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Uczestnicy posiedzenia Zarz du G ównego SEiRP w Warszawie w dn. 21 czerwca 2011 r. 
Najwy szym cz onkiem tego gremium, okaza  si  by , niezwykle sympatyczny i merytoryczny,  

Kolega Lech Kazanecki, cz onek Zarz du G ównego SEiRP i Komisji Medialnej. 

Posiedzenie ZG SEiRP. Warszawa,  
21 czerwca 2011 r. 

D wukrotnie (z ró nych mery-
torycznych powodów) prze-

adano termin posiedzenia 
by w ko cu trzeci okaza  si  mo li-
wym do realizacji. 
Posiedzenie, chyba jedno z najd u-
ej trwaj cych, rozpocz o spotka-

nie Prezydium ZG, by po godzinnej 
naradzie przedstawi  jego wyniki 
wszystkim cz onkom ZG. 
A  by o  tego  przecie  du o,  by  nie  
napisa : zbyt du o. W tym sensie 
„zbyt  du o”,  e  nie  mo na  by o  (z  
powodu braku czasu) odnie  si  
do wszystkich poruszanych kwe-
stii. 

B ardzo wa nym i atrakcyj-
nym, dla zebranych, okaza o 
si  spotkanie z przewodni-

cz cym  NZSS Policjantów, panem 
Antonim Dud . Jego merytoryczna 
informacja o stanie negocjacji z 
Rz dem RP, o przysz ci Policji i 
kszta cie emerytur policyjnych, 
bardzo zainteresowa a zebranych . 
Znaczeniu spotkania z Panem 
Przewodnicz cym doda o znaczenia 
podpisanie Porozumienia „W spra-
wie dalszego zacie nienia wza-
jemnej wspó pracy” mi dzy NZSS 
Policjantów, a ZG SEiRP, reprezen-
towanych przez Pana Antoniego 
Dud  i prezesa ZG SEiRP Henryka 
Borowi skiego. (moment podpisa-
nia na foto obok) W  spotkaniu  
wzi  tak e udzia  Pan Tomasz 
Krzemi ski - wice przewodnicz cy 
NSZZ Policji. 

O brady ZG SEiRP by y bardzo 
intensywne, niech za wiad-
czy o tym chocia by jako , 

ilo  i ci ar gatunkowy, podj tych 
podczas obrad uchwa : 

(Ci g dalszy na stronie 2) 

Menu wydania. 
W dzisiejszym wydaniu OBI pro-
ponujemy:  
Temat g ówny to oczywi cie prze-
bieg Posiedzenia ZG SEiRP w 
Warszawie w dn. 21.06.2011 r. 
Zawarli my go, niekompletnie 
zreszt  na str. 1, 2 i 3. 
W tym wydaniu OBI publikuje-
my (str. 4) pierwsz  cz  
„Wspomnie ” z pracy policyjnej 
Aleksandra Brzezi skiego z Ko a 
SEiRP w K trzynie. 
Na stronach 5 i 6 zamieszczamy 
korespondencje dostarczone 
przez korespondentów z Kó  SE-
iRP w terenie. To korespondencje 
z Bartoszyc, I awy i WSPol w 
Szczytnie. 
Stron  7 po wiecili my pami ci 
zmar ego pp k Micha a Sówki. 
Tekst Wies awa Poczma skiego i 
nekrolog z Gazety Olszty skiej 
(8.06.2011 r.) daj  temu wyraz. 
Strona 8 to ju  reklamy i og o-
szenia maj ce znaczenie dla 
cz onków SEiRP w regionie olsz-
ty skim. 

Redaktor Naczelny 



Nr 10 – Dot. wyró nie  i odznacze  
Nr 11 – Dot. zmian w sk adach ko-
misji problemowych 
Nr 12 – Roczne sprawozdanie fi-
nansowe 
Nr 13 – Zatwierdzenie sprawozda-
nia za 2010 rok 
Nr 14 – Zasady gospodarki finanso-
wej w SEiRP 
Nr  15  –  W  sprawie  wyró nie  na-
grodami rzeczowymi 
Nr  16  –  W  sprawie  zwo ania  Nad-
zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
Nr 17 – Nadanie statusu cz onka 
honorowego 
Nr 18 – W sprawie regulaminu Ko-
misji Po ytku Publicznego 
Nr 19 – W sprawie podpisania po-
rozumienia z NZSS Policjantów. 
W miar , jak teksty b  dociera y 
do ZW SEiRP w Olsztynie, b  
one rozsy ane do Kó  w Regionie. 
Jak  na  razie  znana  jest  
„zawarto ” Uchwa y nr 10, w któ-
rej w cz ci dot. odznacze  podano 
nazwiska „olsztynian”.  
 
I tak, Odznaki „Za Wybitne Osi -
gni cia” nadano kolegom: 
Chojnowski Jan , Micha  
Gadza a Tadeusz 
Makowski Bohdan 
Ciosek Wies aw 
Macek Ryszard 
Fiedorowicz Lucjan 
Dominik Jan 
Talaronek Eugeniusz 
Manista Leszek 
Cwinarowicz Boles aw 
Sadowska El bieta 
Kowalewicz Jerzy 
Biedulski Marian 
Hutek Witold 
Paj k Józef 
Pasjak Janusz 
Sudujko Kazimierz 
Szewczyk Witold 

s Marek 
Kuflowski Karol 
 
A „Odznaki z Dyplomem” przy-
znano kolegom: 
Bernatowicz Wies aw 
okuciejewski Wojciech 

So odki Henryk. 
 

P onadto Zarz d Wojewódzki 
SEiRP w Olsztynie uhonoro-
w a n o  d y p l om e m  z a  

„zaanga owanie w realizacj  akcji 
ankietowej”. 
Z tej samej, wa nej dla Stowarzy-
szenia przyczyny, wyró niono na-
grodami rzeczowymi Panów Preze-
sów Kó , w Mr gowie (Kol. Tade-
usza Malinowskiego), i w K trzynie 
(Kol. Stanis awa ach). 
A honorowemu Prezesowi ZW SE-

iRP w Olszynie, Lucjanowi Ko o-
dziejczykowi, w dowód uznania 
jego zas ug dla Stowarzyszenia, 
prezes  ZW  w  Krakowie,  kol.  An-
drzej Czopek, wr czy  monografi   
ze stosown  dedykacj . Autorem, 
tej solidnie napisanej monografii, 
jest poznany przez ni ej podpisa-
nego w Sulejowie Piotr Szczypi -
ski, którego t  drog  serdecznie 
pozdrawiam. 

K olejnym, bardzo wa nym, 
elementem obrad by o omó-
wienie problemu odrzuce-

nia przez Krajowy Rejestr S dowy 
rejestracji Statutu Stowarzyszenia 
przyj tego przez  VI  Zjazd SEiRP w 
Legionowie w pa dzierniku 2010 i 
konieczno  wniesienia poprawek 
do przyj tego tam tekstu. Popra-
wek, które umo liwi  szybk  reje-
stracj  Statutu, by nie przeszko-
dzi a z umieszczeniem Stowarzy-
szenia na li cie Organizacji Po yt-
ku Publicznego. A wi c przywróce-
niu mo liwo ci ponownego si  tam 
znalezienia. I tak e zezwolenie po-
przez to mo liwo ci skorzystania z 
1% odpisów podatkowych. Sytu-
acja by a tym bardziej k opotliwa, 
e kol. Henryk Grobelny zrezygno-

wa  z przewodniczenia Komisji Sta-
tutowej i na Posiedzeniu nale o 
wybra  nowego przewodnicz cego. 
W efekcie rozmów i negocjacji zgo-

 na obj cie tej funkcji i doprowa-
dzenie Statutu SEiRP do stanu 
akceptowalnego przez KRS. i to do 
ko ca sierpnia 2011. Do ko ca 
sierpnia, ma te  odby  si  VII Nad-
zwyczajny Zjazd SEiRP, który Sta-
tut  ma przyj  i  przedstawi  go  w 
wersji poprawionej do akceptacji 
KRS. 

M imo napi tego porz dku 
obrad posiedzenie ZG 
toczy o si  sprawnie, bez 

zbytnich d yzn i przerw. Zas ug  
tak sprawnego przebiegu nale y 
przypisa  dwóm najbardziej zapra-
cowanym cz onkom ZG: prezesowi 
Henrykowi Borowi skiemu i sekre-
tarzowi ZG Antoniemu Pietrasze-
skiemu. (obaj koledzy na zdj ciu 
poni ej za sto em prezydialnym) 

W czasie trwania posiedzenia pra-
ce zwi zane z dzia alno ci  Stowa-
rzyszenia tocz  si  nie tylko na sali 
obrad plenarnych. To przecie  ku-
luary i praca biura obs ugi i sekre-
tariatu ZG. To tam.w sekretariacie, 
mi a pani, deklaruj ca kontakty 
rodzinno towarzyskie z Olsztynem, 
pakowa a, wydawa a, odbiera a 
pokwitowania od ka dego z preze-
sów ZW SEiRP.  Tam ka dy z  nich 
musia  si  stawi  - chocia by po  
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piecz tk  na delegacji. Doceniaj c 
trud  tej  kole anki,  przecie  ona  
by a jedna, a petentów ponad trzy-
dziestu, dzi kuj  jej za dobre s owo 
i ca kowity brak nerwów w kontak-
tach s bowych z nami. 
A w kuluarach by y rozmowy i 
spotkania. 

W  drugiej cz ci obrad, po 
przerwie, kol. Zdzis aw 
Pietryka (na foto. obok) 

omówi  Zasady 
Gospodarki Fi-
nansowej, jakie 
maj  obowi zy-
wa  w Stowarzy-
szeniu. Referent 
wyra nie zazna-
czy , e ostatecz-
ny kszta t Zasad 
powsta  w opar-

ciu o poprawiony projekt ZG przez 
cz onków Ko a SEiRP przy Wy szej 
Szkole Policji w Szczytnie. Ku za-
dowoleniu ni ej podpisanego, w 
rozmowie kol. Pietryka wyrazi  opi-
ni ,  e  „po  poprawkach  takich  
prawników, jak z Ko a przy WSPol, 
nie trzeba ju  wnosi  nowych” cy-
tat niedok adny ale oddaj cy sens 
wypowiedzi.  

N ajbardziej nieprzyjemn  
niespodziank  Posiedzenia 
by o nieprzybycie na jego 

obrady dyrektora Zak adu Emery-
talno-Rentowego MSWiA, pana 
Artura Wdowczyka. Pan dyrektor 
jak na absolwenta Wydzia u Prawa 
i Administracji Uniwersytetu ódz-
kiego i Krajowej Szko y Admini-
stracji publicznej przysta o, nie 
raczy  by  powiadomi  o  swoim  
nieprzybyciu. Po prostu nie pojawi  
si ! I jak do tej pory (pisane 27 
czerwca  2011  r.)  powód  jego  ab-
sencji nie jest Redakcji OBI znany. 
Nie znany by  te  Redakcji konter-
fekt pana dyrektora, ale dzi ki In-
ternetowi ( http://praca.gazetaprawna.pl/
grafika-
/16703,5855,emerytowani_funkcjonariusze_dostan

a_zwrot_czesci_swiadczenia.html ) wiemy ju  
jak wygl da. Foto poni ej. Prawda, 
e sympatyczny pan, tylko dlacze-

go tak unika spotka  ze swoimi 
podopiecznymi - by o nie by o - 
emerytami. Z tymi lud mi, których 
wysoko  emerytury, czy renty 
zale y od jednego podpisu pana 
dyrektora. 

Jerzy K. Kowalewicz 

CZAS ROZLICZENIA Z DZIA AL-
NO CI  ZARZ DU  KO A  SE  I  RP  
PRZY WSPOL W SZCZYTNIE 
             Zgodnie z postanowieniami 
statutowymi raz w roku, w struktu-
rach Stowarzyszenia odbywa si  
kampania sprawozdawcza. 
            W dniu 26 marca 2011 r. 
odby o si  zebranie sprawozdaw-
cze Ko a Emerytów i Rencistów 
Policyjnych przy WSPol. w Szczyt-
nie. W zebraniu udzia  wzi li 
oprócz cz onków ko a, zaproszeni 
go cie w osobach: 
Komendant  –  Rektor  WSPol.  Pan  

. insp. dr hab. Arkadiusz Letkie-
wicz 
Zast pcy Komendanta – Rektora 
Panowie  m .  insp.  dr  Piotr  Bogdal-
ski i m . insp. dr Andrzej Urban 
Kanclerz  Szko y  Pan  insp.  Jan  Mi-
cha  Chojnowski 
Kierownik Rektoratu Pan m . insp. 
Bogdan Kielin. 
 Równie  serdecznie mi o by o nam 
powita  na zebraniu Prezesa ZW 
Stowarzyszenia kol. Jerzego Kowa-
lewicza. 
            Przewodnicz cy ko a Ry-
szard Gidzi ski przedstawi  porz -
dek obrad, który zosta  przyj ty w 
ca ci przez zgromadzonych. 
Zgodnie z przyj tym porz dkiem 
przedstawiono sprawozdania z 
dzia alno ci: Zarz du Ko a za 2010 
r., finansowej Ko a za 2010 r. oraz 
przedstawiono preliminarz bud e-
towy  na  2011r.  i  Komisji  Rewizyj-
nej. Sprawozdania zosta y przyj te 
przez zgromadzonych, potwierdzo-
ne przyj ciem uchwa  w tej spra-
wie. 
            W trakcie dyskusji zg oszo-
no kilka wniosków, które Zarz d 
przyj  do realizacji. 
            Podczas rozmów z uczestni-
kami zebrania wynika o, e s  za-
dowoleni z dzia alno ci Zarz du 
ko a. Chce si  powiedzie  „i tak 
dalej, tak trzyma ” 

 Opracowa :  
Zdzis aw Wnukowicz 
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Od lewej: informatyk Adam Szyszko, 
prezesi ZW Olsztyn Jerzy K. Kowale-
wicz, ZW ód  Zdzis aw Pe ka i ZW 
Warszawa Ryszard ubi ski. 

Prezes ZW Lublin Tadeusz Miciu a, 
sekretarz ZG Antoni Pietraszewski, 
wiceprzewodnicz cy ZWNSZZ Policjan-
tów Tomasz Krzemi ski, prezes ZO 
Piotrków Trybunalski kol. Eugeniusz 
Czajkowski. 

Wiceprezes ZG Henryk Grobelny z Byd-
goszczy; przewodnicz cy G ównej Komi-
sji Rewizyjnej Aleksander Koz owicz i 
prezes ZW Gda sk-Gdynia Jan Pietru-
szewski. 

Obok, przedstawiciele ZW Olsztyn 
prezes Lucjan Ko odziejczyk i Euge-
niusz Jagie owicz, podczas obrad. 

Prezydium zebrania „rozliczeniowego. 
Mikrofonu u ywa Przewodnicz cy 
Ko a Ryszard Gidzi ski 



Ze wspomnie ! Cz.1 

P olicjant z Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej, 
aby w ciwie wype nia  swoje obowi zki, 
musi utrzymywa  przyjazne kontakty ze spo-

ecze stwem. Nie jest on jasnowidzem, by tu  po 
zaistnieniu przest pstwa wskaza  sprawc . Zada-
niem dochodzeniowca jest ustali  sprawc  prze-
st pstwa, udowodni  mu win  i skierowa  spraw  
na drog  post powania s dowego. Z drugiej strony 
ka dy,  kto  wszed  w  posiadanie  wiedzy  o  zaistnia-
ym przest pstwie i jego sprawcy, winien spe ni  
moralny obowi zek poinformowania o tym organy 
powo ane do cigania sprawców. 
Ka dy, ma ustawowy obowi zek po uzyskaniu wia-
rygodnej wiadomo ci o przygotowaniu albo usi owa-
niu lub dokonaniu czynu zabronionego, niezw ocz-
nie zawiadomi  organ powo any do cigania prze-
st pstw.  Mówi  o  tym  art.  240  KK.  Niedope nienie  
tego obowi zku jest zagro one kar  pozbawienia 
wolno ci  do  lat  trzech.  Nie  jest  grzechem,  a  wr cz  
moralnym obowi zkiem ka dego obywatela jest bra-
nie udzia u w utrzymaniu adu i bezpiecze stwa w 
Pa stwie. Przyk adowo: B c wiadkiem napadu 
rabunkowego na osob  pomy lmy, e ofiar , tego 
napadu mog em by ja, osobi cie. A zatem, dla do-
bra w asnego spe nijmy obywatelski obowi zek i o 
sprawcy poinformujmy w ciwy organ w sposób 
oficjalny, b  nieoficjalny. W zasadzie tak si  dzie-
je, e wi kszo  spo ecze stwa informuje organy 
cigania o swych spostrze eniach. Z tym, e niektó-

rzy w sposób oficjalny, a inni w drodze poufnej, 
 tajnej. St d w nomenklaturze policyjnej wyod-

bni y si  nazwy: Osoby zaufane (OZ)- Tajni 
Wspó pracownicy (TW). Ró nica jest taka, e na 
Tajnego Wspó pracownika zak ada si  specjalne 
teczki i pobiera si  zobowi zania o zachowaniu ta-
jemnicy  o  wspó pracy,  natomiast  Osoba  Zaufana  
wpisywana jest jedynie, dla formalno ci, do wykazu 
tego typu informatorów, ze wskazaniem dora nych 
zada . 

N ie wyobra am sobie dzia  pracownika ope-
racyjno-dochodzeniowego bez posiadania 

asnych, tajnych róde  informacji. Z w a-
snego, d ugoletniego do wiadczenia w tej dziedzinie 
wiem, e w ród pracowników Sekcji Operacyjno-
Dochodzeniowej w K trzynie, za moich czasów ró -
nie  bywa o.  Jedni  nawi zywali  kontakty  szybko  i  
utrzymywali dobr , ci  wspó prac . Natomiast 
innym sz o to jak jazda wozem konnym po grudach. 
Ka dy pracownik Sekcji Oper.- Doch. mia  obowi -
zek pracy z tajnymi ród ami informacji. 
Mia em w Sekcji funkcjonariusza, w zasadzie ogól-
nie niez ego dochodzeniowca, ch tnego do pracy ale 
przez d szy czas nie móg  pozyska  osoby do 
wspó pracy, w dziedzinie w której si  specjalizowa-
a. Koledzy, „z lito ci”, pozyskali kilka róde , które 
przekazali  mu  do  dalszej  wspó pracy.  Ale  i  to,  ta  
wspó praca, mu te  nie wychodzi a. 
Ja osobi cie lubi em pracowa  z informatorami i nie 
mia em problemów z ich pozyskiwaniem. Nikogo do 
tego typu wspó pracy nie pozyskiwa em szanta em. 
Cz sto pozyskiwa em informatora przez zdobycie u 
tej osoby zwyk ego zaufania, czasem poprzez pomoc 
w za atwieniu jakiej  spraw, ale najcz ciej przy-
chodzi o to samo. I tak, spo ród pracowników Sek-
cji mia em najwi cej pozyskanych do wspó pracy 
osób. W pewnym okresie mia em nawet osiem osób 

na kontakcie. Co jak na warunki powiatu i pe nie-
nie funkcji kierownika Sekcji Oper.- Doch., który 
ponadto musia  nadzorowa  bie  prac  pod-

adnych, by o bardzo du o. 

Z  dum  mog  napisa , e za mojej kadencji w 
trzynie  -  a  pó niej  w  Mor gu  –  sprawcy  

wszystkich zabójstw, jakie mia y miejsce na 
tym terenie, zostali wykryci i os dzeni. Jeden nawet 
(Aleksander S., z ulicy Kajki w K trzynie) zosta  
skazany na kar mierci. Fakt, e Aleksander S. 
jest zabójc  uda o si  ustali  w post powaniu przy-
gotowawczym dzi ki mojej intuicji i wspó pracy ze 
spo ecze stwem. 
Szanowa em i bardzo ceni em osoby, które ze mn  
wspó pracowa y, uwa aj c ich za patriotów poma-
gaj cych  organom  cigania  w  utrzymaniu  adu  i  
porz dku publicznego.  Ludzie  ci  zas uguj  na sza-
cunek, a nie na pot pienie – jak to nieraz sugeruje 
si  spo ecze stwu. 
W poprzedniej publikacji (OBI nr 8 – przyp. Redak-
cji) poda em przyk ad przypadkowego pozyskania 
tajnego wspó pracownika (TW), dzi ki któremu 
ujawni em afer  w PGR-ach ca ego województwa 
olszty skiego. Afer  któr  zainteresowa  si  Komitet 
Centralny PZPR. 
Aby wykaza , e nie pozyskiwa em TW szanta em – 
jak  to  teraz  t umacz  byli  wspó pracownicy  SB  –  
podam kolejny przyk ad i okoliczno ci  pozyskania. 
W owym czasie w Policji, kiedy pracowa em, nie 
by o „takiej techniki” jak obecnie.”Na stanie” Ko-
mendy Powiatowej Policji by  tylko jeden samochód 
do  dyspozycji  Komendanta  Powiatowego.  A  zatem  
patrole policyjne by y patrolami pieszymi. I jak sa-
ma nazwa wskazuje odbywa y si  „na piechot ”. 
Ze  wzgl du  na  cz ste  w amania  do  obiektów  han-
dlowych zaplanowali my w Sekcji Oper.-Doch., e 
ka dej nocy jeden z pracowników Sekcji (w cywil-
nym ubraniu) b dzie z ukrycia obserwowa  
„zagro one  obiekty”.  Do  grafiku  tych  obserwacji  
wstawi em tak e siebie. 
Naturalnie, ówczesne spo ecze stwo by o bardziej 
zdyscyplinowane, wi c funkcjonariusze nie obawiali 
si  patrolowa  teren indywidualnie (jednoosobowo – 
przyp. Redakcji) 
Pewnej nocy patrolowa em teren miasta, zatrzyma-
em si  przy magazynie drewna Gminnej Spó dzielni 
„Samopomoc Ch opska” przy ul. Dworcowej – gdzie 
dzisiaj znajduje si   cerkiew. Po chwili podesz o do 
mnie dwóch podpitych m czyzn, którym moja tutaj 
obecno  wyda a si  podejrzana i widocznie uznali, 
e jestem w amywaczem, gdy  o wiadczyli, e prze-

ka  mnie w r ce Policji. Wyprowadzi em ich szybko 
z  b du  okazuj c  swoj  legitymacj  s bow .  Nie  
by o to te  takie proste, gdy  ze wzgl dów oszcz d-
no ciowych ulica nie by a dostatecznie o wietlona - 
Jedynie przed gmachem poczty, znajdowa  si  jeden 
punkt  wietlny  -  i  tam dopiero  okaza em im swoj  
legitymacj  s bow . 
W efekcie, to ja ich wylegitymowa em. Okaza o si , 
e jeden z nich jest mieszka cem K trzyna, a drugi 

przyjecha  z Barcian. Jak si  pó niej okaza o obaj 
tkwili w rodowisku kryminalnym. Z mieszka cem 

trzyna nawi za em dosy cis y kontakt, do tego 
stopnia, e zarejestrowa em go jako Tajnego Wspó -
pracownika. Przez ca y czas moje pracy w tym mie-
cie udziela  on bardzo ciekawych informacji. 

Aleksander Brzezi ski,  
Ko o SEiRP w K trzynie. 
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Emeryci (z WSPol w Szczytnie)  
odpoczywaj . 
W dniu 04.06.2011 Zarz d Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie zor-
ganizowa  spotkanie pod nazw  "Sentymentalne po-
wroty" dla swoich cz onków i ich rodzin. Spotkanie 
odby o si  w malowniczo po onym o rodku 
WSPol.  nad jeziorem Wa pusz. Na spotkanie przyby-
o 90 uczestników. Emeryci z ezk  w oku wspomina-
li czas i miejsce gdzie w latach swojej aktywno ci 
zawodowej odpoczywali i nabierali si  do dalszej pra-
cy. 
Podczas spotkania pi ciu emerytom Prezes SE I R 
Pol.  przy  WSPol.  Ryszard  Gidzi ski  i  jego  zast pca  
Zbigniew Nowakowski wr czyli, przyznane przez Za-
rz d   G ówny  SEiRP,  Odznaki  za  Zas ugi  z  Dyplo-
mem. Zarz d pami ta  równie  o sze ciu jubilatach, 
wr czaj c im pami tkowe dyplomy, którzy uko czyli 
" odpowiedni "   wiek swojego ycia. 
Byli w gronie emerytów pierwsi mia kowie wodnych 

pieli w jeziorze Wa pusz, którzy po wyj ciu z wody 
stwierdzili,  e  woda nadaje  si  do  p ywania  i  nama-
wiali innych do moczenia si  w jeziorze. Jak zwykle 
bez piewu piosenek biesiadnych nie mog o si  oby . 
Przy akompaniamencie akordeonu naszego przewod-
nicz cego Rysia wszyscy piewali. 
Spotkanie odbywa o si  przy s onecznej pogodzie w 
mi ej, weso ej, kole skiej atmosferze. Muzyka jaka 
umila a pobyt, sk ania a wiele osób do ta ców, które 
dawa y  wiele  zadowolenia  i  rado ci  emerytom.  Po  
zako czonej imprezie uczestnicy  pytali, kiedy po-
nownie odb dzie nast pne spotkanie. 
Dzi kuj c Zarz dowi za "Sentymentalne powroty" do 
zobaczenia na ponownym spotkaniu. 

Opracowa :  
Zdzis aw Wnukowicz 

Koledzy  z  Ko a  SEiRP  przy  WSPol  w  Szczytnie  
chc  i umiej  bawi c si  wypoczywa  i wypoczywaj  
bawi c si . To bardzo dobry przyk ad wykorzystania 
danego im wolnego czasu. Tak trzyma  kol. Gidzi ski. 
Przy okazji chcia bym zwróci  uwag , e zrozumia em 
sugesti  i  „wytyk”  zawarty w tek cie  „Czas rozlicze-
nia…”. Chyba, e to nie by a reprymenda a jaka  nie-
spodziewana iluminacja pozwalaj ca postrzec moje 
astralne cia o obecne tam gdzie mnie nie by o. Jed-
nym  s owem  mam  nad  czym  si  zastanowi  i  unie-
mo liwi  dalsze, podobne iluminacje. 

Jerzy K. Kowalewicz,  
prezes ZW SEiRP w Olsztynie 
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W  dniach od 14.05.2011r. do 27.05.2011r. Grupa 31 osób ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policji, Ko o w I awie, przebywa a na turnusie rekreacyjne - wypoczynkowym w O rodku „Arka" w 
Jaros awcu. 

Jaros awiec to pi kna miejscowo  po ona nad Ba -
tykiem, pomi dzy Dar owem a Ustk , w powiecie 

awno. 
Wszyscy uczestnicy turnusu byli bardzo zadowoleni z 
przebiegu kuracji rehabilitacyjnej, w której zagwaran-
towane by y 4 zabiegi dziennie, z obs ugi medycznej, 
warunków zakwaterowania, wy ywienia, oraz zaj  
kulturalno - o wiatowe - tanecznych. 
Na nast pny rok zarezerwowali my turnus z podobn  
ilo ci  uczestników z naszego Ko a. 
Miejscowo  t  polecamy pod rozwag  innym Ko om 
naszego Stowarzyszenia, jak równie  osobom prywat-
nym. 

Zarz d Ko a w I awie 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji 

Prezes Józef Toczyd owski 

J ako, e kol. Wies aw Bernatowicz nie dostarczy  
asnego tekstu do „Majówki 2011”, podaj c jedy-

nie autora zdj : salry@wp.pl (28.05.2011 r.) cele-
browanej jak zwykle na terenach rekreacyjnych Nadle-
nictwa Galiny, pozwol  sobie sam to zrobi . Wszak 

przez wiele lat b c cz onkiem Ko a SEiRP w Bartoszy-
cach znam niemal wszystkie osoby na zdj ciach, wielu z 
nich (poza psem) jest moimi przyjació mi nadal. Nie b  
wymienia  ich nazwisk, gdy  nie upowa niono mnie do 
tego. Mog  jedynie owa , e nie mog em skorzysta  z 
zaproszenia na t  imprez , które wystosowa  prezes Ko a 
Henryk Biculewicz.                        Jerzy K. Kowalewicz 
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  6 czerwca zmar  nagle  
wieloletni funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie  

 

pp k Micha  SÓWKA.  
 

Po egnali my go na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie  
9 czerwca 2011 r 

. 
 Urodzi  si  21 maja 1930 roku w Warszawie, lecz po wyzwo-
leniu kraju, ju  w II po owie lat 40.,wraz z rodzin  przeniós  si  do 
Olsztyna, z którym zwi za  reszt  swego ycia. Tu, w styczniu 1954 
roku wst pi  do organów bezpiecze stwa pa stwa PRL, których 
funkcjonariuszem by  a  do ich rozwi zania w 1990 roku. 
 We wszelkich s bach specjalnych s awy zaznaj  niekiedy 
funkcjonariusze  operacyjni, lecz na ich sukcesy w znacznym stop-
niu sk ada si mudna praca wspomagaj cych ich pracowników 
pionów technicznych. Ich nazwiska nie pojawiaj  si  w gazetach, 
oni nie udzielaj  wywiadów i nie pisz  wspomnie . S  bezimienni. 
Ze s bami technicznymi od 1957 roku zwi zany by  Micha . 
 Wspominam Go jako cz owieka bardzo skromnego. By  mo e 
skromno  t  kszta towa a niezwykle mudna i nie przynosz ca 
rozg osu  praca.  Zapewne  jednak,  w  g ównej  mierze  by  to  wynik  
charakteru i odebranego wychowania. Micha  urodzi  si  i wycho-

wywa  w rodzinie robotniczej. Tak e skromno ci oraz uporowi i konsekwentnemu d eniu do wyznaczo-
nych sobie celów zawdzi cza  awanse w stopniach i zajmowanych stanowiskach. S  zako czy  w stop-
niu podpu kownika, na stanowisku zast pcy naczelnika wydzia u. 
 Tacy ludzie zawsze umieraj  przedwcze nie, pami  o nich trwa jednak jeszcze d ugo w najlepszych 
wspomnieniach ich bliskich, przyjació  i kolegów. egnaj wi c panie Michale, a kto wie – mo e do zobacze-
nia. Chcia bym jeszcze Pana spotka . 

Wies aw Poczma ski 



8 

21 czerwca 2011 

Olszty ski Biuletyn Informacyjny nr 5/13 

Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 

Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz z zespo em: Ewa Tkacz - rzecznik prasowy ZW SEiRP i fotoreporter OBI; Janusz Jurgielewicz. 
Archiwum OBI znajduje si  na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0 (skopiowa  link w klei  w przegl darce) 

Zapraszamy do dyskusji na wa ne, interesuj ce Nas tematy na forum ZW SEiRP w Olsztynie: http://forum.onet.pl/0,0,1,0,52745,uforum.html 
E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125. 

Posiedzenia Zarz du Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywaj  si  w siedzibie ZW SEiRP,  
10-542 Olsztyn, ul. D browszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w ka rod  w godz. 10.00-12.00 

 

Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia  w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZ D KO A W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Redakcja Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego ZW SEiRP z ca  odpowiedzialno ci  zach ca do lektury 
internetowego wydania „Informatora” Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na jej stronie: 

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/?b=informator 

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,  
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj  pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawno-
procesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszonych emerytur funkcjonariuszom 

b specjalnych. 
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 


