego Anna Tunia powinna być wezwana jako świa-
dek. 

Używanie „swoich” ludzi w każdej sprawie (nawet na drugim końcu Polski) jest, z tego co ob-
serwuję ich standardowym działaniem, co znowu prowadzi do bardzo dużych kosztów stawien-
nictwa przy wielu dojazdach – i oskarżają sądy o różne rzeczy kiedy Sąd się na takie coś nie
zgodzi. Sąd nie powinien się na to zgodzić także w tym przypadku i podobnie jak inne sądy za-
rządzić że jeżeli Artur Mezglewski potrzebuje prawnika do pomocy to może zatrudnić jednego z
lokalnych prawników z Bochni a nie oczekiwać zwrotu wygórowanych kosztów reprezentacji. 

Należy także zadać pytanie dlaczego dokładnie człowiek który uważa się za jednego z najwięk-
szych polskich autorytetów prawa karnego potrzebuje pomocy prawnej swoich przyjaciół aby
sobie mógł poradzić w sądzie. Poza generowaniem kosztów, ten schemat służy także do tego że
jego współpracownicy, uczestniczący w jego działaniach ale występując w roli adwokata, wpro-
wadzają do dyskusji kompletnie fałszywe zeznania, pomawiając w ten sposób stronę przeciwną,
ale kiedy strona przeciwna próbuje ich pytać o to aby sprecyzowali swoje pomówienia, oświad-
czają że.. nie mogą odpowiadać na żadne pytania dotyczące ich własnych twierdzeń bo to naru-
szyłoby tajemnicę adwokacką. Niezezwolenie im na takie praktyki uprości pracę Sądu. 

W8: Wzajemny Akt Oskarżenia

Niniejszym wnoszę wzajemny akt oskarżenia. Detale moich zarzutów, ich dowody, treść wy-
maganych sprostowań, listę i aktualne adresy powoływanych świadków, oraz kwoty nawiązki na
cel społeczny uzupełnię po ustaniu przeszkód opisanych powyżej i/lub decyzji Sądu w tym za-
kresie. 
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W9: Jawność rozprawy

Gorąco popieram wniosek o jawność rozprawy i dodatkowo proszę o zgodę na nagrywanie wi-
deo rozprawy i udział w rozprawie ogólnopolskich mediów np. Polsat czy TVN. Niektóre ogól-
nopolskie media, wbrew moim radom promowały Stowarzyszenie Prawo na Drodze po wprowa-
dzeniu szkodliwej moim zdaniem legislacji i dlatego mają prawo i obowiązek uczestniczyć w
rozprawie. Poinformuję ich o sprawie jak tylko Sąd wyrazi zgodę na jawność rozprawy. Poinfor-
mowanie o tym mediów jest także moim obowiązkiem bo ja i Tomasz Motyliński, przed odkry-
ciem problemów ze Stowarzyszeniem Mezglewskiego pomogliśmy im zdobyć dostęp do me-
diów, tak samo jak byliśmy instrumentalni w lobowaniu o ich uczestnictwo w konferencjach do-
tyczących legislacji związanej z Głównym Urzędem Miar. 

Z poważaniem,
Oskarżony,

Sławomir A. Janczewski
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