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„Gdy chcesz 

opisać prawdę, 

elegancję  

zostaw krawcom” 

  

Albert EINSTEIN 
fizyk i matematyk 

(1878 - 1955)  

 
 

Gówno nigdy nie 

popłynie  

pod prąd! 
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„KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO SWOBODNEGO WYRAŻANIA OPINI I;  

prawo to obejmuje swobodę poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów, bez względu na   

granice państwowe, ustnie, pismem lub drukiem, w postaci dzieła sztuki bądź w jakikolwiek inny sposób według własnego wyboru”  
   

Art. 19, pkt 2   
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych  

(Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) http://www.stowarzyszeniepik.pl/ 

▪▪▪ „PIK - Myśli bez Cenzury”. WYDAWCA: Stowarzyszenie Praworządność i Kultura z siedzibą w Myśliborzu. NIP: 597-16-83-168, 
REGON: 320417404. ADRES REDAKCJI: 74-300 Myślibórz, ul. Mariana Buczka 11, skrytka pocztowa 38. Redaktor naczelny: Waldemar 
Jacek Wiernicki, tel. 95 747-26-83 lub 692-044-618, e-mail: jacek.wiernicki@neostrada.pl UWAGA!!! Wszystkie teksty (bez cenzury          
i jakiegokolwiek komentarza) publikujemy na wyłączną odpowiedzialność ich AUTORÓW - czasami z zaznaczeniem, iż jest to „list”, 
„sprostowanie” lub „polemika”!  Redakcja zastrzega sobie jednak prawo wprowadzania niewielkich zmian w tekście i nadawania tytułów. 
Teksty i fotografie niepodpisane - od redakcji. Skład i druk własny (w niewielkim nakładzie).  

Zasadnicza publikacja pisma - w Internecie. Adres strony: http://www.stowarzyszeniepik.pl  

* Uwaga - przedruk!!!  
Tekst „Ostrzeżenie” opublikowano w „Myśliborskich Wieściach” Nr 19 (497)  z dnia 15 października 2010 roku.  W oryginale, w miejscach 
zaznaczonych przeze mnie tłustym drukiem (wersja opublikowana wyżej), zamiast „PIK - Myśli bez Cenzury” - jest „Myśliborskie Wieści”, 
zamiast Alicja Karpus-Rutkowska - jest Jacek Waldemar Wiernicki, zamiast Damian Carewicz - jest Artur Iwaszczenko, zamiast Paweł 
Rampała - jest Wojciech Wojtkiewicz. Zmian tych dokonałem dla swoistego przykładu i próby odpowiedzi na proste patynie: - Co by było, 
gdyby w teksie rozpowszechnionym przez „Myśliborskie Wieści” znalazły się nazwiska sędziów Sądu Rejonowego w Myśliborzu, a nie  
działaczy PiK? Czy równie długo i z tak mizernym rezultatem sprawa ta ciągnęłaby się blisko 3 lata? Czy sądy byłyby równie „wyrozumiałe” 
dla osób, które opublikowały powyższy, w całości nieprawdziwy tekst?! A podobno w Polsce „Wszyscy są wobec prawa równi” - art. 32, 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.                                                                                                                                        

Waldemar J. Wiernicki 

OSTRZEŻENIE
*

  

Ponieważ ukradziono nam tytuł i szatę gra-

ficzną naszego dwutygodnika, prosimy Szanow-

nych Czytelników „PIK - Myśli bez Cenzury”  

o sprawdzenie w stopce redakcyjnej (str. 16) kto 

jest wydawcą i jaki jest skład redakcji, by mieli 

pewność, co biorą do rąk. 

Ostrzegamy równocześnie przed toksycznymi 

treściami zawartymi w tej podróbce, gdyż nie 

znajdą tam Państwo żadnych rzetelnych informa-

cji, a jedynie wytwory chorych umysłów i żenu-

jąco niski poziom języka i stylu. 

Firmująca ten „produkt” swoim nazwiskiem 

Alicja Karpus-Rutkowska rozpoczęła więc  swo-

ją kampanię wyborczą od kradzieży i oszczerstw, 

a radny Damian Carewicz ochoczo zajął się pa-

serstwem kolportując tę żałosną tandetę w czasie 

wrześniowej sesji Rady Miejskiej wśród radnych 

i obdarowując także uczestniczącego w niej (jak 

od pewnego czasu zwykł to czynić) wicestarostę 

P aw ł a  R a mp a ł ę .  Jak nas poinformowa-

no, nie wszyscy radni chcieli wziąć do rąk ten 

paszkwil, ale pan wicestarosta przyjął z promien-

nym uśmiechem, mając pełną świadomość, z czym 

ma do czynienia. 

Stając przed urną wyborczą warto pamiętać   

kto jakim jest człowiekiem i jakim wartościom 

hołduje, by przez następną kadencję nowych sa-

morządów nie trzeba było wstydzić się, na kogo 

oddaliśmy swój głos. 

Redakcja 

PANI GRYZŁO SKAZANA!!! 

▪▪▪ Wyrokiem Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Myśliborzu z dnia 2 lipca 2013 roku, na podstawie art. 212, § 1 i 2 Kodeksu karnego  
(„§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób […] o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub 
narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności […] § 2. […] podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2) pani Teresa Wiesława Gryzło zosta ła  uznana za  W I N N Ą  
bezpodstawnego pomówienia Waldemara Jacka Wiernickiego w tekście „Ostrzeżenie” o to, że jest złodziejem, kłamcą, oszczercą 
i osobą chorą umysłowo. Wyrok jest nieprawomocny. 

http://www.stowarzyszeniepik.pl/
http://www.stowarzyszeniepik.pl

