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Szanowni Pa stwo, Drodzy Czytelnicy! 
„Olszy skiego Biuletynu Informacyjnego” 

Z przyjemno ci  i z zadowoleniem mog  Pa stwa poin-
formowa , e to ju  trzecie kolejne wi ta  

i trzeci Nowy Rok, jakie wspólnie sp dzimy.  
To ju  trzeci rok si  zbli a, w którym b dzie dociera  do 

Was nasz miesi cznik, i mamy niep onn  nadziej ,  
e b dzie czyni  to nadal. 

Mo ecie by  Pa stwo przekonani,  
e bez Waszego wsparcia, w postaci 

nadsy anych artyku ów  
i uwag krytycznych  

„OBI” by oby znacznie ubo sze  
i mniej merytoryczne. 

 
Z okazji wi t i Nowego Roku, 

ycz  Pa stwu doczekania ko-
lejnych wyda  OBI w zdro-

wiu, spokoju i z pogodnym 
spojrzeniem w nieodgad-

nion  przysz . 
Olsztyn, 24 grudnia 2011 r. 

Kolegium Redakcyjne „Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego” 



25  listopada  br.  w  Zarz dzie  G ównym  SEiRP  
uhonorowano w najbardziej szacowny sposób, przez  
wpisanie do Ksi gi Zas onych Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych  szczególnie za-

onych dla niego dzia aczy. 
Zaszczytu tego dost pili: 
mjr w .st. spocz. Adam Chatli ski (po m.),  

k w st. spocz. Jerzy Andrzej elewicz (po m.), 
k w st. spocz. Kazimierz Kali  (po m), 

pp k w st. spocz. Lechos aw Bartosiak,  
pp k w st. spocz. Marian Buli ski,  

k w st. spocz. Janusz Cyr, 
podinsp. w st. spocz. Eugeniusz Czajkowski, 
inspektor w st. spocz. Zdzis aw Czarnecki, 

k w st. spocz Andrzej Czopek, 
mjr w st. spocz. Henryk Grobelny, 

k w st. spocz. Zdzis aw Jaworski, 
k w st. spocz. Henryk Kie basi ski, 

gen. bryg. w st. spocz. Edward K osowski, 
k w st. spocz. Lucjan Ko odziejczyk, 

asp.sztab. w st. spocz. Aleksander Koz owicz, 
asp. w st. spocz. Jerzy Krajewski, 
st. chor. szt. w st. spocz. Józefa ozi ska, 
kpt. w st. spocz.  Leszek Orkisz, 
mjr w st. spocz. Jan Papis, 
kom. w st. spocz. Zdzis aw Pe ka . 

ród zaproszonych go ci udzia  w uroczysto ci 
wzi li m.in. Wiceminister Spraw Wewn trznych, 
Adam Rapacki oraz przedstawicielka Komendanta 

ównego Policji, podinsp. Anna Ku nia.  
Wiceminister Spraw Wewn trznych Adam Rapacki, 
wraz z prezesem Stowarzyszenia Henrykiem Boro-
wi skim wr cza  uhonorowanym wpisem, okolicz-
no ciowe certyfikaty. 
Podkre li  nale y, e wyró niono dwóch kolegów  
dzia aj cych w rejonie ZW Olsztyn, a kilku innych 
tak e na naszym terenie s o. 
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Ksi ga Honorowa SEiRP 

Gen. Adam Rapacki, wiceminister MSWiA wr cza 
certyfikat wpisania do Ksi gi Honorowej kol. Lu-
cjanowi Ko odziejczykowi. Certyfikat jest zmniej-
szon  wersj  strony Ksi gi Honorowej, któr  po-
kazano na zdj ciu poni ej. 
Foto po lewej u do u. Zaproszenie na uroczysto ci 
w Warszawie. 
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Kolega Lucjan Ko odziejczyk (na foto po prawej razem kol. Aleksandrem Koz owiczem) z r k gen. 
bryg. Edwarda K osowskiego otrzyma  ceramiczn  tabliczk  w dowód docenienia jego dzia alno ci 
przez Stowarzyszenie Genera ów Policji Polskiej. 
Poni ej uczestnicy tej podnios ej uroczysto ci, wraz z orkiestr  resortow  stan li do wspólnego, 
pami tkowego zdj cia. Zdj cia, o tyle znacz cego, gdy  nie b dzie ju  mo liwe jego powtórzenie w 
przysz ci. 
Wszystkim uhonorowanym Redakcja OBI serdecznie gratuluje tego wyró nienia. 



J a  Bohdan  Makowski  s.  
adys awa zaliczy em, 

jak wi kszo  moich ró-
wie ników, wychowanie 
przez nia ki, o kilka lat 
starsze od nas Mazurki, 
przynale no  do Zuchów, 
Harcerstwa  nawet tego 
najbardziej „czerwonego” 
HSPS (Harcerska S ba 
Polsce Socjalistycznej). 
By em te  ministrantem. 
Po sko czeniu szko y red-

niej (Technikum Melioracji Wodnych) wst pi em do 
Milicji. Ten wyniesiony z domowych pieleszy pazer-
ny zapa  zdobywania wiedzy zadecydowa  , ze uko -
czy em: Szko  Podoficersk , Wy sz  Szko  Oficer-
sk , Akademi  Spraw Wewn trznych, o Kursach 
Doskonalenia Kadry Kierownic itp., nie wspomn . 
Ten  czas  nauki,  a  i  niekiedy  gehenny  zwi zanej  z  
dojazdami, roz ki rodzinnej przeniós  jak s dz  
oczekiwany efekt. Moje pojmowanie codziennej rze-
czywisto ci sta o si  w du ym stopniu sprecyzowa-
ne  chocia  jako agnostyk, nadal poszukuj  rozwi -
za ycia doczesnego. W pracy wyró niany, nagra-
dzany, odznaczany, awansowany. Je dzi em, b c 
Zc  Komendanta  Powiatowego  d/s  Pol.  Wych.  w  
Gi ycku  (dawny  RUSW  )  12  –  letni  „Syrenk ”.  
Mam  2 synów, mieszkanko ciasne ale w asne. Wy-
niesiona wiedza i aktywno  w szeregach PZPRu 
powodowa y, e pogl d mój do  otaczaj cej rzeczy-
wisto ci zosta  skrystalizowany. Te rewolucje z 197-
0,  1976  roku,  a  nawet  Stan  Wojenny  utwierdza y  
mnie w przekonaniu , e w Polsce nie trzeba zmian 
ustrojowych, a jedynie utrwalenie  widocznych  dla 
ka dego cz owieka dobrej woli osi gni  Polski Rze-
czypospolitej Ludowej. Ja syn rze nika i sprz tacz-
ki, tak jak pozosta a czwórka mojego rodze stwa 
zawdzi czamy naszemu Krajowi niewyobra alnie 
du o. Uko czone studia, gwarancje bytu socjalne-
go. No tak, ale ten ma y trybik nie mia  i nie ma nic 
do powiedzenia w kwestii tej piekielnej maszyny 
nap dowej decyduj cej o  losie ca ego Kraju, kieru-

cej si  kra cowo odmiennymi pogl dami politycz-
nymi i wiatopogl dowymi równie . 

Z  dnia  na  dzie  mój  wiat  ideowy  nagle  umar  
za  ten rzeczywisty uleg  niewyobra alnej zmia-

nie. Ludzie gwa townie przenie li si  do wiata in-
nych warto ci. Kradzie e publiczne (prywatyzacje), 
przekr ty na du e pieni dze (tworzenie ustaw pod 
prywatne  zamówienia)  spowodowa y  zmian  oceny  
warto ci. Niegdysiejszy hochsztapler, kombinator, 

odziej, malwersant, obecnie sta  si  przedsi bior-
, biznesmenem,  sponsorem, fundatorem. Dla 

mnie  za  nasta  okres  zaszufladkowania   mnie  do  
grona gorszego gatunku  sta em si  esbekiem, co ni 
mniej ni wi cej oznacza bandziora, antynarodowca, 
cz owieka pozbawionego honoru i patriotyzmu sto-

cego ni ej od peda a czy te  pedofila. W jednaj 
chwili pozbawiono mnie wielu praw obywatelskich, 
emerytury, sta em si  przest pc  bez orzeczonego 
( na razie ) wyroku. Przez ca e swoje ycie przestrze-
ga em prawa i w nie niby to w majestacie prawa 

zosta em przez twórców jego nowego wydania  sko-
pany i zmi toszony jednak nie wypluty (bo jeszcze 
si  nie podaje). 

P rzygl daj c si  innym zw aszcza tym „elytom” 
którzy do niedawna stanowili korpus – tu ów 

tego zbrojnego ramienia, który reprezentowa em 
zastanawia em, si  nie rzadko na temat godno ci 
ludzkiej. Tych sekretarzy bior cych dla „papierku:” 
luby ko cielne, te ich wiatopogl dowe reinkarna-

cje. Te ich umizgi poza obiektywami kamer i mikro-
nów. 

P rzyjrza em si  równie  naszym Kole ankom i 
Kolegom. Towarzyszom Walki o Socjalizm. 

(Socjalizm du  liter  bowiem w  tamtych czasach 
tylko on by  s uszn  lini ). Musz  z ubolewaniem 
powiedzie e tylko  niektórzy trzymali fason. Cz  
mówi a: my nie winni, taki system narzuca o nam 
Pa stwo. Kto  przecie  musia  pilnowa  porz dku i 
bezpiecze stwa. Tak przecie  dzieje si  w naszej 
Rzeczypospolitej i we wszystkich cywilizowanych 
pa stwach  wiata.  Twierdz ,  e  s  zawodowcami.  
e oni z tymi esbekami nie maja nic wspólnego, Co 

si  dziwi  obecni decydenci mówi  wprost: To  by a  
przest pcza organizacja,  o tym wiadcz  przypadki 
Popie uszki i Pyjasa. Nie mam pretensji do ich 
uogólnie  i tej zbiorowej odpowiedzialno ci. Ba na-
wet tak wiatli S dziwe TK tez tak uwa aj , pal ich 
licho, (chocia  nie wszyscy.). Ale tak si  sk ada, e 
powoli ten pod y niby to prawa przestrzegaj cego 
system, tak jak tym wymienionym esbekom zaczy-
na dobiera  si  do d... wszystkim funkcjonariu-
szom. Po cichu planowane  jest  zabranie emerytur 
za ka dy okres s by do 1990 roku. Nie cieszy 
mnie to i jak ju  mówi em kilkakrotnie: w jedno ci 
si a,  te  podzia y  daj  zadowolenie  tym,  którzy  tego  
koz a ofiarnego jako piecze  chc  podla  kolejnym 
niesmacznym sosem. 

C o wynios em ze s by poza zdobyt  wiedz , 
kontaktem  z  lud mi,  którym  bardzo  wiele  za-

wdzi czam,.  Wydaje  mi  si  niekiedy,  ze  nawet  te  
duchowe kwestie wyniesione z naszych wspólnych 
kontaktów s  wa niejsze ni  te przyziemie. W pew-
nym wieku dualizm „ ar o i tar o” nie jest ju  celem 
w yciu. Nie chc  by  schorowanym , g uchym skle-
rotykiem popijaj cym cienkie domowej roboty  wino 
w zamkni ciu ciszy domowej. Zamkni ty, odizolo-
wany od ludzi.  Zdaj  sobie  spraw ,  e   trudno  
nawet z bliskimi s siadami. Spotkany na korytarzu 

siad mówi , e: Rz d (dobry) zabra  esbekom eme-
rytury, kup  pieni dzy i on jako emeryt dostanie 
podwy . Pytam si  z jakiego powodu; bo oni zabili 
Popie uszk . Odszed em nic nie mówi c. Ostatnio 
spotykam go i on sam zaczyna: Patrz Pan sukinsy-
ny  zabrali  Wam,   a  nam nic  nie  dali.   Same  ydy  
sobie zabrali na odprawy. Zapyta em go to gdzie s  
ci którzy obiecali: Rymaszewski, Paszkowski 
(pseudo historyk), wszystko wiedz cy pose  Gi -
ski, jednokierunkowa Profesor Staniszkis i inni ? To 
do nich powinien Pan kierowa  takie kwestie. Tym 
razem  on  nic  nie  powiedzia  tylko  zniesmaczony  
poszed  do siebie. Jest to taki gatunek s siadów co 
to uwa aj , e dopóki resztki komunistów i ydów 

(Ci g dalszy na stronie 5) 
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Troch  inne podsumowanie mojej  przesz ci. 
(ad vocem wspomnie  naszych Kolegów) 



nie powywiesza si , to w Polsce nie b dzie dobrego 
ycia. Pomijam z jakiego ród a (radia ) czerpie te 

dro ci mój moherowy s siad, ale wracaj c do 
stosunków w naszym rodowisku uwa am, e tylko 
integracja, wspólne spotkania mog  doprowadzi , 
e te nasze biologiczne ycie  b dzie trwa o godne i z 

honorem. 

K olejne pytanie czy warto jeszcze dawa  z siebie 
cokolwiek, co mo na nazwa  nawet namiastk  

polityki. Kiedy  mój znajomy  powiedzia : Jak to nie 
warto, przecie  jeste  Polakiem. Ja za  odpowie-
dzia em pytaniem: Czy mo e by  polakiem facet, 
który  jest  esbekiem,  czy  mo e  by  Polakiem  cz o-
wiek, który ma jeszcze w sobie odrobin  ch ci do 
bezinteresownego dzia ania, czy wreszcie mo e by  
Polakiem cz owiek,  któremu  honor  nie  pozwala  na  
poni anie i by  poni anym. Kolega nie zaprzeczy , 
ale  w tku tego nie  podj .  Ka dy z  nas zdaje  sobie  
spraw , e tamten system umar . Jaruzelski , Ra-
kowski i inni bardzo sprawnie zlikwidowali socja-
lizm,  w  sumie  unikaj c  krwawych  wydarze .  Jed-
nak jak w yciu bywa w naszym gronie na tej ewo-
lucji zarobili ci którzy si  pospieszyli (donoszenia na 
rzecz Solidarno ci). Maruderzy ju  troch  gorzej, ale 
jeszcze za apali si  na jaki  och ap (np. zostali eks-
pertami w IPN . Z Gi ycka by  (w sumie to by y) ju  
nasz kolego R.T.). Przes uchiwany przez Pistoleta z 
IPN otrzyma em propozycj  skorzystania z art. 33 
oz  IPN  to  ich taka lojalka za  któr  mia bym kosz-
tem Kolegów (donosz c na nich) ca a emerytur .   
Dla du ej cz ci nie starczy o ju  czasu, ch ci i ba-
riera  godno ciowa.  Ci  dostali  po  nerach  razem  z  
tymi nielicznymi , którzy z powodów ideowych b  
honoru  pozostali  z  boku.   I  tak  si  sk ada,  e  ta  
ostatnia cz  ostatnio ponownie obrywa.  Najbar-
dziej  przykre  jest  to,  e  w  tym  laniu  wy ywa  si  
aparat sprawiedliwo ci staraj c si  by  narz dziem 
w rozgrywkach politycznych wcale si  tym nie kry-

c. Oficjalnie mówi si , e dzia aj  na polityczne 
zamówienie ( o trójpodziale w adzy zapomnij). Dziw-
nym wydaje si e temu niby  patriotycznemu towa-
rzystwu nie  przypomn  si  o  metody z  II  RP  i  nie  
umieszcz  komunistów, esbeków i inn  ho ot  (ich 
zdaniem) w obozach resocjalizacyjnych, o Berezie 
nie wspomn . Zdaj  sobie spraw , e tak by o i jest, 
e zawsze kto  musi obrywa , aby radowa  si  móg  

kto . Jednak musi mie  to pewne granice. Rosn ca 
agresja w Pomrocznej , szczególnie po ród m odych 
ludzi ma przyczyn  m.in. w nakr canej ostatnio 
nienawi ci nie tylko do PRL- u i ich funkcjonariu-
szy,  esbeków,  ZOMO  .  Wiadomo,  e  taka  agresja  
musi mie  uj cie . Teraz (11 listopada) nie ma ju  
ZOMO, ale jak to teraz mówi  „ustawki”  coraz gro -
niejsze. Obecnie mo e nawet cz ciej wyst puj  
przypadki tragicznych w skutkach napadów na Po-
licjantów. Nie chc  kraka , ale dalej mo e to poci -
gn  za sob  znany z przesz ci scenariusz : napa-
dy na komisariaty (s abo wyposa one), zamieszki 
uliczne na wzór francuskich. Osobi cie swoim na-
st pcom w tym psim zawodzie tego nie ycz . 

N am teraz pozostaje tworzenie, a w sumie utrzy-
manie takich specyficznych  warunków ycia. 

Dbanie o zdrowie, bo w tym determinizmie oddania 
swojego m odego ycia za ojczyzn  nierzadko zapo-
minali my o w asnym zdrowiu, materialnym zabez-
pieczeniu. Bardzo cz sto musimy liczy  tylko na 
siebie. 

K olega in ynier z wykszta cenia (bez pracy, zg o-
szony w po redniaku) twierdzi, ze: „S siedzie, 

jak by em m ody to wszystko si  budowa o za pa -
stwowe pieni dze, fabryki, zak ady produkcyjne, 
domy , szpitale”. (dalej zacz  j czy ), e jest bez 
pracy  i  bez  szansy  na  jak kolwiek.  W  trakcie  roz-
mowy  zmieni  zdanie   i  doda ,  e  „my  Polacy,  yli-
my w w niewoli i dopiero Wa sa i Papie  otworzyli 

nam oczy”. Zada em mu wtedy pytanie: „To jak by o 
panu tak le to nie uj Pan tej komuny.?!  „Panie 
za komuny to by o mi lepiej . Ale dobrze ze ich szlak 
trafi ”. Jedyny wniosek nasuwa si  sam , ze chyba 
my Polacy yjemy w tej cz ci wiata,w której ludz-
ko  dostaje ma piego rozumu i jak wida  nas to 
nie omin o. 

D opiero teraz dochodzi do mojej wiadomo ci, e  
od chwili moich publicznych dozna  (ZHP , a 

nawet okres kiedy by em ministrantem), a przycho-
dzi  to  z  wielkim trudem, ze  co  takiego jak patrio-
tyzm najwa niejszy element moralny nawet pierw-
szy   przed   religi  obecnie  ...  o  kant  dupy  mo na  
rozbi . No chyba, e ten mieszny kapitalizm zmieni 
si  na normalny, ale to chyba nie za naszego poko-
lenia. 
P.S. Prosz  o wybaczenie szanownych czytelni-
ków, e tym razem pisz  na tematy, które z gruntu 

 raczej  nie  lubiane.  Udajemy.,  ze  tego  typu  pro-
blemów nie ma. Nasi s siedzi z chwila 
„przekwalifikowania” nas na ten gorszy gatunek 
niekiedy  nie  maja  dla  nas  czasu.  Ja  to  rozumiem.  
Jednak nie nale y tego tak rygorystycznie odbiera  
jako co  skierowane personalnie przeciwko które-
mu  z nas.  Bardzo cz sto, a obracam si  w ro nych 
rodowiskach pro ci ludzie po prostu obawiaj  si , 

ze kto  mo e przyczepi  im atk  osoby zwi zanej z 
poprzednim systemem. Jedynym sposobem na 
prze amanie tego stanu rzeczy jest nasza  publiczna 
aktywno . Moi koledzy uczestnicz  w ró nych for-
mach  ycia publicznego: Piernikalia. Spotkania 
Wile skie  ,  Uniwersytet  III  Wieku  (jestem tam wy-

adowc ). Ci którzy to czyni  sami wiedz  jaki daje 
to efekt: satysfakcjonuj cy obie strony. (Przyk ad B. 

winarowicza z W gorzewa jest tego dowodem).  
Tak trzyma ! 

Bohdan Makowski 
Prezes Ko a SEiRP w Gi yzku 

(Ci g dalszy ze strony 4) 
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31 grudnia 2011 r. prezes Ko a SEiRP w E ku, kol 
Eugeniusz Talaronek zosta  odznaczony odznak  
„Za wybitne osi gni cia dla SEiRP”. Odznaczenie 
wr czy  prezes honorowy ZW SEiRP w Olsztynie 
kol. Lucjan Ko odziejczyk w asy cie sekretarz ZW 
kol. Ewy Napory. 
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Wies aw POCZMA SKI . 
b. p k, b. S by Bezpiecze stwa, b. PRL 
 

Anna El bieta SOBECKA, 
Pos anka na Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej 
 

Szanowna Pani Pose ! 
Pos owanie do Sejmu 
oznacza tak e przyjcie 
statusu osoby zaufania 
publicznego. Wymaga to 
szczególnej solidno ci w 
przygotowaniach  podej-
mowanych dzia , by 
przez bezmy lno , za-
cietrzewienie, a nawet 
nienawi  do której wie-
lu Polaków bezintere-
sownie jest sk onnych, 
nie czyni  krzywdy in-

nym. Nie wspominam ju  o podobnych zasadach, 
teoretycznie przynajmniej przyjmowanych za wytycz-
ne dzia  przez osoby zwi zane z chrze cija sk  
religi  i Ko cio em katolickim, z którym jest Pani po-
wszechnie kojarzona. 
  
W interpelacji wystosowanej 18 listopada br. do mi-
nistra pracy i polityki spo ecznej w sprawie ograni-
czenia emerytur funkcjonariuszom s b specjalnych 
pisze Pani: Od 1 stycznia 2010 r. obowi zuje ju  
ustawa,  zgodnie  z  któr  ok.  40  tys.  oficerów  cywil-
nych s b specjalnych PRL – tak e tych pozytywnie 
zweryfikowanych w 1990 r. – otrzymuje zmniejszone 
wiadczenia emerytalne. Jednak ich rednia emery-

tura jest wy sza od uposa enia zwyk ego emeryta. 
  
Wyraziwszy taki pogl d, czuje si  Pani upowa niona 
do zadania ministrowi dwóch pyta : 
  
1. Dlaczego rednia emerytura funkcjonariusza komu-
nistycznych s b specjalnych jest wy sza od uposa-
enia zwyk ego emeryta? 

  
2. Czy ministerstwo podejmie dzia ania d ce do 
zmiany wysoko ci emerytur funkcjonariuszom komu-
nistycznych s b specjalnych? 
 
W zwi zku z powy szym, jako by y funkcjonariusz 
SB pragn  o wiadczy : 
  
1. Mimo pe nienia odpowiedzialnej funkcji pos a na 
Sejm RP nie dope ni a Pani obowi zku oparcia si  w 
trakcie formu owania interpelacji, na prawdziwych 
danych, uzasadniaj cych przytoczone stwierdzenie. 
  
Po rozwi zaniu S by Bezpiecze stwa w maju 1990 
rozpocz  si  proces weryfikacji jej funkcjonariuszy. 
Pomijam ju  nierzetelno , a cz sto wr cz fikcyjno  
sprawdze  podejmowanych w toku tego przegl du. 
Chc  natomiast poinformowa  Pani , e w wyniku 
weryfikacji spo ród 14 038 funkcjonariuszy, pozy-

tywnie zaopiniowano 10 439, natomiast negatywnie – 
3595 (dane te, nie maj c dost pu do innych róde , 
cytuj  za internetow  Wikipedi ). Tylko pozytywnie 
zweryfikowani funkcjonariusze b. SB mieli szans  
podj  s  w Urz dzie Ochrony Pa stwa i zapew-
ne spora ich cz  to uczyni a. Gdy pó niej, w toku 
ob dnego mno enia liczby instytucji zaliczanych do 

b specjalnych III RP, odchodzili na emerytury, 
ich pobory, a zatem oparte na nich wyliczenia wiad-
cze  emerytalnych, by y nieporównywalnie wy sze od 
tych, które pozostawiono niezweryfikowanym funk-
cjonariuszom SB. Domy lam si , e  bezkrytycznie 
wliczono je do redniej statystycznej emerytur funk-
cjonariuszy SB. 
 
2.   Pozwol  sobie na bardziej osobisty wtr t. Jako 
zast pca ds. SB Szefa Wojewódzkiego Urz du Spraw 
Wewn trznych w Olsztynie w stopniu pu kownika, 
nie podda em si  weryfikacji w przekonaniu, e jedy-
nym miernikiem prawid owo ci mych dzia  w toku 
niemal 30 lat s by, s  przepisy powszechnie obo-
wi zuj cego prawa. Do dzisiaj nie uczyniono mi ad-
nego  zarzutu,  cho by  w  zwi zku  z  domniemaniem  
naruszenia jego norm i przepisów. Nie wyobra em 
sobie zatem mo liwo ci poddania si  ocenom doko-
nywanym przez przypadkowo dobranych cz onków 
komisji weryfikacyjnych, których zwykle jedy-
nym  tytu em uczestnictwa w tych przywodz cych na 
my l inkwizycyjne trybuna y gremiach, by a aktyw-
no  w dzia aniach „Solidarno ci”. 
  

 w SB zako czy em 31 lipca 1990 r. i otrzyma-
em emerytur , która po denominacji z otego prze-
prowadzonej w 1995 r. wynios a 1187 z . 06 gr. (przy 
przeci tnej krajowej niewiele ponad 600 z ). Gdy 1 
stycznia 2010 r. wchodzi a w ycie tzw. dezubekiza-
cyjna ustawa z 23 stycznia 2009 r., otrzymywa em 
netto 3900 z  (przy przeci tnej krajowej emerytalnego 
wiadczenia. 1656,27). A podkre lam: na emerytur  

odchodzi em z wysokiego stanowiska i z wysokim 
oficerskim stopniem. Ile wynosi y zatem  wiadcze-
nia  funkcjonariuszy z ni szych szczebli w ówczesnej 
hierarchii ? 
  
Wbrew temu, co rozpowszechniaj  o rodki pod ej 
propagandy, moja dzisiejsza emerytura wynosi netto 
1500 z . przy przeci tnej krajowej nieco ponad 1600 

.  Mój  dobry  znajomy,  który  zako czy  s  w  
stopniu majora i na relatywnie ni szym stanowisku, 
otrzymuje 700 z . z tytu u tego wiadczenia. 
  
3. Pomin  milczeniem pejoratywne zapewne w inten-
cji nazwanie mnie przez Pani   funkcjonariuszem 
komunistycznych s b specjalnych. Cho  nie po-
dzielam obowi zuj cego dzisiaj w Polsce pogl du na 
temat komunizmu, podkre li  pragn , e PRL (mo e 
z wyj tkiem kilku ledwie lat panowania „stalinizmu”), 
tyle samo mia a z komunizmem wspólnego, co Radio 
Maryja z mi ci  bli niego i zasadami chrze cija -
stwa. 
 

(Ci g dalszy na stronie 7) 

List otwarty 
do pos anki Anny El biety Sobeckiej 
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4. Mam nadziej , e przyjmowana przez Pa-
ni   podstawa pogl du na temat  emerytur  b.  funk-
cjonariuszy SB wynika z dezinformacji, której ró-

em  jest  Zarz d  Emerytalno  Rentowy  MSW,  od  
dawna nie przejmuj cy si  dok adno ci  przekazy-
wanych do publicznego u ytku danych. Jest niedo-
puszczalne, by instytucja pa stwowa mog a si  sta , 
na wzór Instytutu Pami ci Narodowej, instrumentem 
pod ej propagandy, która ma s  szerzeniu nie-
nawi ci  do  ludzi  zwi zanych ze  skazanym na zapo-
mnienie niemal pó wieczem historii Polski. 
  
5. Jestem przekonany, e jako pose  do Sejmu RP 
czuje si  Pani zobowi zana, by bez uprzedze  i mar-
nego zacietrzewienia jednako traktowa  wszystkich 
obywateli III RP. Jestem jednym z nich.  Raz jeszcze 
podkre lam: przez ca y czas pe nienia s by w SB 
nie  uczyni em  nic,  co  upowa nia oby  kogokolwiek  
do zarzucenia mi naruszenia norm i przepisów pra-
wa. Podobnie s dz  o znacznej wi kszo ci funkcjo-
nariuszy b. SB PRL. Powo anie si  przez Pani  na 
przypadek Grzegorza Piotrowskiego, pomin wszy 
fa szywo  domniemania, e pobiera on emerytur  
pod zmienionym nazwiskiem, jest wynikiem dezin-
formacji i skutkiem lekcewa enia przedstawiciela 

adzy ustawodawczej RP, przez przekazanie mu 
fa szywych danych. 
  
Je li w odpowiedzi na ten list nie zdob dzie si  Pani 
na korekt  swego pogl du w kwestii statusu emery-
tur b. funkcjonariuszy SB, b  musia  powa nie 
zweryfikowa  swój pogl d w przedmiocie kierowania 
si  przez Ni  w post powaniu zasadami etyki chrze-
cija skiej i  nie zawaham si  da  temu publicznie 

wyraz. Nie jestem w jakimkolwiek stopniu zwi zany 
z t  ide , do dzisiaj jednak pozostaj  w przekonaniu, 
e prawdziwymi jej wyznawcami s  ludzie potrafi cy 

na co dzie  i bez wzgl du na okoliczno-
ci respektowa   zawarte w niej wskazania. ywi  

dla  nich szacunek.  Chcia bym w dalszym ci gu y-
wi  to uczucie tak e dla Pani Pose .   
 
Wci  zatem  z wyrazami szacunku dla Pani Pose  
 

Wies aw Poczma ski 
  
 Warszawa, 3 grudnia 2011 r. 
PS. Nie maj c nadziei na to, e list ten móg by zna-
le  miejsce w polskich mediach, publikuj  go w 
swym blogu,  

 
(http://jajakobyly.bloog.pl/index.html?

id=330635262&title=LISTOTWARTY 
 

 w Dziennikarstwie Obywatelskim Onetu i elektro-
niczn  poczt  wysy am do mych znajomych z pro -

, o jak najszersze rozkolportowanie. Ju  nie cho-
dzi mi tylko o brutalne zlekcewa enie elementarnych 
norm prawa poprzez zastosowanie odpowiedzialno-
ci zbiorowej i naruszenie zakazu jego retroakcji, 

lecz o to te , e brak reakcji w jednym przypadku, 
pozwoli odwa  si  w adzy na podobne dzia ania w 
przysz ci wobec innych, których równie skutecz-
nie,  jak funkcjonariuszy  SB,  da si  obsmarowa  za  
pomoc  stosowania tzw. polityki historycznej i pod-
ej propagandy. 

(Ci g dalszy ze strony 6) 

Publikowane powy ej tablice pami tkowe s  ilustro-
wanym komentarzem do dyskusji (jaka mia a miejsce 
na posiedzeniu ZW SEiRP) o upami tnieniu ludzi i 
ich czynów w pierwszych dniach po wyzwoleniu Olsz-
tyna. Tablice wros y w krajobraz kulturalny miasta i 

 na trasach jego zwiedzania. 
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J  od pewnego czasu Zarz d ko a SE i RP 
w WSPol. pomaga w organizacji i rezerwa-
cji turnusów rehabilitacyjno – leczniczych, 

w ró nych uzdrowiskach na terenie naszego 
kraju. 
   W dniach 3008/14092011r. cz onkowie Ko a 
go cili w Bieszczadach, a konkretnie w Pola -
czyku,  gdzie  wypoczywa o  27  kuracjuszy.  Wy-
poczynek i „naprawa” swojego nadw tlonego 
wiekiem zdrowia odbywa o si  w sanatorium 
„Dedal”. 
  Niew tpliwie opiewana przez Stana Borysa 
Solina,  nadal  posiada  wiele  uroku,  a  szczegól-
nie dodaje uroku zalesienie drzewostanu li cia-
stego. 
  By  mo e warto pomy le , e w nast pnym 
roku wyjazd nale oby wybra  w do uzdrowi-
ska na terenie Sudetów ? 
Inauguracja roku akademickiego w wy szej 

uczelni jest zawsze wielkim 
wydarzeniem dla jej spo ecz-
no ci.  W  tym  roku  Wy sza  
Szko a  Policji  prze ywa a  ten  
dzie  w sposób szczególny. 
Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Pan Bronis aw Komo-
rowski zaszczyci  swoj  obec-
no ci  uroczysto ci inaugura-
cyjne. W inauguracji uczest-
niczy o wielu znamienitych 
go ci: pos owie, duchowie -

stwo, przedstawiciele innych zaprzyja nionych 
wy szych  uczelni  z  kraju  i  zagranicy  a  tak e  

adze samorz dowe województwa, powiatu i 
miasta . Prezydent w swoim ciep ym wyst pie-
niu, w którym gratulowa  uczelni sukcesów w 
rozwoju  naukowym  a  tak e  rozwoju  bazy  dy-
daktycznej na poziomie wiatowym mocno pod-
kre li  model kszta cenia, gdzie w jednych mu-
rach  kszta ci  si  ludzi  na  potrzeby  bez  ma a  
wszystkich s b resortowych, a tak e na po-
trzeby cywilnej administracji oraz bezpiecze -
stwa pa stwa. Zwróci  uwag  na fakt, e w woj-
sku obecnie mniej licznym powinno  t  spe -
nia pi  szkó . 

Po od pie-
waniu tra-
dycyjnego 
G a u d e -
amus Ko-
mendant – 
R e k t o r 
insp. dr 
hab. Arka-
diusz Let-
k i e w i c z  
d o k o n a  

aktu imma-
trykulacji stu-
dentów Igo 
roku studiów. 
Po zako cze-
niu immatry-
kulacji Pan 
Prezydent i 
Komendant – 
Rektor doko-
nali uroczystego otwarcia najnowocze niejszego 
w Europie i wiecie centrum badawczego Policji 
oraz nowoczesnej biblioteki uczelnianej. Jeste-
my dumni, e w tej uroczysto ci mogli wzi  

udzia  przedstawiciele spo eczno ci emerytów. – 
Obecny by  ca y Zarz d Ko a, który korzystaj c 
ze  sposobno ci  nie  odmówi  sobie  zrobienia  
wspólnej fotografii z Panem Prezydentem Komo-
rowskim. By o po prostu wspaniale…..  
 

S tarym obyczajem w dniu 08102011r. Za-
rz d Ko o zorganizowa  dla cz onków i ich 
rodzin grzybobranie. W spotkaniu udzia  

wzi o 95 osób, które zako czone zosta o ogni-
skiem na terenie o rodka wypoczynkowego 
WSPol. w Wa puszu . Prawd  jest, e w tym ro-
ku  nie  by o  wysypu  grzybów,  ale  pojedyncze  
sztuki tego runa le nego wytrwali znale li. 
 Przy ognisku by y prowadzone rozmowy – 
wspomnienia z poprzednich tego typu imprez 
ale równie  nie oby o si  bez piewania piose-
nek biesiadnych, grylowania i pieczenia kie ba-
sek . Jak zawsze do piewu przygrywa  na akor-
deonie nasz Prezes Ryszard, który prowokowa   
pozytywnie pozosta ych do piewu. 
 Atmosfera spotkania by a wspania a. Uczestni-
cy bawili si  dobrze, a ta ce by y obowi zkowe. 
Pytano na zako czenie imprezy kiedy ponownie 

dzie podobne spotkanie – prawdopodobnie na 
kuligu. Do nast pnego spotkania. 

Opracowa : Zdzis aw Wnukowicz 

Z dzia alno ci Ko a SEiRP  
w Wy szej Szkole Policji w Szczytnie 
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W exposé Donald Tusk zapowiedzia : 
"Proponujemy przegl d i decyzje dotycz ce grup 
dzisiaj emerytalnie uprzywilejowanych. Dotyczy 
to mundurówek, górników, prokuratorów i s -
dziów i ksi y".  
Najszybciej, bo ju  od pocz tku 2012 roku, zmiany 
obejm  policjantów i nierzy. Premier zaznaczy  
jednak, e zmiany w przypadku mundurowych "nie 

 dotyczy  tych, którzy s  dzisiaj w s bie albo 
którzy wyszli ze s by i korzystaj  dzisiaj z emery-
tur". Kogo wi c obejm ? Wy cznie nowych funkcjo-
nariuszy, którzy do s by przyst pi  od pocz tku 
2012 roku.  

Policjanci i stra acy  
Zanim  przejdziemy  do  omówienia  planów  reformy,  
napiszemy, jakie obecnie obowi zuj  przepisy.  
Prawo do emerytur mundurowych wyp acanych 
przez  Zak ad Emerytalno Rentowy MSWiA (ZER)  ma 
ok. 130 tys. osób. To oprócz policjantów funkcjona-
riusze Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego (ABW), 
Agencji Wywiadu, S by Kontrwywiadu Wojskowe-
go, S by Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego (CBA), Stra y Granicznej, Biura 
Ochrony Rz du, UOP i S by Wi ziennej.  

rednia emerytura policyjna przyznawana w ostat-
nich latach to ok. 3 tys. z  brutto.  
Emerytura policyjna przys uguje po 15 latach s -
by. Jej wysoko  zale y od ostatniej pensji, ale licz  
si  te  dodatki i nagrody roczne. A wi c:  

emerytura po 15 latach s by to 40 proc. 
ostatniej pensji;  
 za ka dy dodatkowy rok s by wiadczenie 
ro nie o 2,6 proc. ostatniej pensji.  
Je li policjant pracowa  przed wst pieniem do 

by w cywilu, 
do emerytury doliczane s  te  lata pracy w 
cywilu (przed s ). Ile? Za ka dy dodatkowy 
rok 2,6 proc. ostatniej pensji. Maksymalnie 
mo na jednak z takim wska nikiem zaliczy  
trzy lata. Za ka dy nast pny mamy ju  tylko 
1,3 proc. 

Jeszcze mniej bo tylko 0,7 proc. dostaniemy za okres 
niesk adkowy w cywilu. 
Uwaga! Ci, którzy wst pili do s by po 1 stycznia 
1999  r.,  z  MSWiA  dostan  emerytur  tylko  za  czas  

by. Za okresy pracy przed jej podj ciem (poza 
bami mundurowymi) to ZUS (a nie MSWiA) wy-

aci wiadczenie.  
Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc. 
ostatniej pensji. Aby j  dosta , trzeba przepracowa  
28,5 roku.  
Policjanci mog  pracowa  na emeryturze, ale s  tu 
limity: 

je li dorobi  do 70 proc. redniej pensji, nie 
strac  z emerytury ani z otówki;  
* je eli przekrocz  70 proc. redniej pensji, 
wiadczenie b dzie zmniejszone. O tyle, o ile 

przekroczyli okre lony limit, jednak nie wi cej 
ni  o 25 proc. emerytury; 
* ci, którzy przekrocz  limit 130 proc. redniej 
pensji, dostan wiadczenie mniejsze o 25 %. 

 
 

W ci gu kilku dni projekt przewiduj cy waloryzacj  
kwotow  emerytur i rent wy  do konsultacji spo-
ecznych  mówi nam minister pracy W adys aw Kosi-
niak Kamysz. Zmian  zasad waloryzacji dla ponad 9 
min emerytów i rencistów zapowiedzia  w expose pre-
mier. Teraz obowi zuje podwy ka procentowa  eme-
rytura ro nie wszystkim o ustalony procent. W rezul-
tacie najbiedniejsi dostaj  podwy  w wysoko ci 30 

, a najbogatsi  nawet 200 z . Premier uzna , e na 
obecnej waloryzacji tra-c  najubo si. Dlatego chce 
zamieni  waloryzacj  z procentowej na kwotow . A 
wi c wszyscy dostaliby podwy  w takiej samej wy-
soko ci. 
Naszym zamiarem jest, co podkre la  pan premier, 
zrównowa  i sp aszczy  dysproporcje mi dzy naj-
lepiej uposa onymi emerytami a tymi, którzy maj  
ni sze wiadczenia. To w duchu sprawiedliwo ci spo-
ecznej jest bardzo istotne mówi nam minister pracy. 
Minister chce, by jak najszybciej projekt waloryzacji 
kwotowej przeszed  proces legislacyjny. Dlaczego si  
pieszy? Zmiana waloryzacji ma na-st pi  ju  w mar-

cu. Ma obowi zywa  prawdopodobnie przez cztery 
lata. 
Ile po zmianie zasad waloryzacji dosta by wi cej ka -
dy emeryt i rencista? Ok. 78 z . Zyskaliby wi c ci, 
którzy dzi  maj  najni sze wiadczenia (do marca 
2012 r. to 728,18 z ), oraz wszyscy ci, którzy dostaj  
mniej ni 1620 z  brutto. Strac  ci, którzy maj  wi cej 
ni  1620z  brutto. Najwi cej ci, którzy dostaj  56 tys. 

 emerytury. 
Identyczn  zmian  z waloryzacji procentowej na kwo-
tow  Donald Tusk proponowa  ju  w 2010 r. 
Eksperci od rynku pracy zarzucili mu wówczas, e 
mo e to by  niezgodne z konstytucj .  W nowym sys-
temie wysoko  emerytury uzale niona jest od na-
szych sk adek, a wi c im wi cej odk adamy, pracuje-
my, tym mamy wi ksz  emerytur . Waloryzacja kwo-
towa by aby wi c  niezrozumia a.  Dlaczego? Bo kto ,  
kto mniej pracowa , mniej od , dosta by tak  sa-

 podwy  jak ten, kto d ej pracowa  t u-
maczyli. 
Ostatecznie premier w grudniu 2010 r. ze zmian wa-
loryzacji z procentowej na kwotow  si  wycofa . Dzi  
wraca do wcze niejszych propozycji. A pracodawcy 
nie wykluczaj , e obecnie nowe zasady mog  zosta  
uznane za zgodne z prawem. 
Trybuna  Konstytucyjny mo e uzna , e jeste my 
jako pa stwo w sytuacji  „po aru”  i  e  zmiana zasad 
na cztery lata jest uzasadniona mówi Jeremi Morda-
sewicz z PKPP Lewiatan. 
Opinie o konstytucyjno ci s  podzielone. Dlatego 
dobrym etapem s  konsultacje spo eczne. Tam na 
pewno  odb dzie  si  na  ten  temat  dyskusja  dodaje  

adys aw Kosiniak Kamysz. 
Waloryzacja obejmie emerytów, rencistów, osoby na 
wiadczeniach przedemerytalnych, którzy co mie-

si c dostaj wiadczenia z ZUS (np. górnicy, piel -
gniarki, nauczyciele), KRUS (rolnicy), Zak adu Eme-
rytalno Rentowego MSWiA (emerytowani funkcjona-
riusze policji, ABW, CBA, BOR, stra acy), Wojskowe-
go Biura Emerytalnego MON (emerytowani nierze) 
i Biura Emerytalnego S by Wi ziennej (pracownicy 
wi zien-nictwa). 
Oba teksty w „Gazecie Wyborczej” z dn. 29.11. i 9.12.2011 r s  

autorstwa: Leszka Kostrzewskiego i Piotra Mi czy skiego 

Czy to ju  koniec  
przywilejów emerytalnych? 

Emeryci dostan  po równo? 
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Olszty ski Biuletyn Informacyjny 
Wydawnictwo Zarz du Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie. 

Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz , 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: https://zwseirpolsztyn.fora.pl/ 
Email: 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,  
10542 Olsztyn, ul. D browszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w ka rod  w godz. 10.0012.00 

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 
10542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,  
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj  pe nomocnika ZW ds. poradnictwa-

informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom s b spe-
cjalnych. 

Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI. 

Co w numerze? 
- Przede wszystkim yczenia wi teczne, wszak to 
ju  ostatni numer „OBI” wydany w roku 2011. ycze-
nia serdeczne, chocia  pe ne obaw o przysz , gdy  
7,2  mld.  z otych  zaplanowane  w  bud ecie  MSW  na  
emerytury mundurowe sugeruj  wielko  zwolnie  w 
Policji. 
- Reporta  z  uhonorowania  dzia aczy  SEiRP  z  ZW  
Olsztyn kol.: Lucjana Ko odziejczyka i Aleksandra 
Koz owicza wpisem do Ksi gi Honorowej SEiRP. 
- Str. 4 i 5. Spojrzenie na swoje minione chwile 
przez znanego ju  Pa stwu Bohdana Makowskiego z 
Gi ycka. 
- Na str. 6 i 7 publikujemy, za zgod  autora Wies a-
wa Poczma skiego, „List otwarty” do pos anki Anny 
El biety Sobeckiej. 
- Str. 8. Prezentacja dzia alno ci Ko a SEiRP przy 
WSPol w Szczytnie i udzia  cz onków Zarz du Ko a w 

uroczysto ciach inauguracji roku akademickiego 
uczelni z udzia em prezydenta RP Bronis awa Komo-
rowskiego. 
- Str. 9. Przedruk dwóch tekstów z „Gazety Wybor-
czej” traktuj cych o przymiarkach do reformy ustawy 
emerytalnej „mundurówki” i planowanej, kwotowej, 
rewaloryzacji emerytur policyjnych za 2011 r. 

Do spotkania w Nowym Roku. 


