
MIESI CZNIK SPO ECZNO CIOWY ZW SEiRP W OLSZTYNIE. 

nr 4. sierpie  2010 r. 

List.)* 
Panie wicemarsza ku Senatu,  
Doktorze  
Zbigniewie Romaszewski ! 
 
W Polsce ukazuje si  polskoj zyczny 
dziennik nale cy do niemieckiego 
koncernu Axela Springera i nikomu to 
nie przeszkadza. Gdyby za „komuny" 
ukazywa  si  polskoj zyczny dziennik, 
maj cy swego wydawc  w Zwi zku 
Radzieckim, do dzisiaj by nie milk y 

osy oburzenia. Jest wielu Polaków, 
którym  wolno  plu  w  twarz  pod  tym  
wszak e warunkiem, e sami wybior  
sobie plwacza.  
Polskoj zyczny  Fakt  z  28  lipca,  pod  
tytu em dwa razy wi kszym, ni  tekst, 
oburzy  si  na to, e funkcjonariusze 

by Bezpiecze stwa PRL odwo uj  
si  do Strasburga od naruszaj cej ele-
mentarne normy prawa ustawy z 23 
stycznia 2009 roku, która drastycznie 
zmniejszy a ich emerytury. Ka dy ma 
prawo odwo  si  od krzywdz cej jego 
zdaniem decyzji krajowego organu, do 
Europejskiego Trybuna u Praw Cz o-
wieka w Strasburgu, gdy jednak z pra-
wa tego korzystaj  funkcjonariusze b. 
SB, pot pia ich za to polskoj zyczny 
dziennik wydawany przez Niemca. 
W numerze z 28 lipca br. wi te obu-
rzenie Faktu wspar  Pan autorytetem  
wicemarsza ka jednej z izb polskiego 
parlamentu. Jaki  pismak napisa : o 
swe bajo skie emerytury walcz  
[esbecy] z tak  zaci to ci , z jak  prze-
ladowali patriotów wal-cz cych z ko-

munizmem. Byli esbecy zarzucili pozwa
-mi polskie s dy, a nawet poszli do 
Trybuna u w Strasburgu, by zaskar  
ustaw  dezubekizacyjn , która obni a 
i m  d o ch o d y .  P og l d  p i s m a -
ka potwierdzi  Pan swym komenta-
rzem, który te  tu przytocz : To bez-
czelno  ! I tak dostaj  kilkakrotnie 
wy sze wiadczenia ni  ich ofiary.(...) 

 ustaw  chcieli my wpro-wadzi  
zwyk  ludzk  spra-wiedliwo . Funk-
cjonariusze PRL, którzy prze ladowali 
osoby walcz ce z komuni-zmem, maj  
kilkakrotnie wy sze emerytury od swo-
ich ofiar. Dziwi  si , e teraz maj  czel-
no  dopomina  si  o wy sze emerytu-
ry. 
W obowi zuj cych dzisiaj pa skich 
yciorysach s  informacje, e by  Pan 

osobliwie prze ladowany przez SB. 
Bynajmniej. To prawda, e wielokrotnie 
zatrzymywano Pana na krótko, adnej 
jednak powa niejszej sprawy Pan nie 
mia . Nawet nie internowano Pana, bo 
podobno si  Pan ukrywa . Zorientowa-

ny  w sprawie  cz owiek  mówi  mi  przed  
laty, e znakomicie wiedziano gdzie 
Pana znale , nie starano si  o to jed-
nak specjalnie, bo kto  rozs dny 
uzna , e skórka nie by a warta wy-
prawki. 
Wydoi  Pan PRL jak mlekodajn  krow , 
uko czy  w niej darmowe studia, przez 
rok  na  koszt  pa stwa  przebywa  na  
naukowym sta u w Moskwie, pó niej, 
w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii 
Nauk obroni  doktorat. Kiedy jednak 
wypowiada si  Pan w telewizji o tam-
tym czasie, ma min  bardziej zbola  
ni  ci, którzy przetrwali kilka lat w 

wi cimiu. 
Tabloid „Fakt” jest jednym z najbar-
dziej za ganych po ród ukazuj cych si  
w Polsce dzienników, a w za ganiu 
tym   Pan  go  wspiera.  Bo  e  Fakt  na  
temat wysoko ci emerytur takich jak ja 
przed i po ich obni ce. Moja emerytura 
pu kownika, po wielokrotnych podwy -
kach, w grudniu 2009 roku, a wi c w 
ostatnim miesi cu wyp acania mi jej w 
zatwierdzonej ustaw  z 1994 roku wy-
soko ci ,  wynosi a net to 3900 

. Ustaw  z 23 stycznia 2009 r. pa -
stwu uczyniono z g by cholew  i eme-
rytur  obni ono mi  do 1400 z . brutto, 
a wi c poni ej redniej krajowej.. Dla-
czego wi c Pan k amie panie Wicemar-
sza ku Senatu ? Dlaczego wspiera Pan 
garstwa pod ego tabloidu. 

Ma Pan osobliwe poczucie sprawiedli-
wo ci. Gdy rozg oszono wie , e sena-
tor Piesiewicz, przebrany w krótk  
spódniczk , zbytkowa  z dwoma pa-
nienkami, wspar  go Pan za cen  par-
tyjnych konsekwencji poniesionych za 
spraw  PiS. A co by by o panie wice-
marsza ku Romaszewski, gdyby IPN 
wywlók  jakiemu  partyjnemu dostojni-
kowi z czasów PRL, e zabawia  si  z 
dwoma kurwami, przebiera  si  bab-
skie kiecki i wci ga  nosem opium czy 
te  inne wi stwo ? Pa ska twarz, pa-
nie wicemarsza ku, stworzona wr cz do 
objawiania cierpienia i oburzenia, sta-
aby si  ikon  pot pienia takiego roz-

pustnika. 
Bo Pan, panie Wicemarsza ku wyznaje 
moralno  Kalego: Piesiewiczowi wolno, 
komunistom nie. Komunistów za prze-
ladowanie cz onków antykomuni-

stycznego i walcz cego z Polsk  Ludo-
  AK Pan pot pia, bo stosowali odpo-

wiedzialno  zbiorow . Wolno nato-
miast zbiorowo prze ladowa  takich 
jak ja, cho  gdyby nawet Pan ze swej 
skóry wyszed  i ca y IPN zatrudni , nie 
znajdzie przypadku najmniejszego 
przekroczenia prawa przeze mnie i 
przez 90 procent funkcjonariuszy SB. 
Gdyby jak  now  norm  prawa ode-

brano Panu dotychczasowe korzy ci, 
jak najjaskrawsz  flag  wci gn by Pan 
na sw  twarz wyraz oburzenia i krzy-
cza , e prawo nie mo e dzia  wstecz. 
Wobec mnie jednak mo e. I Pan jest 
wicemarsza kiem jednej z izb stanowi -
cego prawo polskiego parlamentu ! 
Pisano o Panu w 2007 roku: Zosta em 
skrzywdzony! B  teraz mniej zarabia  
i wi cej pracowa , nie b  mia  samo-
chodu - biadoli  na antenie TVN 24. - 
Czy  korc  mnie  przywileje?  A  kogo  nie  
korc ! - doda  roz alony. Co si  sta o, 
e Romaszewski, ikona opozycji demo-

kratycznej, ujawni  tak niskie motywy 
pe nienia funkcji politycznych? Wczoraj 
senatorowie Platformy zablokowali jego 
wybór na wicemarsza ka Senatu, za-
rzucaj c mu, e w poprzedniej kadencji 
dzia  niezgodnie z regulaminem, by  
nie yczliwy i stronniczy. Bo Pan s dzi, 
e wi cej Mu wolno za zas ugi dla rze-

komej demokracji, wolno ci i suweren-
no ci oraz e sporo si  Panu za te za-

ugi nale y. 
Gardz  Panem, panie wicemarsza ku 
doktorze Zbigniewie Romaszewski tak, 
jak ma o kim gardzi em. Gardz  Panem 
i pa sk  parti , której g ówni dzia acze 
dos ownie po trupach zmierzaj  do 

adzy. Przykro mi, e spo ecze stwo, 
w  którym  yj ,  w  latach  80.  da o  si  
skrajnie og upi  takim, jak Pan, 
a dzisiaj, doznaj c nieporównywalnie 
dotkliwszych razów w sferze material-
nej, nie potrafi na zbite g by wyrzuci  
was na margines historii. Mówi  to 
Panu ja, 72 letni starzec, bo wreszcie 
kto  musi ukaza  kim Pan jest w isto-
cie i obna  niektóre przynajmniej 
pa skie k amstwa. 
Wybaczy Pan, e nie zako cz  listu 
tradycyjnym zwrotem: pozostaj  z sza-
cunkiem, by bym bowiem tym sk ama , 
a nie mam pa skich sk onno ci. 

Wies aw Poczma ski 
 
)* Powy szy List, w formie tutaj prezen-
towanej jest przeniesieniem postu z 
b l o g u  a u t o r a :  h t t p : / /
jajakobyly.bloog.pl/ (wpis  z  dn.  
29.07.2010 r.). Tam te  mo na przeczy-
ta  pe  wersj  postu, któr  na potrze-
by Olszty skiego Biuletynu Informa-
cyjnego, pan Wies aw Poczma ski, 
odpowiednio dostosowa , przeprowa-
dzaj c niewielkie korekty tekstu. 
Redakcja OBI dzi kuj c Autorowi, wy-
ra a te  nadziej  na dalsz  wspó pra-

, a przynajmniej na korzystanie z 
tekstów pomieszczonych na autorskim 
blogu. Doda  wypada, e pan Wies aw 
Poczma ski jest redaktorem naczelnym 
Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP. 

Olsztyn. 11 sierpnia 2010 r. 
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Co, po? 
Powiedzenie, e nie jest wa ne w jakiej wysoko-
ci b dzie si  otrzymywa o emerytur , ale przez 

jak d ugi czas, mia o sens i znaczenie w innym 
jakby, chocia  nie tak odleg ym czasie. W czasie 
kiedy prawo dzia o w niezmienny sposób od 
jego ustanowienia do zmiany przepisu czy usta-
wy, no i nie dzia o wstecz. 
Ten (prawny) w tek pozostawmy niejako na boku, 
chocia  jest wa ny, istotny - a dla 44 tysi cy, któ-
rym emerytury zmniejszono, wr cz bardzo wa ny. 
Chwila przej cia na d ugi wypoczynek, tak jak jest 
przyjemn , tak te  i daje pocz tek refleksjom retro-
spektywnym, zastanowieniu si : co dalej? Daje te  
asumpt do jakiej  formy zbilansowania tego co by o 
„przed” i zaplanowania tego co „czeka”. 
„To co czeka”, to czego oczekuje emeryt, od dalszej 
cz ci - nie wiadomo jak d ugiego - ycia, jest teraz 
najwa niejsze. Mo na rzec, e wa no  
„zaplanowania” kolejnych lat staje si  jakby co-
dziennym rytua em przemy le  emeryta. 
Niezmierzona wr cz ilo  b cego w dyspozycji 
„wolnego czasu” osza amia, w pierwszej chwili i 
przygniata:  Co  zrobi  najpierw?  Czym zaj  si  na  
pocz tku,  a  co  przesun  na koniec  listy  spraw do 
za atwienia?  Co  jest  w  tej  chwili  istotne,  a  z  czego  
mo na zrezygnowa  cz ciowo lub ca kowicie? 

W  yciu,  jak  to  w  yciu  ró nie  to  si  prz dzie.  Po  
„za atwieniu” najistotniejszych spraw natkn  si  
mo na na moment, kiedy stwierdzamy, e „nie ma-
my co dzisiaj robi ”. Stajemy przed decyzj : Czy 
usi  na aweczce w urokliwym miejscu i przesie-
dzie  ca y dzie  leniwie? Czy zabra  si  do nielubio-
nego wysprz tania piwnicy po ostatniej zimie? Lub 
te  zag bienia si  w fotelu przed - nie wiadomo co 
wy wietlaj cym ekranem telewizora? Zaczynamy si  
… nudzi ! 
Mo liwo  takiego zag bienia si  w marazm, wspo-
magany niekiedy rodkami pozwalaj cymi na chwi-
lowe zapomnienie, oderwanie si  od rzeczywisto ci, 
spotyka si  cz sto u osób, które prowadzi y inten-
sywn  dzia alno  zawodow . 
Jednym z wielu wyj  w takich sytuacjach s  retro-
spektywne spotkania z dawnymi kolegami z pracy, 
teraz te  emerytami. Daj  one mo liwo  o ywienia 
wspomnie , prze ycia ponownie swoich, (i kolegów) 
sukcesów, „rozgrzeszenia” pora ek, bycia sob . Po-
magaj  te spotkania w „powrocie” do jakiej  formy 
aktywnego spo ecznie ycia. 
Warto spróbowa  wi c dzia alno ci czynnej w sto-
warzyszeniach emeryckich. 
Do czego wszystkich kolegów serdecznie zach cam?  

Redaktor OBI 
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W  uroczystych obchodach minionego wi ta 
Policji w Urz dzie Marsza kowskim wzi li 
udzia  najwa niejsi przedstawiciele w adz. 

W pierwszym rz dzie (od lewej) zasiedli: wojewoda 
warmi sko-mazurski Marian Podziewski, prezydent 
miasta Piotr Grzymowicz, komendant wojewódzki 
Policji S awomir Mierzwa, Jacek Protas marsza ek 
Urz du Wojewódzkiego w Olsztynie, Jan Ma cianica 
wicewojewoda. ZW SEiRP w Olsztynie reprezentowali: 
gen. Kazimierz Dudek i p k Lucjan Ko odziejczyk. 

W  siedzibie ZW SEiRP w Olsztynie 12 sierp-
nia  2010  r.,  kwiatami,  uczczono  przepro-
wadzk  sekretarz Sylwii Wirskiej. Sylwia 

przez  wiele  lat  dba a  doskonale  o  „biurow ”  stron  
Zarz du. Funkcj  Sylwii przejmie teraz sympatyczna 
kole anka  Ewa  Napora.  ZW  SEiRP  bardzo  liczy  na  
pomoc kol. Ewy w zapanowaniu nad biurokratycz-
nym zalewem papierów i na jej informatyczn  wiedz  
w pracy z komputerem. 

Zdj cie górne: Jerzy K. Kowalewicz, Sylwia Wirska  
i Ewa Napora. 

 
Poni ej: Jerzy K. Kowalewicz, Antoni Bia y, Eugeniusz 
Jagie owicz, Sylwia Wirska, Anna Czerniawska, Jan 

Pazdyga Benedykt Wincenciuk, Julian Czajka. 



3 

nr 4. sierpie  2010 

Olszty ski Biuletyn Informacyjny 

Cze  Kolego Prezesie ZW SEiRP! 
Serdeczne dzi ki za przekazane mi 5-go bm. trzy pierwsze 
numery OBI. Od razu prosz  o nast pne. 
Zgodnie z Twoj  wol  kolportuj  je w ród swoich.  
Gratuluj  pomys u!!!.  By  przedni! 
Twój /Wasz /OBI dowodzi, e mo emy bie co, nie z opó -
nieniem, przekazywa  sobie informacje dotycz ce ywot-
nych interesów naszego rodowiska w ró ne rejony kraju. 
Jedyny warunek to stosowne elementy wyposa enia plus 
szczypta umiej tno ci.  
Podoba mi si  szata, prezentacje z dokona  w Ko ach, z 
dzia  w województwie i   tzw. szczebla centralnego, wa -
ne informacje prawne /Pan Czajka/, celne komentarze/ II 
Redaktor/ oraz uj cia fotograficzne dowodz ce znajomo ci 
rzemios a. OBI przygotowywany jest z du  fachowo ci . 
Tak trzyma ! Wprawdzie w numerze 1-ym zawarto infor-
macj , i  OBI nie stanowi przeciwwagi dla Biuletynu to 
jednak – moim zdaniem - jest dla niego istotnym  zagro e-
niem. 
Chocia  w asnego do wiadczenia mi nie brak b  podpa-
trywa  u innych – tak e u Ciebie. Pomys  z OBI kupi bym w 
ciemno i na pniu  
Pisz  w trybie przypuszczaj cym bowiem , na razie, nie 
mam ku temu adnych mo liwo ci. Ale wkrótce - kto wie ? 
Czyta em OBI z zainteresowaniem bowiem, jako 
ten ,,nowy’’ prezes, zacz em w województwie prac  pozyty-
wistyczn  czyli od podstaw  / ludzie, ich umiej tno ci, 
wyposa enie – a raczej ca kowity jego brak –itd. Itd./. Nie 
znaczy to, e jestem zupe nie ,,surowy’’ bowiem od 10-ciu 
lat wspó organizowa em w województwie prac  w NSZZ 
Policjantów,  do  którego  nale y  u  nas  1200 emerytów a  do  
SEiRP niewiele  ponad 180. W skali kraju jeste my wi c 
ewenementem. Nie b dzie nam atwo te proporcje odwróci .    
Podj li my si  jednak tego zadania. Chcemy by emeryci i 
renci ci policyjni województwa byli zrzeszeni w jednej Or-
ganizacji tj. w Stowarzyszeniu bowiem SE i RP lepiej broni 
interesów emerytów i rencistów ni  NSZZP. To, i  w Zwi z-
ku bardzo szybko przybywa o u nas m odych emerytów 
by o i jest ,,zas ug ’’  ubezpieczenia grupowego prowadzo-
nego w Kielcach na w asny, nie innych, rachunek / by em 
pomys odawc  i realizatorem/. Spowodowa o, e odchodz -
cy na emerytur  policjanci zg aszali si  do Zwi zku w dniu 
zwolnienia a cz sto nawet przed. 
Istotn  przes ank  wst powania, oprócz szerokiej gamy 
spotka  integracyjnych, obrony interesów rodowiska, 
pomocy najbardziej potrzebuj cym, by y wycieczki zagra-
niczne organizowane dla emerytów / i policjantów/ - w tym 
o charakterze leczniczo-zdrowotnym.  
Chcemy  to  w  SEiRP  kontynuowa  korzystaj c  te  z  do-
wiadcze  innych. By postawiony cel osi gn  pozostaje 

nam tylko chcie ?  
Nie dziw si  wi c Kolego Jurku , e tak istotna jest dla mnie 
wymiana do wiadcze  a lektura Twojego /Waszego/ OBI to 
te  ich cz . Dzi ki wi c za to. 
Wraz z yczeniami kolejnych pomys ów przesy am wyrazy 
uznania i szacunku. 
Kielce 13.08.2010 r.  

Józef Libuda  
Prezes ZW SEiRP w Kielcach  

 
Kolega Józef Libuda jest „nowym” prezesem ZW SEiRP w 
Kielcach, którego pozna em na posiedzeniu Zarz du G ów-
nego. Jest sympatyczny, pe en zapa u i nowych pomys ów. 
Wspó praca z nim z ca  pewno ci  coraz bardziej cis a, 

dzie korzystna dla obu „naszych” Zarz dów. 
Dzi kuj  Józku za dobre s owo o OBI, to jak na razie jedyna 
innowacja jak  wprowadzi  ZW SEiRP w Olsztynie. Twój 
komentarz/list zamieszczam w ca ci bez korekty. Wart 
jest przeczytania i namys u. 
Jeszcze raz dzi kuj  i licz  na dalsz  wspó prac  i wymian  
do wiadcze , wszak obaj „zaczynamy” wszystko od po-
cz tku kontynuuj c dobre wzorce. 

Prezes ZW SEiRP w Olsztynie 

EMERYCIE P CI OBOJGA  
(zw aszcza mundurowy !) 

Nie do ko ca jestem pewna, czy jeste  gotowy, 
By wys ucha  ca ej prawdy o yciu w tej dobie 
O decyzjach, ich autorach i wreszcie o sobie ? 
Zacznijmy wi c od genezy Twojego statusu . 
Czy z  bro  , bo chcia , czy cokolwiek z musu ? 
Wszak co trzeci  „ wys ony „, tak wynika z bada , 
Chcia  pracowa , lecz nie dali – za stary do zada (?!). 
Jak tu s  w niepewno ci ( eby nie rzec – w strachu ) – 
Co te  jeszcze przyjdzie do bów wybra com Polaków ?! 
Spece od mno ników ró nych, u amków i ca ki 
Przeliczyli i im wysz o, kto jest do „wywa ki „; 
Po czym inni, niezale ni i pewni w swych s dach 
Rzekli – emerytem by  w tym wieku przecie  niepodobna ! 
Szczytem szcz cia i post pu wyt ona praca – 
Unii wi c m ody emeryt nijak nie op aca 
Zw aszcza, kiedy oszcz dno ci nomen omen w cenie. 
No, to mo e zej  ze s by... na wieczne wiadczenie ? 
My problemu ju  nie mamy. Czy aby na pewno ? 
To  w temacie emerytur pomys y si  l gn  ! 
Kiedy wstajesz bladym witem i, e yjesz stwierdzasz, 
Sk d masz pewno , czy  jest krezus, czy aby nie n -
dzarz ? 
Ile uszczkn  ci i kiedy – odgadn  nie zdo asz. 
Dzi  masz status paso yta, ale nie mato a ! 
A tymczasem le  pod grusz  – na obydwu bokach; 
Dbaj o siebie – gdy nie zadbasz, to b dzie  „po ptokach „; 
Fa szywie po uj , e w szeregach dziura... 
Umar  król. Ale z odzysku jest EMERYTURA ! 

*   *   * 
Stan spoczynku mi nie le y, Panowie i Panie , 
Pozostan  wi c przy swoim... niepowa nym stania. 
 

balLADYna 
 
PS. Najwa niejsze: zgrupowaniu dwie dyszki mijaj  ... 
Ty, Zarz dzie, z przyrodzenia musisz i  na ca  ! 
Jako matka jeste  dla nas i ojciec troskliwy; 
Opiekuj si  nami nadal – kto to zrobi niby? 
Nisko dzi  Ci si  k aniamy i brawo bijemy. 
Jeste  cool, Zarz dzie Drogi – innego nie chcemy! 
Dbaj o emeryck  trzódk  – ho ub i dopieszczaj. 
My Ci  tak e dopie cimy – ot, chocia by w wierszach. 
 

Skierniewice, lipiec 2010 roku. 
 
Kolego Prezesie! 
 W za czeniu przesy am wiersz jaki nasza emerytka z Ko a 
w Skierniewicach napisa a na okoliczno  zabierania na-
szych emerytur. 
Kilka wierszy ju  zosta o umieszczonych w Biuletynie Infor-
macyjnym Zarz du G ównego i mo e ten wiersz na czasie 

dzie chcia  kolega zamie ci  w swoim Olszty skim Biule-
tynie Informacyjnym. 
 W imieniu wszystkich emerytów województwa ódzkiego 
przesy am serdeczne pozdrowienia 
 

Prezes ZW SEiRP w odzi 
Zdzis aw Pe ka 

 
Zdzis awie! 
Nie mo na przepu ci  takiej okazji i nie opublikowa  utworu 
pisanego sercem i celnie opisuj cego rzeczywisto , która 
nas otacza. Jakby by y kolejne „okazje” ch tnie z nich sko-
rzystamy. Redakcja OBI otwarta jest na takie propozycje. 
Dzi kuj  w imieniu Zarz du Wojewódzkiego SEiRP w Olsz-
tynie za pozdrowienia. 

dz , e dalsza wspó praca mi dzy naszymi Zarz dami 
dzie kontynuowana ku zadowoleniu obydwu Stowarzy-

sze . Przecie  Ty jako d ugoletni prezes masz spore do-
wiadczenie, które ja dopiero b  zdobywa . 

Pozdrawiam! 
Jerzy K. Kowalewicz  

Prezes ZW SEiRP w Olsztynie 

Listy do OBI 



4 

nr 4. sierpie  2010 

Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
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Dobra ksi ka! 

Redakcja OBI prezentuje tomik 
poezji Ryszarda Wysockiego. Okre-
lenie „tomik” to troch  niestosow-

ne dla ksi ki zawieraj cej ponad 
200 stron wype nionych utworami, 
w których rzeczywisto  ogl dana 
jest przez pryzmat historii, a prze-
sz  dotyka niemal dnia dzisiej-
szego. 
Co zawiera ostatni zbiór wierszy? 
Pos  si  fragmentem wst pu 
pióra Henryka Ho owni: 
„Erotyka, mi , sacrum i profa-
num przeplataj  si  wzajemnie, 
wizje surrealistyczne na granicy 
jawy i snu, zamy lenie nad kwe-
sti  bytu, katastrofizm - to tylko 
niektóre  w tki  zawarte  w  poezji  i  
prozie  Ryszarda  Wysockiego.  W  
odmiennym klimacie osadzone s  
wiersze satyryczne - pe ne humo-

ru, biesiadnej lekko ci, zako czo-
ne celn  puent . 
Poni ej publikujemy jeden z wier-
szy o dzisiejszym stanie wiadomo-
ci polityczno-spo ecznej Polski. 

Teatr faktu IV RP 
Burza my li sk bionych Rodzi 
wizje z przes aniem A legendy, 
mity pisane S  now  tre ci  - 
wyzwaniem 

Teatr polityczny to groteska 
Nabiera negatywnego wyd wi -
ku Ods ona "komunistycznej" 
epoki Opis bezprawia, bólu, 

ku 

Stworzone sceny Faktu To ki-
czowata epopeja IV RP Farsa 
Jednego Aktu Opowie  o cza-
sach PRL 

W sztuce demony o y G upo-
ta, cynizm szczerz  k y Opary 
nienawi ci powróci y ... A teraz, 
kurcz , to my 

„Znaki Czasu" to pejcz i pa a I 
kazamaty mrocznej ka ni Nowa 
sylwetka bojownika powsta a 
W chorej z nienawi ci wyobra -
ni 

Oni niez omni z podziemia 
I kat, ubowiec, enkawudzista 
Inna wersja, nowa doktryna 
To  „Egzekutorów",  „  Dziejowa  
misja" 

„Le ny" spod prawa wyj ty I 
oprawca w polskim mundurze 

owa „swo ocz", „gad prakla-
tyj" To nowe wyrazy w literatu-
rze 
 

Czytelnikom i „prenumeratorom” 
OBI, tak e nie b cych cz onkami 
SEiRP, proponujemy by swoje ulu-
bione lektury, swoich ulubionych 
autorów przedstawiali Redakcji 
OBI. B dziemy twórców i ich dzie a 
pokazywali i przedstawiali Naszej 
Spo eczno ci. 

Redakcja OBI 
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Witam! 
Przepraszam, e troch  zwleka em 
z odpowiedzi  na Twój mail, ale 
mia em jak to emeryt sporo czaso-
ch onnych zaj . 
Po pierwsze to gratuluj  wyboru 
na Prezesa i ycz  samych sukce-
sów.  Po drugie  Wasz  OBI  jest  su-
per,  czapki  z  g ów  -  taka  formu a  
zaw ona do rodowiska lokalnego 
i jego problemów jest o wiele bar-
dziej interesuj ca, ani eli Biuletyn 
Informacyjny traktuj cy ogólnie o 
Stowarzyszeniu. i nawet regional-
ne teksty nie mog  zmieni  takie-
go odbioru. 
W  przypadku  Waszego  OBI  ten  
problem nie wyst puje, OBI jest 
wasz, o was i dla was - chocia  na 
zewn trz te  mo e budzi  zaintere-
sowanie. 
Jestem ciekawy jak rozwi zali cie 
kwesti  finansowania - czy by 
bogaty sponsor ? A mo e sami go 
finansujecie - w tym przypadku to 
pogratulowa  mobilizacji cz on-
ków. 
U  nas  ci ko  nawet  rozprowadzi  
BI - ludziom al nawet tych 3 PLN. 
Dlatego nasz skromny wysi ek 
intelektualny koncentrujemy na 
aktywno ci naszej strony interne-
towej. Je eli jej nie przegl da , 
to zapraszam : www.seirp.cba.pl 
Raz jeszcze gratuluj  wyboru, a 
pomys  z miesi cznikiem jest 
extra, je eli tylko mo ecie konty-
nuowa  to tak trzyma . 
Pozdrawiam i do nast pnego spo-
tkania. 
Rzecznik Prasowy ZW SEiRP  
w Rzeszowie Bogus aw Gajecki  
 
Kolego Rzeczniku! 
Jak ju  napisa em w e-mailu, fi-
nansowanie Olszty skiego Biulety-
nu Informacyjnego realizujemy z 
funduszów Zarz du Wojewódzkie-
go. Doda  wypada, e koszty te s  
niewielkie, gdy  jest to miesi cznik 
rozsy any g ównie drog  elektro-
n i c z n .  N i e w i e l k a  i l o  
„papierowego” wydania OBI, na 
potrzeby Kó  Terenowych SEiRP 
(30 szt. odbitek ksero) nie stanowi 
kwoty specjalnie wysokiej. Jako-
ciowo jednak znacznie lepiej wy-

gl da edycja elektroniczna ni  sza-
ra odbitka ksero. 
Pozdrawiam! 

Redaktor OBI 


