
 

 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

 
 

 

Kowalewicz 
- o konwencji Polski Pół-

nocnej w Bydgoszczy, 

Makowski  
- o problemach  

 Przedzjazdowych 

Czarnecki 
- o „zaproszeniach” na  

    Zjazd 

Orkisz 
- o wizerunku 
- o zapachu/smrodku  

   wyborów, 

Żach 
- o urodzinach w Kole 

- o pobycie  

  w Karkonoszach. 

Szyszko 
- o konwekcji Polski Cen-
tralnej w Warszawie 

Fiedorowicz 
- o powitaniu jesieni w 
Lidzbarku Warm. 

Marmura 
- o „socjalnej” naradzie  
 FSSM w Łodzi. 

Bartula 
- o konwencjach SEiRP  

 (wszystkich) 

Brzeziński 
- o wojnie (II Światowej)  

 i Dniu Weterana. 

Otłowski 
- o politykach rymami 

 

 

 
Razem, wspólnie, ku wyborom! 
Wespół, ramię przy ramieniu, 
Solidarnie, ręka w rękę! 
Animozje przegnać precz 
To nasz SEiRP! Wspólna rzecz! 
      JKK 



 

 

Felieton JKK 

P rzyznam, że inwokacja o 
przyjaźni i współpracy, w 

tzw. świetle zawartości mie-
sięcznika ma trochę dziwaczny i 
nie przystający do rzeczywisto-
ści wydźwięk. Nie tracę mimo to 
nadziei, której odrobina pozo-
stała, że koledzy z pierwszej 
strony, z których tylko jeden 
wróci z tarczą ze Zjazdu, znajdą 
w sobie tyle empatii i dobrej 
woli współpracy, która tak po-
trzebna jest naszemu Stowarzy-
szeniu. 

A  zaczęło się tak niewinnie 
od ustanowienia czterech 

konwencji przedzjazdowych, 
które ów Walny Zjazd Krajowy, 
VII z kolei zaopatrzyć miały w 
materiały do obrad, projekty 
planów na następną kadencję i 
wybrać nowe władze. 

Z apewne wszystko przebie-
głoby w zaplanowanym ryt-

mie proceduralnym, gdyby nie 
demokratyczne i statutowe 
zgłoszenie się drugiego kandy-
data na funkcję prezesa Zarzą-
du Głównego. 

I  raptem wszystko się zaczęło 
rozprzęgać i zbaczać na inny 

tor. Kolejne konwencje stały się 
swoistymi „prawyborami” na 
obradach których wysłuchiwało 
się zamierzeń i planów kandy-
datów, zadawano im mniej czy 
bardziej uszczypliwe „pytania”. 
Merytorycznego przygotowania 
się do obrad zjazdowych nie 
porzucono oczywiście, ale pro-
wadzone było jakby w tle ście-
rania się kandydatów. 

Z  konwencji na konwencję 
temperatura dyskusji o pre-

dyspozycjach obu kandydatów, 
lub ich braku rosła niebezpiecz-
nie doprowadzając (w Bydgosz-
czy) do całkiem niepotrzebnego 
stwierdzenia o „niemożliwości 
współpracy”. 

Z  konwencji na konwencję 
przechodzono do coraz bar-

dziej osobistych pytań i wyrzu-
tów, sięgając do historii i perso-
nalnych „zasług” (lub ich bra-
ku) dla SEiRP. 
Ożywiła się sieć, w której zaczę-
ły krążyć różne mniej czy bar-
dziej wiarygodne i niesprawdzo-

ne informacje tyczące tak jed-
nego jak i drugiego kandydata. 
Co tylko jeszcze bardziej rozgo-
rączkowało dyskutantów. Trze-
ba przyznać, że te „różne” infor-
macje jakie rozpowszechniano 
nie były anonimowymi, autor 
każdej z nich był podpisany. 

L eszek Orkisz, w obszernym 
tekście o wizerunku SEiRP 

(str. 10), wspomniał genezę i 
źródło polaryzacji Środowiska 
wg „rodzaju służb”, jaką zapo-
czątkował na VI Zjeździe śp, 
były prezes ZW Katowice. Wyra-
ził jednocześnie obawę: Czy 
„nowy” powód podziałów i spory 
związane w wyborem prezesa 
SEiRP ujemnie nie zostaną ode-
brane przez innych, przez spo-
łeczność nie tylko mundurową? 
Obawiam się Leszku, że to już 
się stało! Tamten podział „wg 
służb” doprowadził do animozji, 
nie przekładających się jednak 
na rzeczywistość, powiedzmy: 

„na połowę”. Obecny stan rze-
czy (wymuszający poparcie jed-
nego, czy drugiego kandydata) 
jest groźniejszym gdyż tworzy 
nowe podziały, w poprzek, 
„poprzedniego” ,  tworząc 
„kolejne” niesympatyzujące ze 
sobą grupy. 

M ając świadomość tego, że 
kandydaci do funkcji pre-

zesa, po czterokrotnym kon-
wencyjnym starciu, może nie 
stali się wrogami na śmierć i 
życie, ale przyjaźnią wzajemną 
do siebie nie pałają i trudno im 
będzie razem działać. Sądzę 
jednak że są na tyle światłymi, 
nie małostkowymi ludźmi, na 
tyle dobro naszego środowiska 
im leży na sercu, że przełamią, 
spowodowaną gorączką wybor-
czą, niechęć, że będziemy jesz-
cze świadkami takich obraz-
ków, jak na pierwszej stronie 
tego wydania OBI. 
Czego Wszystkim Państwu i 
sobie osobiście życzę. 

Jerzy K. Kowalewicz 
 

PS  Pozostaje otwartym py-
tanie: Kogo poprzeć? Na 

kogo oddać głos? Redakcja OBI 
niczego i nikomu nic nie suge-
ruje i za nikim się nie opowia-
da, a publikowane teksty są 
wyłącznie opiniami, osób, które 
się pod nimi podpisały. 
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Od Redakcji J ak Państwo zauważyli OBI z 

numeru na numer rośnie w 

siłę, czyli „grubieje”. Aktualne, 

„przedzjazdowe”, wydanie przyty-

ło do do 30 stron!, a jeszcze spo-

ro tekstów zostało do publikacji 

w następnym OBI Zwróćcie też 

Państwo uwagę, że teksty redak-

cyjne są w znaczącej mniejszości 

do materiałów nadesłanych od 

stałych korespondentów, jak i 

kolegów pragnących zabrać głos 

w interesujących ich kwestiach, 

niejednokrotnie polemicznych.  

I po to jest właśnie OBI! Na jego 

łamach publikujemy teksty i 

opinie wszystkich, którzy się pod 

nimi podpisują - jak już wcze-

śniej napisałem. 

Z nakomita ilość publikacji 

dociera do redakcji drogą 

elektroniczną, sformatowanych 

przez piszącego w trakcie edycji.  

W związku z tym mam do Pań-

stwa prośbę, by przy edycji 

(„pisaniu” na PC-cie stosować 

pewne zasady, które znakomicie  

ułatwią „wklejenie” ich na strony 

OBI, bez poważniejszych inter-

wencji korekty. 

Oto kilka reguł stosowanych przy 

edycji: 
 

 Wyrazy w zdaniu, jak i zdania 

„od siebie” oddziela się 

„pojedynczą” spacją, 

 Przed znakami interpunkcyj-

nymi: kropka, dwukropek, 

średnik, przecinek, znak zapy-

tania i wykrzyknik) spacja nie 

występuje, a umieszcza się ją 

po tych znakach. 

 Na końcu akapity, czy całego 

już tekstu, po kropce, lub in-

nym znaku interpunkcyjnym 

nie należy „dokładać” już spa-

cji. 

 „cudzysłów”, jak i (nawias) 

przylegają - bez spacji - do 

wyróżnionego wyrazu (w ten 

sposób), czy dłuższego tekstu. 

Podobnie rzecz się ma z apo-

strofem’, czy znakiem % 

(procent). 

 Litery w skrótach, także 

SEiRP pisane są bez rozdziela-

nia ich spacją. 
 

Jeśli Państwo byście chcieli w 

trakcie „pisania” zastosować te 

kilka zasad, znakomicie ułatwiło-

by to Redakcji publikację Wa-

szych tekstów. Tekstów, które 

zawsze celnie opisują rzeczywi-

stość, a na które Czytelnicy ocze-

kują niecierpliwie z końcem każ-

dego miesiąca, już ponad 4 lata. 

 

Jerzy K. Kowalewicz 
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U góry: Prezydium Konwencji Bydgoskiej. Niżej: Delegacja Zarządu Głównego SEiRP i 
delegaci na Zjazd z Olsztyna. 
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Na foto od góry: Koledzy: Roman Skrzeszew-
ski prowadzący obrady Konwencji, Zdzisław 
Czarnecki i Henryk Borowiński prezentują-
cy swoje wizje na działalność SEiRP i Lucjan 
Kołodziejczyk prezentujący stanowisko ZW 
SEiRP w Olsztynie w kilku szczególnie in-
tersujących wszystkich członków Naszego 
Stowarzyszenia kwestiach.  

P rogramy kolegów kandydujących do funkcji 
prezesa ZG przedstawialiśmy już po części 

we wcześniejszych wydaniach OBI.  

S tanowisko zaprezentowane przez delegata z 
Olsztyna, Prezesa honorowego ZW SEiRP, 

kol. Lucjana Kołodziejczyka zawiera się w pełni 
w sformułowaniu: obniżka kosztów działalności 
ponoszonych przez Koła Terenowe SEiRP. 
Jakie „produkty” Koła otrzymują od ZG, za któ-
re są obciążane, za które muszą płacić (Koła 
lub Zarządy Wojewódzkie) ze składek człon-
kowskich, których wysokość ostatnio podnie-
siono? 

 Biuletyn Informacyjny 

 Legitymacje członkowskie 

 Znaczki Stowarzyszenia 

 Zaświadczenie na ulgowe przejazdy PKP 

 Dyplomy uznania 

 Odznaczenia 

 Zwrot za delegacje. 

To nie są małe kwoty i z całą pewnością Koła 
nie byłoby stać na żadną działalność integra-
cyjną gdyby, tak jak w Olsztyńskiem, znaczną 
część (oprócz odznaczeń i delegacji służbowych) 
nie pokrywał Zarząd Wojewódzki. 
Najbardziej „drogie” są odznaczenia. 
„Podwyżka” ich cen, która miała na celu przy-
hamowanie rozdawnictwa idącego w setki, czy 
może nawet w tysiące egzemplarzy rocznie w 
całym SEiRP, nie przyniosła spodziewanych 
rezultatów. 
Członkowie SEiRP to ludzie starsi o długim 
stażu i odznaczanie ich nie jest żadną fanabe-

rią, ale najzwyklejszą przyzwoitością szanującą 
ich wkład pracy w naszą działalność. We 
wszystkim jednak należy zachować umiar. 
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…A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z 
sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę 
pojednania ( 2 Kor 5.18). A Ciebie co wzięło ? - 
zapytał się mnie mój osobisty cenzor, żoną zwa-
na. Osobiście muszę się przyznać, że jako ten do 
końca nie sprecyzowany agnostyk uważam, że 
aby dotrzeć do większego gremium społecznego 
należy posługiwać się ich językiem, ich najpro-
ściej mówiąc programem ideologicznym. A nie-
wątpliwie w momencie kiedy to różne statystyki 
podają, że katolików jest około 94 % polskiego 
społeczności takim standartowym programem 
winna Biblia. Ale nie o to mi chodziło. Ja po pro-
stu zadaję sobie pytanie kiedy to w momencie 
szumnie obchodzonej 25 -tej rocznicy „obalenia 
Komunizmu” słyszymy o wszelkiej maści sukce-
sach polityków z pierwszych strony gazet i in-
nych mediów jednak o pojednaniu polsko – pol-
skim nie mogę odnaleźć żadnego słowa. Ba na-
wet nasza, obecnie już oficjalna władza Kościół 
Rzymsko - Katolickiego nie może przemóc się 

aby apelować o pojednanie - pokusić się gestem 
wybaczenia. 

W  takiej małej mieścinie Radzieje na pogra-
niczu powiatów kętrzyńskiego i węgorzew-

skiego duchowny podczas kazania zwrócił się do 
wiernych : módlmy się za naszych biskupów .. 
aby dobrze rządzili Krajem. W tym stanie rzeczy 
zrozumiałym jest, że o jakimkolwiek pojednaniu 
Polaka z Polakiem nie może mieć miejsca. Prze-
cież my Polacy wychowani w kulcie beznadziej-
nych i tragicznych aktów patriotycznych mamy 
skrzywiony pogląd na temat życia w normalno-
ści. Aktualnej opcji polityczne mającej poparcie 
„czarnej władzy” wcale nie zależy na spokoju , 
stagnacji, życia w tej oczekiwanej normalności. 
Proszę przyjrzeć się na poczynania polityków w 
okresie tak wychwalonego 25cio lecia. Czy zna-
lazł się jeden namacalny dowód, aby czyniono 
coś konkretnego, aby jak to kiedyś mówiono 

Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatnie. Za to 
można doszukać się bardzo dużo przykładów 
stanowiących zaczątek konfliktów, waśni poli-
tycznych i światopoglądowych, tworzenia podzia-
łów w społeczeństwie. Nikt mnie nie przekona, 
że w konfliktach o krzyże, a nawet o krzyż przed 
Belwederem, „czarna władza” w interesie naro-
dowym nie mogła by zająć radykalnego stanowi-
ska, aby nie doprowadzać do waśni. Nie bez zna-
czenia jest fakt ośmieszania naszego Kraju na 
forum światowym. Paradoksem wprost jest, że z 
powodu konfliktów o kawałek drewna potrafiono 
tak skonfliktować społeczeństwo żyjące jakoby w 
kraju, w którym jest tolerancja i poszanowanie 
religijne.  

 Ci obecni decydenci, znający się, ich zdaniem, 
na wszystkim, zapominają o tym, ze polityka jest 
jednak taką dziedziną, w której kierunek drogi 
jest rzeczą najważniejszą. Ważniejsze jest zawsze 
w polityce to „gdzie idziemy”, niż to gdzie się w 
danej chwili znajdujemy. To gdzie jesteśmy 
obecnie lub to co było za nami pozostawmy hi-
storykom. A nie jak to w naszej kochanej Polsce 
się dzieje historią zajmują się politycy . Totalna 
bzdura. Wydaje mi się że najlepszym hołdem dla 
polskiej historii była by właśnie prawda, bez 
politycznych ubarwień na koniunkturalne po-
trzeby obecnej władzy. 
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Takie tam drobne refleksje  
przed Krajowym Zjazdem Stowarzyszenia.  

A może politycy powinni posiłkować się opinia wyda-

waną przez środowisko z „ogródka piwnego”, być 

może wtedy ich działania będą bardziej trzeźwe ?! 

Zamiana ugrupowania, zmiana partii, to wszystko 

aby nadal utrzymać się przy korycie. Rekordzista 

Ryszard C. (eurodeputowany) tak na prawdę chyba 

sam nie wie do ilu partii przynależał ?   

Bywa niekiedy tak, że w gonitwie podczas kampanii 

wyborczej ujawniają się „czarne konie” . 



 

 

J akoś ten wstęp być może za dużo rozwinąłem, 
lecz nie sposób mówić o nas bez naszego za-

mocowania w codziennej rzeczywistości. To wła-
śnie od naszych nowo wybranych władz zależy 
jaki wizerunek będzie nam przypisany. Jak bę-
dziemy my, emeryci policyjni spostrzegani dziś, 
a głownie w przyszłości. W dalszym ciągu zadaję 
sobie pytania na które nie mogę, a w sumie nie 
możemy znaleźć, odpowiedzi: Jakie stanowisko 
winniśmy zajmować w kontekście przypisywania 
nam wszelkiego zła z minionych lat. W dysku-
sjach w gronie Koleżanek i Kolegów, tu na do-
łach naszej społeczności, w dużym stopniu pa-
nuje opinia aby godnie dochodzić swoich praw. 
Godnie bronić dobrego imienia naszej służby, tej 
z przeszłości i tej doby obecnej. To właśnie był 
jeden z moich apeli na Konferencji Wojewódzkiej 
w Olsztynie, 
Drugim jak mi się wydaje elementem , a po czę-
ści powiązany z pierwszym jest dokumentowanie 
naszej przeszłość zgodnie ze stanem faktycznym. 
Pozostawiajmy dowody naszego jestestwa jako 
kontrargumenty wszelkiej maści uogólnień i 
przekrętów politycznych. To właśnie na barki 
Zarządów Kół terenowych spada ten obowiązek. 
Oni winni być animatorami takich poczynań. 

Oczywiście wskazana była by pomoc Zarządów: 
wojewódzkiego i głównego Stowarzyszenia w po-
staci różnych form inspirujących: konkursów, 
wydawnictw, publikacji na szczeblu np. OBI lub 
Biuletynu Informacyjnego itp. 

P okazywani w mundurach, jako emeryci z 
pewnością bylibyśmy inaczej odbierani. Byli-

byśmy po prostu zauważani. A o to nam chodzi. 
My się tych mundurów nie wstydzimy. Służąc w 
nich poświęciliśmy dla Kraju swoje młode lata. Z 
pewnością ten wycinek naszego życia wielu na-
pawa dumą. Oczywiście znajda się malkontenci i 
„narzekacze” dla których zawsze będziemy tymi 
wrednymi glinami. No cóż, nie zawsze wszyst-
kich można zadowolić. I tylko tyle i aż tyle.  
 
Kolejnym elementem mającym wpływ na dalszą 
aktywizację naszych Koleżanek i Kolegów jest 
prozaiczna wydawać by się mogła kwestia do-

prowadzenia do końca tematu awansów w stanie 
spoczynku. Tu nie chodzi o żadne gratyfikacje 
finansowe. Chodzi o to, aby nawet we własnym 
gronie, mieć pretekst do spotkania się. Powspo-
minania, podbudowania na duchu, obudzenia z 
tego kanapowo - fotelowo – telewizyjnego mara-
zmu. Może tym sposobem uda się wyciągnąć ich 
z domów.  
Oczywiście te problemy z brakiem aktywności 
naszych członków wynikają również z kwestii 
finansowej. Jeszcze kilka lat temu była możli-
wość organizowania tzw. imprez integracyjnych. 
Na osobę przypadało bodajże 20-30 zł, a resztę 
dokładano się na zasadzie zrzuty do kapelusza. 
Niby nic wielkiego, ale jak wspominamy tamte 
lata to imprezy typu: wyjazdy na grzybobranie, 
obchody Dnia Kobiet, spotkania koszykowe itp. 
były na porządku dziennym. Dziś … szkoda 
słów. Jako dysponent funduszu socjalnego Ko-
mendant Wojewódzki wydał Zarządzenie, które 
praktycznie wyklucza tego typu imprezy. Zarzą-
dzenie było wydane bodajże w 2008 roku. Czy 
nie warto pokusić się o podjęcie działań zmienia-
jących ten niekorzystny stan rzeczy, w interesie 
naszych członków.  
W zasadzie tematy te poruszałem na posiedze-

niu Zarządu Wojewódzkiego w dniu 03 września 
2014 roku, lecz wydaje mi się, że upublicznienie 
ich, a w sumie przekazanie do wiadomości sza-
nownych czytelników spowoduje przesłanie sy-
gnałów o potrzebach oddolnych. Jak już kiedyś 
mówiłem nie wolno zapędzić się nam w pętle 
Perkinsona. Zarządy będą funkcjonować same w 
sobie, a główna istota naszego związku ich sze-
regowi członkowie mogą być zapomniani. Do 
tego nikt z nas nie może dopuścić.  
Obecnie rozpoczęła się kampania związana ze 
Zjazdem Krajowym Stowarzyszenia. Naturalną 
sprawą jest wybór nowych władz. Nie będę wni-
kał w istotę personalnych kampanii członków 
Zarządu Głównego, tych obecnych i tych ewen-
tualnie przyszłych, bowiem te tematy wynikną 
podczas Zjazdu. Pozwolę sobie jedynie zasugero-
wać pewna kwestię. Tak się w naszej polskości 
narobiło, że my Polacy nie znosimy właściwych 
ludzi na właściwych miejscach. My nie lubimy 
Naczelników, Prezesów, wodzów, a zwłaszcza 
ludzi inteligentnych przewyższających swoim 
intelektem pozostałych. W konsekwencji na 
funkcje Prezesów (kierownicze) stowarzyszeń , 
stronnic wybierani są ludzie, którzy w początko-
wym okresie wykazują aktywność, zapał, z bra-
ku rozglądania się na boku w konsekwencji sa-
mi szykują swoją zagładę. Konkurencja i chęć 
zaistnienia innych powoduje, że osoba tak nara-
żona jest na działania wewnętrzne i zewnętrzne. 
Przy czym pamiętać należy, że działania ze-
wnętrzne nawet te najbardziej pozytywne nie 
zawsze gwarantują pozytywne skutki w polityce 
wewnętrznej. Tak jest właśnie polityka do której 
przymuszeni są wszyscy piastujący funkcje od 
Prezesa Zarządu Głównego poczynając, a na 
skarbniku Koła kończąc. Oczywiście taki system 
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funkcjonuje w drugą stronę. To nasze wewnętrz-
ne działanie, ustalenie należytych kierunków 
programowych ma istotny wpływ na nasz ze-
wnętrzny wizerunek. To właśnie na konferencji , 
poza wyborem nowych Władz, winien być usta-
lony program naszego stowarzyszenia na przy-
szłość, gdzie wiodącym elementem winien być w 
interesie naszych członków z zachowaniem ta-
kich wartości jak: godność, szacunek, toleran-
cja, swoboda światopoglądowa. Pamiętać należy 
przy tym , że niekiedy dla własnego komfortu 
psychicznego najlepiej jest nie zadawać się z 
głupcami. To my powinniśmy wybierać naszych 
adwersarzy, naszych sympatyków i przyjaciół. 
Stąd też stanowisko Zarządu Głównego o nie 
wiązaniu się z żadną opcją (partią) polityczną 
jest raczej nie korzystne z punktu widzenia inte-
resów naszego Stowarzyszenia. Póki co, to tylko 
na jedną Partię polityczną w naszym Parlamen-
cie możemy liczyć i czy w tym przypadku zacho-
wują odrobinę wdzięczności nie powinniśmy za-
manifestować naszego poparcia temu ugrupowa-

niu ??!!.  

K ończąc dzisiejsze spotkanie z Szanownymi 
Czytelnikami zwracam się z uprzejmą prośbą 

(apel to takie to taki odrobinę przestarzały zwrot) 
aby dostarczali do Zarządów Kół swoje doku-
menty, swoje zdjęcia, spisane wspomnienia z 
czasów służby i nie tylko. Bowiem nasza aktyw-
ność, już emerytów, też jest zauważalna. My po 
prostu istniejemy i czy to się podoba czy nie pia-
stujemy różne funkcje społeczne, samorządowe. 
Doceniani jesteśmy jako fachowcy. O tym też 
warto pisać i odnotowywać tego typu fakty. Czas 
szybko mija, pamięć ludzka jest w jakiś stopniu 
ułomna i jak nas uczono w trakcie pracy docho-
dzeniowej nawet niepoprawnie napisana notatka 
ma większa wartość niż fakty utrwalone jedynie 
w pamięci. Dobrze się dziej, że już kilka Zarzą-
dów kół ma do dyspozycji komputery z możliwo-
ścią skanowania i tam też Wasze dokumenty 
mogą być utrwalone ku pamięci naszej wspólnej 
służby dla Kraju. 

Bohdan Makowski s. Władysława 
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Szanowni Koledzy !!! 
Członkowie ZG Stowarzyszenia! 
 W dniu wczorajszym (25.09.2014 r. - przyp. JKK) odebrałem swoje "zaproszenie" na VII Krajowy 
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia. 
Jednocześnie zostałem poinformowany, że nie przewiduje się udziału w Krajowym Zjeździe Dele-
gatów dwóch z trzech osób (Szczepańska i Bartula), które przedstawiałem na konwencjach przed-
zjazdowych jako potencjalnych kandydatów do pracy w Prezydium ZG w przypadku mojego wybo-
ru na funkcję Prezesa ZG. 
Na konwencjach przedzjazdowych informowałem delegatów, że dla sprawnego kierowania Stowa-
rzyszeniem moim zdaniem wskazanym jest aby "trzon" organizacyjny (cztery osoby) stanowili 
członkowie Stowarzyszenia zamieszkujący w Warszawie. Ponadto wskazałem swoich kandydatów: 
- Zdzisław Pietryka - wykształcenie wyższe - politolog. Aktualnie pełni funkcję I-szego Wicepreze-
sa (chciałbym aby pozostał na tej funkcji) - jako członek władz ustępujących weźmie udział w 
Zjeździe, 
- Joanna Szczepańska - członek Koła nr 7 w Warszawie (prowadzi Biuro Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych) wykształcenie wyższe - oprócz znajomości pracy kancelaryjno-biurowej jest 
licencjonowanym audytorem oraz sprawnym kreatorem działalności sportowo-wypoczynkowej - 
kandydatka do funkcji Sekretarza ZG. 
- Zdzisław Bartula - członek Koła nr 36 w Warszawie (b. Sekretarz ZG SEiRP i b. Kierownik Biura 
ZG) z wykształcenia ekonomista. Doświadczenie w pracy jako Główny Ekonomista i Główny Księ-
gowy. Posiada organizacyjne doświadczenie jako skarbnik. - kandydat do funkcji Skarbnika ZG. 
 Przypominam, że zwróciłem się do Prezesów Zarządów Wojewódzkich w Krakowie, Bydgoszczy i 
Warszawie z prośba o umożliwienie udziału w konwencjach wyżej wymienionych. Informując jed-
nocześnie, że są moimi kandydatami do pracy w Prezydium ZG w przypadku wyboru mnie na 
Prezesa ZG. O tym wszystkim był poinformowany Prezes Henryk Borowiński i to zaakceptował. 
Dlatego niezrozumiałym jest dla mnie brak pozytywnej decyzji o zaproszeniu kol.kol. Szczepań-
skiej i Bartuli na VII Krajowy Zjazd Delegatów. 
Dla mnie słowa są droższe niż pieniądze. Wydawało mi się, że jak przekazujemy sobie ustne infor-
macje bez zbędnej papirologii to słowa dotrzymujemy. 
Jeżeli "jedyną" przeszkodą w wystosowaniu zaproszenia dla Joanny Szczepańskiej i Zdzisława 
Bartuli jest brak "formalnej" prośby z mojej strony to w tej formie (e-mailem - przesłanym także 
do Redakcji OBI—przyp. JKK) ją składam. 
 Szanowni Członkowie ZG SEiRP,  
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na udział w VII Krajowym Zjeździe Delegatów kol. 
Joanny Szczepańskiej i kol. Zdzisława Bartuli, którzy zgodnie z paragrafem 25 ust. 3 pkt 2 
Statutu Stowarzyszenia wezmą udział w Zjeździe "z głosem doradczym i biernym prawem 
wyborczym - jako osoby zaproszone na Zjazd spośród członków Stowarzyszenia". 
 

Zdzislaw Czarnecki Honorowy Prezes ZG tel. 795-891-800 
 



 

 

CZY WIZERUNEK? 
Lepiej późno (niż wcale!!!!) ale z uwagą, po ponad 
roku, zapoznałem się z przemyśleniami ‘’w tym 
temacie‘’ - jak mawia (a za nim małpują inni) 
gdański klasyk prezydentury - Janka Papisa i 
byłego sekretarza ZG Zdzisława Bartuli oraz z 
zaleceniami kol. Prezesa Borowińskiego. 
Znany polski (nie żyjący już) filozof prof. Wł. T. 
siadając z kolegami nawet do wódeczki zwykł 
mawiać „uzgodnijmy koledzy pojęcia abyśmy 
nawet po trzeciej setce mówili wszyscy o tym 
samym.„ 

J uż z pobieżnej oceny podnoszonych proble-
mów – nie mówię o ich zasadności – wynika, 

że mówimy równocześnie o zbyt wielu sprawach 
na raz, abyśmy doszli do szybkiego zdiagnozo-
wania i konsensusu.  
Na pierwszy rzut oka widać, że w praktyce ru-
szyliśmy cały katalog zagadnień zaczynając od 
dokumentów programowych i prawnych, na ak-
tywności członków SEiRP - kończąc. 
Najszerzej ujął to były Sekretarz ZG – po 5 mie-
siącach swojego „żywota„ w Stowarzyszeniu nie 
zostawiając - w prostych, „żołnierskich‘’ w cha-
rakterze słowach - suchej nitki na całym spek-
trum działalności SEiRP. Przemyślenia te – agre-
sywne w treści, powierzchowne w swojej istocie - 
tylko bardzo fragmentarycznie wiążą się z tym co 
rozpoczął kol. Jan Papis – wizerunkiem! Publi-
kacja Jana Papisa stała się pretekstem do owego 
wystąpienia. 
Czym jest wizerunek ? 
Ano tym, jak nas widzą (wizerunek zewnętrzny) i 
jak my się sami widzimy (wizerunek wewnętrz-
ny).  

N ie ulega wątpliwości, że od samego wizerun-
ku musimy oddzielić jego stronę 

„techniczną„ czyli metody i środki wpływające na 
sam wizerunek ale go nie tworzące. Oddzielić, 
ale nie odrzucić!  
Dlaczego? - bo na środki „techniczne„ możemy 
mieć nawet 100 % wpływ, ale na skuteczność 
ich oddziaływania, już niekoniecznie - a czasami 
na pewno nie.  
Przykład – najprostszy - większość Komendan-
tów (nie wymieniając szczebli) odnosi się z tole-
rancją do działań Stowarzyszenia, część z sym-
patią, niejednokrotnie bardzo dużą. Jednak nie 
wszyscy. I co z tego, że Minister i Komendant 
Główny uznają za pożyteczne działalność SEiRP 
– czyli mamy u Nich pozytywny wizerunek – są 
jednak tacy, którzy patrzą na nas z nieufnością 
(niechęcia?). No to, jaki mamy wizerunek ze-
wnętrzny: w 100 % dobry, w 80, w 50? Itp., itd. . 
Zdaniem nielicznych malkontentów (staram się 
być nad miarę delikatny w określeniach) ten 
wizerunek byłby lepszy – ba, doskonały - gdyby 
zamiast czerwonych „ubeków„ w Stowarzyszeniu 
byli wyłącznie „różowi milicjanci”, a już najlepiej 
„biali (czyści) policjanci’’. Wtedy na pewno nie 
potrzeba by było żadnych ‘’Biuletynów’’, stron 
internetowych itp. „zabawek”, a bylibyśmy hołu-
bieni i kochani, jak nie przymierzając - Resorto-

we Związki Zawodowe. To z „miłości do Nich’’ 
zafundowano policjantom nowy porządek emery-
talny, rentowy, ograniczenia w systemie L – 4 o 
płacach nie wspominając.  
Na jednej ze stron ZW znalazłem taki zapis, cy-
tuję: .”My nie każdego komendanta wojewódz-
kiego policji uznajemy za naszego przełożone-
go”... Lepszego przykładu pomylenia pojęć zna-
leźć nie można. Czy o takim modelu współpracy 
z Komendantami mówi niezależność i samorząd-
ność Stowarzyszenia?. Takie poglądy najlepiej 
komentował Ś.P. Andrzej Waligórski (Zagłoba z 
audycji radiowej „60 min na godzinę”) - cytuję:” 
hłe, hłe, hłe„ - koniec cytatu. Zapisu ostatnio już 
nie widzę – nastąpiła zmiana Prezesa ZW. 
To tacy „rewolucjoniści” nie szanując Uchwał 
Zjazdowych i ogólnej atmosfery w Stowarzysze-
niu wpływają na wizerunek (w obu postaciach). 
Możemy wydawać najlepsze Biuletyny, wyszkoli-
my najlepszych rzeczników, stworzymy najlepsze 
Komisje Medialne – Wizerunkowe, a Oni mogą – 
obym krakał nietrafnie – „rozbić” SEiRP od środ-
ka.  
Wizerunek wewnętrzny (nasz)  

T o całość wspólnych działań i przedsięwzięć 
gdzie dokonuje się oceny - kolokwialnie mó-

wiąc - zarówno od góry jak i od dołu. Członkowie 
struktur podstawowych oceniając nas - ZG – za 
skuteczność rozwiązywania zagadnień global-
nych. Nie jest to jednak 100% zasada. Dla wielu 
z nich to drobny (ale Jego) nie rozwiązany pro-
blem stanowi podstawę oceny wizerunkowej, aż 
po stwierdzenie – „oni nic nie robią„ - włącznie. 
Człowiek w rozpaczy lub bezsilności niejedno-
krotnie sięga po nadmierne (dla patrzącego z 
boku) środki i oceny. Zwraca się np. wprost do 
ZG SEiRP – pomijając ZW/ZO – ale czy to od 
razu oznacza, że ZW/ZO „nic nie robią„? Wnio-
sek byłego Sekretarza ZG, że tak może być, jest 
niewątpliwie nadmierny. Członek ma prawo do 
drogi bezpośredniej, a o zasadzie centralizmu 
demokratycznego musimy zapomnieć. 
Niejednokrotnie również członkowie SEiRP wy-
suwają zbyt daleko idące zarzuty mówiące o nie-
skuteczności działań ZG nie wiedząc lub nie ro-
zumiejąc, że w zasadzie, poza sygnalizacją spraw 
nie rozwiązanych (do Kierownictwa RSW i KGP) 
nasze środki interwencyjne się kończą – ale dla 
niektórych – „oni nic nie robią„. 
ZG czasami podejmował (koniec lat 90- tych) 
ryzyko wytworzenia dokumentów prawnych 
(zastępując zawodowych adwokatów) służących 
drodze sądowej. Co nas kilkukrotnie spotkało? - 
„za dużo wydali’’ - „to nic nie dało„ – „ narazili 
mnie na koszty„ itp. itd. 
To typowo ocena wizerunkowa - ale czy sprawie-
dliwa? A nawet jeżeli nie jest ona sprawiedliwa, 
czy to uzasadnia odstępowanie od dalszych na-
szych działań – chyba, a nawet na pewno nie!  
Czy to oznaczą, że w takich sytuacjach musimy 
posypywać głowy popiołem, a już co gorsza - 
biczować się? A ileż razy na posiedzeniach ZG 
nawet w sytuacjach oczywiście dla nas niemożli-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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wych do skutecznego załatwienia nieznaczna 
„grupka” usiłowała takowy klimat wytworzyć.  
Jak ZG może np. przymusić Szefa ZER- u do 
zmiany postawy, do udziału w naszych posiedze-
niach, do przychylności a nie do jawnej nie przy-
jaźni - ale zdaniem niektórych członków ZG „nic 
nie robi„. Który to Prezes ZG w przeszłości miał z 
ZER- em taki „sukces „, że „wstając z kolan” nie 
walnął głową w sufit . Takie przemyślenia można 
mnożyć – ale po co ?  
Z drugiej strony Zarząd Główny dokonując ocen 
struktur niższego stopnia (ZW/ZO) także musi 
podzielić te oceny na takie, które są typowo or-
ganizacyjnymi i na te wizerunkowe. 
Typowo organizacyjne to: sprawozdawczość, 
składki, liczba członków itp. itd. Na tym odcinku 
należy przeanalizować i usprawnić, może i ogra-
niczyć ilość obowiązujących - w szczególności w 
kołach – dokumentów.  
Nieporozumieniem jest natomiast wsadzanie 
spraw organizacyjnych i wizerunkowych do jed-
nego worka. Wymagają one odrębnego potrakto-
wania i ocen a jednym ze środków jakimi dyspo-
nuje ZG jest współpraca z Główna Komisją Re-
wizyjna. Podkreślam – współpraca.  

GKR to niezależny Statutowy Organ SEiRP i na-
wet jeżeli są tam sygnalizowane jakieś konflikty, 
to rozwiązać je może tylko sam ten organ lub 
Zjazd - choć należy przyznać, że jeżeli takie zda-
rzenia są i wychodzą na zewnątrz, to jakiś wpływ 
na wewnętrzny wizerunek mają.  
Mieliśmy do czynienia z o wiele bardziej nieprzy-
jemnymi wizerunkowo sprawami, jak choćby 
sprawy sądowe mające swój rodowód w ubiegłej 
kadencji wynikające z braku nadzoru i z nie-
przemyślanych decyzji kadrowych (z kolegą 
S.K.), które zostały uzewnętrznione przez część 
„kolegów” i najlepsze wizerunkowo działania nie 
potrafią ich negatywnego skutku do końca zneu-
tralizować. Delegaci na Zjazdy SEiRP mieli do 
czynienia z odpryskami tych spraw podczas ob-
rad a niektórzy na sali sądowej i na pewno nie 
były to najmilsze wspomnienia.  
Jedną z najgorszych sytuacji jest rozpowszech-
nianie w II- gim obiegu nie do końca prawdzi-
wych, nie do końca wyjaśnionych sytuacji i po-
dawanie ich do publicznej wiadomości. Typowa 
sprawa to oficjalnie złożona rezygnacja przez 
jednego z członków Prezydium ZG. Ani słowem 
na posiedzeniu ZG - ówże rezygnujący – nie za-
jąknął się wobec zebranych, że istnieją jakieś 
„ciemne” przyczyny rezygnacji (były pytania z 
sali – dlaczego) i w pewne sensie wymusił przyję-
cie tej rezygnacji. Dopiero potem pojawiły się 
jakieś„ oświadczenia, stanowiska, obrony” itp. 
itd. Czy tak nakazuje „kindersztuba” (???) i ucz-
ciwość stowarzyszeniowa. 
 A ileż takich „papierków” krążyło już wcześniej 
we wspominanej sprawie kolegi S.K.?  
Tak jakby tej jednej sprawy było za mało – nie-
liczni – ale znaczący koledzy członkowie tzw. 
„władz„ (byli lub aktualni ) nadal, posługując się 
drogą mailowa dokonują rozsiewu różnego typu 

często niesprawdzonych lub niepełnych informa-
cji i materiałów, naruszając zasady obiegu doku-
mentów, rozsyłając spam utrzymując stan na-
pięcia niczemu nie służący – chyba, że ich wła-
snym, ambicjonalnym celom. Jest to o tyle dziw-
ne, że mówią (nieoficjalnie) o sprawach, które 
winny być przez nich przedstawiane organom 
Stowarzyszenia w sposób jak najbardziej 
„urzędowy”, z racji pełnionych w SEiRP funkcji – 
ale czyżby uznali, że lepiej stosować metody spo-
pularyzowane przez pana Sławoja K??? Napraw-
dę nie mam najmniejszej chęci po raz kolejny 
włóczyć się po sądach. To taki właśnie niefor-
malny tryb zachowań się był przyczynkiem do 
wydania przez Prezesa ZG decyzji dot. zasad 
wychodzenie na zewnątrz z informacjami. Jest 
niestety grupka osób odporna na wiedzę a we-
wnętrzne prawo uważa za zbędne „ograniczenia„ 
bo dotyczy przysłowiowego Kalego, a jak Kali 
chcieć to Kali móc. 
Od paru lat (chyba ponad 8-śmiu) podawany 
jest w różnej formie inny, odgrzewany „kotlet„ 
czyli likwidacja Zarządów Okręgowych - funkcjo-
nuje łącznie 5. Zarządy Okręgowe przodują w 
statystykach przyjęć - (co na to odchudzająca 
się Warszawa???), stopniu „uczłonkowienia” śro-

dowiska, dyscyplinie budżetowej itp. itd. Jeden z 
byłych kol. Prezesów nie krył się nawet, że jest 
to Jego, Ambicjonalna, Osobista sprawa. Sza-
nowny Kolega ma, jak to się mówi „w nosie„ 
istotne wydarzenia – PRAWNE - jakim było roz-
strzygniecie na Zjeździe problematyki istnienia i 
funkcjonowania Zarządów Okręgowych. a o oko-
licznościach tej „propagandy” lepiej nie wspomi-
nać. Oficjalnie jednak - choćby na konwencji w 
Bydgoszczy - stwierdza, że jak coś jest postano-
wione to obowiązuje - (sic !!!!). 
Z uporem wartym lepszej sprawy. w różnych, 
pojedynczych głosach, poprzez próby wciągania 
do rozgrywki istotnych ciał doradczych Stowa-
rzyszenia sprawa ta nadal wracała. Nie bierze 
się pod uwagę faktów ścisłych powiazań regio-
nalnych utrwalonych w ponad 20- letniej historii 
Stowarzyszenia oraz tego, ze dominującą „siłą” 
tworząca kiedyś SEiRSW (obecne SEiRP) były 
małe środowiska lokalne, kiedy w (nie ujmując 
nic stolicy) Warszawie nawet nie myślano o ta-
kiej inicjatywie. Szczęśliwym zbiegiem okoliczno-
ści i inicjatorzy i Kierownictwo MSW i KGP po-
chodzili z tego samego regionu (Szczecin). Dzisiaj 
głosy o likwidacji pochodzą głównie nie z miejsc 
gdzie takie Zarządy istnieją ale z boku pomimo 
tego, że zainteresowane ZW (choćby Szczecin, 
Gdańsk, Gorzów) nie podnoszą takich kwestii, 
współpracują z Zarządami Okręgowymi ku obo-
pólnemu zadowoleniu i nie liczą ani nie chcą 
liczyć na to, żeby ktoś z boku rozwiązywał ich 
sprawy. Moi koledzy z ZO w rozmowach podkre-
ślają, że może chodzić o 2 sprawy. Jedna to: me-
tropolitarne ambicje niektórych struktur woje-
wódzkich (raczej ich Prezesów), a druga: to zwy-
kły zamach na „kasę”. Kilkaset nowych odpisów 
z Kół zlikwidowanych ZO to skórka „warta wy-

(Ciąg dalszy ze strony 10) 
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prawki”. A gdzież tu ludzie, gdzież ich zdanie. 
Niedawno odbyło się przekazanie obowiązków 
Prezesa ZO w Piotrkowie Trybunalskim. Zebrani, 
niezależnie od tego przyjęli Uchwałą stanowisko, 
że nie chcą likwidacji ich ZO - i co? - zlikwiduje-
my? Głosów pewnie można próbować nazbierać 
- czy o to chodzi? A na dyskusje z wypowiedzia-
mi – bronisz, bo sam jesteś Prezesem ZO – pro-
szę nie liczyć. 
A co począć z głosami – ‘’jak nas zlikwidują to 
założymy swoje Stowarzyszenie…’’, bo z fundu-
szu socjalnego możemy korzystać wszyscy, bez 
przynależności – jako resortowi renciści i emery-
ci - do czasu – jak inwencja twórcza moderato-
rów prawa nie spowoduję, że w ślad za próbą 
grabieży nam połowy funduszu socjalnego nie 
pójdzie koncepcja zabrać wszystko (niezależnie 
od tego gdzie i kto kiedy służył – przyjdzie walec 
i wyrówna). W Słupsku już przed laty, przy ak-
tywnym udziale „działacza” ZG doszło do wyjścia 
ze Stowarzyszenia licznego Koła Szkoły Policji – 
nie będziemy płacić na ZG, bo i tak dostaniemy 
środki z funduszu socjalnego. Dziś odtworzyli-
śmy naszą strukturę w SP, ale taki skutek maja 
działania „odśrodkowe„. 

Kiedyś usłyszałem z ust byłego Prezesa ZG argu-
ment, że likwidacja ZO jest konieczna, bo to uła-
twi życie Komendantom Wojewódzkim. A ileż to 
spraw bieżących ma do Prezesów ZW/ZO sam 
ob. Komendant. Słowo „demagogia” ciśnie się 
samo na usta. Czy jak – zdarzało się – problem z 
takimi spotkaniami miał i Prezes ZG, to nie my-
ślał w rozpaczy o likwidacji ZG? Dawne kontakty 
służbowo – osobiste nie są dane na wieki wieków 
– prawda?. Działanie struktur musi opierać się 
na własnej pracy organicznej. Ministrów i Ko-
mendantów się zna ale Oni też tylko „bywają „ 
stąd czasami głębokie rozczarowania jak taki 
kontakt, będący podstawa „sukcesów działaczy „ 
urywa się.  
Najpierw My się szanujmy, nie obrażajmy wza-
jemnie, nie czyńmy „podkopów„ w II - gim obie-
gu, budujmy wzajemne stosunki z Kierownic-
twami służbowymi na zasadzie współistnienia, 
to i wizerunek Nasz w oczach tego ważnego part-
nera (Policji) będzie lepszy i rzetelny. O taki chy-
ba obraz SEiRP nam chodzi. Jeśli natomiast 
będziemy wchodzić „z butami„ w sprawy Policji, 
wypisywać jakieś „stanowiska” w obronie kogoś 
lub czegoś co nie dotycz nas ani naszych człon-
ków i co nie wynika ze Statutu – to nie można 
się dziwić, ze nasz wizerunek będzie osłabiany a 
i Komendant Główny będzie miał wiele do powie-
dzenia Prezesowi ZG. Podkreślam, że zasadniczy 
wizerunek Stowarzyszenia nie tworzy się w biu-
rach ZG, ale w jednostkach terenowych, od Kół 
poczynając na ZW/ZO kończąc. Zarząd Główny 
winien przede wszystkim zajmować się stroną 
organizacyjno–techniczną, tworzeniem warun-
ków finansowych (Biuletyn, Internet itp.), szko-
leniami , koordynacją. 
Dla realizacj i zadań informacyjno-
wizerunkowych, czyli tworzenia i kształtowania 

pozytywnego (bo o taki chyba chodzi) obrazu 
Stowarzyszenia już uczyniono – co było obowiąz-
kiem ZG – znaczący wysiłek organizacyjno–
finansowy. Nie zawsze uzyskano pełen, zamie-
rzony efekt.  
Dla zapewnienia właściwego przepływu informa-
cji - szczególnie od Kół i od ZW/ZO - powołano 
rzeczników/ korespondentów praktycznie we 
wszystkich strukturach regionalnych. W niektó-
rych ZW/ZO działają także rzecznicy Kół.  
ZG przeprowadził stosowne szkolenia licząc na 
to, że będzie to kadra zajmująca się rozpropago-
wywaniem różnych form działalności oraz osią-
gnięć, poczynając od Kół do ZW/ZO włącznie.  
Liczono na znaczący napływ materiałów do Biu-
letynu Informacyjnego i Internetu (strona www 
ZG i strony ZW/ZO ).  
Biuletyn jest redagowany na zasadzie umowy o 
dzieło w systemie kwartalnym – chodzi oczywi-
ście o przygotowanie artykułów, redagowanie. 
Druk jest zlecany pracowni poligraficznej. Pod-
stawą merytoryczną są nadsyłane przez Rzeczni-
ków materiały pisemne i fotograficzne. To te in-
formacje są źródłem rzetelnej o Stowarzyszeniu 
a więc i prawdziwej wiedzy wizerunkowej. Trzeba 
przyznać, że ilość nadsyłanych materiałów jest 

znaczna i wymaga to przemyśleń na temat 
zwiększenia częstotliwości wydawania Biuletynu 
i ewentualnego zwiększenia objętości. Sprawa 
jest jedna - KOSZTY. Decyzja w tej sprawie nale-
ży do ZG, po opinii Skarbnika.  
Jak te działania ocenić.  

B iuletyn przechodził i wzloty i okresy trudne. 
Nie mamy za dużego szczęścia do Redakto-

rów – to najbardziej potrafi ocenić Prezes ZG. 
Przedostatnia zmiana okazała się też pechowa z 
uwagi na poważne kłopoty osobiste Redaktora 
(problem znany zainteresowanym). Wpływało to 
na jakość i terminowość wydawania Biuletynu. 
Sprawę rozwiązano w drodze powołania nowego 
Rzecznika ZG i zarazem Redaktora Biuletynu. 
Spotykam głosy, że biuletyn jest co nieco infan-
tylny. Opisuje i pokazuje „hulanki i swawole„ a 
nie uczy i wychowuje. Zastanówmy się jednak 
czy naszemu środowisku chodzi o różnego typu „ 
wykłady„ (a i takowe stanowią część publikacji), 
czy o pokazanie radości życia, przyjaźni itp. itd. 
Z relacji osób pokazanych i ukazanych w biule-
tynie wiem, że sprawia im wiele przyjemności 
możliwość zobaczenia się w kręgu przyjaciół i 
przeczytanie notki o zdarzeniu. Biuletyn miał i 
ma informować o sprawach bieżących Stowarzy-
szenia a opisywana w różnoraki sposób ” inte-
gracja „ ma łączyć i zachęcać do wstępowania w 
nasze szeregi, pokazywać, że od przejścia na 
emeryturę do stanu stagnacji może być ( i po-
winna być ) daleka, daleka droga. Materiały tzw. 
„poważne” stanowić winny istotną ale nie zasad-
niczą część biuletynu. To również miejsce na 
wspomnienia, prezentowanie hobby, twórczość 
emerycką i co jest najsmutniejsze – pożegnania 
odchodzących na wieczną wartę. 
Rola Komisji Medialnej – o której wspomina 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 
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były kol. Sekretarz. Jest ona minimalna w możli-
wościach . Komisja nie miała wpływu na stronę 
edycyjna Biuletynu, a może jedynie sygnalizowa-
ła o zjawiskach negatywnych - ale te są akurat 
znane. Wszystkie sprawy dotyczące przygotowa-
nia kadry Rzeczników, sprawy szkoleń itp. Itd. 
są na bieżąco rozwiązywane. Wskazane jest ko-
lejne szkolenie (medialne) w okresie 1 – 2 lat m. 
innymi z uwagi na nieliczne ale faktyczne zmia-
ny w korpusie Rzeczników.  
Miałem osobisty – minimalny – udział w spra-
wach merytorycznych. Część Rzeczników przysy-
łała mi do wiadomości różnego typu artykuły. W 
bardzo sporadycznych przypadkach trafiały do 
mnie – ostatni prawie 2 lata temu – materiały do 
skonsultowania – a dotyczące „spraw drażli-
wych” (nie będę rozwijał). Każdorazowo, po mojej 
opinii (i innych kolegów) decyzje co do ich druku 
podejmował Prezes ZG – to jedyny decydent, 
inaczej sobie nie wyobrażam. Jedno jest pewne. 
Artykuł w oficjalnym Biuletynie ZG nie może 
obrażać innych członków, godzić w apolitycz-
ność SEiRP (ale na pewno nie są takim narusze-
niem – jak to twierdził pewien Kolega Prezes) - 
dyskusje na temat tzw. ustawy dezubekizacyjnej 

– to życiowa, ekonomiczna i socjalna sprawa ( na 
pograniczu szans na przeżycie dla wielu z nich ), 
to życiowe PRAWO ludzi uważających się za po-
krzywdzonych i dyskusja o tych problemach w 
żaden sposób nie może i nie naraża na szwank 
naszych pozytywnych stosunków z Kier. Służbo-
wym MSW i KGP.  

A  o czym maja dyskutować byli funkcjonariu-
sze służb specjalnych, na co pozwolił by im 

kolega Prezes – może o życiu intymnym lale-
czek?. W połączeniu z inicjatywą byłego kol. Pre-
zesa ZW aby emerytowani funkcjonariusze służb 
specjalnych schowali się do „mysich dziur„ two-
rząc pozastatutową „naznaczoną przeszłością„ 
grupę członków (bez biernego prawa wyborczego) 
widać w jakich kierunkach myślenia zmierzał 
kolega Reformator.  

INTERNET - strona techniczna. Administro-
waniem zajmuje się od kilku lat kol. Adam 
Szyszko – na zasadzie wolontariatu. W początko-
wej fazie rozwoju także istniały kłopoty prowa-
dzące do niezbyt dobrej oceny tego medium. 
Ostatnie lata, po zwiększeniu nakładów finanso-
wych i po merytorycznym spotkaniu osób zain-
teresowanych - pod kierownictwem kol. Prezesa 
ZG – wykazały znaczący postęp oraz znaczne 
zwiększenie aktywności kol. Administratora Sie-
ci (Adama) i Rzeczników. Co najważniejsze zmie-
rzamy do zwiększenia ilości stron regionalnych. 
O tym jak cenne mogą być inicjatywy lokalne 
świadczy OBI z Olsztyna. Jeżeli chcemy patrzyć 
w przyszłość to ideałem byłoby włączenie w 
100% ZW/ZO do sieci internetowej. To nie tylko 
najbardziej aktualna możliwość dotarcia z naj-
świeższą informacja ale w przyszłości z szeroką, 
bieżącą prezentacja dokumentów ZG (a nie do 3. 
miesięcy jak w przypadku Biuletynu). Będzie to 

wymagało i inicjatyw ZW/ZO ale i zaangażowa-
nia środków finansowych ZG.  
Nie do zlekceważenia jest także możliwość obni-
że n ia  k os z tów  k or e s p ond e nc y jno –
administracyjnych i przejście w większości na 
korespondencję elektroniczną. 
Korpus Rzeczników składa się w większości z 
amatorów, a w całości z wolontariuszy. W ZO w 
Słupsku dopiero czwarty Rzecznik jest tym, któ-
ry jest strzałem w 10-tkę, poprzednicy - w tym 
byli rzecznicy Komendantów – okazali się po 
prostu nieefektywnymi kibicami. Jeżeli więc są 
to w 100 % społecznicy to i wymagania a zwłasz-
cza egzekucja „obowiązków” tez może być „ spo-
łeczna„ - chyba wiadomo o co mi chodzi. Nie do 
pomyślenia jest (a takie przykłady są mi znane) 
aby Prezes ZW/ZO traktował Rzecznika jako 
„osobista tubę” włącznie z wydawaniem mu po-
lecenia zamieszczenia (za niego) jakiegoś osobi-
stego stanowiska, przemyślenia itp. Rzecznik 
jest wyłącznie reprezentantem organu jaki go 
powołał a jeżeli już występuje samodzielnie musi 
to wynikać w sposób jasny i przejrzysty z jego 
relacji. 

M ożna wiele pisać na tematy wizerunkowe, o 
wpływie na wizerunek ogólnej atmosfery 

panującej w Stowarzyszeniu, ale coś musi zostać 
na Zjazd. Po przebiegu niektórych Konwencji, 
(co do ich znaczenia i wartości w aktualnym ży-
ciu stowarzyszenia ustosunkuję się odrębnie) 
widzę, że moje przewidywania o narastającej od 
ponad roku nowej, bezcelowej, bezsensownej „ 
wojnie na górze„ są jak najbardziej aktualne. 
Działania co wynika z protokołów z Konwencji 
(„frontowe”) będą miały miejsce właśnie NA NAJ-
BLIŻSZYM ZJEŻDZIE, preludium już odegrano, 
szczególnie na Konwencji Warszawskiej. Ale, o 
tem potem… (Tzn. na kolejnych stronach OBI - 
przyp. JKK) 

LESZEK ORKISZ  
Delegat z Pomorza Środkowego 
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Dokonując wyboru zawsze należy liczyć się z nie-

przewidzianym wynikiem. 

Rysunek jest ilustracją kończącą tekst Bohdana 
Makowskiego (str. 8) 

 



 

 

W iosną 2013 r w Olsztyńskim OBI ukazał się 
artykuł p.t. „ Zapach wyborów…”, którego 

autorem był (niestety) nie żyjący już Prezes jed-
nego z ZW w kraju. Po zapoznaniu się z jego tre-
ścią nowy tytuł nasunął mi się automatycznie. 
Artykuł składa się w zasadzie z „proroctw” co 
będzie, czego nie ma w jeszcze nie wytworzonych 
dokumentach a nawet w dowcipnie złośliwej 
formie ma za złe urzędującemu Prezesowi ZG, że 
nie szanując zasady „zawsze zdążymy” wydaje 
decyzje mające na celu przygotowanie się bez 
pośpiechu do kolejnego Zjazdu.  

N ie będę w szczegółach odnosił się do tych 
kwestii ale nawiązałem do nich z uwagi na 

to, ze co najmniej część tez albo uzyskało nowe 
życie albo w zawoalowanej formie - po raz kolej-
ny - odnosi się do lansowanego przez autora – 
od VI Zjazdu poczynając – hasła „czystości 
władz„ – czytaj bez byłych funkcjonariuszy służb 
specjalnych. Kilka z nich to miód na usta jedne-
go z pretendentów do objęcia funkcji Prezesa ZG 
np. cytuję: 

 - „Potrzebny jest nam odpowiedzialny ZG na 
czele z nowym prezesem, który wprowadzi racjo-
nalizm w planowaniu zadań i ich finansowania” 
- (o racjonalizmie Pretendenta odrębnie). 
 - „Jednym z bardzo istotnych sposobów oszczęd-
ności jest wybór policjanta Warszawiaka na Pre-
zesa ZG”  
 - „Zarządzie Wojewódzki w Warszawie stańcie 
na wysokości zadaniami wyłońcie dobrego kan-
dydata na Prezesa ZG”.  
O tych „propozycjach” („nie do odrzucenia” - cy-
tat z „Ojca Chrzestnego”) swoje, jak zwykle prze-
myślane zdanie wyraził w OBI. Kol. J. Kowale-
wicz- Redaktor i wydawca. 
Niejako w ślad za tymi tezami w poza formalnym 
obiegu, w luźnej formie pojawił się komentarz 
byłego już (wtedy urzędującego) sekretarza ZG 
kol. Z.B. Czołowy (wówczas) członek ZG nie po-
dejmuje statutowych działań aby zaobserwowa-
nym stanem rzeczy zainteresować tzw. „władze” 
Stowarzyszenia, ale woli zastosować wypróbowa-
ną metodę puszczenia w II-gim obiegu, w niewy-
szukany sposób – w nagłówku do maila - i jak 
ma to w zwyczaju w „żołnierskich słowach”, daje 
upust dla swoich „rewelacyjnych ocen” dot. pod-
stawowego ogniwa kontrolnego jakim jest GKR. 
Nie ma znaczenia czy i ile jest prawdy w tych 
ocenach, idą w świat a zainteresowany organ 
kontrolny nie może się przed zarzutami bronić – 
czyli wspominany wcześniej S.K. i naśladowcy 
jego metod - jak Lenin: wiecznie żywi - a jakim 
językiem się posługuje kol. Z.B. .cytuję: 
„KOMISJA REWIZYJNA, KTÓRA ZAPISZE SIĘ W 
ANNAŁACH JAKO AKADEMICKI PRZYKŁAD DE-
GRENGOLADY, NIEKOMPETENCJI, POLITY-
K I E R S TW A  I  J ES Z C Z E C Z EG O S 
TAM...„ (oryginał). W taki sposób i takimi meto-
dami działał - nie tylko ten jeden raz – ówczesny 

sekretarz ZG? na dziś czołowy doradca 
(asystent?) Pretendenta do stołka Prezesa ZG. 

J ak by było takich spamowych, mailowych sen-
sacji mało, w dniu dzisiejszym (28.09.) po po-

wrocie z wyjazdu znowu w komputerze znajduję 
kolejne „gorzkie żale” byłego sekretarza Z.B. Jak 
ma to w modzie rozsiewa  spam informacyjny 
raczy całe grono ludzi nikomu nie potrzebna 
sensacją – cytuje : „…ROBIĘ TO, ABY ZDEMA-
SKOWAĆ INTENCJE TYCH, CO ROZPO-
WSZECHNIAJĄ NIEPRAWDZIWE INFORMACJĘ 
A SĄ NIMI ŚLEPO POSŁUSZNI PANU PREZESO-
WI DZIAŁACZE STOWARZYSZENIA./ BRYLUJE 
W TYM L… K…” (oryginał). Mnie się udało albo 
Z.B. mnie lubi !!! 
Jak oceniają takie metody rozsiewu „prawd” 
świadczy wypowiedz jednego z adresatów cytuję: 
„…Witam wszystkich tych co czytają tego typu 
bzdury. Szanowne koleżanki i koledzy myślę, że 
w stowarzyszeniu mamy sporo zajęć i starczy ich 

dla wszystkich chętnych do pracy” - Koniec cyta-
tu. 
Oczywiście – zupełnie przypadkowo i w tym sa-
mym czasie – stosując wypróbowaną metodę 
(rozsyłanie wielu maili) doszła i do mnie (oraz 
kilkunastu innych adresatów) „interwencja „ kol. 
Czarneckiego (patrz str. 14 - przypis JKK) , żąda-
jącego aby JEGO kandydatów do władz pomimo 
tego, że nie wybrano ich na Zjazdach na VII 
Zjazd zaprosić. Jest to dla mnie nie tylko nie 
uprawiona ale i bezprawna forma nacisku na 
ZG. To po co organizować Zjazdy, po co wybierać 
d e l e g a tów ?  Zos taw m y Nom ina tow i 
(Kandydatowi) na Zjazd uprawnienia, niech 
wskaże SWOICH zaufanych i wybierzmy ich za-
ocznie i przez aklamację – a jaka to oszczędność 
kosztów!!. Może trochę złośliwie ale i zasadnie 
zaproponowałem autorowi maila zmianę nazwy 
SEiRP na TWA (Towarzystwo Wzajemnej Adora-
cji). 

T o jest język i metody typowe od lat dla Z.B., 
ale nie tylko dla Niego. Warto podkreślić. Że 

Pretendent do funkcji Prezesa ZG (kol. Z. Cz.) 
już dokonał na Konwencji warszawskiej nomina-
cji Z.B. na funkcje Skarbnika ZG. 
Kol. Czarnecki nie zawsze także wiedział, czy 
jest czynnym czy też Honorowym Prezesem ZG. 
Kilka miesięcy temu musiałem zwrócić się do 
Prezesa Borowińskiego z pytaniem: „Kto aktual-
nie jest Prezesem ZG?” Nie będę rozwijał, jak 
będzie potrzeba uczynię to. 

W  takiej to atmosferze, z pokłosiem ub. Zjaz-
du, z odpryskami spraw sądowych wstąpi-

liśmy na drogę przygotowań do VII Zjazdu 
SEiRP. Mamy za sobą: rozumianą na sposób IV 
RP (choć zrealizowaną przez ekipę III RP przy 
współudziale Zjednoczonej Europy) „dziejową 
(nie)sprawiedliwość” (ustawa dezubekizacyjna), 
chytre ograniczenie przez Rząd RP kwot na fun-

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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dusz socjalny (już i tak zmniejszonych w wyniku 
działania wspomnianej ustawy), pozbawienie 
emerytów i rencistów przez RSW środków na 
konserwacje lokali mieszkalnych, co najmniej 
niechętną do nas (ale to nic nowego, trwa to od 
lat) postawę ZER-u z jej Dyrektorem na czele.  

To mamy. 

M amy także formalnie podpisaną współpracę 
z NSZZ Policjantów, ale jej realizacja jest w 

zasadzie w powijakach. To naprawdę przenoszo-
ne niemowlę, Sam uczestniczyłem w wielu roz-
mowach, byłem przy podpisaniu porozumienia w 
Świnoujściu (kiedy to było?) Znane polskie przy-
słowie mówi: ”w tym jest ambaras aby dwoje 
chciało na raz”. Jeżeli nie będzie woli z tamtej 
strony do większego zaangażowania się, to mo-
żemy zaklinać rzeczywistość, wpisywać niemożli-
we do spełnienia zadania do Uchwały – papier 
wszystko zniesie.  

M amy też w miarę ustabilizowaną sytuację 
prawną Stowarzyszenia, w znaczącej więk-

szości poprawne (w niektórych wzorcowe)
stosunki z Kierownictwami jednostek Policji.  

P atrząc na podjęte przez Parlamentarzystów 
wszystkich opcji działania w obronie fundu-

szu socjalnego możemy sądzić, że tam gdzie nie 
wchodzi w grę polityka (upartyjnienie działań) 
można zyskać dużo więcej niż poprzez związanie 
się (chodzi o formalne „porozumienia” itp.) z 
konkretną opcją polityczna. Sprawdziliśmy to 
doświadczalnie wchodząc „na listy Sejmowe” i co 

poza wydatkami na wspomożenie?. Jeżeli cokol-
wiek można doradzić w podejmowaniu takich 
decyzji to jedynie rozsądek, zapał zostawmy na 
lepsze (oby nadeszły) czasy. Zawsze twierdziłem 
(jak większość ze znanych mi weteranów), że 
wiem po której stronie mam serce, wiem jak gło-
sować. Nie oznacza to, ze zaraz muszę biegać ze 
szturmówkami z określonym, choć bliskim mi 
logo a na dodatek wciągać do takich rozgrywek 
SEiRP i narażać je na szwank. Odnoszę się do 
tego, albowiem jeden z kandydatów na funkcje 
Prezesa uważa iż takie związanie się może być 
dla nas korzystne. Znamy przykład z próby 
obrony byłego Prezydenta (Jaruzelski) przez były 
ZBŻiOR. Gdy Minister Obrony zapowiedział im, 
że wylecą z biur na terenie jednostek przeszła im 
ochota na całą obronę. Mieliśmy już podobnie 
myślącego ministra, a jak wróci? – wolę nie 
sprawdzać. 

O  apolityczności w sposób prosty i jasny wy-
powiedział się także wspomniany wcześniej 

były Prezes Śląskiego ZW; cytuję ze strony inter-
netowej: ”U podstaw egzystencji (…) środowiska 
stowarzyszonych emerytów i rencistów leży fun-
damentalna zasada apolityczności„. Żadnego 
kuglowania nazewnictwem (apolityczny, apartyj-
ny) nie dostrzegam.  

M amy jeszcze jedno – stabilny w znakomitej 
większości ZG na czele z Prezesem Boro-

wińskim, który przejął Stowarzyszenie po 
„porzuceniu” (nazywał to wówczas brakiem chęci 
do kandydowania) kierowania SEiRP przez byłe-

go Prezesa, aktualnie ponownie kandydującego. 
Trzeba przyznać, że jest to znacząca umiejętność 
kandydata. Już raz „starego” Prezesa pokonał 
aby następnie „nie mieć chęci do kandydowania” 
i ponownie tą chęć odzyskać.  
A CO MOŻEMY MIEĆ ? 

J edna z inicjatyw Prezesa Borowińskiego była 
idea zwołanie w okresie przedzjazdowym tzw. 

Konwencji - łącznie 4. ZG przyjął Uchwałą (Nr 
15/2013 z dnia 10.12.2013 r. dot. Konwencji 
Przedzjazdowej w 2014 r.) zasady ich zwoływa-
nia oraz wskazał cele jakie stoją przed konwen-
cjami. Podstawową zasadą było zaznaczenie, iż 
konwencje nie nogą w żaden sposób zastępować: 
ani organów statutowych, ani tym bardziej Zjaz-
du Stowarzyszenia. Na wszystkie konwencje ja-
kie się odbyły trzy z nich (Zielona Góra, Kraków, 
Bydgoszcz) dostosowało się do ustalonych 
uchwałą ZG zasad ich przebiegu.  

S tałby się zapewnię cud gdyby organizowana w 
Warszawie (i przez Zarząd Warszawski) kon-

wencja, także dostosowała się do ustalonych 
reguł. Ze sprawozdania wynika wprost, iż nastą-
piło wkroczenie przez konwencje w kompetencje 
organów statutowych, w tym przeprowadzenie 
mini ZJAZDU. W zawartych tzw. „Stanowiskach 

Konwencji„ najważniejsze to stwierdzenia - cytu-
ję: „… Stanowisko nie wymaga uzasadnienia…”. 

W szelakie głosy rozsądku i zwrócenia uwagi 
na naruszenia Statutu, (kol. kol. J. Piasec-

ki - GKR, P. Portuś – Lublin, W. Kardasz - Biały-
stok) nie osłabiły chęci do wywołania na Zjeździe 
bałaganu (to delikatne określenie) i dążenie do 
wypracowania dla warszawskiego Nominata po-
zycji dominującej na wyborach. Dla podkreśle-
nia jak działacze warszawscy potrafili się po-
święcić aby mieć moralne prawo do zgłoszenie 
własnego kandydata świadczy fakt, że kol. Łu-
biński - Prezes ZW, który przez lata kwestiono-
wał wysokość należnych odpisów ze składek, - 
wraz z Zarządem - szybko podjął decyzję o wpła-
ceniu bodajże 6.000 zł do kasy ZG (mogę się 
mylić co do kwoty). Przy systematycznie maleją-
cych szeregach członkowskich organizacji sto-
łecznej (a wzrostowej tendencji w kraju) to na-
prawdę poświecenie - ale... „cel uświęca środki”. 
Mam nadzieję, że Zjazd Krajowy wyśle dokumen-
ty naruszające statut tam gdzie ich miejsce, do 
kosza(lina) – przepraszam sąsiadów zza miedzy. 
A CO DO KANDYDATÓW! ( na Prezesa ZG) 
W chwili obecnej mamy dwóch. Dotychczasowy – 
Henryk Borowiński z organizacji śląskiej oraz 
Zdzisław Czarnecki – organizacja warszawska. 
Miałem zaszczyt współdziałać z obydwoma jako 
członek Prezydium ZG. Pierwszy z nich jest zna-
ny z zamiłowania do swoistego porządku organi-
zacyjnego, formalizmu, estetyki (lepiej przy nim 
nie kląć), dzielenia się pracą oraz angażowania 
się społecznego (spółdzielczość, mediacje, sport 
itp.). Drugi – towarzyski, nie zawsze bywał (a 
nawet i rzadko) punktualny – miał inne zajęcia 
zawodowe – nie potrafiący przywołać do porząd-
ku załogi (pisał sam na ostatni termin dyplomy), 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 
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nie przywiązujący większej uwagi do szeroko 
rozumianej systematyki, korzystający ze 
„starych” służbowych znajomości jako substytu-
tu wizerunkowego. To taka ogólna ocena wyni-
kająca z własnych przemyśleń, a wiec subiek-
tywna. Z takiej właśnie – subiektywnej przyczy-
ny – ale mając na uwadze dobro ogólne, kilka 
uwag właśnie o drugim z kandydatów. Będę się 
starał opierać w zasadzie o materiały źródłowe i 
fakty, część sam miałem okazje poznać lub do-
znać, a część z nich wypłynęło właśnie podczas 
odbywanych konwencji.  

K ol. Czarnecki pytany podczas Konwencji o 
przyczyny kandydowania stwierdzał: 

„...Skuteczne pełnienie funkcji lidera wymaga 
(…) autentycznego, naturalnego i silnego zaple-
cza (…) Prezydent Federacji winien mieć silne 
wsparcie swojej (…) organizacji…, gdyby nie zo-
stał wybrany prezesem ZG Stowarzyszenia, 
oznaczałaby, - w jego mniemaniu - , utratę legi-
tymacji do dalszego pełnienia funkcji prezydenta 
Federacji, i będzie skutkowała złożeniem przez 
niego rezygnacji na najbliższym posiedzeniu Za-
rządu Federacji, to jest w dniu 10.12.2014 r.„ - 
czyli - nie wybierajcie mnie to osierocę Federa-

cję. To nowy rodzaj groźby, tym razem nie karal-
nej.  

T o co robił na funkcji Prezesa Federacji od 24 
kwietnia 2013 r., dlaczego „dał się „wybrać”? 

Przecież nie był Prezesem ZG (był i jest Honoro-
wym Prezesem), czyżby nagłe natchnienie? 
Wcześniej na konwencji krakowskiej nie był aż 
tak„ stragizowany, oświadczył tylko, że przekaże 
pałeczkę prezesowi innej sfederalizowanej orga-
nizacji. Teraz nie wiem czy doprowadzić do tra-
gedii czy potraktować te zapowiedzi jako rodzaj, 
nie do końca, dowcipnego żartu, a nawet moral-
nego nacisku („nie chcem ale muszem„ – i wy też 
musicie - z gdańskiego klasyka). Na tyle już czuł 
się pewnie, że rozdawał – personalnie - stanowi-
ska w ZG i obiecał największym organizacjom 
przywileje w obsadzie władz. I Taki sposób spra-
wowania władzy, klasyczny, i „demokratyczny” 
zapowiada nam Kandydat na Prezesa ZG. 

D ziel i rządź (łac. divide et impera) – stara i 
praktyczna zasada rządzenia polegająca na 

wzniecaniu wewnętrznych konfliktów. Pytany 
kiedy indziej (na Konwencji bydgoskiej) już ina-
czej uzasadnia przyczynę kandydowania, że – 
„...za Prezesury Borowińskiego brak jest 
„wartości dodanych” (czyli wg gdańskiego klasy-
ka – „plusów dodatnich„ - „o plusach ujemnych„ 
kandydata poniżej). Pytany o możliwość współ-
pracy z Borowińskim odpowiada – absolutnie 
nie! 
Słuchając wystąpienia kol. Czarneckiego w Byd-
goszczy i czytając protokoły z Konwencji miałem 
nie odparte wrażenie, że przed nami nie wystę-
puje kandydat do Prezesury w SEiRP ale wyłącz-
nie kandydat na funkcję w Federacji. Wracając 
do wcześniejszych motywów kandydowania taki 
sposób prezentacji już teraz mnie nie dziwi, to 

już nie tylko iunctim a nawet wręcz 
„uświadomiona konieczność’ (też z klasyki), któ-
rą należy zaserwować Delegatom. 
To teraz trochę o „plusach” ale „ujemnych”. 

P o wygranych w 2006 r wyborach przez kol. 
Czarneckiego w skład Zarządu Głównego 

wszedł Pan S.K. (dziennikarz, literat itp.). Pełnił 
funkcje Sekretarza ZG, a zarazem i Redaktora 
Biuletynu. Po kilku miesiącach w Stowarzysze-
niu zatrudniono (za Prezesury Czarneckiego) 
panią M.Z., której powierzono sekretariat. Pan 
S.K. także pobierał wynagrodzenie, jako redak-
tor. Coś tam po kątach szeptano, że łączy ich 
jakaś więź osobista, ale ja dopiero po 2 latach 
dowiedziałem się (i kilku innych), że ci Państwo 
stanowią parę. Nos wsadziła też GKR kwestionu-
jąc wydatki delegacyjne S.K. itp., itd. Rozpoczęła 
się intensywna wojna podjazdowa w trakcie któ-
rej S.K. oraz M.Z. rozpoczęli rozsyłanie, aż się 
komputery grzały, spamu (jak dziś widać w me-
todach „zainteresowanych” nauka nie idzie w 
las) i z różnego typu „rewelacjami”, atakując Za-
rząd Główny, a szczególnie Czarneckiego i Zdzi-
sława Jaworskiego (V-ce Prezes). Wtedy dopiero 
ujawniono fakt „małżeństwa”, o czym Warsza-
wiacy wcześniej doskonale wiedzieli. Odwołanie 

S.K. z funkcji i odejście M.Z., zaowocowało wyto-
czoną przez nich sprawą sądową - trwa do dziś. 
Ma w tym udział także Stowarzyszenie – udziela-
ło pomocy finansowej pozwanym Czarneckiemu 
i Jaworskiemu. Taki to był „plus ujemny„ – zwy-
kły brak rozwagi i roztropności kol. Prezesa (to 
tak delikatnie) i narażający na szwank dobre 
imię i interes Stowarzyszenia i ciąganie po są-
dach członków „władz„. 
Kolejny – „ujemny plus’’ 
Po S.K. Redaktorem Biuletynu została Pani H. Ś. 
Działała przez 4 lata – chyba wspólnie co jakiś 
czas z kol. W. P. - nie jestem pewny kiedy i jak, 
ale w 2010 r, po kolejnych wyborach, kiedy Pre-
zesem został H. Borowiński okazało się, że Pre-
zes Czarnecki podpisał tak umowę, że przez 4 
kolejne wydania nie można jej było rozwiązać 
(poprzednie umowy zawierane były na jedno-
razowe wydania). Pani H.Ś. postawiła nowemu 
Prezesowi takie zaporowe warunki finansowo – 
techniczne, że stara umowa musiała dotrwać do 
końca – poszukiwanie nowego Redaktora nie 
było takie łatwe.  
Następny – „ujemny plus’’ 
Nadszedł rok 2010, nowe wybory. Kol. Prezes 
Czarnecki oświadcza, że nie będzie kandydował, 
bo nie ma czasu i ma inne plany zawodowo – 
osobiste. Nie taił zresztą tego, że pracuje w Ban-
ku i coś tam jeszcze ma na uwadze (ale to plotki 
– nie będę powtarzał). Stanęliśmy przed poważ-
nym problemem, bo Warszawa nie miała żadne-
go kandydata. Wówczas to z Katowic (i nie tylko) 
pojawiła się idea zaproponowania tego stanowi-
ska kol. H. Borowińskiemu – aktualnemu człon-
kowi GKR. Wszyscy przyklasnęli tej propozycji 
gdyż kol. Borowiński był znany jako solidny, 
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rzetelny i obiektywny „kontroler”, na dodatek 
mający pochodzenie milicyjne, co zadowoliło 
nawet – znanego ze swoich poglądów w tym 
względzie – byłego Prezesa ZW Katowice - Boro-
wiński i tak wkrótce kol. Prezesowi ZW podpadł, 
bo nie wyrażał zgody na to by kierował nim z 
tylnego siedzenia (casus Krzaklewski). Zajęcie za 
to miał J. Kowalewicz, bo co moment otrzymy-
wał mniej lub bardziej złośliwe artykuły do OBI, 
a w nich dlaczego i kogo autor nie lubi itd. Te-
mat jest bardzo niezręczny, bo artykuły pisał 
Człowiek, który odszedł, ale niestety pokłosie 
zostało.  
Bardzo Istotny – „ujemny plus „ 

P o ukonstytuowaniu się nowych władz w 
2010 r. okazało się, że Stowarzyszenie utraci-

ło na 1 rok prawo do wydatkowania pieniędzy z 
OPP. Było to na tyle złe, że działalność dopiero 
się rozwijała, wpłynęły pierwsze pieniądze, roz-
winięto akcje informacyjna w strukturach 
SEiRP. Przyczyną decyzji było nie złożenie spra-
wozdania za 2009 r. z działalności Stowarzysze-
nia do MPiSS (i inne dokumenty wymagane 
ustawą). Był to bolesny, ale typowy przykład 
„winy w nadzorze” będącym w obowiązkach Pre-
zesa. Nowy Zarząd już w 2010 r przepraszał  

członków za nie swoje, ale ewidentne, zaniedba-
nie. Dokumenty uzupełniono (już przez nowy 
Zarząd) i po roku karencji odzyskano pełny sta-
tus OPP, środki są przyznawane potrzebującym. 
I jeszcze jeden – „ ujemny plus” 

M aniakalny prawie upór związany z niczym 
nie uzasadniona niechęcią do Zarządów 

Okręgowych. Znalazł o to swoje ujście w oświad-
czeniu – złożonym publicznie, że nie będzie kan-
dydował jeżeli ZO nie będą zlikwidowane. Jeżeli 
teraz kandyduje to albo nie umie dotrzymać sło-
wa albo zamierza rozpocząć nową wojnę w Sto-
warzyszeniu. Bliżej o problematyce ZO w artyku-
le p.t. „ Czy wizerunek”  

N a wniosek nowego Prezesa Zjazd przyznał 
kol. Czarneckiemu tytuł Honorowego Preze-

sa ZG a w marcu 2013 r wybrano Go jako dele-
gata na Zjazd Federacji. Tam i powierzono Mu 
funkcje Prezydenta Federacji. Ani słowem nie 
zająknął się wówczas o nierozerwalnym związku 
obydwu funkcji i jakoś przez półtora roku ani 
Federacja ani Stowarzyszenie nie padło. Jeżeli 
cokolwiek jest do naprawiania i do aktywizacji to 
właśnie Federacja i taki cel miało skierowanie do 
niej doświadczonego już w takim działaniu kol. 
Zdzisława. Dziś zaczynam się tylko domyślać, że 
powód kandydowania jest jeden – „cała władza w 
ręce rad„ – ambicji (nie uważam tego za nega-
tywną cechę) kol. Zdzisławowi nie brakuje ale 
taki sposób nacisku, na Delegatów jest wręcz 
nie przyzwoity.  

M artwi mnie tylko jedno, że na VII Zjeździe 
poczujemy nie zapach, a „smrodek”. Oby 

nie towarzyszył nam przez kolejną, czy kolejne 
kadencje i oby nie wywołał skutków znacznie 
groźniejszych niż tylko zwykłe „pyskówki”. 

M ożna pisać jeszcze wiele, choćby o roli 
„satelitów” którzy pojawili się koło kandy-

data w ostatnich miesiącach i krążą licząc na 
profity z pańskiego stołu, ale na tym prawie 
kończę . 

PS . Dziś wracam z myślami do początku lat 
90 – tych kiedy to w Szczecinie miałem 

zaszczyt brać udział w ceremonii nadania dla 
SER RSW (stara nazwa) sztandaru. Wręczał go 
Minister Milczanowski. Spotkaliśmy się w potem 
w kasynie Brygady WOP i tam przy kieliszku 
minister powiedział, że z emerytami można się 
spokojnie i bezpiecznie napić. Nie wiem czy dzi-
siaj powtórzył by te słowa. Gdzie tamta atmosfe-
ra, gdzie zawsze przyjacielsko uśmiechnięte twa-
rze, gdzie brak wewnętrznego IPN-u? Było to 
zasługą nie żyjącego już Prezesa Chatlińskiego, 
który i miał silną osobowość i nie dopuszczał do 
żadnych wewnętrznych „rozrób” Kiedy po kilku 
latach padła propozycja przeniesienia siedziby 
ZG do Warszawy z oporami za tym głosowałem, 
Sami przedstawiciele z Warszawy nie byli pewni, 
czy ten proces się powiedzie, jak się ułożą relacje 
z KGP i MSW, czy znajdzie się odpowiedni kan-
dydat o dużej charyzmie itp. itd. Z jednej strony 
było to zamierzenie rozsądne gdyż kierownictwo 

MSW i Policji nie pochodziło już ze Szczecina, a z 
drugiej strony po prostu się bałem – jak sami się 
nazywają – „warszawki”. Oceńcie czy moje oba-
wy były słuszne. Może na VII Zjeździe spotka 
mnie (i innych) przyjemne rozczarowanie, a at-
mosfera konwencji warszawskiej zniknie jak 
senna mara - oby. 

Leszek Orkisz  
Delegat na VII Zjazd z Pomorza Środkowego  
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Jubileusz członków kętrzyńskiego  
 

Dn. 2014-09-05 w kętrzyńskim Kole SEiRP odbyło 

się uroczyste posiedzenie Zarządu. Na to uroczyste 

posiedzenie Zarządu zaproszono Jubilatów kończą-

cych 88 lat,80 lat i 70 lat życia, wraz z małżonka-

mi: 
 

1.Aleksander Brzeziński - 88. rocznica urodzin 

2.Kazimiera Olesz - 80. rocznica urodzin 

3.Leonard Błażewicz - 70. rocznica urodzin 

4.Józef Dudek - 70. rocznica urodzin 

5.Andrzej Kozłowski - 70.rocznica urodzin 

6.Stanisław Żach - 70. rocznica urodzin 
 

Wszyscy Jubilaci otrzymali od Zarządu adresy z 

życzeniami i kwiaty od członków Zarządu i Prezesa. 

Z gratulacjami pośpieszyli wszyscy obecni na spo-

tkaniu. W podobny sposób uhonorowano także 

Jubilata Prezesa. Nieobecny Leonard Błażewicz 

życzenia otrzyma w terminie późniejszym. Spotka-

nie zakończyło się zorganizowanym przez Zarząd 

Koła poczęstunkiem. Biorące udział w spotkaniu 

żony Jubilatów były mile zaskoczone i zadowolone 

ze wzruszeniem dziękowały za miłą i serdeczną 

atmosferę. Należy stwierdzić , że uroczyste posie-

dzenie Zarządu Koła miało miły czysto integracyjny  

akcent, spotkało się z aprobatą uczestników. Za-

rząd naszego Kola od kilku lat spotyka się z Jubila-

tami i zamierza kontynuować to dalej. 
 

Prezes Zarządu Koła SEiRP  

Foto i kolejny tekst na str 19    Stanisław Żach 



 

 

W dniu 16.09.2014 r. w Warszawie odbyła się 
czwarta, ostatnia z zaplanowanych, Przed-
zjazdowa Konwencja Regionu Centralnego, 
obejmująca terenowe organizacje z woje-
wództw centralnych, to jest ZW Białystok, ZW 
Kielce, ZW Lublin, ZW Łódź, ZW Ostrołęka, 
ZO Piotrków Tryb., ZW Warszawa. 
 

K onwencja zwołana została na podstawie 
uchwały Zarządu Głównego z 10.12.2013 r. 

w celu zapoznania delegatów na VII Zjazd z za-
sadniczymi dokumentami zjazdowymi przygoto-
wanymi przez Zarząd Główny, wytypowania kan-
dydatów do komisji zjazdowych, komisji i zespo-
łów statutowych przyszłego Zarządu Głównego 
oraz w celu przeprowadzenia merytorycznej dys-
kusji w tych kwestiach. Obradom przewodniczył 
przedstawiciel ZW w Łodzi, kol. Zdzisław Pełka.  
Zebrani negatywnie ocenili fakt niedostarczenia 
przez Zarząd Główny sprawozdania Prezesa ZG, 
sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, oceny 
Głównej Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalno-
ści Prezydium Zarządu Głównego Stowarzysze-

nia. Uznano, że nie wykonanie przez Zarząd 
Główny znaczącej uchwały stworzyło sytuację 
wskazującą na lekceważenie delegatów i budzą-
cą wątpliwości co do celowości zwoływania Kon-
wencji.  

Z astrzeżenia delegatów wzbudziły niektóre 
dokumenty ze względu na ich treści i meryto-

ryczną zawartość. Na przykład dokument: 
„Realizacja uchwały programowej VI Krajowego 
Zjazdu Delegatów”. Delegaci uznali, że zapisy w 
nim zawarte zawierają formalne ustosunkowanie 
się do poszczególnych punktów uchwały i budzą 
wątpliwości, w zakresie dotyczącym ocen stop-
nia realizacji zadań.  

S zczególną krytykę wywołała treść projektu 
uchwały programowej, ze względu na pate-

tyczność sformułowań i brak konkretnych za-
dań. 

D ość dynamiczny przebieg miała część obrad 
przeznaczona na pytania do kandydatów na 

prezesa ZG, to jest aktualnie pełniącego funkcję 
prezesa, kol. Henryka Borowińskiego oraz prezy-
denta Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych RP, kol. Zdzisława Czarneckiego. Pomimo 
wysokiego poziomu emocji obaj kandydaci wy-
trzymali presję i poza niektórymi wyjątkami, 
cierpliwie udzielali w miarę wyczerpujących od-
powiedzi. 

P rezes ZG, Henryk Borowiński, w końcowym 
oświadczeniu wyraził zdegustowanie klima-

tem Konwencji, a wobec sformułowania przez 
delegatów wniosków wyraził pogląd, że Konwen-
cja nie może formułować żądań wobec statuto-
wych organów Stowarzyszenia. Zapewnił, że bę-
dzie kandydował i nie obawia się porażki, bo-
wiem zawsze prowadził politykę szczerości i 
otwartości.  

O ceniając przebieg Konwencji podziękował za 
wskazówki do dalszej pracy i wyraził zado-

wolenie z racji bliższego poznania się z delegata-
mi. Wyraził przekonanie, że Konwencja spełniła 
swoje zadanie. 

W  celu złagodzenia napiętej atmosfery, go-
spodarz Konwencji, a jednocześnie, prezes 

ZW w Warszawie, Ryszard Łubiński próbował 
przekonać delegatów o zaistnieniu pozytywnych 
akcentów powstałej sytuacji. Zauważył, że jak-
kolwiek Zarząd Główny nie zabezpieczył prawi-
dłowego przebiegu zwołanej przez siebie Kon-
wencji, to jednak Konwencja ta odbyła się, doko-
nała oceny i sformułowała wnioski, które zosta-
ną zaprezentowane na Zjeździe. 

 
Tekst i zdjęcia:  
Adam Szyszko,  

na podstawie protokołu z obrad Konwencji 
 
(szczegółowa relacja z obrad Konwencji dostępna 
jest na stronie www w dziale: „Działalność kół 
terenowych”, w zakładce „Zarząd Wojewódzki w 
Warszawie”) 
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Konwencja przedzjazdowa w Warszawie 

Prezydium konwencji 

Uczestnicy konwencji 



 

 

Z wizytą w Karkonoszach 
Dwa sąsiednie Koła SEiRP, mrągowskie i kę-
trzyńskie, zorganizowały siedmiodniową autoka-
rową wycieczkę połączoną z pobytem rehabilita-
cyjnym w CUMiPZ „Przedwiośnie” w Kowarach. 
Grupa nasza „po drodze” zwiedziła we Wrocła-
wiu Panoramę Racławicką - naprawdę przecud-
ny obraz naszej historii. Dnia następnego zwie-
dzaliśmy ciekawsze zabytki w Kowarach np.: 
Sztolnie Uranowe, Dom Kata. Z przewodnikiem i 
przedstawicielem UM w Kowarach oglądaliśmy 
piękny historyczny budynek siedzibę Urzędu 
jego piękne wnętrze oraz inne  ciekawe miejsca. 
Punktem, niemalże najciekawszym, był wyjazd 

naszej całej grupy do Pragi Czeskiej. Praga jest 
piękna, jest tam co oglądać i podziwiać, ale je-
den dzień na zwiedzanie Pragi to za mało aby 
obejrzeć jej zabytki. Nasz Pan Przewodnik chciał 
pokazać nam jak najwięcej, przemieszczaliśmy 
się szybko co powodowało zmęczenie uczestni-
ków szczególnie tych starszych. Lecz piękne wi-
doki dodawały sił i sprawiały, że wszyscy mimo 
zmęczenia byli zadowoleni i pełni podziwu dla 
pięknej Pragi. Nie ominęliśmy Cieplic, Szklar-
skiej Poręby, Wodospadu Kamieńczyk i Muzeum 
Ziemi. Najtrudniejszym  etapem naszej wyprawy 
było zwiedzanie z przewodnikiem Karpacza wy-
jazd wyciągiem  krzesełkowym na Kopę. Następ-
nie przemarsz do Domu Śląskiego u podnóża 
Śnieżki. Bardziej sprawni uczestnicy pomaszero-
wali z przewodnikiem na szczyt Śnieżki. Osoby, 
które nie poszły na szczyt podziwiały piękne wi-
doki Karkonoskiego Parku Narodowego To co 
widzieliśmy na wycieczce jest piękne godne po-
dziwu i zapamiętania. Cały czas panował dobry 
nastrój i zadowolenie z udziału w wycieczce. Na 
dobrą integrację, wzajemne poznanie się obu 
grup wskazywała panująca atmosfera na zorga-
nizowanym wieczorku tanecznym. Uczestnicy 
bawili się i biesiadowali w naprawdę rodzinnym 
klimacie. Co niektórzy zagadywali organizatorów 
gdzie wybierzemy się w przyszłym roku. Ta przy-
jazna serdeczna atmosfera daję satysfakcję  Pre-
zesom Zarządów obu Kół SEiRP, bo współpracu-
jąc tworzą prawdziwą integrację  naszych eme-
ryckich środowisk. Słowa serdecznych podzięko-
wań kieruję do Pani Hanny Malinowskiej głów-
nej sprawczyni naszych wypraw serdecznie dzię-
kuje w imieniu wszystkich uczestników wyciecz-
ki . 

Prezes Zarządu Koła SEiRP w Kętrzynie 
Stanisław Żach 
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Zgodnie z planem pracy zarządu Koła Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
w Lidzbarku-Warmińskim, wrzesień jest mie-
siącem w którym organizowane jest ostatnie 
w roku  plenerowe spotkanie integracyjne 
członków organizacji i ich rodzin, połączone 
z pożegnaniem lata. 

T ym razem data imprezy wypadła 20 września 
a całe przedsięwzięcie zorganizowano na te-

renie ośrodka „Zacisze Leśne”. Jest to miejsce 
oddalone ok.3 km od miasta, nieopodal przepły-
wającej rzeki Symsarny, położone centralnie w 
parku o mieszanym zadrzewieniu z licznie wy-
stępującym starodrzewem. W ośrodku odbywają 
się kolonie letnie i zimowe dzieci i młodzieży. 
Świadczone są usługi z zakresu przygotowywa-
nia przyjęć weselnych i innych imprez okoliczno-
ściowych. Obsługa konferencji, szkoleń, usługi 
restauracyjno-hotelarskie. A wszystko to w pięk-
nej scenerii otaczającej zewsząd przyrody, w ci-
szy, spokoju i co ważne –przy bardzo przystęp-
nych cenach. 

S potkanie integracyjne rozpoczęło się punktu-

alnie o godzinie 14.00. Była to w zasadzie 
biesiada przy grillu i muzyce, wspólnym śpiewa-
niu piosenek biesiadnych i tańcach, w którym 
uczestniczyło 37 osób. W spotkaniach tego ro-
dzaju uczestniczą członkowie Koła SEiRP z ro-
dzinami, przyjaciele i sympatycy organizacji. 
Gościnnie uczestniczą przedstawiciele samorzą-
dów lokalnych i innych organizacji z którymi 
Stowarzyszenie… współpracuje lub utrzymuje 
kontakty partnerskie. Na spotkanie 20 września 
br. zaproszenie od zarządu Koła SE i RP przyjęli   
Jan Harhaj - Starosta Powiatu Lidzbark-
Warmiński, oraz Artur Wajs, - Burmistrz Lidz-
barka-Warmińskiego. Obaj Panowie mimo, że w 
tym samym czasie podejmowali u siebie grupę 
samorządowców z partnerskiego miasta z Nie-
miec, znaleźli czas by prawie dwie godziny pobyć 
w gronie emerytów i rencistów policyjnych. Go-
ści częstowano potrawami przygotowanymi na 
grillu i innymi przysmakami, w myśl zasady 
„czym chata bogata”. 

P anowie starosta i burmistrz zawsze jeżeli tyl-
ko mają taką możliwość ,uczestniczą również 

w walnych zebraniach Koła SEiRP, spotkaniach 
opłatkowych i innych ważnych wydarzeniach 
organizacji. Dotyczy to również kierownictwa 
miejscowej Komendy Powiatowej Policji. Społecz-
ność konsolidująca się w lidzbarskim Kole eme-
rytów i rencistów policyjnych bardzo sobie ceni 
spotkania z ludźmi kierującymi instytucjami 
samorządu terytorialnego i administracji pu-
blicznej. Chodzi głównie o otwartość i swobodę 
prowadzonych rozmów  oraz pełny  przekaz in-
formacji interesujących środowisko emerytów. 
We wzajemnych kontaktach nigdy nie było cze-
goś takiego jak” wcześniej przygotowane pyta-
nia”, nie ma też tematów tabu w sprawach doty-

czących powiatu , miasta czy bezpieczeństwa. 
Bardzo dobra atmosfera w kontaktach i współ-
pracy zarządu Koła SEiRP w Lidzbarku-
Warmińskim istniała również za czasów po-
przednich starostów powiatu lidzbarskiego pa-
nów Marka Chyla i Jacka Protasa. Panowie po-
dobnie jak wymienieni wcześniej , również kiedy 
tylko „kalendarz” na to pozwalał uczestniczyli w 
życiu stowarzyszenia. Natomiast Jacek Protas 
znajdował czas dla lidzbarskiego Koła emerytów 
i rencistów policyjnych nawet wówczas gdy był 
już marszałkiem województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

Z arząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Ren-
cistów Policyjnych organizuje swoim Kole-

żankom i Kolegom różne zajęcia i imprezy by 
wypełnić nimi nadmiar wolnego czasu. By wy-
ciągnąć ich z domów aby się zbytnio nie zasie-
dzieli. Marazm, nic nierobienie i apatia to naj-
gorsze co może starszego człowieka dopaść z 
braku  zajęcia, zainteresowań i pospolitej nudy. 
Z kolei spotkania emerytów  i rencistów z osoba-
mi wiodącymi w lokalnych społecznościach czy 

osobami zajmującymi wysokie stanowiska w 
samorządach terytorialnych różnego szczebla, 
dowartościowuje tych pierwszych. Podnosi rangę 
i autorytet ich organizacji. Zachęca do pracy 
społecznej, większej aktywności w ramach wła-
snej grupy. Zachęca do integrowania się i współ-
pracy z innymi grupami społecznymi. Można 
nad tym tematem  snuć dalsze rozważania, jed-
nak wniosek końcowy jest taki, że określone 
korzyści społeczne z takiej współpracy są na 
pewno po obu stronach. 

L idzbarskie Koło SE i RP może pochwalić się 
zadawalającą a czasami  nawet bardzo dobrą 

frekwencją  podczas wszystkich przedsięwzięć 
realizowanych w ciągu roku na podstawie opra-
cowanego planu pracy. Kolejna i bardzo ważna 
rzecz, to brak jakichkolwiek antagonizmów i 
nieporozumień w kontaktach koleżeńskich w 
grupie oraz w kontaktach z zarządem Koła. Za-
rząd Koła SEiRP w Lidzbarku-Warmińskim pro-
wadzi statutową współpracę z Zarządem Woje-
wódzkim SEiRP w Olsztynie. Prowadzi sformali-
zowaną współpracę z Powiatowym Zarządem Ligi 
Obrony Kraju i kołem strzeleckim „WARMIAK” w 
Lidzbarku-Warmińskim. Współpracuje z Komen-
dantem Powiatowym Policji i Niezależnym Samo-
rządnym Związkiem Zawodowym Policjantów 
przy KPP. Utrzymuje partnerskie kontakty ze 
Starostą Lidzbarskim oraz Burmistrzem Lidz-
barka-Warmińskiego. Współpracuje w ramach 
kontaktów koleżeńskich z przewodniczącym sto-
warzyszenia „Mniejszości Niemieckiej” w Lidz-
barku-Warmińskim. 
Obecny zarząd Koła SE i RP w Lidzbarku-
Warmińskim pracuje już trzecią kadencję i w 
zasadzie w niezmiennym składzie. Kadencja 
trwa 4 lata. 
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Koło w Lidzbarku Warmińskim ciepło wita jesień. 



 

 

S towarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyj-
nych jest organizacją typu „non profit”. Sto-

warzyszenie posiada status organizacji pożytku 

publicznego. Z inicjatywy Zarządu Głównego 
SEiRP powstała Federacja  Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych Rzeczpospolitej Polski. Większość 
we władzach Federacji stanowią koledzy ze sto-
warzyszenia emerytów policyjnych. Stowarzysze-
nie i Federacja w skali kraju to organizacje li-
czebnie duże i prężnie działające. 

W racając do Zacisza Leśnego ,to opisane na 
wstępie spotkanie integracyjne zakończyło 

się po godzinie 20.00 już przy sztucznym oświe-
tleniu. Tym razem przygotowaniem smakowitych 
potraw, obsługą grilla i stołów zajmowali się kol. 
Teresa i Tadeusz Tyczyńscy z lidzbarskiego Sto-

warzyszenia. Wszyscy uczestnicy spotkania z 
20.09.2014 r serdecznie im za to dziękują!!!.To 
jednak nie koniec imprez w bieżącym roku. W 

połowie listopada Koleżanki i Koledzy z lidzbar-
skiego Koła SEiRP spotkają się na walnym ze-
braniu. Osoby lubiące zabawę i taniec na tzw. 
ostatki będą się bawić na zabawie 
„Andrzejkowej”. Natomiast w grudniu członko-
wie Stowarzyszenia, przyjaciele i zaproszeni go-
ście zgromadzą się na corocznym spotkaniu 
„opłatkowym”. Zarząd Koła SEiRP zaprasza 
wszystkich do licznego udziału w tych przedsię-
wzięciach. 

Tekst i zdjęcia Lucjan Fiedorowicz 
Prezes Zarządu Koła SEiRP w Lidzbarku-Warm. 

 
 
 
 
Od autora: niniej-
szy tekst przesła-
no do Urzędu Mia-
sta w Lidzbarku-
Warmińskim ce-
lem zamieszczenia 
na stronie działu 
promocji miasta. 
Tekst wysłano też 
do druku na ła-
mach „Gazety 
L i d z b a r s k i e j ” -
d o d a t e k  d o 
„Gazety Olsztyń-
skiej”. 
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„Człowiek jest tyle wart, na ile pozostawi 
wśród ludzi dobrych działań i dobrych wspo-
mnień.” 

P owyższe humanistyczne motto towarzyszyło 
organizatorom i uczestnikom Narady Szkole-

niowej Koordynatorów Działalności Socjalno-
Zdrowotnej, która odbyła się w Łodzi w dniach 
17 - 18 września 2014 roku. W tej tematycznie 
pierwszej naradzie uczestniczyło trzydziestu 
przedstawicieli czterech największych stowarzy-
szeń tworzących Federację Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej repre-
zentujących środowiska mundurowe: Bydgosz-
czy, Gdańska, Kalisza, Kielc, Krakowa, Łodzi, 
Opola, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Słupska, 
Warszawy i Zielonej Góry, którym na sercu leży 
dobro organizacyjnych działań wynikających z 
solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej 
środowisk mundurowych zmierzających do two-
rzenia konstruktywnej pomocy dla niepełno-
sprawnych lub z ograniczoną sprawnością ru-
chową weteranów służby w resortach munduro-
wych i przeciwdziałając wykluczeniu tych osób z 

życia społecznego i środowiskowego. 

W  gościnnych warunkach stworzonych na 
bazie Centrum Szkoleniowo – Konferencyj-

nego Uniwersytetu Łódzkiego przez kolegów ze 
„środowisk mundurowych” z Łodzi i przy przy-
jaznej aurze pogodowej oraz koleżeńskiej, można 
było spokojnie i merytorycznie podyskutować na 
trudne tematy socjalne i zdrowotne, a także i 
organizacyjne oraz dobrze pojętego i spożytko-
wanego koleżeństwa dla dobra członków na-
szych federacyjnych organizacji. 
Po tematycznym otwarciu narady szkoleniowej 
przez Prezydenta Federacji kol. Zdzisława Czar-
neckiego zastanawialiśmy się jaka powinna być 
w obecnych warunkach społecznych i gospodar-
czych organizacyjna rola Zarządu Federacji Sto-
warzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz jej organizacyjnych ogniw w kreo-
waniu działań niosących pomoc socjalną i zdro-
wotną dla weteranów służb mundurowych.  

T en nadrzędny temat był merytorycznym nur-
tem podjętych kolejnych tematów. O aktyw-

nym starzeniu się i aspektach społeczno praw-
nych na bazie swoich naukowo - publicystycz-
nych publikacji mówił w swoim informacyjnym 
wykładzie kol. płk dr Czesław Marmura – wice-
prezes ds. socjalno – zdrowotnych Zarządu 
Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 
Odpowiedzi na postawione pytania – jak dzisiaj 
odnaleźć drogę dla realizacji statutowych działań 
i zwiększania aktywności społecznej seniorów 
mundurowych w warunkach ograniczonych fi-
nansowych możliwości pozyskania środków od 
resortów mundurowych, a także funkcjonowanie 
w Polsce od kilku lat rządowych programów ope-
racyjnych Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i 
programów Aktywności Społecznych Osób Star-

szych szukał kolejny wykładowca - zaproszona 
przez organizatorów narady Pani mgr Patrycja 
Wojtaszczyk z Kancelarii Urzędu Marszałka Wo-
jewództwa Łódzkiego. Metodyczna i merytorycz-
na dawka informacji o metodyce przygotowania 
oferty do pozyskania środków finansowych w 
ogłaszanych konkursach przez Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej celem pozyska środ-
ków z programów operacyjnych Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich (FIO) i Aktywności Spo-
łecznych Osób Starszych (ASOS) wzbudziła duże 
zainteresowanie uczestników narady. 

Z  merytorycznym zaciekawieniem odbierano 
kolejne dawki informacji o metodyce przygo-

towania takich ofert konkursowych. Po meryto-
rycznych pytaniach kol. Tadeusza Śliwy ze 
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rze-
czypospolitej Polskiej reprezentującego na nara-
dzie środowisko mundurowe Opola uczestnicy 
narady wyrażali żal, ale także i nadzieję, że 
sprzyjającą atmosferę urzędniczą i przyjaznych 
metodycznych urzędników będą mogli spotkać 
także poza Opolem i Łodzią, kiedy podejmą się 
pisania tych ofert. 

W  kolejnym wystąpieniu podjęto rozważania 
jak udzielać pomocy paliatywno – hospicyj-

nej w domu chorego dla członków organizacji 
służb mundurowych w oparciu o przekład do-
świadczeń łódzkich: 
a) funkcjonowania Wojskowego Biura Emerytal-
nego w zakresie realizacji tych zadań zawartych 
w Rozporządzeniu MON z dn. 24.06.2009 r., 
które przedstawił dyrektor tego biura Pan mgr 
Witold Brzeziński 
b) doświadczeń Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego ( w tym komisji so-
cjalno zdrowotnej Zarządu Wojewódzkiego)  
c) a także doświadczeń Firmy Usługowej Złota 
Jesień Weterana – Opieka - Irena Trocińska za-
łożonej 1 czerwca 2010 r. które zostały zapre-
zentowane (w pkt. b i c) przez wiceprezesa ds. 
socjalno - zdrowotnych Zarządu Wojewódzkiego 
kol. płk. dr. med. Ryszarda Serbiaka. 

P roblematyka łódzkich doświadczeń zaprezen-
towana w powyższych wystąpieniach wzbu-

dziła zainteresowanie kolegów reprezentujących 
na naradzie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. 
Do dyskusji z merytorycznym głosem włączył się 
uczestniczący w naradzie Dyrektor Biura Emery-
talnego Służby Więziennej Pan płk SW mgr 
Grzegorz Domaszewicz, który wskazał na niektó-
re aspekty prostszych rozwiązań w problematyce 
socjalnej, które są stosowane w jego resorcie. 
Bardzo duże zainteresowanie uczestników nara-
dy wzbudziła prezentacja i merytoryczna infor-
macja o funkcjonowaniu kompleksowej opieki 
medycznej, rehabilitacyjnej, hospicyjno palia-
tywnej oraz opiece niepełnosprawnych w Domu 
Pomocy Społecznej w Kaśminie koło Mińska 
Maz., które zostały przedstawione prze Pana 
mgr. Jacka Świeżewskiego i Panią lek. med. Ka-
tarzynę Święć. 

(Ciąg dalszy na stronie 23) 
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Na podkreślenie zasługuje nowoczesny potencjał 
leczniczo – opiekuńczy tej placówki, a zwłaszcza 
dyspozycja około 150 łóżek geriatryczny 
(najnowsze publikacje wskazują, iż w Polsce 
funkcjonuje około 700 łóżek geriatrycznych przy 
europejskiej normie 7000 łóżek obowiązujących 
dla naszego kraju – przyp. Autora). Komplekso-
wo do podjętych tematów i poruszonych proble-
mów odniósł się łódzki senator Rzeczypospolitej 
Polskiej Maciej Grubski – wiceprzewodniczący 
Senackiej Komisji Obrony Narodowej, także od 
2013 roku Honorowy Członek Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego uczestniczący w naradzie.  
Bardzo ciekawe merytoryczne i ekspresyjne wy-
stąpienie Pana Senatora Grubskiego zostało 
odebrane przez uczestników z nadzieją, że w 
polskim parlamencie są ludzie sercem i przyjaź-
nią związani ze środowiskiem mundurowym, dla 
których obszar trudnych problemów socjalnych i 
zdrowotnych jest i będzie przedmiotem troski ich 
działań. Podtrzymał swoją deklarację złożoną w 
Łodzi na Posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w listopa-
dzie 2013 roku w obecności prezesa Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr  Pucha-
ły o wspieranie działań organizacyjnych zmierza-

jących do zorganizowania przez Związek Żołnie-
rzy lub Federację „Domu Weterana Służby”. Pro-
blematykę merytorycznych problemów podjętych 
podczas narady podsumował moderator narady 
płk dr Czesław Marmura, który podziękował 
wykładowcom i uczestnikom narady dedykując 
im humanistyczne motto Philla Bosmansa dla 
podejmowania w przyszłości działań „Spróbuj 
pozostać młodym i zarazić innych swą radością i 
optymizmem. Wtedy także stary zardzewiały 
świat wokół ciebie znów będzie młody i pełen 
zapału”. Następnie przedstawił projekt Apelu 
Uczestników Narady do Prezesów Zarządów: Wo-
jewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół, a 
także działaczy stowarzyszeń tworzących Fede-
rację o podjęcie organizacyjnych działań (patrz 
treść Apelu – przyp. Autora). 

Apel został przyjęty jednogłośnie z sugestią za-
mieszczenia go we wszystkich mediach stowa-
rzyszeń wchodzących w skład Federacji  
Efekty i organizacyjny wysiłek podsumował Pre-
zydent Federacji kol. Zdzisław Czarnecki, który 
podkreślił wysiłek łódzkich organizatorów kol. 
Janusza Kwietnia, Kol. Czesława Marmury, Ire-
neusza Mańko, kol. Zdzisława Pełki i kol. Fran-
ciszka Piecucha, którzy stworzyli dla uczestni-
ków narady przyjacielską atmosferę i sprawną 
organizację logistyczną, aby taka narada mogła 
się odbyć i przynieść w przyszłości merytoryczne 
i metodyczne efekty dla naszych stowarzyszeń 
Jednocześnie podkreślił, że Zarząd Federacji 
będzie myślał o zorganizowaniu w przyszłości 
podobnych narad i konferencji, które tematycz-
nie będą związane z głównymi kierunkami dzia-
łań nakreślonymi w marcu 2014 roku na II Kon-
gresie Federacji Stowarzyszeń Służb Munduro-
wych Rzeczypospolitej Polskiej . 
Jednym z merytorycznych tematów zasygnalizo-
wanych przez kol. Czesława Marmurę będzie 
„Problematyka bezpieczeństwa zdrowotnego żoł-
nierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby i ich 
najbliższych” 
 

Płk dr n. hum. Czesław Marmura 
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Apel 
Uczestników Narady Koordynatorów  

Działalności Socjalno-Zdrowotnej  
w Stowarzyszeniach tworzących FSSM RP  

odbytej w Łodzi  
w dniach 17 - 18 września 2014 r. 

 
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 
Mamy świadomość, że otaczająca nas rzeczywistość wymaga podjęcia działań ponad miarę możli-
wości finansowych każdego podmiotu organizacyjnego wchodzącego w skład Federacji Stowarzy-
szeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

To świadczenie pomocy wynikać powinno nie tylko z obowiązku nakreślonego w naszych statu-
tach, a przede wszystkim z solidarności międzyludzkiej i więzi zawodowej środowisk munduro-
wych.  
 

Możliwości takich działań potrafią znaleźć działacze, wolontariusze i wszyscy ci, którzy bez względu 
na trudności, indywidualnie świadczą pomoc osobom potrzebującym w naszych środowiskach.  
Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin, w szczególności samotni i obłożnie chorzy, w tym 
kombatanci i inwalidzi wojenni mogą liczyć na wsparcie ze strony poszczególnych ogniw organiza-
cyjnych tworzących naszą Federację. 
 

Szanowni Prezesi Zarządów Wojewódzkich, Okręgowych, Rejonowych i Kół! 
 

Powołując się na zapisy statutowe, uchwały programowe przyjęte na ostatnich zjazdach krajowych 
stowarzyszeń tworzących Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz na II Kongresie Federacji w części dotyczącej działalności socjalno- zdrowotnej, uczestnicy 
niniejszej Narady zwracają się z gorącą prośbą do Zarządów Wojewódzkich, Zarządów Okręgowych 
i Rejonowych oraz Zarządów Kół, koordynatorów, organizatorów opieki oraz wszystkich działaczy 
naszej Federacji uczestniczących w tej jakże potrzebnej działalności z następującym apelem: 
 

1. Podjęcie organizacyjnych działań zmierzających do ustawowych zmian rewaloryzacji emerytur i 
rent mundurowych.  
2. Utworzenie struktur organizacyjnych kontynuowania opieki nad obłożnie chorymi i niepełno-
sprawnymi świadczeniobiorcami mundurowymi.  
3. Aktywnego współdziałania komisji socjalno – zdrowotnych w poszczególnych podmiotach organi-
zacyjnych z instytucjami emerytalno – rentownymi Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości w oparciu o resortowe rozporządzenia i 
regulaminy w celu pomagania w przygotowaniu wniosków o pomoc socjalną i wyjaśnianiu wnio-
skodawcom o warunkach udzielania takiej pomocy.  
4. Propagowanie w środowisku świadczeniobiorców wojskowych i mundurowych informacji o moż-
liwościach oraz warunkach udzielanej pomocy przez fundacje takie jak: w resorcie MON wykonuje 
Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym.  
5. Inspirowanie własnych komisji socjalno – zdrowotnych (wojewódzkich i rejonowych) oraz Kół do 
uaktywnienia placówek opieki medycznej na rzecz świadczeniobiorców mundurowych.  
6. Zreorganizowanie działalności socjalno – zdrowotnej opierając się na Kole jako podstawowym 
ogniwie każdego Związku naszej Federacji opartym o dobre koleżeństwo i przyjazne relacje sąsiedz-
kie.  
7. Potraktujmy rok 2014 i przyszły 2015 na przygotowanie tej reorganizacji w poszczególnych ogni-
wach socjalno – zdrowotnych naszych związków wchodzących w skład Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach ograniczonych możliwości otrzymania 
resortowego wsparcia finansowego wykorzystując do tego celu w dyskusji związkowe media i inne 
formy organizacyjnych przedsięwzięć.  
 

W imieniu Uczestników Narady Apel podpisali: 
Prezydent 

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej 
Zdzisław Czarnecki  

Organizator Merytoryczny Narady płk dr n. hum. Czesław Marmura  
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P omysł „konwencji przedzjazdowych” przed 
VII Krajowym Zjazdem Delegatów SEiRP 

wyszedł od Prezesa ZG pod koniec ubiegłego 
roku. Wdrożono go w grudniu stosowną 
uchwałą. Żaden z członków Zarządu Główne-
go nie wniósł nawet sprzeciwu. Nikt nie za-
kwestionował niezgodności tego pomysłu z 
obowiązującym Statutem. Zresztą jak zawsze 
w mijającej kadencji. Święta za pasem, opła-
tek, choinka. Pośpiech. Do konwencji dodano 
ordynację wyborczą. Kolejną nowość, nieprze-
widzianą Statutem. Na styczniowym, wyjazdo-
wym posiedzeniu Prezydium ZG w Soczewce, 
niektórzy próbowali oponować, ale zostali 
przez zwolenników tych nowości zagłuszeni.  
 

W yznaczona „trójka” miała opracować na 
konwencje stosowne materiały, które po 

omówieniu przez te gremia miały trafić na 
Zjazd. W rzeczywistości ciężar tego opracowa-
nia spoczął na jednym działaczu. Na siebie też 
wziął on ciężar wyjazdowego (kolejnego) Prezy-
dium ZG i pierwszej Konwencji. W maju 2014 
r. Prezydium ZG w okrojonym składzie (5 
członków) zaakceptowało wysuniętą przez Pre-
zesa ZG jego kandydaturę na kolejną kaden-
cję. Ocenę sposobu przedstawienia jak i ak-
ceptacji kandydatury pozostawiam delegatom 
na Zjazd, którzy mogą zapoznać się z doku-
mentacją z przebiegu tego Prezydium. Doko-
nano tam także samosądu na organizacji war-
szawskiej łącznie z zamiarami jej spacyfikowa-
nia. Byłem jedynym (od tamtego momentu 
popadłem w niełaskę Prezesa), który zabiera-
jąc głos jako gość, zwrócił uwagę na fakt, że 
po wyborze na Prezydenta FSSM RP, Zdzisław 
Czarnecki, zapowiedział start w wyborach na 
Prezesa ZG. No i się zaczęło. Już na zielono-
górskiej, pierwszej Konwencji tenże kandydat 
został zaatakowany przez zwolenników obec-
nego Prezesa w sposób nader nieprzyzwoity. 
Widać było, że wszystko zostało wcześniej 
przygotowane i liczne wyjazdy Prezesa ZG do 
miejsc skąd przybyli delegaci na Zjazd, nie 
poszły na marne. Oprócz delegatów Prezes 
zaprosił na koszt ZG przyjaznych sobie gości. 
Zamiast programu wyborczego opowiadał o 
sobie i prorodzinnej atmosferze w Stowarzy-
szeniu, jaką chciałby utrzymać w nowej ka-
dencji. 

N astępna Konwencja miała odbyć się w 
Krakowie, ale już w Zielonej Górze ówcze-

sny Prezes ZW w Krakowie (były wieloletni 
Wiceprezes ZG) musiał się kajać i tłumaczyć, 

że nic nie wie o zaproszeniu kontrkandydata 
do Krakowa. Krakowską Konwencję poprze-
dziło posiedzenie ZG, które miało miejsce 12 
czerwca w Warszawie. Na tym posiedzeniu 
przedstawiono oficjalnie kandydaturę Zdzisła-
wa Czarneckiego - Prezydenta FSSM RP na 
Prezesa ZG. 

K ontrkandydat poprosił Prezesa ZG o zgodę 
na zaproszenie na pozostałe Konwencje 

(Kraków, Bydgoszcz, Warszawa) oraz VII Kra-
jowy Zjazd Delegatów „swoich” trzech gości, 
którzy w przypadku jego wyboru na funkcję 
Prezesa ZG - jego kandydatów na przyszłych 
członków Prezydium ZG. Prezes ZG wyraził 
zgodę na takie rozwiązanie. Łatwo się domy-
ślić, że kontrkandydat po prostu nie chciał 
być sam, osaczony jak w Zielonej Górze przez 
zwolenników obecnego Prezesa ZG. Ale jego 
zwolennicy i tak pokazali, na co ich stać. 
Ograniczanie jedynemu zabierającemu głos z 
grona gości kontrkandydata było wyrazem 
manipulacji i „ustawki” konwencji, gdy inni 
wypowiadali się bez przeszkód na dowolne 
tematy, niejednokrotnie nie będące wcale 
przedmiotem konwencji. 
 

W ydawało się, że w Bydgoszczy będzie ina-
czej. Już na początku obrad goście 

kontrkandydata zostali potraktowani jak in-
truzi. Poplecznicy Prezesa ZG usiłowali nego-
wać ich udział i rolę w konwencji. Zadane 
przeze mnie pytania Prezes ZG zbył. I tak było 
do końca tego zebrania starannie wyreżysero-
wanego przez Prezesa. Nie darmo Prezes już w 
czerwcu przejechał 1000 km aby to zrobić. 
 

I nny przebieg miała konwencja w Warszawie. 

Nikt nikogo nie poniżał, wszyscy zostali god-
nie przywitani. Konwencja była przygotowana 
pod względem merytorycznym. W programie 
nie było punktu o przedstawianiu przez kan-
dydatów swoich programów. Ten punkt zreali-
zowano w tzw. sprawach wniesionych. Sku-
piono się na omówieniu materiałów przekaza-
nych delegatom w specjalnej broszurce 
„MATETRIAŁY NA VII KRAJOWY ZJAZD DE-
LEGATÓW”. Nie pozostawiono na nich suchej 
nitki. Przyjęto aż 11 stanowisk obnażających 
wprost nieznajomość Statutu przez „autorów” 
projektów przygotowanych dokumentów. Mó-
wiono o złej, nie do przyjęcia sytuacji w Głów-
nej Komisji Rewizyjnej. To GKR w pierwszej 
kolejności powinna zwrócić uwagę na podej-
mowanie uchwał niezgodnych ze Statutem.  
Prezesowi ZG ponownie powtórzyłem pytania 
z konwencji bydgoskiej. I tym razem odpowie-
dzi nie było. Kontrkandydat odpowiadał nato-
miast bez zastanowienia na wszystkie pyta-
nia, mimo, że niektóre mógł zbyć. Tak jak na 
wszystkich zresztą Konwencjach. 
 

C o więc dały te Konwencje? Na pewno gene-
rowały koszty. I to niemałe. Potwierdził to 

głos Lucjana K. na Konwencji bydgoskiej, któ-
ry merytorycznie wykazał, że sprawy finanso-
we w Stowarzyszeniu nie są dobrze rozwiązy-
wane. Koła borykają się z brakiem środków, 

(Ciąg dalszy na stronie 26) 
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zmuszane są do dodatkowych składek, za 
wszystko płacą. Zarząd Główny działa jak skle-
pik klubowy a oferując do sprzedaży symbole 
Stowarzyszenia (odznaki, znaczki organizacyj-
ne, dyplomy, proporczyki, teczki) traktuje 
„wyróżnienia” Stowarzyszenia, jak odpustowe 
gadżety. Prezesi ZW/ZO jadąc na posiedzenia 
władz Stowarzyszenia częstowani są „kawką lub 
herbatką” mimo, że nie rozliczają diet aby nie 
obciążać i tak skromnych własnych budżetów. 
 

O kazało się, że zamiast merytorycznych dys-
kusji nad materiałami na VII Zjazd, których 

po prostu (sprawozdanie ZG i sprawozdanie 
GKR oraz ocena ZG przez GKR a także regula-
min pracy ZG i Prezydium ZG) nie przygotowa-
no, skoncentrowano dyskusję nad projektami 
dokumentów (takich jak regulaminy), o wątpli-
wej wartości, co wykazała Konwencja warszaw-
ska.. Dyskusji nad programem działania Stowa-
rzyszenia również praktycznie nie było. Nato-
miast, głównym punktem konwencji (poza war-
szawską) były sprawy personalne. Jeśli taki 
zamiar miał ich pomysłodawca, to ten cel osią-
gnął. Niestety wychodzi na to, że VII KZD nie 
jest dobrze przygotowany. Okaże się to w paź-
dzierniku. Wprawdzie jest jeszcze trochę czasu, 
ale nie sądzę, aby kolejne wyjazdowe Prezydium 
ZG, które odbyło się w okolicach Tomaszowa 
Mazowieckiego potrafiło naprawić wszystkie 
zauważone błędy. Ocena delegatów może być 
dla ustępującego Zarządu Głównego druzgocą-
ca. Dla Głównej Komisji Rewizyjnej podobnie. 
 

P ozwoliłem sobie tę krótką ocenę konwencji 
przedzjazdowych przedstawić na łamach 

Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego. Taka 
ocena zapewne nie zostałaby opublikowana ani 
w „Biuletynie Informacyjnym” Stowarzyszenia, 
ani też na stronie internetowej…, no właśnie. 
Zarządu Głównego czy Prezesa Zarządu Głów-
nego. Podstrona „konfrontacji i polemik” od 
dawna jest martwa, bo wszyscy wiedzą, że Pre-
zes i jego brat nie znoszą krytyki. Na stronie 
internetowej już od miesiąca gości cisza. Przed-
wyborcza? A tyle dzieje się w naszym Stowarzy-
szeniu. 
 

J est to oczywiście moja, subiektywna ocena. 
Mam podobno statutowe prawo do tego. 

Chciałbym, aby szczególnie delegaci, którzy 
zadecydują, kto przez następne cztery lata bę-
dzie rządził Stowarzyszeniem, potraktowali tą 
ocenę z uwagą. Nie namawiam ich do głosowa-
nia na tego czy innego kandydata. Przestrzec 
jedynie chciałem, aby nie dali się zwieść złud-
nym ocenom, peanom, pochwałom, podzięko-
waniom ustępującego Prezesa. Ten ponad 75 
letni już człowiek w stosunku do wielu osób, 
członków Stowarzyszenia i nie tylko okazał się 
hipokrytą. 
 

I  jeszcze jedno moje spostrzeżenie. Nie tylko 
moje. Prezes ZG decyduje o wszystkim. Tak 

było w całej kadencji. To on prowadził wszyst-
kie posiedzenia i spotkania; nie musiał prosić o 
głos, sam sobie go udzielał. To on decydował, 
kogo zaprosić a kogo nie. Obawiam się, że mi-
mo starań ze strony kontrkandydata do funkcji 
Prezesa ZG, w VII Krajowym Zjeździe Delegatów 
nie weźmie nikt (poza delegatami) kogo on by 
widział w przyszłych władzach Stowarzyszenia. 
Prezes i jego poplecznicy przeoczyli fakt umiesz-
czenia mojej osoby w materiałach zjazdowych 
jako Przewodniczącego Biura Zjazdu i wydruko-
wania dla mnie zaproszenia! Nikt na konwen-
cjach tego nie zanegował. Czekam więc cierpli-
wie na to zaproszenie choć tak samo zapewne 
czeka na wydrukowane zaproszenie zdublowa-
ny kierownik Biura ZG z Olsztyna. To Prezes 
ZG decydował, kto może pojechać i gdzie, na 
koszt Stowarzyszenia. Na jedne zjazdy woje-
wódzkie jechał z całą świtą na inne nikogo nie 
delegował (gdzie wyznaczeni opiekunowie?).  
Prezes ZG nie konsultował swoich decyzji z Za-
rządem Głównym. Personalnych też. Podejmo-
wał je sam. Czy taka dyktatura i nepotyzm po-
winny być w Stowarzyszeniu?  Kontrkandydat 
za prywatne pieniądze pojechał do Krakowa i 
Bydgoszczy. Do Zielonej Góry zabrał się ze mną 

„przy okazji”. Prezes delegował się tam gdzie 
chciał. Szczególnie w okresie wzmożonej kam-
panii wyborczej. Jeździł, namawiał, kaperował. 
To były rzeczywiste intencje jego licznych wyjaz-
dów a nie sondowanie, z jakimi problemami 
borykają się koła czy organizacje terenowe. Czę-
sto w wyjazdach towarzyszył mu brat. Stowa-
rzyszenie ma pieniądze. Można je wydawać w 
bardziej przemyślany sposób niż realizowany 
przez Prezesa ZG. Za wszelką cenę chcą zostać 
na drugą kadencję. Osobiście się temu nie dzi-
wię, gdyż „nowe” władze mogą pokazać, że po-
siadane przez Stowarzyszenie środki finansowe 
będą wydawane racjonalniej, w szczególności z 
uwzględnieniem interesów organizacji tereno-
wych. 

Zdzisław Bartula,  
były Sekretarz ZG, 

i były Kierownik Biura ZG 
 

PS  Z uwagi na fakt, że zapewne mnie, jak i 
innych wspierających kontrkandydata 

do funkcji Prezesa ZG, mimo wszystko zabrak-
nie na VII KZD, tą drogą Wszystkim, którzy ze 
mną owocnie współpracowali serdecznie dzię-
kuję i życzę zdrowia oraz sukcesów na każdej 
niwie. 

Zdzisław Bartula 

(Ciąg dalszy ze strony 25) 
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K oło nr 12 w Braniewie obecnie działa w na-
stępującym składzie: Prezes koła - Tadeusz 

Kućko Z-ca Prezesa - Dariusz Tatar, Skarbnik - 

Wiesław Wojtkiewicz, Członkowie zarządu - Je-
rzy Kołodziejski i Henryk Rycio 
Koło liczy 27 członków . Biuro Stowarzyszenia 
znajduje się w KPP Braniewo przy ul. Moniuszki 
pokój nr 36. Współpraca z Komendantem, Pa-
nem insp.-Grzegorzem Sieńskim układa się w 
sposób właściwy. Pan Komendant wspiera nasze 
działania i w miarę możliwości nam pomaga. 
Zarząd Koła ukierunkował swoje zadania na 
rozbudowę Koła poprzez pozyskiwanie nowych 

członków, organizowanie i udzielanie pomocy 
socjalnej potrzebującym kolegom z Koła . 
Ponadto informujemy, że w dniu 28.06.2014 

roku zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne , 
gdzie czas uczestnikom spotkania umilał zespół 
działający przy naszym Kole. W czasie spotkania 
było wiele miłych wspomnień i wzajemnych ży-
czeń.  
Na podstawie § 17 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia 
Walne zebranie Koła nr 12 w Braniewie nadało 
Tytuł Członka Seniora niżej wymienionym kole-
gom: Mieczysław Szpond, Jan Słotwiński i Mi-
chał Jarmużewski 

27           Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 9(53)2014 

 

N a początku września br. Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego SEIRP w Łodzi Zdzisław 

Pełka reprezentował emerytów i rencistów na-
szego stowarzyszenia w uroczystościach obcho-
dów „75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej” 
i „Dnia Weterana” w których między innymi 
uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódz-
twa na czele z Marszałkiem Witoldem Stęp-
niem, Wojewodą Łódzkim Jolantą Chełmińską, 
władz miasta Łodzi, Zarządu Koła nr 2 Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, 
Policji oraz Służby Więziennej. Na uroczystości 
przybyli licznie bohaterowie wojenni, jak rów-
nież łódzcy parlamentarzyści. 
 

Tekst: P. Brzeziński 
Foto: R. Dziubek/Z. Pawłowski 

 

W Łodzi uroczyście: 

„75 rocznica wybuchu  
II Wojny Światowej” 

„Dzień Weterana” 



 

 

 
O pewnym polityku 
Znany jest z popędliwości 
i do rządzenia nieskrywaną ma 
   ochotę, 
choć nie staje mu mądrości, 
by ukryć swoją głupotę. 
 
Do czego naród potrzebny 
„Politycy a naród” - tę relację 
nie brakowało nigdy sporów 
ale wciąż ci mają rację, 
że politykom naród potrzebny 
  jest do wyborów. 
 
Wysadzanie z siodła. 
To nie o prawdę toczą się boje, 
historia nieraz dowiodła, 
że politycy walczą o „swoje” 

i jak innych wysadzić z siodła. 
 
Po sztandarem 
Sprawa tajemnicą jest okryta, 
choć stała się politycznym 
   koszmarem, 
bo elity walczą o koryta 
zwykle pod jakimś sztandarem. 
 
Oczekiwane oświadczenie 
Kiedy na polskiej politycznej 
scenie 
zniecierpliwiony naród pyta, 
padnie taksie oświadczenie: 
commedia la finita 
 
Gra taktyką 
W polityce bez taktyki 
niewiele zrobić się da, 
ale taktyka bez polityki 
to tylko zwykła gra. 
 
Ich program 
Program cały 
niektórych polityków 
to różne rytuały 
i wiele wykrzykników. 
 
Polityczne amnezja 
Znamy taką polską chorobę, 
co w niejedna rocznicę  
   się rozwija 
kreująca rocznicowe  
  wydarzenia osobę, 
niewygodną politycznie się  
   pomija 
 

 
Samokreacja 
Niektórzy sami się kreują 
na wielkich polityków, 
a naród traktują, 
jak dawniej - traktowano łyków. 
 
Deklaracja i życie 
Codzienna z życiem styczność 
i na to nam oczy otwiera, 
że deklarowana apolityczność 
rzadko bywa szczera. 
 
Tylko elektorat jesteś 
Każdy kiedyś się z tym styka, 
jeśli nie jest małolatem, 
dla niejednego polityka 
jest wyłącznie elektoratem. 
 

Boskie L-cztery 
Pewien polityk Boga  
   molestował, 
by szybko wiódł go do kariery, 
aż Bóg od tego się rozchorował 
i musiał skorzystać z L-cztery. 
 
On polubił retorykę 
Odkąd politykę 
zawodowo uprawia 
polubił retorykę, 
nie mówi, a przemawia. 
 
Kto ma wybierać? 
Na zły wybór przez naród, 
niektórzy politycy wciąż  
   narzekają, 
by więc nie spotkała ich zawód, 
niechaj oni sobie naród  
   wybierają. 
 
Wspak 
W Polsce wszystko na wspak 
i Polska z tego słynie, 
że przegrywają ci „na tak”, 
a zwyciężają ci „na nie”. 
 
Diety polityczne 
Ludzie się już nie dziwią, 
iż taka zasada jest przyjęta, 
że politycy jakoś się wyżywią 
ci, co nie jedzą śniadań  
  u prezydenta 
spostrzegli się wnet, 
że można też śniadania 
jeść w Radiu „Zet”. 
 

Rozejścia liderów 
Rozchodzą się wtedy liderzy, 
gdy nie po drodze im obu 
do celu, do którego mierzy 
każdy z nich - do władzy i żłoba 
 
Aby do żłobu 
Politycy gonią za stołkami  
   i sławą 
według niewybrednego  
   sposobu: 
rzucają się raz w lewo,  
   raz w prawo, 
aby tylko dopaść do żłobu. 
 
Jego męka 
Do mediów polityka go gna. 
Do powiedzenia niewiele ma, 
więc się jąka i strasznie stęka, 
widać, że jest to dla niego  
    męka. 
 
Żądza władzy 
Polityków do szpiku kości 
żądza władzy przeżera, 
zawsze im się marzy 

zaraz po wyborze -  
  następna kadencja 
 
Nabożna podpórka 
Niejeden polityczny okaz, 
co pobożność ma na pokaz, 
wygłasza nabożne tyrady, 
kiedy zmierza do posady. 
 
Przymiotniki  
 zamiast przymiotów. 
Metoda ta ma nawroty. 
że politycy przymiotników  
   nadużywają, 
mają one zastępować  
   przymioty, 
których politycy nie posiadają. 
 
Strażnicy racji stanu 
Dowody wciąż na to dają, 
pewni politycy Lechistanu, 
że oni jedynie się mają 
za strażników racji stanu. 
 
Jak politycy rozbawiają 
Niezależnie od politycznej  
   Podobizny 
politycy wciąż się użalają, 
jak bezinteresownie tyrają  
   dla ojczyzny, 
czy też rozbawiają. 
 
Gęby pełne wartości 
Politycy pełne gęby mają 
racji stanu i różnych wartości, 
a o zwykłych ludzi nie dbają, 
choć korzystają z ich naiwności 
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Kazimierz Otłowski 

„Rzeczywistość  
w barwach słów” 
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Okładka pierwsza: Henryk Borowiński i Zdzisław Czarnecki 
kandydaci na funkcję Prezesa ZG SEiRP 

Okładka tylna: Aleksander Brzeziński Tadeusz Malinowski 

i Stanisław Żach  

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank Zachodni WBK Oddział w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000 

Dane do faktur /wzór/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 
Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 
10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie 
Informuje: 

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się: 
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00. 

W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW 
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00 

Zarząd Koła SEiRP w Iławie w dniu 06.09.2014r. zorganizował spotkanie integracyjne członków koła 

wraz z rodzinami połączony z zawodami strzeleckimi na strzelnicy LOK w Iławie. 

W zawodach wzięły udział 24 osoby. Każdy z uczestników oddał po pięć strzałów z broni długiej i krótkiej.  

Wśród mężczyzn zwyciężyli: Markuszewski Wiesław, Witkowski Grzegorz, Aptowicz Andrzej  

Wśród kobiet zwyciężyli: Markuszewska Gabriela, Arendt Karina, Toczydłowska Stefania  

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali puchary oraz dyplomy. 

Po zakończeniu zawodów strzeleckich przystąpiliśmy do pieczenia kiełbasek i wspomnień z przeszłości.  

Tekst i zdjęcie: Jan Kaczyński 
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