
 

 

MIESIŇCZNIK ZARZłDU WOJEWčDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Kowalewicz  
- o posiedzeniu 

ZW SEiRP Olsztyn  

Makowski  
- o polityce, o kt·rej nie 

miaġo byļ 

Czarnecki  
- o sile w jednoŢci 

Gidziŗski 
- nie tylko o rogaczach  

R·Ůycki 
- o ăKruczej Skaleó 

Mielczarek  
- o ăkopieó, ăherszcieó i 
turnieju  

Fiedorowicz  
- o ostatkach  

- o podsumowaniu 

rocznych dziaġaŗ 

Lubaŗska, 
Kobryŗ 
- o wsp·lnym dziaġaniu 

Orkisz  
-  zdjŋcie z archiwum 
SEiRP SW 

Krawczyk  
- o karcie parkingowej 

dla niepeġnosprawnych 

ŭach 
¶ gratulacje powy-

borcze dla burmi-
strza  

¶ Kŋtrzyna 

Otġowski 
- o ăRzeczywistoŢci w 

barwach sġ·wó. 
 

  PoŨegnanie jesieni. 
 

Jeszcze trochň sğoŒce sieje promieniami, 
Jeszcze wiatr ze wschodu nie sypie Ŝniegami 
JesieŒ jeszcze ğaskawie wiatrem nie zacina 
W obawie, Ũe przyleci z nim razem od p·ğnocy zima. 

Czy to prawda, Ũe jesieŒ, ot tak na odchodne, 
Zabiera z sobŃ wszystkie dni pogodne? 
Czy juŨ zimŃ bňdziemy skazani na mroki 
I bezsğonecznych dni szarawe uroki? 

Wiekowi mňdrcy wszystkim wok·ğ wieszczŃ: 
ZimŃ sğoŒce takŨe schyla siň nad dolŃ czğowieczŃ. 
Zwğaszcza zimŃ, Ŝr·d mroz·w, zamieci - radoŜĺ niesie 
SğoŒca promieŒ, na zakrňtach Ũycia, w mijajŃcym czasie. 

          JKK 
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Redakcja OBI 
ŧyczy PaŒstwu,  

Czytelnikom i Sympatykom 
wyjŃtkowo radosnych i pogodnych 

świŃt BoŨego Narodzenia 
 

ĂNiech Wam  
Gwiazdka pomyŜlnoŜci  
nigdy nie zagaŜnie!ò  



 

 

D la olsztyŗskiego SEiRP z 
caġņ pewnoŢciņ bardzo waŮ-

nym wydarzeniem byġo Posie-
dzenie ZW, stņd kilka stron 
poŢwiŋcamy tym obradom. Pro-
blemy przedstawione przez Pre-
zydium, sposoby ich realizacji , 
wykonane zobowiņzania i pla-
nowane zadania znalazġy wŢr·d 
przybyġych na spotkanie zrozu-
mienie i aprobatŋ. Podczas ob-
rad nie wysuniŋto problem·w, 
kt·re byġyby na tyle kontrower-
syjne, by wywoġaġy podziaġy 
opinii, by zdania dyskutant·w 
na tyle byġy odmienne, Ůe nie 
moŮna byġo znaleŬļ konsensu-
su bez gġosowania.  
Ze spokojem i zrozumieniem 
przyjŋto informacjŋ przedstawi-
ciela ZG kol. Zdzisġawa Pietryki 
na temat obrad i wynik·w Wal-
nego Zjazdu w Soczewce. Zjaz-
du, kt·rego ăubocznymó, efek-
tem jest, opisywana juŮ wielo-
krotnie, skarga kolegi Leszka 
Orkisza do Organu Nadzorujņ-
cego DziaġalnoŢļ Stowarzyszeŗ, 
w sprawie jego wņtpliwoŢci co 
do prawomocnoŢci wyboru pre-
zesa Zarzņdu Gġ·wnego. 
Wiŋcej o przebiegu obrad na 
kolejnych stronach OBI, a tak-
Ůe w drukowanym protokole 
spisanym przez Ewŋ Napora. 
Protokoġu, kt·ry bŋdzie do 
wglņdu w siedzibie ZW, a takŮe 
drogņ elektronicznņ na Ůyczenie 
czġonk·w Stowarzyszenia. 

Z awartoŢļ tego wydania OBI wyglņda na typowņ i nie 

odbiega specjalnie od wcze-
Ţniejszych. Sporo miejsca po-
Ţwiŋcamy obradom r·Ůnych 
gremi·w, imprezom integracyj-
nym: zabawom, zawodom strze-
leckim, turniejom gier karcia-
nych itp. Sņ teŮ dziaġy tzw. sta-
ġe, na okreŢlonych stronach 
miesiŋcznika. Proszŋ jednak 
zwr·ciļ uwagŋ na to, Ůe mimo 
pozornej monotonnoŢci powta-
rzanej z miesiņca na miesiņc 
prezentowane zdarzenia sņ in-
ne, niosņ z sobņ wiele nowych i 
ŢwieŮych wartoŢci. Widaļ, Ůe 
integracja Ţrodowiska policyj-
nego powoli przeradza siŋ w 
integracjŋ tego Ţrodowiska z 
ăcywilnymó (wsp·lne wycieczki, 
wsp·lne imprezy towarzy-
skieé), przestajemy powoli, 
chociaŮ nie bez opor·w wcho-
dziļ szerzej w Ţrodowiska po za 
mundurowe.  
Sņdzimy, Ůe w tym ăotwarciuó 
pomocnņ bŋdzie informacja o 
Organizacjach Pozarzņdowych, 
o jej zasadach, moŮliwoŢciach i 
zakresie dziaġania. Informacjŋ 
takņ, opracowanņ przez kol. 
Juliana Czajkŋ z ZW SEiRP w 
Olsztynie, doġņczamy do OBI 
jako oddzielnņ broszurŋ.  

Z bliŮa siŋ 25 rocznica po-
wstania SEiRP. Ļwierļ wie-

ku dziaġania, dziesiņtki struk-
tur wojew·dzkich i okrŋgowych, 

setki K·ġ, tysiņce czġonk·w, 
wiele akcji i jeszcze wiŋcej pro-

blem·w rozwiņzywanych ku 
poŮytkowi emeryt·w i rencist·w 
policyjnych.  
Jest wiŋc okazja, by pokazaļ 
Polsce kogo SEiRP reprezentu-
je, jak dziaġa. Sņdzimy, Ůe do-
brym poczņtkiem jest publiko-
wane na naszych ġamach zdjŋ-
cie nadesġane przez kolegŋ 
Leszka Orkisza uczestnik·w 
posiedzenia ZG SEiRP SW w 
Przesiece w 1999 r.  
Niewiele lat minŋġo, a jak wiel-
kie problemy nastrŋczyġa iden-
tyfikacja os·b sfotografowa-
nych. Wprawdzie ăakcja pomo-
cowaó doprowadziġa do 
ărozpoznaniaó wiŋkszoŢci os·b, 
ale nie wszystkich i nie wszyst-
kie nazwisko ăprzypisaġemó do 
postaci.  
W planowanej przez ZG mono-
grafii SEiRP powinny siŋ zna-
leŬļ podobne zdjŋcia z peġniej-
szym opisem. Sņdzŋ, Ůe kaŮdy 
Zarzņd Wojew·dzki i Okrŋgowy 
do tej monografii opracuje hi-
storiŋ ăswojegoó dziaġania, 
ăswoichó dokonaŗ i ăwġasnychó 
plan·w na przyszġoŢļ. 
Jednym z dziaġ·w monografii 
powinna byļ galeria WSZYST-
KICH prezes·w ZW/ZO z caġego 
dwudziestopiŋciolecia SEiRP. 
 

Jerzy K. Kowalewicz  
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Od Redakcji  

Hotel ăWarmiŗskió w Olsztynie, miejsce obrad Zarzņdu Wojew·dzkiego SEiRP w dn. 15.11.2014 r. 

 - wizualizacja przebiegu budowanej linii tramwajowej przez ul. KoŢciuszki. 


