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Kompromitacja? I to jaka!
W połowie czerwca br. w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Prawnej” ukazały się artykuły pod tytułami odpowiednio: „TK: status
członka się należał” i „Spółdzielcza wtopa niekonstytucyjna”. Zwłaszcza ten ostatni artykuł nas zaintrygował, bo jak „wtopa”, czyli
inaczej wpadka, co Słownik języka polskiego tłumaczy m.in. jako „niespodziane skompromitowanie się”, to przecież siłą rzeczy
nie mogła być konstytucyjna.
Treść obydwu artykułów nie wyjaśniała jednak, czyja to mogła być kompromitacja, ale wieloletnie doświadczenie zawodowe i jeszcze
bardziej wieloletnie doświadczenie życiowe, zaczęło nam podsuwać pewne przypuszczenie, że skompromitowaną osobą może być Pani
Senator Lidia Staroń. Jak się okazało, nasze doświadczenie nas nie zawiodło.
ciąg dalszy na str. 2

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie, działając na podstawie § 86 ust. 2 pkt. 6 Statutu uprzejmie zawiadamia, że LVII Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 24 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, przy ul. Krasickiego 2 w Olsztynie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie regulaminu obrad.
3. Odczytanie listy pełnomocnictw.
4. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i asesora.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji: a) mandatowo-skrutacyjnej, b) statutowej, c) wnioskowej.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie roczne z działalności Spółdzielni i sprawozdanie finansowe za 2019 r. – dyskusja i podjęcie uchwał.
9. Podział nadwyżki bilansowej za rok 2019 – dyskusja i podjęcie uchwały.
10. Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni prowadzoną w 2018 r.
11. Informacja o wykonaniu uchwały nr 6/2019 z 7.06.2019 r. dotyczącej przyjęcia wniosku polustracyjnego z lustracji pełnej.
12. Przekazanie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji sieci wodociągowej zasilającej budynki Spółdzielni wybudowanej
po 1992 r. – dyskusja i podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez grupę członków – dyskusja i podjęcie uchwał.
14. Uchwalenie zmian w Statucie Spółdzielni – dyskusja i podjęcie uchwały.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok – dyskusja i podjęcie uchwał.
16. Nadanie tytułów „Chorąży SM „Jaroty” – dyskusja i podjęcie uchwały.
17. Wybór przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości – dyskusja i podjęcie
uchwały.
18. Zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej – dyskusja i podjęcie uchwały.
19. Umieszczanie dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie – dyskusja i podjęcie uchwały.
20. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania będące przedmiotem obrad oraz protokół z lustracji
są do wglądu dla członków Spółdzielni w pokoju nr 113 SM „Jaroty”, ul. Wańkowicza 9, w godzinach pracy Spółdzielni, natomiast
projekty uchwał na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członkom Spółdzielni zgodnie z § 63 ust. 2 i § 64
ust. 1 Statutu przysługuje prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.
UWAGA:
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wyłącznie członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” po okazaniu dowodu tożsamości oraz pozostałe osoby po okazaniu oryginału dokumentu uprawniającego do uczestnictwa
w LVII Walnym Zgromadzeniu.
Po wejściu do obiektu prosimy o przestrzeganie następujących rygorów sanitarnych:
- dezynfekowanie rąk - używanie maseczek - zachowanie bezpiecznej odległości!
Prosimy o punktualne przybycie.
ZARZĄD SM „JAROTY” w Olsztynie
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Kompromitacja? I to jaka!

WAŻNY WYROK TRYBUNAŁU
Tymczasem przejdźmy do rzeczy, czyli do zakresu i treści orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn.
akt K3/19). Dotyczyło ono art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa spółdzielczego (Dz.U. poz. 1596), który jednogłośnie, przez pięciu sędziów Trybunału, uznany został za niezgodny
z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Treść art. 4 ma jednak obowiązywać jeszcze
przez 12 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.
OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO?
Otóż przed rokiem 2015 w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (dalej: u.s.m.) istniał art. 3 ust. 1 o treści: „Członkiem spółdzielni
może być osoba fizyczna…”, a w ustawie Prawo spółdzielcze art. 15
ust. 2 o treści: „Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna…
która odpowiada wymaganiom określonym w statucie…”.
Obydwa zapisy od dawna były cierniem w oku Osoby Skompromitowanej, czyli Poseł Lidii Staroń. Czara goryczy przelała się w dniu 26
sierpnia 2013 r., kiedy to Poseł Lidia Staroń złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ośmiu przepisów
z obydwu ustaw spółdzielczych (dla uproszczenia wywodu nas będzie
interesował tylko art. 3 ust. 1 u.s.m.).
POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM
Oburzenie Pani Poseł Lidii Staroń wynikało z nadmiernej ogólnikowości treści art. 3 ust. 1, gdyż nie podano tam jakichkolwiek kryteriów, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o członkostwo,
a więc członkiem spółdzielni mieszkaniowej mogła stać się każda osoba
i to bez względu na to, czy posiada prawo do lokalu w tej spółdzielni,
a nawet, czy się o taki lokal ubiega.
W postępowaniu przed Trybunałem wziął także udział Prokurator
Generalny, który w dniu 28 lipca 2014 r. uznał za zgodne z Konstytucją kwestionowane siedem artykułów, natomiast co do ósmego (art. 3
ust. 1 u.s.m.) zajął stanowisko, że postępowanie w tej sprawie podlega umorzeniu wobec niedopuszczalności wyrokowania na podstawie
art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Prokurator Generalny uznał, że zarówno treść art. 3 ust. 1 u.s.m.,
jak i art. 15 Prawa spółdzielczego spełniają przesłanki art. 2 Konstytucji,
ustanawiającego zasadę państwa demokratycznego, z której wywodzi
się zasada poprawnej legislacji oraz art. 32 Konstytucji wyrażającego
równość wobec prawa podmiotów przynależnych do tej samej klasy.
W obydwu ustawach spółdzielczych ustawodawca zawarł więc
podstawową zasadę, którą rządzi się każde zrzeszenie, czyli dobrowolność zrzeszania się. Ustawodawca celowo nie podał kryteriów przynależności, bo to spółdzielnia, jako samorządne i dobrowolne zrzeszenie,
sama decyduje, kogo do spółdzielni przyjmuje. Już w wyroku z dnia 30
marca 2004 r. (sygn. akt K32/03) Trybunał stwierdził, że „ustawa nie
powinna wprowadzać takich rozwiązań, które z wolności zrzeszania
w praktyce czyniłyby jej zaprzeczenie z powodu istnienia mechanizmów
umożliwiających narzucanie dowolnych kryteriów…”.
Po trzech miesiącach (20 października 2014 r.) Pani Poseł Lidia
Staroń, wraz z przyległościami, skierowała do Trybunału pismo procesowe, w którym całkowicie odrzuciła uzasadnienia Prokuratora Generalnego.
Do Trybunału zwrócił się także Sejm, przedstawiając stanowisko
zbieżne z pismem Prokuratora Generalnego. W tym obszernym piśmie skonkludowano, że argumentacja wnioskodawcy jest całkowicie
chybiona, a wniosek nie zawiera twierdzeń i dowodów uzasadniających niekonstytucyjność art. 3 ust. 1 u.s.m. Natomiast opisywane przez
Panią Poseł Lidię Staroń naganne praktyki funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych wykraczają poza możliwości rozpoznawania Trybunału
Konstytucyjnego, który jest sądem prawa, a nie faktów, których badanie należy do sądów powszechnych i z tego powodu wydanie wyroku
Trybunału odnośnie konstytucyjności art. 3 ust. 1 u.s.m. należy uznać
za niedopuszczalne w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym.

ROZPRAWA PRZED TRYBUNAŁEM
Wreszcie w dniu 15 stycznia 2015 r. rozpoczęła się rozprawa przed
Trybunałem Konstytucyjnym. Trwała długo, a stenogram rozprawy obejmował 64 strony. Głos zabierało siedmioro mówców, nie licząc Przewodniczącej posiedzenia, a Pani Poseł Lidia Staroń dłuższe kwestie
wypowiadała przeszło dwadzieścia razy.
W pewnym momencie poseł Ryszard Kalisz, reprezentujący Sejm
na rozprawie, nie wytrzymał i stwierdził, że te nowelizacje ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są od Sasa do Lasa. Brak tu jakiejkolwiek
spójnej koncepcji. Jako dowód podał, że do tekstu jednolitego ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych z roku 2013 trzeba było dołączyć spis
zmienianych lub związanych ustaw i innych aktów prawnych spisanych na czterech i pół stronach formatu A4. Taka mnogość nowelizacji
do nowelizacji gmatwa sprawy spółdzielczości mieszkaniowej tak dalece, że obywatele nie są w stanie tego ogarnąć.
CO NIECO O WCZEŚNIEJSZYCH DZIAŁANIACH TRYBUNAŁU
Trafną konkluzję posła Ryszarda Kalisza chętnie poprzemy dowodami. I tak w miesięczniku „Jaroty” w nr 5 z 2015 r. zestawiając
w tabelach wszystkie zmiany, jakimi dotknięta została u.s.m. w latach
2001-2012 stwierdziliśmy, że Trybunał Konstytucyjny z wniosku posłów
ingerował w 39 artykułów, uznając je za niekonstytucyjne oraz w 31 artykułów, które uznał za zgodne z Konstytucją. Badając wnioski innych
instytucji (głównie Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także sądów
powszechnych), 21 artykułów uznał za niekonstytucyjne, a czternastu
przyznał walor konstytucyjności.
W sumie, we wspomnianym przedziale czasowym, dokonano
11 zmian, głównie w postaci nowelizacji u.s.m., zmieniając łącznie 299
przepisów. Czy ktokolwiek potrafi wskazać jakąkolwiek inną ustawę podlegającą tak wielkiej presji, by w rezultacie osiągnąć chaos doskonały?
Wiemy, że to pytanie ma charakter czysto retoryczny, więc odpowiedzi się nie spodziewamy, ale tego chaosu starczyło Lidii Staroń na
3 kadencje w Sejmie i przeszło 1 w Senacie. No, przecież z czegoś
trzeba żyć.
PRZEGRANA PRZED TRYBUNAŁEM
Na nic się zdało przypominanie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r., na nic wywody, że członkostwo w spółdzielni osób bez tytułu do mieszkania nabyte zostało wówczas, gdy
przepisy na to zezwalały, czyli było legalne i nabyte w dobrej wierze
z zaufaniem do ustawodawcy i art. 2 Konstytucji (chodzi o prawa nabyte). Nawet przypominanie przez Prokuratora Generalnego o tym, że Trybunał ma być sądem prawa i nie powinien wyręczać sądów powszechnych nie było w stanie zmienić nastawienia Trybunału.
WYROK TRYBUNAŁU W SEJMIE
Przez okres dwóch lat w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nic się nie działo, ale Sejm musiał odnieść się do jego treści
poprzez zmianę ustawy, co nastąpiło w dniu 7 lipca 2017 r. W projekcie ustawy zmieniającej art. 3 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie: „Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna… której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności, roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu - zwane dalej
ekspektatywą - lub która ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania lub odrębnej własności albo będąca
założycielem spółdzielni”.
Jednocześnie w projekcie tym zawarto przepis przejściowy
(art. 4) zgodnie z którym:
„1. Do osób będących członkami spółdzielni mieszkaniowej
w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy art. 3 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
2. Przepisy art. 3 i art. 3¹ ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, stosuje się:
1) jeżeli utrata tytułu prawnego do lokalu nastąpiła po dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy;
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2) do członków spółdzielni będących założycielami spółdzielni, jeżeli wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło
po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;
3) do członków spółdzielni, którzy ubiegają się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej
własności lokalu, jeżeli deklaracja członkowska została złożona po dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy.”
USTAWA W SENACIE
Projekt ustawy o zmianie u.s.m. w dniu 13 lipca 2017 r. trafił pod obrady plenarne Senatu. I zaczęło się!!!
Senator Lidia Staroń protestowała. Twierdziła, że kompromisowa
treść art. 3 ust. 1 u.s.m. z projektu rządowego całkowicie wypacza treść
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński
bronił stanowiska rządu twierdząc coś przeciwnego i uzasadniał to opinią Rządowego Centrum Legislacji i Biura Legislacyjnego Sejmu.
Nic z tego. W dniu 18 lipca 2020 r. sprawa ustawy o zmianie u.s.m.,
z uwagi na protesty Lidii Staroń, ponownie trafiła do Senackiej Komisji
Infrastruktury.
Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury szło już całkiem gładko, pomimo zastrzeżeń zgłaszanych przez przedstawicielkę Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: „Zachodzi tu wątpliwość, czy
te poprawki mieszczą się w zakresie poprawek, do zgłaszania których
upoważniony jest Senat”.
Nuty w tej grze Pani Senator nie mogły przeszkodzić, gdyż
poprawki przechodziły większością głosów 5:2. Na plenarnym
posiedzeniu Senatu omawiana zmiana treści art. 3 ust. 1 także przeszła gładko (58 – za, 6 – przeciw, 23 – wstrzymujących się).
Z kolei poprawka prowadząca do zmiany przepisu przejściowego
(art. 4 ustawy zmieniającej), powodująca wygaśnięcie w dniu wejścia
w życie ustawy członkostwa osób, którym w tym dniu nie przysługiwało
w spółdzielni żadne prawo do lokalu uzyskała 61 głosów – za,
1 – przeciw, 25 – wstrzymujących się.
NOWA TREŚĆ USTAWY
Po 4 latach usilnych starań Senator Lidii Staroń treść art. 3 ust.1
u.s.m. przedstawia się następująco:
Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
2. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4. której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności
lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub
5. będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9.
Natomiast zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
o zmianie u.s.m.: „Członek spółdzielni, któremu w dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu
lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w spółdzielni.”
WYROK TRYBUNAŁU Z DNIA 10 CZERWCA 2020 R.
I pozamiatane, a przynajmniej tak się wydawało przez 3 lata,
tj. do dnia 10 czerwca 2020 r., kiedy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, od którego zaczęto ten artykuł, całkowicie pogrzebał wcześniejsze
czteroletnie starania Senator Lidii Staroń, angażującej armię ludzi do realizacji swej idée fixe (natrętna myśl zaprzątająca stale umysł).
Wyrokując w sprawie braku konstytucyjności art. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. o zmianie u.s.m. oparto się bowiem na dobrze uzasadnionym wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich (brak uzasadnienia
niekonstytucyjności art. 3 ust. 1 zarzucano Poseł Lidii Staroń w trakcie
rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 16 grudnia 2014 r.,
co pozostało wówczas bez echa). Rzecznik zwracał bowiem uwagę,
że art. 4 dotyczy osób, które nabywały członkostwo w spółdzielniach
mieszkaniowych w oparciu o różne podstawy prawne, w różnym czasie
oraz w różnych realiach gospodarczo-społecznych. Wtedy, gdy członko-
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stwo było nabywane, istniały zarówno podstawy prawne, jak i racjonalne
powody, dla których było ono przyznawane. Pozbawianie członkostwa
z mocy prawa, w ocenie Rzecznika, narusza ochronę praw nabytych,
narusza zasadę zaufania do państwa i stanowiącego przez nie prawa.
Tak radykalne rozwiązanie, całkowicie odmienne od dotychczas
obowiązujących przepisów, zadziałało natychmiast, nie dając zainteresowanym (członkom i spółdzielniom mieszkaniowym) czasu na przygotowanie się do negatywnych skutków tych zmian. Przy czym skutki te,
zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wydają się być zupełnie przypadkowe, wykraczające poza zamiar ustawodawcy, nieprzewidziane,
a co gorsza, nieprzeanalizowane.
Trybunał wskazał z kolei, że art. 4 ustawy zmieniającej z 2017 r.
cechuje na wielu płaszczyznach niespójność. Zamiast doprowadzić
do uporządkowania stanu prawnego, ustawodawca ustanowił regulację niejasną. Nie doprowadziło to do rozwiązania problemów, na które
wskazywał Trybunał w roku 2015, a co gorsza – wykreowało nowe.
Tak więc Trybunał, biorąc pod uwagę swe wcześniejsze orzecznictwo w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej, a także liczne nowelizacje, często oparte na niespójnych założeniach co do kształtu
spółdzielczości mieszkaniowej, nie miał podstaw do stwierdzenia,
że członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej było prawem nabytym nielegalnie. Nie chcąc pogłębiać chaosu prawnego przez natychmiastowe
pozbawienie mocy obowiązującej art. 4 i nie działać z zaskoczenia wzorem Senator Lidii Staroń (uchwała Senatu powstała 19 lipca, a Sejm
ją głosował 20 lipca 2017 r.), Trybunał dał ustawodawcy możliwość naprawienia błędów w okresie 12 miesięcy, także poprzez przywrócenie
członkostwa tym, którym je odebrano.
SKUTKI KOMPROMITACJI LIDII STAROŃ
Amatorskie działania Lidii Staroń, choćby tylko w odniesieniu do art.
4 ustawy o zmianie u.s.m., są bardzo brzemienne w skutkach i to w odniesieniu do licznych grup mieszkańców. Przykładowo, około pół miliona
osób posiada roszczenie o ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu, ale ich lokale znajdują się w budynkach położonych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym,
a członkostwa pozbawia się ich z dnia na dzień. Członkostwa z mocy
prawa pozbawiono także tych, którzy np. zamieszkują mieszkania uzyskane na podstawie dożywocia, służebności czy użyczenia.
CO CZYNIĆ PANIE MARSZAŁKU SENATU?
Takie pytanie nasunie się każdemu, kto dobrnie aż do tego miejsca
artykułu. Otóż rozwiązań może być wiele, choć ich realizacja może być
trudna, np. z uwagi na opór wywołany poczuciem solidarności z koleżanką będącą bohaterką artykułu, ale próbować trzeba.
Zacznijmy więc od rozwiązań łatwiejszych, np. poprzez modyfikację roty ślubowania poselskiego i senatorskiego. Zauważyliśmy bowiem,
że w tekście ślubowania tworzonego w Polsce w różnych okresach
zwraca się uwagę na konieczność działania na rzecz dobra Państwa,
narodu polskiego, Ojczyzny, obywateli. To pozostaje poza sporem, ale
brakuje tu apelu negatywnego, np. że nie będzie się działać na szkodę
Państwa, narodu polskiego itd.
Na pierwszy rzut oka takie uzupełnienie tekstu przysięgi może wydawać się zbędne skoro przysięga się, że będzie się działać na rzecz
dobra. Spójrzmy jednak na to przez pryzmat relacji lekarz-pacjent.
Pacjent udaje się do lekarza, gdy ma kłopoty zdrowotne, więc szuka
u niego pomocy w celu przywrócenia swego dobrostanu, a jednak lekarz
przysięga, że przede wszystkim nie będzie mu szkodził.
Gdyby tę zasadę dało się przetransplantować do ślubowania poselskiego i senatorskiego, to moglibyśmy obwiniać Panią Senator Lidię Staroń o złamanie przysięgi (zarzut karny) i byłoby jakieś „trzymanie”, a tak
to możemy tylko uznać, że się skompromitowała lekceważąc ostrzeżenia
profesjonalistów, w tym sędziów Trybunału (chodzi o skład z roku 2004),
Rządowego Centrum Legislacji, Biura Legislacyjnego Sejmu, Prokuratora Generalnego, Biura Legislacyjnego Senatu czy jej ówczesnego adwersarza na rozprawie przed Trybunałem - mecenasa Ryszarda Kalisza.
Pani Senator Lidia Staroń, będąc z wykształcenia inżynierem budownictwa, od 15 lat bawi się w prawodawcę, nie wykazując odpowiedniej pokory wobec skomplikowanej dziedziny, jaką jest prawo cywilne.
Wymyśla rozliczne zmiany dla uzyskania doraźnych celów, przy całkowitym braku pomysłu na stworzenie spójnej koncepcji, oczywiście oprócz
likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, bo aktualnie Pani Senator
zafascynowana jest wspólnotami mieszkaniowymi. Dla niej wspólnoty

dokończenie na str. 4
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dokończenie ze str. 3

Kompromitacja? I to jaka!

to panaceum na wszystkie problemy spółdzielczości mieszkaniowej,
gdy tymczasem w rejonach cywilizowanych świata obydwie struktury
prawne działają niezależnie.
Jeżeli więc na modyfikację ślubowania poselskiego i senatorskiego
nie będzie odpowiedniej atmosfery, to warto, by Pan Marszałek Senatu
pomyślał, czy zdolności i ochotność Pani Senator można wykorzystać

na innym polu, a sprawy spółdzielczości mieszkaniowej pozostawić innym Senatorom, którzy potrafią posługiwać się innymi instrumentami niż
gilotyną. Wiemy, że to nie będzie łatwe, bo Pani Senator jest typem Zosi-Samosi, która nie wie, że nie wie, ale spróbować warto.

dr Roman Przedwojski
Prezes Zarządu SM „Jaroty”

PS Moment oddawania artykułu do składu zbiegł się z końcówką drugiej tury wyborów na urząd Prezydenta RP. Pani Senator Lidia Staroń, chociaż nikt nie pytał, postanowiła zabrać głos (ok. trzech zdań z kartki na wizji) wieczorem dnia poprzedzającego ciszę wyborczą
i oznajmić światu (w USA mógł być wtedy bardzo wczesny ranek, kiedy wszyscy jeszcze spali), że popiera Pana Prezydenta Andrzeja Dudę.
Nam się wydaje, że za ten jeden głos może Pani otrzymać nawet osobiste podziękowanie, bowiem Pan Prezydent znany jest
z wyszukanej uprzejmości, ale mamy lepszy pomysł na zaskarbianie sobie wdzięcznej pamięci. Wystarczy tylko zrezygnować z wymarzonej pozycji senatora obrotowego/niezależnego i przejść do Klubu PiS w Senacie. Gwarantujemy udział wszystkich stacji telewizyjnych –
bo kto by się spodziewał.

Osiedlowy Dom Kultury SM „Jaroty”
Klub Kultury „Akant” i Klub Kultury „Na Górce”
zapraszają na zajęcia stałe

Polskie tańce narodowe prowadzone pod kierunkiem dr Moniki Nitkiewicz

Balet dla dziewczynek

Zumba dla dzieci – Klub „Akant” - prowadzona
pod kierunkiem Beaty Rosińskiej

KLUB MALUCHA „AKANCIK”
Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi od 1,5 do 3 lat
na zajęcia integracyjno-edukacyjne, podczas
których maluchy odkrywają otaczający ich świat
oraz mają możliwość zabawy z rówieśnikami,
natomiast na rodziców czekają ciekawe pomysły
na aktywne spędzanie wolnego czasu z dzieckiem.
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KLUB PAŃ „RĘKODZIEŁO”
– prowadzony pod kierunkiem Alicji Popielarczyk i Jolanty Białek – zaprasza na atrakcyjne zajęcia

prowadzone zgodnie z całorocznymi wydarzeniami kalendarzowymi:

•
•
•
•
•

Święto Niepodległości - kotyliony;
Święto Zmarłych - wieńce na groby, świeczniki świąteczne ze sznurka i szyszek, wianuszki na groby;
Święto Bożego Narodzenia - bombki z pianki, anioły z masy solnej, gwiazdy betlejemskie z krepiny;
Święta Wielkanocne - palmy wielkanocne z krepiny, kolorowe zajączki z włóczki, pisanki świąteczne, obrazki na szkle;
Obrazy na desce – ikony, obrazki – kopie, mandale.

Krystyna Licznerska – kierownik ODK SM „Jaroty”
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PORADNIK SPÓŁDZIELCY

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE
PRAWO DO LOKALU
W czerwcowym wydaniu miesięcznika „Jaroty” przedstawione zostały różnice pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a prawem odrębnej własności. Wspomniane zostało wówczas, że w spółdzielniach mieszkaniowych
występuje jeszcze spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz najem lokalu mieszkalnego. Procedury związane ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu przysparzają lokatorom nierzadko wiele trudności. Sytuacje życiowe, takie jak
śmierć członka rodziny czy też rozwód małżonków powodują konieczność dokonania formalności w celu uregulowania
lokatorskiego prawa do lokalu.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym, niepodlegającym dziedziczeniu i egzekucji oraz prawem ściśle powiązanym z członkostwem w spółdzielni. Regulacja tego prawa zawarta jest w rozdziale 2 ustawy z 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018 r. poz. 845
z późn. zm.).
POWSTANIE PRAWA
Prawo lokatorskie powstaje na skutek zawarcia umowy
o jego ustanowienie zawieranej pomiędzy spółdzielnią a jej
członkiem. Co do zasady przedmiotowe prawo może należeć
do jednej osoby, z wyjątkiem małżonków. Aktualnie w naszej
Spółdzielni umowy takie zawierane są jedynie w ramach ponownego ustanowienia prawa z członkami, którzy utracili tytuł do lokalu oraz z osobami bliskimi zmarłych uprawnionych. Zdarza
się, że inne spółdzielnie budują nowe mieszkania, co do których
ustanawiane są prawa lokatorskie.
USTANIE PRAWA
W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z dniem 9 września 2017 r. nastąpiły istotne
zmiany w kwestii ustania prawa lokatorskiego. Obecnie wygaśnięcie prawa występuje jedynie w przypadku śmierci członka
spółdzielni. W innych wypadkach, kiedy np. występują zaległości
z zapłatą opłat z tytułu używania lokalu za okres co najmniej 6
miesięcy, wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu może nastąpić tylko na podstawie wyroku sądu uzyskanego przez spółdzielnię w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu.
PRAWO DLA MAŁŻONKA ZMARŁEGO
Na omówienie zasługuje sytuacja, kiedy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przysługiwało małżonkom do dnia
śmierci jednego z nich. Wówczas prawo lokatorskie wygasa
co do osoby zmarłej i w całości przypada drugiemu małżonkowi. Samo prawo nie jest dziedziczne, dziedziczeniu natomiast
podlega wkład mieszkaniowy, stanowiący aktualnie wartość rynkową mieszkania. W przypadku gdy wkład mieszkaniowy dziedziczą dzieci spadkodawcy razem z małżonkiem spadkodawcy,
roszczenie o wypłatę odziedziczonego wkładu mogą skutecznie zgłaszać do rodzica, któremu przypadło prawo lokatorskie,
dopiero po uzyskaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.
Istnieje również możliwość zawarcia pomiędzy spadkobiercami
umowy o częściowy dział spadku, w wyniku którego odziedziczony przez dzieci spadkodawcy wkład mieszkaniowy w całości
przypadnie rodzicowi. Taka umowa nie wymaga formy notarialnej.
PRAWO DLA OSOBY BLISKIEJ ZMARŁEGO
W przypadku śmierci jedynego uprawnionego – członka spółdzielni, lokatorskie prawo do lokalu wygasa, a roszczenie
o ustanowienie prawa mają osoby bliskie zmarłego. W rozumieniu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych osobą bliską jest
zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek,
osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. Zapewnienie o gotowości zawarcia umowy osoby bliskie mogą skutecznie zgłosić
do spółdzielni w terminie jednego roku od dnia śmierci uprawnionego. Tutaj również na zaznaczenie zasługuje fakt, że pomi-

mo zawarcia umowy z osobą bliską spadkobiercy mają prawo
żądać od takiej osoby zwrotu odziedziczonego wkładu mieszkaniowego. Może się zdarzyć, że w okresie jednego roku swoją
gotowość zgłosi kilka osób bliskich. Wówczas to sąd rozstrzyga,
komu przypadnie prawo lokatorskie po zmarłym. Jeśli w okresie
jednego roku od śmierci członka, któremu przysługiwało prawo
lokatorskie nie zgłosi się żadna osoba bliska, ustawa nakłada
na spółdzielnie obowiązek ogłoszenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności takiego lokalu. Przetarg ogłasza się nie
później niż w terminie 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu.
Uzyskana w przetargu cena rynkowa mieszkania, pomniejszona
o zobowiązania spółdzielni związane z jego budową, jak również
zaległe należności z tytułu opłat za używanie lokalu zostaje wypłacona spadkobiercom na wskazane rachunki bankowe. Dlatego też, aby spadkobiercy został wypłacony wkład mieszkaniowy,
niezbędnym jest przedłożenie w spółdzielni dokumentu stwierdzającego nabycie spadku.
WSPÓLNOTA MAŁŻEŃSKA I JEJ USTANIE
Prawo lokatorskie ustanawiane w toku małżeństwa przysługuje małżonkom na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej. Jeżeli jednak uzyskanie prawa lokatorskiego miało miejsce
przed zawarciem związku małżeńskiego członka, prawo to należy do jednego ze współmałżonków. Spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym i osobistym. Małżonek, który nie posiada prawa lokatorskiego może wejść w jego
posiadanie w charakterze osoby bliskiej po zmarłym współmałżonku, któremu to prawo przysługiwało. Niezależnie od powyższego, wspólnie z innymi spadkobiercami dziedziczy on wkład
mieszkaniowy po zmarłym członku.
Kiedy dochodzi do ustania małżeństwa byli małżonkowie,
którym wspólnie przysługiwało prawo lokatorskie, są obowiązani przepisem ustawy do zdeklarowania w drodze umowy, komu
z nich przypadnie prawo. Ustawodawca nie nakłada natomiast
żadnego terminu do sporządzenia takiej umowy pomiędzy byłymi małżonkami, jednak należy pamiętać, że do czasu jej sporządzenia rozwiedzeni małżonkowie ponoszą solidarną odpowiedzialność za opłaty z tytułu używania mieszkania. Przepisy
regulujące kwestie rozwiedzionych małżonków nie mają zastosowania do małżonków pozostających w formalnej separacji.
PRZEKSZTAŁCENIE W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ
Od 31 lipca 2007 r. nie ma możliwości przekształcania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo spółdzielcze własnościowe. Istnieje natomiast możliwość ustanowienia
odrębnej własności lokalu, popularnie nazywaną „wykupem
mieszkania”. Spółdzielnia na wniosek uprawnionego jest zobowiązana zawrzeć taką umowę przed notariuszem. Warunkiem
formalnym leżącym po stronie członka jest uregulowanie opłat
bieżących za używanie lokalu, uiszczenie kwoty tytułem wykupu
gruntu od spółdzielni oraz ewentualnych należności związanych
z wkładem mieszkaniowym oraz kredytem zaciągniętym przez
spółdzielnię na budowę przedmiotowego lokalu. Opłaty za czynności notarialne oraz opłaty sądowe za urządzenie księgi wieczystej i ujawnienie praw w założonej księdze wieczystej wylicza wybrany przez członka notariusz. Członek jest zobowiązany
uregulować wskazane kwoty w kancelarii notarialnej, w której
zawierana jest umowa ustanowienia odrębnej własności.

Agnieszka Gieczewska
Kierownik działu mieszkaniowego SM „Jaroty”
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Koronawirus jest i będzie
Pandemia koronawirusa na świecie, a tym samym i w Polsce jest nadal i daje się we znaki wszystkim, zauważa się jednak jakby lekceważenie
zagrożenia, a to wielki i niedopuszczalny błąd.
Dostrzegamy wokół rażące łamanie zasad i zaleceń, w sklepach
i innych obiektach użyteczności publicznej wielu spaceruje bez maseczek lub przyłbic, nikt nie reaguje, a przecież to nasze bezpieczeństwo
jest narażane!
Wielu lekceważąco komentuje, że już się przyzwyczaiło do „straszenia” zagrożeniem i nie widzi chorych i zagrażających, ba, kilka razy nie
wytrzymywałem i zwracałem uwagę i nasłuchałem się epitetów, a nikt
z otoczenia mnie nie poparł!
Tak, zgadzam się, że ciągnąca się epidemia pokrzyżowała wiele
planów, że wszelkie komunikaty ze świata o wzroście zakażeń lub o nawrotach epidemii są z jednej strony denerwujące, a patrząc na to z punktu widzenia przeciętnego obywatela, który nie ma rozeznania, kontaktów
z bezpośrednią walką z epidemią, to staje się normalnością, często traktowaną, jako przesadne straszenie – po prostu to swoiste przyzwyczajenie.
Koronawirus jest i jeszcze będzie, musimy się z tym liczyć i być wyczulonym, więc pamiętajmy o bezpieczeństwie, nie dopiero jak my czy ktoś
nam bliski „wyląduje” na kwarantannie czy w szpitalu.
Jest lato i jest koronawirus, zalecenia i ograniczenia, ale jest w tym
też możliwość mądrego i rozsądnego wykorzystania pogody i przyrody
do regeneracji, do wypoczynku. Czy w lipcu lub sierpniu wszystko nagle
minie i można będzie już planować i realizować wakacje?
Wielką niewiadomą są plany wyjazdów zagranicznych, a bardziej
prawdopodobne jest to, że wolny czas spędzimy w Polsce, odwiedzając
rodzinę i znajomych, ba, w tej kwestii zdaniem szefowej Komisji Europejskiej o wakacjach w to lato lepiej zapomnieć, przynajmniej na razie. Ursula
von der Leyen jest zdania, że w obecnej sytuacji rezerwowanie wyjazdów,
zwłaszcza zagranicznych, nie ma większego sensu, ponieważ nie wiadomo, jak pandemia koronawirusa będzie rozwijać się w najbliższych miesiącach.
Pytanie, co robić, kiedy już wcześniej zaplanowano wyjazdy, ba,
opłacono zaliczki itp. W wielu krajach Europy, a i w naszych kurortach
problem już wykupionych wycieczek czy pobytów został rozwiązany i np.
za wcześniej wykupione usługi osoby, które wykupiły je, nie otrzymają
zwrotu pieniędzy, tylko voucher do wykorzystania w późniejszym terminie.
W Polsce rząd prognozuje, że pełne odmrożenie gospodarki nastąpi
w lipcu są to jednak tylko wstępne prognozy, a wznowienie gospodarki
i pełna otwartość usług, w tym turystycznych, będzie zależała od aktualnej
i zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej.
Gospodarka, turystyka i wszelkie inne dziedziny naszego życia w dobie pandemii możemy prognozować w perspektywie tygodni, bo nie wiemy, jak będzie się rozwijać liczba zachorowań i trzeba się przygotować
na tak zwaną „nową normalność”, bowiem część branż będzie działała
na nieznanych dotąd zasadach.

DYŻURY

Musimy przyzwyczajać się do nowej normalności - takiej, gdzie
będziemy utrzymywać dystans, będziemy nosić maseczki, a także podporządkowywać się na nowo wprowadzanym obostrzeniom - choćby
na jakiś czas.
Lato, latem, sprawy urlopów, wycieczek i odpoczynku to jedno,
a kwestia dzieci i w kontekście ich bezpiecznego wypoczynku to drugie z myśleniem o nowym roku szkolnym włącznie.
Wiele się słyszy, że nowy rok szkolny jest na razie tylko na
papierze. Samorządy chcą, by resort edukacji przesunął termin na jego
zaplanowanie i samo rozpoczęcie, a powodem są oczywiście ograniczenia
wynikające z panującej pandemii i niepewna przyszłość.
Ten problem w nieco ograniczonym zakresie rozwiązał resort edukacji, który w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty określił, że czynności ich organów mogą być podejmowane
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z takim zastrzeżeniem,
że treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie
odpowiedniego protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Minister
Edukacji Narodowej stwierdził, że są rozwiązania prawne, które umożliwiają ewentualne rozpoczęcie nauczania na odległość wraz z początkiem
nowego roku szkolnego, przyznał też, że tak jak w szkole tradycyjnej, tak
samo w przypadku zdalnego nauczania dużo zależy od postawy ucznia
i jego zaangażowania, my zaś wiemy, że nie obędzie się bez pomocy
rodziców czy dziadków.
Wszyscy się zgadzają, że nowa forma komunikacji z uczniami ma
mankamenty i ograniczenia – „Chociaż współczesne technologie dają
nam możliwość kontaktu, także i rzeczywistego online z formą wizualną
i głosową, to jednak większość z nas nie jest przyzwyczajona do tego typu
kontaktu” - powiedział minister Piontkowski.
„Tego typu nauczanie wymaga też olbrzymiej samodyscypliny i zgadzam się, że duża część dzieci i młodzieży nie jest na to przygotowana” dodał. Przypomniał jednak, że ta forma edukacji jest przymusem wynikającym z sytuacji epidemicznej.
Tak czy inaczej czasy są takie, jakie są i trzeba im sprostać, nie ma
innego wyjścia – musimy być czujni i zdyscyplinowani, a przestrzeganie
zaleceń, obostrzeń i rozporządzeń jest koniecznością bytu jako takiego!
W obliczu sytuacji, jaka jest na świecie nie możemy wykluczyć prognozowanej drugej fali epidemii w czasie jesiennym, nie wiemy, czy tak
rzeczywiście będzie, ale trzeba się do tego przygotowywać.
Nadal istotnym jest więc przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, muszą się one stać podstawą przechodzenia do nowej normalności, z tym będziemy musieli żyć przez jakiś czas, a tylko od nas
zależy, jakie będą kolejne etapy powrotu do normalności, a będą wprowadzane stopniowo, gdy przyrost zachorowań w naszym kraju będzie niski.
Oznacza to, że musimy „trzymać” się dyscypliny społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń i bądźmy wyczuleni na łamanie
zasad i zaleceń – to nasze wspólne bezpieczeństwo. Cdn.

Starszy inspektor OC Marek Krysiewicz

RADY NADZORCZEJ

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) dyżuruje przewodnicząca Rady Nadzorczej – Teresa Biała.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy trzeci poniedziałek miesiąca (za wyjątkiem świąt)
w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9, w godz. 15.00-17.00. Najbliższy dyżur: 17 sierpnia 2020 r. – pełni Piotr Andrzejczuk

ZARZĄDU

Członkowie Zarządu Spółdzielni: prezes dr Roman Przedwojski, wiceprezes ds. ekonomicznych mgr Jolanta Piechocka, wiceprezes
ds. eksploatacji inż. Piotr Wałecki i wiceprezes ds. inwestycji i remontów mgr inż. Sławomir Machnik przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy poniedziałek (oprócz świąt) w godz. 14.00-17.00 w biurze Spółdzielni, przy ul. Wańkowicza 9.
WYDAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty”. 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, tel. 89 543 55 00, e-mail: smjaroty@wp.pl; RADA PROGRAMOWA: Danuta Jamiołkowska, Tamara Jesionowska, Zbigniew Karpiński, Andrzej Rzempołuch; REDAKTOR NACZELNY: Małgorzata Gieczewska, tel. 663 743 083, e-mail: sm.jaroty@wp.pl. Redakcja nie publikuje i nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
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Ernst Wiechert

Pisarz, filozof, humanista, żołnierz I wojny światowej, więzień obozu koncentracyjnego

Ernst Wiechert w 1949 r.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Wiechert

Przyszedł na świat w leśniczówce Piersławek (gmina Piecki)
17 maja 1887 roku w rodzinie ewangelików Martina i Heinrietty
z domu Andreae. Jego ojciec był leśniczym, zakochanym w mazurskiej przyrodzie i to zamiłowanie rozbudził także w swoim synu,
który w licznych swoich powieściach opisywał jej piękno. Rodzina
Wiechertów miała nie tylko niemieckie, ale także francuskie i litewskie korzenie, a z czasem również polskie.
W latach 1898-1905 kształcił się w Królewcu, gdzie ukończył
najpierw gimnazjum, a następnie studia uniwersyteckie – studiował
przyrodoznawstwo, filozofię, filologię niemiecką i angielską.
Po ukończeniu studiów ożenił się i podjął pracę jako nauczyciel w Hufengymnasium w Królewcu. Po wybuchu I wojny światowej Wiechert na ochotnika wstąpił do wojska. Walczył pod Verduni, dosłużył się stopnia oficerskiego. Swoje przeżycia z tego
okresu opisał w książce „Ucieczka”.

Leśniczówka Piersławek
(gmina Piecki)

Jednak lata powojenne nie były dla pisarza łatwe. Z powodu
krytycznej postawy wobec władz nazistowskich w roku 1938 został uwięziony i osadzony na cztery miesiące w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Wstrząsające przeżycia z obozu spisał
przed wybuchem wojny i zakopał w ogrodzie, a książka drukiem
ukazała się dopiero w 1945 roku pod tytułem „Las umarłych”.
Po II wojnie światowej odbywał wiele podróży po różnych
krajach ze swoimi odczytami, jednak krytykowany i nierozumiany
postanawił opuścić Niemcy i w 1948 roku przenieść się do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swego życia, umierając w Uerikon
koło Zurychu 24 sierpnia 1950 r.
Ernst Wiechert napisał 13 powieści, a także około 50 nowel
i opowiadań. W swoich powieściach, których akcję osadzał w kraju swego dzieciństwa, a dorastał wśród bezkresów lasów i jezior
na Mazurach (na terenach obecnej Puszczy Piskiej), obcował
z naturą i to w ogromnym stopniu wpłynęło na jego twórczość,
która traktuje o prostym, skromnym życiu, zgodnym z naturą,
o tolerancji, miłości, przyjaźni i wartościach chrześcijańskich oraz
tradycji przodków, której winniśmy pozostać wierni. Najpiękniej
ziemię mazurską przedstawił w swej książce „Dzieci Jerominów”,
przetłumaczonej na język polski przez olsztyńskiego dziennikarza i pisarza Tadeusza Ostojskiego, a opisującej sagę rodu mazurskiego z nieistniejącej już wsi Sowiróg, leżącej nad Jeziorem
Nidzkim.
Aby w pełni zrozumieć twórczość Wiecherta warto wyruszyć
na wędrówkę śladami pisarza: w Mrągowie w Oddziale Muzeum
Warmii i Mazur znajduje się Izba Pamięci poświęcona Wiechertowi, następnie warto udać się do leśniczówki Piersławek, nieopodal Piecek, gdzie Wiechert spędził pierwszych 11 lat swego życia.
W Piersławku znajduje się Leśna Izba Pamięci Ernsta Wiecherta,
w pobliżu której przebiegają ścieżki edukacyjne, a tuż dalej, niedaleko Nadleśnictwa Strzałowo, nad jeziorem Majcz Wieki, groby
jego bliskich – synka i żony (obok ich grobów znajduje się tam
także grób, w którym pochowana w 1896 r. została żona nadleśniczego ze Strzałowa), a jego ojciec pochowany jest na starym

Groby synka i żony E. Wiecherta
nad jeziorem Majcz WIelki

Po wojnie wrócił do Królewca i nadal pracował jako nauczyciel. Jego jedyny syn umarł dzień po urodzeniu (w 1917 r.), a 25
września 1929 roku jego żona Meta Wiechert z domu Mittelstädt
popełniła samobójstwo (otruła się). Po tej tragedii w roku 1930
Wiechert przeniósł się do Berlina i podjął pracę w Gimnazjum im.
Cesarzowej Augusty, jednak po dojściu do władzy nazistów, zrezygnował z pracy w szkolnictwie i przeniósł się do Ambach w Bawarii, gdzie poświęcił się wyłącznie pracy pisarskiej.

Grób ojca Wiecherta na cmentarzu
ewangelickim w Pieckach

cmentarzu ewangelickim w Pieckach, natomiast dziadkowie ze
strony matki spoczywają na cmentarzu w Krutyni.
Jednak nade wszystko polecam lekturę jego książek, z których wynika przesłanie tak bardzo potrzebne współczesnym ludziom. A jakie? Zachęcam do lektury.

Małgorzata Gieczewska

