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W dniach 26 – 28 sierpnia 2011 r., w 
Wy szej Szkole Policji w Szczytnie, 
woj. warmi sko-mazurskie odby o 
si  plenarne posiedzenie Zarz du 

ównego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. 

T o posiedzenie Zarz du G ównego 
SEiRP,  po wi cone zosta o g ów-
nie wspó pracy mi dzynarodowej. 

ze  stowarzyszeniami weteranów poli-
cyjnych, z krajów cz onkowskich Unii 
Europejskiej i do niej aspiruj cych. 
Temat podkre la polsk  prezydencj  w 
Radzie Europy. Projekt umi dzynaro-
dowienia spotkania w Szczytnie zreali-
zowano poprzez zaproszenie do udzia u 
w obradach delegacji stowarzysze  o 
podobnym charakterze jak SEiRP. 
Zaproszenie skierowano do organizacji 
weteranów pa stw cz onków Unii Eu-
ropejskiej lub aspiruj cych do udzia u 
w niej. W efekcie w obradach wzi y 
udzia  delegacje z Czech, S owacji i 
Serbii. 
Podczas trzydniowych obrad odby o 
si : 
- Posiedzenie Prezydium Zarz du 

ównego SEiRP 
- Posiedzenie Komisji: Statutowej, Me-
dialnej, ds. Kontaktów Zagranicznych i 

ównej Komisji Rewizyjnej 
- Posiedzenie Plenarne rozpocz to 
wspólnym zdj ciem wszystkich uczest-
ników na tle g ównego budynku Uczel-
ni. W czasie obrad w pe ni zrealizowa-
no zaplanowany porz dek, którego 
znacz cymi punktami by y: 
  - Prezentacj  za  przepisów cere-
monia u policyjnego, dotycz cych tak e 
cz onków  SEiRP   przedstawi  kol.  Zyg-
munt Kowalczyk 
 - Kol. Czes aw Okrasa omówi  projekt 
regulaminu sta ej Komisji Statutowej 
SEiRP; 
 - Informacj  o nadchodz cych wybo-
rach parlamentarnych przedstawi  kol.  
Henryk Grobelny. 
 - Kol. Lech Kazanecki przedstawi  
trudno ci regulaminowe przy ocenach 
dzia alno ci Zarz dów Wojewódzkich 
SEiRP 

W  cz ci drugiej, mi dzynaro-
dowej, posiedzenia plenarne-
go kol. Jan Papis szeroko 

omówi  problemy integracji stowarzy-
sze  weteranów policyjnych zwi za-
nych z polsk  prezydencj  Rady Euro-
py. W tej cz ci obrad wyst pili zapro-
szeni go cie ze Stowarzysze  Wetera-
nów  Policji  z:  Czech  -   Jaroslav Ze-

man,  S owacji   -  Lubomir Svorad i 
Serbii - Stefan Jakovlevic; 
Z pe nym, szczegó owym, zakresem 
poruszanych podczas obrad spraw i 
problemów b dzie mo na zapozna  si  
po sporz dzeniu sprawozdania z obrad. 

D zi ki uprzejmo ci Komendanta 
WSPol. uczestnicy Posiedzenia 
mieli okazj  obejrze  wystaw  

przedstawiaj  histori  Polskiej Policji 
- od jej powstania po dzie  dzisiejszy 
Zainteresowani mogli zwiedzi   pracow-
nie specjalistyczne WSPol., obejrze  
wyposa enie dydaktyczne, pozna  hi-
stori  powstawania uczelni i jej dzie  
dzisiejszy. 
Panu Komendantowi Wy szej Szko y 
Policji w Szczytnie, przy tej okazji, 
serdecznie dzi kujemy za pomoc 
logistyczn  i praktyczne u atwienia 
w zorganizowaniu i bezproblemowym 
przeprowadzeniu trzydniowych ob-
rad ZG SEiRP. 
W czasie wolnym uczestnicy posiedze-
nia zwiedzali zabytki Szczytna i wzi li 
udzia  w imprezach jakie miasto na te 

oneczne dni zorganizowa o swoim 
mieszka com . 

Jerzy K. Kowalewicz 
 

Uczestnicy plenarnego posiedzenia Zarz du G ównego SEiRP na wspólnej fotografii  
przed g ównym budynkiem Wy szej Szko y Policji w Szczytnie, dn. 27 sierpnia 2011 r. 

Wy sza Szko a Policji w Szczytnie (26 - 28.08.2011 r.) 
Wyjazdowe, plenarne posiedzenie ZG SEiRP  
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Podczas szczególnie uroczystej cz ci posiedzenia prezes Zarz du G ównego  Henryk Borowi ski odznaczy  krzy em „Za 
wybitne osi gni cia dla SEiRP” (na foto od lewej): pana inspektora Jana Chojnowskiego, Kanclerza WSPol w Szczytnie; 
pani  podinspektor El biet  Sadowsk  -Naczelnik Wydzia u ywno ciowego WSPol. w Szczytnie; kol. Jerzego K. Kowale-
wicza - prezesa ZW SEiRP w Olsztynie; kol. Bohdana Makowskiego - prezesa Ko a SEiRP w Gi ycku; kol. Boles awa wi-
narowicza - prezesa Ko a SEiRP w W gorzewie; kol. Jana Dominika - prezesa Ko a SEiRP przy KPP w Szczytnie; kol. Lu-
cjana Fiedorowicza - prezesa Ko a SEiRP w Lidzbarku Warm. Po prawej stronie foto. prezes ZW SEiRP w Zielonej Górze 
Jan Papis - moderator posiedzenia. W imieniu odznaczonych podzi kowa  za uznanie insp. Jan Chojnowski. 

Migawki z sali obrad i spoza niej. 
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Tutaj spali my i tutaj nas karmiono 



 Integracja organizacji i stowarzy-
sze  emerytów policyjnych  

w Europie. 
W trakcie przygotowa  do dzisiejszego posiedzenia, 
temat wiod cy formu owano ró nie. Przytocz  tylko te 
z pierwszego etapu przygotowa . 
 W zwi zku z Prezydencj  Polski w Radzie Unii Europej-
skiej Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 
zamierza odby  posiedzenie Zarz du G ównego, po wi co-
ne tematyce wspó pracy mi dzynarodowej organizacji po-
krewnych ze szczególnym uwzgl dnieniem zbli enia 
wspó pracy ze wschodem Europy. 
Temat posiedzenia doprecyzowano i zapisano e b dzie to; 
„Wymiana do wiadcze  na temat integracji organizacji i 
stowarzysze  emerytów policyjnych i milicyjnych w Euro-
pie ”. 
W za eniach organizacyjnych temat zosta  zapisany – „ 
Wspó praca mi dzynarodowa stowarzysze  weteranów 
policyjnych w zwi zku z Prezydencj  Polski w Radzie Eu-
ropy ”. 
Optymistycznie zak adali my, e tematyka ta zainteresuje 
organizacje pokrewne pa stw s siaduj cych i na spotka-
nie przyb  delegacje: Bia orusi, Czech, Estonii, Litwy, 
otwy, Mo dawii, Rosji, Serbii, S owacji, Ukrainy i W gier 

Okaza o si , e ten optymizm by  nieco na wyrost. Nie 
zmienia to jednak naszego pozytywnego nastawienia do 
pog biania wspó pracy z wszystkimi zagranicznymi orga-
nizacjami pokrewnymi którym idea wspó pracy mi dzyna-
rodowej jest bliska. 
Wybór tematu dzisiejszego spotkania uzasadnili my Pre-
zydencj  Polski w Radzie Unii Europejskiej: Wyja nili my 
wi c, e Prezydencja Rady Unii Europejskiej to okres, w 
którym dane pa stwo cz onkowskie przewodniczy posie-
dzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje tak e Rad  
na arenie mi dzynarodowej. System ten zapocz tkowany 
zosta  jeszcze w ramach Europejskiej wspólnoty gospodar-
czej w roku 1958. 
Prezydencja jest pe niona przez okres pó roczny, rotacyj-
nie przez wszystkich cz onków Unii Europejskiej w ustalo-
nej wcze niej kolejno ci. Dawniej przedstawiciel kraju 
aktualnie sprawuj cego Prezydencj  by  automatycznie 
przewodnicz cym Rady Europejskiej i reprezentowa  Rad  
na arenie mi dzynarodowej. Na mocy przyj tego w 2009 
roku traktatu lizbo skiego, Prezydencja ma ju  znaczenie 
mniejsze znaczenie, bardziej to funkcja honorowa. Od 1 
stycznia 2010 r. w Unii istnieje bowiem stanowisko prze-
wodnicz cego Rady Europejskiej, wybieranego przez 
przedstawicieli wszystkich krajów cz onkowskich na 2,5 – 
letni   kadencj . Znacz co umocni a si  te  rola wysokiego 
przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i polityki bezpie-
cze stwa, który przej  prawo reprezentowania UE na 

arenie mi dzynarodowej. 

Pierwszy raz Prezydencj  pe ni y w roku 1958 Belgia i 
Niemcy. W pierwszej po owie roku 2011 prezydencj  spra-
wowa y W gry  i  od  1  lipca  2011 r.  Prezydencj  pe ni  Pol-
ska. Obecna kolejno  Prezydencji zosta a okre lona w 
Decyzji Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porz d-
ku sprawowania Prezydencji do po owy 2020 roku. 

ród priorytetów, deklarowanych przez Polsk  na okres 
Prezydencji zapisano m.in. 
 - zako czenie negocjacji stowarzyszeniowych z Ukrain  i 
podpisanie traktatu stowarzyszeniowego; 
 - rozwój Partnerstwa Wschodniego oraz polityki s siedz-
twa. 
Te dwa priorytety maj cis y zwi zek i wypada je nieco 
szerzej obja ni . 

Partnerstwo Wschodnie – program okre laj cy wymiar 
wschodniej polityki Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiej  Polityki S siedztwa Projekt Partnerstwa zosta  zapo-
cz tkowany dzia aniami dyplomacji polskiej, wspieranej 
przez Szwecj  , zaprezentowany w Pradze w 2009 r. pod-
czas Prezydencji czeskiej. 
Partnerstwo Wschodnie zak ada zacie nianie wspó pracy z 
Bia orusi  , Ukrain  , Mo dawi , Gruzj  , Azerbejd anem  
i Armeni . 
Komisja Europejska, Projekt Partnerstwa Wschodniego 
przyj a do realizacji 3 grudnia 2008 roku i zaproponowa-
a jednocze nie m.in. „ utworzenie strefy wolnego handlu, 

podpisania uk adów o stowarzyszeniach, u atwie  wizo-
wych dla obywateli pa stw obj tych programem oraz inne 

atwienia”. 
Jesieni  2011 r. w jednym z miast polskich odb dzie si  
szczyt Partnerstwa Wschodniego. W ród  omawianych 
tematów mog  by  : „kontakty mi dzyludzkie”, które mog  
usprawnia  ró ne organizacje, w tym organizacje pozarz -
dowe. 
Warto jeszcze doda , e Prezydencja Polska sprawowana 
jest pod has em „ integracja europejska ród em si y”. 
Opisane wy ej skrótowo terminy „ Prezydencja” i „ Part-
nerstwo Wschodnie” to terminy ci le polityczne. W tym 
kontek cie, Stowarzyszenie nasze, jako apolityczne mia o 
trudno ci z wyborem jak zapisa  temat zasadniczy spo-
tkania, by nie spotka  si  z zarzutem „ uprawiania polity-
ki”. Wyj ciem jest zapis w programie Partnerstwa Wschod-
niego pod tytu em „ kontakty mi dzyludzkie”. Punkt ten 
zosta  dopisany przez Komisj  Europejsk  z my  o do-
prowadzeniu do realizacji podstawowej zasady UE – swo-
bodnego przep ywu osób. O korzy ciach p yn cych ze 
stosowania tej zasady przekonuj  si  obywatele krajów 
nowo wst puj cych do UE, zw aszcza po zniesieniu gra-
nic. 

(Ci g dalszy na stronie 5) 
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Cz  mi dzynarodow  posiedzenia prowadzi  Jan Papis, którego interesuj ce wyst pienie publikujemy poni ej. Za sto em 
prezydialnym zasiedli: Wice przewodnicz cy NSZZ Policjantów Tomasz Krzemi ski, szef  delegacji Czech Jaroslav Zeman; 
Jan Papis; prezes ZG Henryk Borowi ski, delegat ze S owacji Lubomir Svarod; przedstawiciel weteranów Serbii - Stefan 
Jakovlevic. Poni ej publikujemy tekst wyst pienia kol. Jana Papisa przygotowanego na t  okazj . 



Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
zezwala na prowadzenie„ dzia   na rzecz integracji euro-
pejskiej oraz rozwijanie kontaktów i wspó pracy  mi dzy 
spo ecze stwami” (§ 12 pkt 6, ppkt K) oraz  upowa nia 
Zarz d G ówny do „ podejmowania decyzji w sprawie na-
wi zania i prowadzenia wspó pracy z pokrewnymi organi-
zacjami zagranicznymi i mi dzynarodowymi” (§ 29 pkt 20 
Statutu). 

Dzia ania takie by y podejmowane i prowadzone zanim 
Polska wst pi a do Unii Europejskiej. By y to inicjatywy 
oddolne poszczególnych Kó , dzia aj cych w miastach 
przygranicznych. Najcz ciej by a to wspó praca niefor-
malna, oparta na kontaktach s bowych, nawi zanych 
przed przej ciem na emerytur . Granice mi dzy pa stwa-
mi i prowadzone na nich kontrole stanowi y powa  
przeszkod  w utrzymywaniu bli szych kontaktów. 
Wyra ne zmiany na lepsze nast pi y w roku 2004, kiedy 
Polska zosta a przyj ta w poczet cz onków EU, a jeszcze 
lepsze warunki nasta y po zniesieniu granic. 

Zarz d G ówny SEiRP, dostrzegaj c spo eczne korzy ci z 
wzajemnych kontaktów roboczych z cz onkami zagranicz-
nych organizacji zrzeszaj cych emerytów policyjnych 
uzna  za konieczne powo anie Komisji do Spraw Wspó -
pracy Zagranicznej, której powierzono koordynowanie, 
rozwijanie i formalizowanie tej wspó pracy.  Komisji  prze-
wodniczy  Wiceprezes ZG kol. Zdzis awa Jaworskiego. 
Wymiernym efektem dzia  Komisji by o doprowadzenie 
do podpisania formalnych umów o wspó pracy partner-
skiej z organizacjami zagranicznymi zrzeszaj cymi emery-
tów policyjnych z terenu Niemiec, Czech i S owacji. Umo-
wy podpisa y Zarz dy Wojewódzkie Stowarzyszenia ze 
Szczecina, Gorzowa Wlkp. i Katowic , a Zarz d G ówny 
podpisa  umowy z naszymi Przyjació mi  z Czech i S owa-
cji. Obszerne materia y na ten temat zamieszczone zosta y 
na stronie internetowej naszego Stowarzyszenia (www. 
seirp.pl). 

Zarz d  Wojewódzki  SEiRP  w  Bia ymstoku  w  tym  roku  
podpisa  umow  o wspó pracy z Obwodow  Rad  Wetera-
nów Organów Spraw Wewn trznych oraz nierzy s b 
wewn trznych USW w Grodnie , a Zarz d Wojewódzki 
SEiRP w Opolu finalizuje umow  z emerytami policyjnymi 
z O omu ca – Czechy. 
Równie  inne  Zarz dy  Wojewódzkie  prowadz  rozmowy  z  
partnerami zagranicznymi zmierzaj ce do podpisania 
umów. Rozmowy takie prowadz  m.in. Zarz d Dolno ski 
w Jeleniej Górze i Zarz d Podkarpacki w Rzeszowie. 
Prezydium Zarz du G ównego SEiRP od d szego czasu 
utrzymuje bie ce kontakty z przedstawicielami w adz 
krajowych Stowarzyszenia Emerytów Si  Zbrojnych Repu-
bliki W gier, przygotowuj c warunki do podpisania poro-
zumienia mi dzy Stowarzyszeniami emerytów policyjnych 
Polski i W gier. Mo e to nast pi  jeszcze w tym roku, po 
kongresie krajowym w Budapeszcie w dniach 8 -
11.09.2011r.. Do uczestnictwa w tym kongresie zaproszo-
na zosta a delegacja naszego Stowarzyszenia, obok delega-
cji Czech, S owacji i Serbii. 

W roku 2010 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Poli-
cyjnych obchodzi o 20 – lecie dzia alno ci na rzecz rodo-
wiska emerytów policyjnych i ich rodzin. 
W ramach obchodów tej rocznicy, z inicjatywy Prezydium 
ZG i Komisji do spraw Kontaktów Zagranicznych zorgani-
zowana zosta a w Legionowie w dniach 13 -16.09.2010 r. 
Mi dzynarodowa Konferencja Organizacji Weteranów 

b Mundurowych na temat: „Rola organizacji emerytów 
b mundurowych w pa stwie i spo ecze stwie”. 

Strona polska jako organizator zaprosi a do wzi cia udzia-
u w Konferencji delegacje: Bia orusi, Czech, Litwy, otwy, 

Mo dawii, S owacji, Ukrainy i W gier 
Udzia  w Konferencji zaproponowano równie  przedstawi-
cielom, b  delegatom emerytów s b mundurowych z 
Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Bu garii i Rumunii. Z przyczyn 
od nas nie zale nych, do Legionowa delegacje tych pa stw 

nie przyjecha y. Nie dotar a te  delegacja W gier. 

W czasie obrad wyst pili przedstawiciele wszystkich dele-
gacji z obszernymi informacjami na temat wiod cy oraz 
przedstawiaj c status prawny emeryta s b munduro-
wych w swoich krajach. Przet umaczone na j zyk polski 
wyst pienia poszczególnych delegacji i organizatora, za-
mieszczone zosta y w broszurze zatytu owanej; „ Mi dzy-
narodowa Konferencja – Rola Organizacji Emerytów S b 
Mundurowych w pa stwie i spo ecze stwie”. 
W Konferencji uczestniczyli te  przedstawiciele: Zwi zku 

nierzy Wojska Polskiego – Czes aw Marmura; Krajowe-
go Zwi zku Emer. i Rencistów S by Wi ziennej – Prezes 
Janusz Kwiecie ; Zwi zku Emerytów i Rencistów Po ar-
nictwa  - J.B. Nowak 

W naszej ocenie podobne spotkania s  doskona  okazj  
do wymiany do wiadczenia z pracy spo ecznej na rzecz  
rodowisk emerytów s b mundurowych w poszczegól-

nych krajach, bli szego poznania jak usytuowany jest 
emeryt mundurowy i organizacja emerycka w spo ecze -
stwie. Nie bez znaczenia s  te  mo liwo ci nawi zania 
bezpo rednich kontaktów mi dzy dzia aczami uczestnicz -
cymi w spotkaniach, które bez podtekstu politycznego, 
realizuj  jeden z celów Partnerstwa Wschodniego – rozwi-
janie kontaktów mi dzyludzkich i integracji rodowisk, z 
których si  wywodzimy. 

W wyst pieniach ko cowych na Konferencji w Legionowie 
prawie wszyscy podkre lali jej pozytywny aspekt i deklaro-
wali ch  uczestniczenia w podobnych spotkaniach. Pad a 
te  niezobowi zuj ca propozycja by organizatorem nast p-
nej konferencji by a strona ukrai ska, czyli Zwi zek Wete-
ranów MBD Ukrainy. 
Spotkanie aktywu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Policyjnych z przedstawicielami zagranicznych zwi zków 
weteranów s b mundurowych, zorganizowane zosta o „ 
ad hock ” , z marszu dla podkre lenia naszego uczestnic-
twa w yciu kraju, w zwi zku z polsk  Prezydencj  w Ra-
dzie  Unii Europejskiej – z jednej strony i pog bienia inte-
gracji rodowisk emerytów s b mundurowych z ró nych 
krajów – z drugiej strony. 
Zdajemy sobie spraw  z niedoskona ci dzia  poprze-
dzaj cych to spotkanie, przepraszamy za niedogodno ci 
które mog y Was dotkn  , ale zapewniamy, e uczynimy 
wszystko by wszyscy czuli si  u nas dobrze i chcieli tu 
przyje . 

Na zako czenie chcia bym zaproponowa  i podda  pod 
rozwag  zagranicznym Kolegom – utworzenie co  w rodza-
ju o rodka koordynacyjnego w kontaktach zagranicznych. 
W „o rodku” tym mog yby by  gromadzone Np. daty, miej-
sca Krajowych Kongresów (Zjazdów),w których przewiduje 
si  udzia  delegacji zagranicznych, adresy do korespon-
dencji z Zarz dami G ównymi Zwi zków i Stowarzysze  , 
funkcj  i nazwiska, adresy e-mailowe osób odpowiedzial-
nych  za  kontakty  z  
organizacjami pokrew-
nymi z zagranicy itp. 

atwi oby to znacznie 
wzajemnie kontakty, 
zw aszcza zwi zane z 
potrzeb  wyjazdu za 
granic , czy zaprosze-
nia delegacji zagra-
nicznych do siebie. 
„O rodek” taki nie 
m i a b y  a d n y c h  
uprawnie  w adczych, 
a jedynie spe nia by 
funkcj  us ugow  dla 
zainteresowanych. 
 
Jan Papis, prezes Za-
rz du Wojewódzkiego 
SEiRP w Zielonej Gó-
rze, wiceprezes Zarz -
du G ównego. 

(Ci g dalszy ze strony 4) 
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Wszystkie dzieci s  nasze! 
Prezentujemy wzruszaj cy tekst Pani Ewy Der o po-
zytywnych dzia aniach Ko a SEiRP w Zielonej Górze. 
Tekst jest poszerzeniem informacji Jana Kupisa, jaka 
zosta a przedstawiona na posiedzeniu plenarnym ZG 
SEiRP w WSPol w Szczytnie. 

L ato  to  pi kna  pora  roku,  wszyscy  je  lubimy,  
czekamy na nie, a szczególnie niecierpliwie 
dzieci.  Bo  lato  –  to  czas  wakacji,  odpoczynku,  

wyjazdów i przyjazdów. Wi c z kraju s siedniego, z 
Bia orusi, po 21-godzinnej podró y, przyjecha y  do 
nas - do rodzin zrzeszonych w Stowarzyszenia Eme-
rytów i Rencistów Policyjnych w Zielonej Górze - 
dzieci, a w ciwie to ju  m odzie : Aleksiej - 16 lat, 
Wiktor – 15 lat; Roman – 11 lat; Ilia – 11 lat; Nikita – 
13  lat;  Jegor  –  15  lat;  Jurij  –  14  lat;  Olga  –  11  lat;   
Anna – 10 lat; Irina – 12 lat; Ksenia – 12 lat; Ewge-
nia  –  14  lat;  Wiktoria  –  13  lat;   Wioletta  –  13  lat;  
Anastasia  –  14  lat  i  Dasza  –  12  lat.  Wszystkie  pod  
opiek  Pani A y. 

P owitali my grup  pó nym popo udniem 22 
sierpnia 2011r. Po prezentacji, mocno zm czo-
nych podró ników przej y nasze emeryckie 

rodziny: Pa stwo Danuta i Miros aw Danielak; Maria 
i  Leszek Juszczak;  Marianna i  Henryk Patyk;  Ewa i  
Aleksander  Pi t;  Miros awa  i  Zbigniew  Piacko;  Kry-
styna i Janusz Pekar; Barbara i Ryszard Milej; Zofia i 
Józef Der; Bo ena Szykowna. 
Program pobytu, oprócz indywidualnych atrakcji 
zorganizowanych przez rodziny, urozmaicony zosta  
imprezami integracyjnymi. Pod czujnym okiem Pana 
Józefa Sa ka by o wspólne wyj cie na basen do Cen-
trum Sportu i Rekreacji. Tam tak e dzieci mia y oka-
zj  popatrze  jak trenuj  koszykarze Klubu Sporto-
wego „Zastal”. Byli my na ciasteczku w Palmiarni, 
sk d - ku ogólnemu alowi - zbyt wcze nie wygoni a 
nas panuj ca w kawiarni tropikalna temperatura. 
Zwiedzili my Muzeum Wojskowe w Drzonowie i zielo-
nogórsk  Starówk . Na wi cej zabrak o czasu. 

P egnalny piknik odby  si  w Zielonogórskim 
Klubie Sportowym „Gwardia”. Wielk  rado  
sprawi  dzieciom turniej strzelecki, w których 

uczestniczyli nie tylko nasi go cie, ale tak e milusi -
scy z „rodzin zast pczych”. Wszyscy - jako e do celu 
strzelali  bardzo  dobrze  -  otrzymali  nagrody,  a  zwy-
ci zcy dodatkowo puchary. Sprawdzi  si  tak e kier-
masz „Od nas dla Was”. 
Wszystko to mogli my zorganizowa  tylko dzi ki 
ogromnemu  zaanga owaniu  i   hojno ci  wielu  osób,  
nie tylko cz onków Stowarzyszenia, ale tak e czyn-
nych zawodowo policjantów i osób zaprzyja nionych 
z naszym rodowiskiem. Wp aty sponsorów od 20 z  
do 200 z  sprawi y, e mo na by o podarowa  dzie-
ciom pami tki, upominki, p yt  ze zdj ciami z pobytu 
a  na  podró  paczki  ze  s odyczami,  owoce  i  napoje  i  
drobne kieszonkowe na dalszy pobyt w Gda sku. W 
ten sposób chocia  cz ciowo zosta y odci one ro-
dziny,  które  opiekowa y  si  i  mia y  na  utrzymaniu  
dzieci  od 22 do 26 sierpnia. 
Bardzo za to dzi kujemy Pa stwu: Henrykowi Giszter 
z ma onk ,  Danucie i Henrykowi. Janik, Wandzie i 
Andrzejowi Josicz, Irenie i Edwardowi Trzepizur, 
Barbarze i Józefowi Le , Alicji i Miros awowi Rataj, 
Renacie i Franciszkowi Majewskim, El biecie, Piotro-
wi i Eugeniuszowi Czerwi skim; Paniom: Ewie Dala-
szy skiej i Ewie Witkowskiej oraz Panom: Józefowi 
Sa ek, Jerzemu Jankowskiemu, Bogus awowi Mako-

wieckiemu, Ryszardowi wiat owskiemu, Leszkowi 
Stachowicz, Jerzemu Jasi skiemu, Edwardowi Don-
dalskiemu, Jackowi czyckiemu,  Leszkowi Kuklik, 
Dariuszowi Zysek, Krzysztofowi Koszka o i Adamowi 
Zegzule. 
Wspomog y nas tak e instytucje i organizacje, za co 
jeste my szczerze wdzi czni: Urz d Miejski w Zielonej 
Górze - podarowa  pami tki; Fundacja „Bezpieczne 
Miasto”  -  przekaza a  upominki  i  s odycze.  Muzeum  
Wojskowe  w  Drzonowie  -  zwolni o  dzieci  z  op aty  za  
zwiedzanie, MOSIR - udzieli  ulgi podczas wej cia na 
basen  oraz  przekaza  upominki  i  s odycze,  w  ZKS  
„Gwardia” - nieodp atnie zorganizowano turniej 
strzelecki. 

P obyt dzieci w polskich rodzinach to odzew na 
pro  Fundacji Kresowej „Polonia” Pozna  – 
Gorzów Wlkp. – Wronki, której szefuje Pan Jan 

Kaczmarek,  i  z  któr  to  wspó pracujemy        od  
dwóch lat  wspólnie  organizuj c  lub uczestnicz c   w 
wycieczkach na Wschód. Celem  ich przyjazdu by o 
zapoznanie z Polsk , pokonywanie stereotypów w 
sferze postrzegania jej mieszka ców i budowanie 
nowego, rzeczywistego wizerunku Polaków i naszego 
kraju. My limy, e cel ten zosta  osi gni ty, bo na 
po egnanie u ciskom  nie by o ko ca. A i ezki po 
policzkach  co  niektórych   NASZYCH  DZIECI  i  
„zast pczych mam” pociek y rz si cie... 

Tekst: Zofia Der 
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Uchwycone w kadrze (autorem jest kto  z Zielonej Góry) 
znacz ce chwile, z pobytu w Polsce grona dzieci z Bia orusi, 
nie oddaj  ca ego bogactwa wra  jakich dzieciaki dozna-
y w Zielonej Górze. Organizatorzy mogliby zaproponowa  

uczestnikom jaki  konkurs na wspomnienia... 



k w st. spocz. Wies aw POCZMA SKI                         
Warszawa  13 wrze nia 2011 r. 
b. zast pca do spraw SB 
Szefa Wojewódzkiego Urz du  
Spraw Wewn trznych w Olsztynie  
 
Red. Stanis aw Brzozowski  
Gazeta Olszty ska 
 

K omentuj  Pa ski tekst ze znacznym opó nieniem, 
mieszkam bowiem w Warszawie i nie mam codzien-
nego dost pu do olszty skich mediów; egzemplarz 

„GO" zawieraj cy artyku  otrzyma em przed kilkoma ledwie 
dniami. 
Pisze Pan o b. funkcjonariuszach s b specjalnych 
(cywilnych i wojskowych) PRL, zeznaj cych w procesach 
lustracyjnych. Pisze Pan do  podle, bo tendencyjnie, z 
intencj  o mieszenia ich, a w konsekwencji organów, w 
których pracowali. To prawda, e nie garn li si  do tych 

b intelektuali ci, lecz ich wiedza i umys owy poziom nie 
odbiega y od redniej krajowej. Nic w tym zakresie si  nie 
zmieni o, a ilustracj  mej tezy niechaj b dzie s awetny 
agent Tomek, który dla swej kariery i sukcesu znacznie 
wykracza  poza uprawnienia zawarte zapewne w oficjalnych 
instrukcjach i innych przepisach. Tyle samo co on, a nawet 
mniej warci byli jego prze eni, którzy akceptowali jego 
pod e pomys y. 
Od  dawna atwo by o znale  ludzi, gotowych dla kariery i 

asnych korzy ci czyni  daleko id ce ust pstwa wobec 
elementarnych etycznych zasad. Tak by o za s awetnej szla-
checkiej demokracji, pó niej w II RP, w PRL, a tak e teraz, 
w trzeciej odmianie rzekomej demokracji w Polsce. I nie 
dotyczy to tylko funkcjonariuszy wszelkich s b tajemnych 
z tzw. specjalnymi w cznie. Nie b  ju  komentowa  zjawi-
ska gotowo ci w tym zakresie s ug Ko cio a katolickiego, 
trudno oprze  si  jednak wra eniu, e prym w tym zakresie, 
obok nich, wiod urnali ci nowej generacji. Gotowi s  zre-
zygnowa  z norm etycznych, j zykowych i wszelkich innych 
obowi zuj cych, zdawa oby si , w tej profesji, by tylko na-
czelny redaktor albo jaki  inny polityczny prominent aska-
wie poklepa  po plecach i pochwali . 
Jest Pan typowym przyk adem tego zjawiska. 

ywa Pan nadto najpodlejszego z mo liwych argumentu, 
by szczu  spo ecze stwo na funkcjonariuszy b. SB - argu-
mentu finansowego. Zawarty on jest w tytule Pa skiego 
wypracowania na zamówienie: „Esbecy bior  emerytury i 
daj wiadectwo". Chc  zatem poinformowa  Pana, e w a-
dza, której s ysz Pan sw  pisanin , moj  emerytur  zre-
dukowa a do poziomu znacznie ni szego od redniej krajo-
wej. Uczyni a to stosuj c prawo wstecz i odpowiedzialno  
zbiorow . Ani ja, ani aden z mych podw adnych, gdy kiero-
wa em SB w Olsztynie, nie pope nili my przest pstw, lecz 
zostali my ukarani, co tak e stanowi naruszenie jednej z 

elementarnych norm cywilizowanego prawa. To wszystko 
uczyni a w adza, która na lewo i prawo wymachuje sztanda-
rem demokracji. Czyni  jednak mo e tak dlatego równie , 
e wci  nie brakuje ludzi s enie jej przedk adaj cych nad 

zasady. Nale ysz Pan do tego marnego gatunku. 
Prosz  wybaczy , e ko cz c, nie przeka  tradycyjnych 
wyrazów szacunku. 
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Od Redakcji: 
Za przyzwoleniem, Pana Wies awa Poczma skiego publiku-
jemy tekst  jego  polemiki  w formie  komentarza z  artyku em 
red. „Gazety Olszty skiej” Stanis awa Brzozowskiego (nr 
198/2011 z dn. 26 sierpnia 2011 r.) 
Dla ilustracji problemu do czamy tak e decyzj  Zak adu 
Emerytalno-Rentowego MSWiA informuj ca Pana Poczma -
skiego o aktualnej wysoko ci jego emerytury. Wysoko ci po 
zastosowaniu ustawy zmniejszaj cej te kwot  w sposób 
zgodny z ustaw . Ustaw  b  w ciwie polityczn  
prób  odwetu zbiorowego, bez rozstrzygania win indywidu-
alnych. 



Kilka pyta , jak sadz  wcale nie uszczypliwych . 
 

Z  pewno ci  ka dy z nas w jakim  stopniu zna odpo-
wied  na moje pytania, lecz ja, Bohdan Makowski s. 

adys awa, tak do ko ca nie jestem przekonany, czy 
gramy w tych samych getrach „Gwardyjskich” my emeryci i 
nasz, no…, w sumie nasz, Zak ad Emerytalno - Rentowy. W 
trwaj cej ostatnio nawalance za po rednictwem Sadu Okr -
gowego pozwali my (ja te ) Zak ad Emerytalno Rentowy o 
nies usznie obci cie emerytur, a w sumie utrat  praw naby-
tych. W kwestii uzasadnienia, naszego niesmaku w tym 
temacie, ju  tyle napisano, e nie warto mówi  o czym  
oczywi cie oczywistym. Jednak jako ten, taki agnostyk poli-
tyczny mam wra enie, e to nie ZER winien by  wywo any 
do  tablicy  a  IPN ,  który  zgodnie  ze  swoj  wola  (ja  bym na-
zwa  to „swawol ”), uzna  nasz  s  za nie godn  zap aty 
i ...no w nie, co zrobi  nasz – Twój, mój, nasz Zak ad 
Emerytalno - Rentowy. Ano nic ?!. Nie podj  nawet odrobi-
ny trudu, ba zwyk ych ludzkich dzia , aby te wypociny 
IPN-u skorygowa . Bo jak e inaczej okre li  fakt odebrania 
rent rodzinnych. W ustawie jest czarno na bia ym napisane, 
e dotyczy to emerytur.  

A jak by tak Zak ad, na wst pie, „postawi  si ” i nie potr ci  
rent rodzinnych? W wi kszo ci s  to wdowy, które zbli aj  
si  do wieczoru ycia i, co tu ukrywa , takie ich potrakto-
wanie, ten ich zmierzch doprowadzi  do wielkiego huraganu 
jaki ostatnio mia  miejsce w Nowym Jorku, Iren  zwany. 
Renta 700 z  przy wydatkach na leki , czynsz, na prze ycie 
pozostaje … zbiera  m ode p dy, bo na zakup ywno ci ju  
nie starcza. 

A  mo e z innej strony, te  takie proste pytanie, a ra-
czej rozwa anie retoryczne. Jak by Zak ad Emerytal-
no Rentowy zawetowa  okres pobytu na Uczelni WSO 

w Legionowie (jest nawet w tej sprawie orzeczenie SN – ono 
ju  by o wcze niej zanim zacz to m ci  si  na ludziach za 
pomoc  tzw. ustawy deubekizacyjnej). Per analogia: Co by 
by o, gdyby ZER wy czy  z ustawy grono funkcjonariuszy 
pionu Polityczno - Wychowawczego? Wiecie co mi si  wyda-
je, e ...nic by nie by o. Te oczekiwane miliony, które jakoby 
bierzemy za darmo, wcale by si  nie zwi kszy y, z reszt  
wida  to po finalnym podsumowaniu wprowadzonych re-
strykcji p acowych. Jednak co  tam Szefostwo naszego ZER 
ma na sumieniu, bo pomimo zaprosze , jako  tak, nie ma 
czasu, aby z nami spotka  si  twarz  w twarz. A przecie  to 
dzi ki  nam oni  funkcjonuj .  To  z  naszej  puli  Emerytalno  –  
Rentowej oni istniej . Ba! Oni maj  utworzon  za nasze 
pieni dze machin  prawników, doradców i ró nej ma ci 
urz dników, aby ...no innego zwrotu nie mog  znale  jak 
ten – aby trzyma  nas z dala od naszych uprawnie . 

A by nie by  go os ownym. Na pocz tku sierpnia br. 
zwróci em si  do ZER w Olsztynie o nades anie infor-
macji (potwierdzonej), w jakim okresie by em s ucha-

czem  WSO  w  Legionowie  i  od  kiedy  by em  funkcjonariu-
szem pionu politycznego. By o mi to niezb dne do odwo a-
nia si  we wspomnianym s dzie. Po bez ma a 4 tygodniach 
otrzymuj  odpowied , e – tu musz  zacytowa  dos ownie: 
Odpowiadaj c na pismo z dnia 03.08.....w sprawie nades a-
nia  informacji  o  pe nieniu  s by w RUSW Gi ycko oraz  po-
bycie w latach 1981 – 1984 w WSO Legionowo, uprzejmie 
informuje mnie, pani Starsza Aprobant, e w moich aktach 
emerytalnych nie znajduje si dany dokument. Ze swoim 
wnioskiem powinienem zg osi  si  do jednostki, z której zo-
sta em zwolniony ze s by.  
Nic doda  nic uj . Facet machaj cy szpadlem w ro nych 
miejscach ma zebrane w ca  wszystkie swoje dokumenty 
(orygina y) okre laj ce jego przebieg pracy w Inspektoracie 
ZUS-u obejmuj cego jego miejsce zamieszkania. Osobi cie 
otrzyma em dokumenty z IPN-u w Bia ymstoku. Praktycznie 
ka dy mo e tam napisa  z pro  o nades anie kserokopii 
swoich akt osobowych, obecnie ju  jawnych. Jednak nie 
mog  powstrzyma  si  od nurtuj cego mnie pytania: To 
wreszcie kto, winien mie  dokumenty na podstawie których 
mo na nalicza  emerytury, ustala  stosown  wys ug  itp.? 
Czy aby nie za szybko wyrzucono nas na mietnik historii. 

Obmyto r ce i ty kiedy  wierny Krajowi i Ojczy nie teraz nic 
nie znacz cy emerycie pozosta  sam na sam ze swoimi pro-
blemami, maj c przeciwko sobie aparat wyposa ony w 
wszelkie mo liwo ci prawno - administracyjne.  
No có  mo e odbieram to zbyt emocjonalnie, ale pisz c te 

owa chcia em jednocze nie 
podnie  na duchu i doda  otu-
chy innym Kole ankom i Kole-
gom, e oni ze swoimi troskami i 
zmartwieniami, a zw aszcza z t  
bezradno ci , nie s  odosobnie-
ni.  e  o  nich  te  si  my li  w  
gronie SEiR Policyjnych . S  
podejmowane konkretne dzia a-
nia  i  chwa a tym,  którzy  w dal-
szym ci gu czyni  wszystko, 
aby nam skre lonym na margi-
nes polityczny, mo na by o dalej 

 godnie.  
Tak trzyma  BM s.W. 
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ZER – u/o w tpliwo ci 

W  dniu 4 wrze nia 2011 r., Zarz d Wojewódzki 
SEiRP w Olsztynie spotka  si  (w swojej siedzibie) 
z pos em na Sejm RP, cz onkiem Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, prof.. Tadeuszem Iwi skim. 
W 1991, 1993, 1997, 2001 i 2005, Tadeusz Iwi ski, uzy-
skiwa  mandat poselski z ramienia SLD. W wyborach par-
lamentarnych w 2007 po raz szósty zosta  wybrany po-

em, kandyduj c z listy koalicji Lewica i Demokraci i 
otrzymuj c 18 408 g osów w okr gu olszty skim. 22 kwiet-
nia 2008 zasiad  w klubie Lewica (we wrze niu 2010 prze-
mianowanym na Klub SLD). 
Pose  od lat zwi zany jest z Ziemi  Olszty sk  i to miesz-
ka cy Warmii i Mazur (Okr g Olszty ski) wybierali go wie-
lokrotnie do Sejmu, by ich interesy tam reprezentowa .  
W nadchodz cych wyborach parlamentarnych Tadeusz 
Iwi ski zabiega o poparcie jego kandydatury na pos a na-
szej pi knej ziemi warmi sko-mazurskiej. St d spotkanie z 
ZW SEiRP. 
W rozmowie pose  zapewni , e sprawy szeroko poj tej lewi-
cowo ci mia , i ma, zawsze na uwadze. W Sejmie bardziej 
zajmuj  go sprawy mi dzynarodowe, ale racjonalne da-
nia rodowiska emerycko-policyjnego b dzie wspiera , tak 
jak czyni to jego partia SLD. Do  przypomnie , e za 
uchwaleniem tzw. „ustawy deubekizacyjnej” g osowali 
wszyscy pos owie z PO - wstrzymali si  jedynie pani Pitera i 
pose  Palikot, z PiS, z PSL. Ca y Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej by  przeciw uchwaleniu tej restrykcyjnej ustawy. To 
SLD zaskar  jej przepisy do Trybuna u Konstytucyjnego. 
TK, kieruj c si  jednak „zapotrzebowaniem spo ecznym” 
nie uchyli  w ca ci zaskar onych przepisów, daj c zielone 
wiat o zem cie politycznej „zwyci skich ugrupowa ”. 

Pose  zapowiedzia  dalsze wsparcie dla Naszych spraw. 
Jerzy K. Kowalewicz 

Na foto od lewej: Eugeniusz Jagie owicz, prof. Tadeusz 
Iwi ski i Jerzy K. Kowalewicz. Foto autorstwa Antoniego 

Bia ego. 
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Szanowny Panie Redaktorze ! 
W numerze 15 OBI Twój przypis, pod opublikowan  moj  
widokówk  z W gier, i  ,,Redakcja oczekuje informacji z 
zagranicznego wyjazdu’’, by  sympatycznym przywo aniem 
mnie ,,do tablicy”. Z przyjemno ci  spe niam Twoj  wol  ale  
informuj  te , e grupowy wyjazd, na leczenie  ,,do ciep ych 
wód”, do  w gierskiego uzdrowiska Hajduszoboszlo, by  
drugim etapem wyjazdu wi tokrzyskich emerytów policyj-
nych w bie cym roku. Pierwszy to pi tnastodniowe wy-
cieczko-wczasy w Turcji, w dniach 4-19 maja 2011 r., o 
których  zda  kilka. 

D laczego wybrali my Turcj ? Po wyjazdach, w minio-
nych latach, do W och i Grecji (o Ukrainie, S owacji, 
Austrii, Litwie, Bu garii ,i innych, nie wspominaj c) 

mieli my niedosyt wiedzy z zakresu historii cesarstwa 
rzymskiego i bizantyjskiego st d te  Turcja mia a by  tego 
dope nieniem. 
Dwutygodniowy pobyt dzielony by  na cz  zwiedzaj  
(objazdow ) i wypoczynkow . Objazd na wybranej trasie: 
Antalya, Konya, Kapadocja, Ankara, Istambu , Troja, Ber-
gama /Pergamon/, Efez, Pamukkale i Hierapolis, sk d po-
wrót do miasta wyjazdu (Antalya) za   wypoczynek, w dru-
gim tygodniu, w nadmorskim kurorcie Alanya (Mahmutlar). 
Przed wylotem z Polski obawiali my si  czy wszyscy  emery-
ci wytrzymaj  trudy podró y,  chocia   mieli my, w swoim 
gronie,  lekarza a funkcj  opiekuna medycznego spe nia a 
ona. Obawy okaza y si  bezpodstawne bowiem wspania e 

drogi, komfortowa jazda, dobre warunki zakwaterowa   i 
pyszne jedzenie zniwelowa y trudy kolejnych dni 
Dwa pierwsze dni to Kapadocja, z Kony -dawn  stolic  
Seld uków- po drodze, grobem Moulany i o rodkiem wiruj -
cych derwiszów.  
Zwiedzanie ba niowych formacji skalnych Kapadocji, ni-
czym z filmów science fiction, wi tych- podziemnych 
miast, ko cio ów (Goreme,Kaymakli, Uchisar,Urgup, Cavu-
sin, Nevsehir i inne) przysporzy o nam nieopisanych wra-

.  To autentyczne dziwy natury. Nie da si  ich opisa . To 
trzeba zobaczy ! 
Trzeci dzie  to Ankara. Po 
drodze nieco taplania w 

onym jeziorze Tuz Golu. 
W Ankarze  kilka godzin 
zwiedzania i do Istambu u , 
gdzie dwa kolejne noclegi. 
W dawnym mie cie Kon-
stantyna obowi zkowo 

oty Róg, a tam siedziba 
su tanów Pa ac Topkapi, 
Hipopdrom, B kitny Me-
czet, Hagia Sofia czyli Ba-
zylika M dro ci Bo ej, 
Yerebatan Sarayi czyli Za-

topiony Pa ac, Wielki Bazar, Egipski Bazar Przypraw, rejs 
statkiem po Bosforze i wiele innych wspania ci. 
 Z przyczyn od nas niezale nych nie zaliczyli my  planowa-
nego Haremu. Szkoda. Na zwiedzanie Istambu u, nieomal 
20-to milionowego miasta, potrzeba  wi cej czasu ,ni  mieli-
my, ale ramy czasowe wycieczki by y nieub agane. 

W kolejnym dniu Gallipoli, przeprawa przez cie nin  Darda-
nele, zwiedzanie ruin Troi i obowi zkowe zdj cia przy drew-
nianym pos gu konia. Dalej Bergama, ruiny Pergamonu, 
jednego z najwi kszych o rodków helle skiej kultury, s y-

cego ze szkó  medycyny, biblioteki dorównuj cej aleksan-
dryjskiej czy te  z wynalezienia pergaminu, z jego Akropo-
lem, Asklepiejonem (pierwszym w historii sanatorium) i 
innymi cudowno ciami. 
Nast pny dzie   to przejazd i zwiedzanie staro ytnego, 
wspania ego Efezu a w nim pozosta ci wi tyni Artemidy- 
uznawanej w staro ytno ci za jeden z 7-iu cudów wiata, 
Drogi Arkadyjskiej, Biblioteki Celsusa (obok lady wskazu-

ce na pozosta ci domu publicznego),  teatru na 24 tys. 
widzów, ni miejskich czy wi tyni Hadriana. Po drodze 
jeszcze dom w. Jana i Marii zwany Maryemana. 
 W tym samym dniu  pobyt  w magicznym miejscu czyli  Pa-
mukkale, znanym z lodowych wodospadów lub jako Bawe -
niana Twierdza ( wietlista, bia a kaskada uformowana 
przez nasycon  wapieniem wod  wyp ywaj  z gor cych 
róde ). Obok Pamukkale ruiny zniszczonego przez trz sie-

nia ziemi Hierapolis, którego okres wietno ci przypada  na 
II – III wiek naszej ery. Po Pamukkale i Hierapolis powrót do 
Antalyi i zako czenie objazdu. 
Nast pnego ranka przejazd na tygodniowy wypoczynek, do 
oddalonej 120 km,  Alanyi (Mahmutlar), w czterogwiazdko-
wym hotelu Green Peace, w którym jedzenie, w systemie all 
inclusive, by o wy mienite. 
W czasie wypoczynku zaliczyli my jednodniowy rajd w góry 
Taurus, po czony ze wspania ymi widokami i ekscytuj   
jazd  kierowców jeepów a w ko cówce sma onego pstr ga 
spo ywanego na tratwie umiejscowionej na wartkiej rzece. 
W  innym  dniu  rejs  po  morzu  z  obejrzeniem  imponuj cej  
twierdzy, zarysów pasma górskiego Taurus,  s ynnej pla y 
Kleopatry, p ywaj cych delfinów (autentycznie) oraz mo li-
wo ci  p ywania i nurkowania w morzu. Tu doda  wypada, 
e my, emeryci, nie odwa yli my si . M odzi tury ci robili to 

z przyjemno ci . Obiad na statku to pychotka.  
Przy zakupach, np. drobnych pami tek , tak w Alanyi jak i 
w ca ej Turcji, mogli my p aci  ró  walut - dolar, euro, 
lira, lecz  nasz z oty nie wchodzi , jednak, w rachub . 
W 15-tym dniu wyjazd na lotnisko oraz powrót do Katowic i 
Kielc. Z alem opuszczali my Turcj  przyrzekaj c sobie, e 
wrócimy tam za rok,  by pozna rodkowo-wschodni  cz  
tego kraju. Wyjazd spe ni  nasze naj mielsze oczekiwania i 
zmieni , in plus, nasze dotychczasowe wyobra enia o Turcji. 
Drogi Jurku! 
Mój opis, z konieczno ci, jest pobie ny. To co zobaczyli my 
trudno jest opisa .  Cudown  i bajeczn  Kapadocj , wspa-
nia e zabytki Istambu u, niezapomniane lodowe wodospady 
w Pamukkale, pozosta ci Efezu i Pergamonu trzeba - obo-
wi zkowo !!! - zobaczy . 

Jan Libuda 
Prezes ZW SEiRP w Kielcach. 

List z Kielc. 

Resztki staro ytnej chwa y nadmorskiej twierdzy Alanya 

Zamek muzeum Topkapi w Stambule. 
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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 

ZEBRANIE KO A W ELBL GU 

W  dniu 20 marca br. odby o si   w Elbl gu Walne 
Zebranie Sprawozdawcze Ko a SEiRP. 
Zebraniu przewodniczy  Kol. Stanis aw Olszak. 

Zebranie przyj o sprawozdania za ubieg y rok, zatwierdzi o 
plan pracy na rok bie cy, wybrano zespó  do obs ugi uro-
czysto ci pogrzebowych zmar ych cz onków Ko a w sk adzie: 
Kol., Kol., Stanis aw Olszak, Antoni Rakowski i Wilhelm 
Soko owski. 

Prezes Ko a Kol. Aleksander Koz owicz w uznaniu zas ug za 
dzia alno  na rzecz Stowarzyszenia  wr czy  odznaczenia 
Za Zas ugi z Dyplomem wyró nionym kolegom, cz onkom 
naszego Ko a: Janowi Osterczukowi, Antoniemu Rakow-
skiemu, Janowi Witkowskiemu, Bogdanowi Franczakowi i 
Andrzejowi Zwoli skiemu. 
 

Wiceprezes Kola SEiRP w Elbl gu 
Karol Wyszy ski  

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 

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

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

asp. sztab. w st. spocz. Jan  Jachimek 
(1949 – 2011) 
 
W dniu 29. sierpnia 2011r zmar  po ci kiej chorobie nasz kolega 
asp. sztab Jan Jachimek lat 62. Prace w Milicji Obywatelskiej roz-
pocz  w 1973 w Komisariacie Policji w Pas ku ( wcze niej Komen-
da Powiatowa Milicji w Pas ku ), na zas on  emerytur  odszed  
w 1992r. Przez ca y czas pe ni  s  w pionie Kryminalnym, w 
tym, jako kierownik Referatu Kryminalnego. Po przej ciu na eme-
rytur  aktywnie uczestniczy  w pracach Ko a nr 11 Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów w Pas ku. By  lubianym koleg  w rodowi-
sku emerytów i rencistów policyjnych. 
Pogrzeb odby  si  na cmentarzu komunalnym w Pas ku z bardzo 
licznym udzia em rodziny, przyjació  znajomych i mieszka ców 
Pas ka. 

Cze  jego pami ci  


