
 

 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Gosiewski 
- o opcji zerowej w 
szkołach i sądach 

Szczepańska 
- o podejmowanych 

krokach 

Stachurska 
-o armii wyklętych 

Zimińska 
- o Jakim i jemu po-

dobnych 

Srebrzyński 
- o wyklętych esbekach 

Rząp 
- o Święcie Policji w 
Olsztynie i Szczytnie 

Bartula 
- o obradach ZG SEiRP 
- o Święcie Policji we 

Wrocławiu 

Kućko 
- o zebraniu się Koła w 

Braniewie 

Pasternak 
- o wędrówce z Brzegu 
w Góry Stołowe 

Gąsiorek 
- o Święcie w Kaliszu 

Skowron 
- o 13.rocznicy śmierci 
sierż. Grzegorza Załogi 

Makowski 
- o życiu toczącym się 

Otłowski 
- o polityce i politykach 
wierszem. 

 

Zapatrzony w dal astronom 
Z astrolabium w garści 
Niewesołą widzi przyszłość 
Więc i czoło marszczy. 
Kiedy ruszał ziemię z posad 
Nie przypuszczał wcale 
Że po wiekach w Instytutach 
Zmienią się detale 
I bandytę z bohaterem miejscami zamienią 
A niebawem, centrum Świata butnie nazwą Ziemią. 
 
         JKK 
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W  wysła-
nych 

pod koniec 

lipca interpelacjach poseł 

PiS Jerzy Gosiewski pisze, 

że "wielu ludzi" zwraca się 
do niego z wątpliwościami, 

czy służby mundurowe, 

oświata i edukacja zostały 

"oczyszczone ze współpra-

cowników i pracowników 

służb bezpieczeństwa" - do-
nosi Gazeta.pl . 

 Jak zaznacza w piśmie, 

"winniśmy bronić młodych 

obrońców bezpieczeństwa 

Polski przed złymi wzorca-
mi", a nowi adepci nie po-

winni być szkoleni przez 

"osoby, które w przeszłości 

służyły złu". W związku z 

tym poseł pyta, czy przepro-

wadzono pełną lustrację, i 
podkreśla, że byłaby ona 

"wskazana". 

P odobnej argumentacji 

używa poseł w interpela-

cji dot. lustracji pracowni-
ków oświaty i edukacji. Je-

go daniem tam także trzeba 

bronić "młodych Polaków 

przed fałszywym naucza-

niem historii i złymi wzorca-

mi". W tym wypadku rów-
nież wnosi o lustrację pra-

cowników. Nie precyzuje, 

czy chodzi o nauczycieli, czy 

też pracowników admini-

stracji, woźnych i sprzątacz-
ki. 

N a tę drugą interpelację 

odpowiedziało już Mini-

sterstwo Edukacji. W swoim 

piśmie podsekretarz stanu 

Maciej Kopeć wyjaśnia, że 

zgodnie z obecnym prawem 

dyrektorzy szkół urodzeni 
przed 1972 rokiem są zobo-

wiązani do złożenia oświad-

czenia lustracyjnego. Co z 

pozostałymi prawnikami? 

"Dyrektor, który złożył 

wcześniej oświadczenie lu-
stracyjne, dba o właściwy 

dobór kadr w swojej szkole i 

sprawuje wewnętrzny nad-

zór pedagogiczny nad nau-

czycielami" - czytamy w pi-
śmie. Kopeć przypomina 

też, że pracowników szkół 

obowiązuje też Karta nau-

czyciela. 

 MSWiA na razie nie prze-

słało swojej odpowiedzi. 
Mazurski polityk PiS...  

 ...nie tak dawno zasłynął, 

gdy zarzucił walczącym o 

prawa zwierząt, że dbają o 

interes innych państw. A 
prawo umożliwiające ho-

dowlę zwierząt na futra, 

które oni krytykują, uspra-

wiedliwia tym, że człowiek 
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Opcja zerowa posła Gosiewskiego 

Jerzy Gosiewski wniósł dwie interpela-

cje, w których pyta, czy ministrowie roz-

ważają pełną lustrację pracowników edu-
kacji i służb - informuje Gazeta.pl. 



 

 

to gatunek dominujący. 

"Jak rząd zamierza prze-
ciwstawić się kolejnym, 

bez logicznego uzasadnie-

nia, próbom i projektom 

wprowadzenia zakazu 

hodowli zwierząt futerko-

wych?" - zapytanie o ta-
kiej treści wystosował do 

ministra rolnictwa. Jerzy 

Gosiewski nie kryje zresz-

tą swojego poparcia dla 

hodowców i domaga się 

ochrony branży futrzar-

skiej, choć coraz więcej 

parlamentarzystów, także 
z PiS, wypowiada się w 

zupełnie innym tonie i 

widzi konieczność lepszej 

ochrony zwierząt. 

 Jerzy Gosiewski pocho-

dzi z Mrągowa. Jest leśni-
kiem i podobnie jak więk-

szość tego środowiska był 

przeciwnikiem powstania 

Mazurskiego Parku Naro-

dowego. Jako poseł po-

przednich kadencji słynął 

z dużej liczby wystąpień i 

interpelacji sejmowych. 
W pewnym momencie 

wszyscy posłowie z regio-

nu razem wzięci mieli ich 

mniej niż on sam. Zarzu-

cano mu jednak, że wy-

powiadał się dużo, ale w 
sprawach drugoplano-

wych. 

past, nok. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Rada Olsztyńskich Seniorów, w niepełnym składzie, (liczy 25 członków) na wspólnym zdję-
ciu z prezydentem Olsztyna, Piotrem Grzymowiczem. Podczas obrad (18 sierpnia 2016 
roku) zajmowała się: Kopertami Życia - by jak najwięcej z tych kopert dotarło do seniorów; 
Olsztyńskim Budżetem Obywatelskim - szersze rozpropagowanie idei głosowania interne-
tem i przy pomocy specjalnych kart na projekty związane z polepszeniem bytu mieszkań-
ców i wyglądu miasta. Członkowie ROS, podzieleni na trzy osobowe grupy będą w określo-

ne dni i w wyznaczonych miejscach zachęcać Olsztynian do udziału w głosowaniu. 

Tekst i foto: 
Jerzy K. Kowalewicz 

Od Redakcji 

K olejne wydanie OBI z 
przewagą materiałów o 

emeryturach, próbach ich 

zmniejszenia i sposobach 

na zapobieżeniu niespra-

wiedliwościom dotykają-

cym brutalnie tych najbar-
dziej bezbronnych senio-

rów, emerytów i rencistów. 

I jak proponuje poseł Go-

siewski, powinno się re-

strykcje emerytalne rozsze-
rzyć na inne grupy zawo-

dowe, np.. Nauczycieli, 

woźnych i panie sprzątają-

ce szkolne sale. Nie jestem 

przekonany, czy pan poseł 

zmieni zdanie, po naszej 
publikacji, ale zapoznanie 

z jego pomysłami lustracyj-

nymi Polaków przysporzy 

mu elektoratu. Jedno mu-

simy mieć na uwadze, gdy-

b y  n i e  b y ł o 
„zapotrzebowania rządowe-

go” na rozszerzanie lustra-

cji i gnębienie osób o PRL-

owskich korzeniach, takie 

pomysły Jakiego i jemu 
podobnych „reformatorów” 

nie powstałyby, i nie były-

by nagłaśniane w mediach. 

Z najdziecie Państwo też 

sporo przedruków z 

innych periodyków: Gazeta 
Wyborcza, Faktycznie, Try-
buna. Przedrukowane tek-

sty mówią „o naszych 

sprawach”, o problemach 

emerytów i rencistów mun-

durowych. Opisują, jakby z 

zewnątrz , spoza naszego 
środowiska dostrzeganą 

niesprawiedliwość i hipo-

k r y z j ę  a r g u m e n t ó w 

„społecznego zapotrzebo-

wania na podłą zemstę 
rządzących. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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D ot. spotkania w związ-
ku projektem zmiany 

„ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjona-

riuszy …” obniżającej 

świadczenia emerytalno-

rentowe 

W  związku z przedsta-

wionym przez ministra 

Błaszczaka w dniu 12 lipca 

2016r. Projektu zmiany„ 

ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy 

Policji, ABW, AW, SG, BOR, 

PSP i SW oraz ich rodzin 

oraz ustawy o ujawnianiu 

informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumen-

tów”, 

w dniu 18 lipca 2016r, w 

siedzibie Federacji Stowa-
rzyszeń Służb Munduro-

wych RP odbyło się spotka-

nie w którym uczestniczyli: 
 

1. Zdzisław Czarnecki – Prezes 
ZG SEiRP/Prezydent FSSM RP, 
2. Maciej Niepsuj – Prezes 
ZBFSOP, 
3. Leszek Sucholewski – prze-
wodniczący Związku CBŚ, 
4. Zdzisław Pietryka – Wicepre-
zes ZG SEiRP, 
5. Jan Kacprzak – Sekretarz 
Generalny ZŻWP, 
6. Ewa Grzegorczyk – skarbnik 

FSSM RP, 
7. Joanna Szczepańska – se-

kretarz ZG SEiRP, 
8. Henryk Jasik - b. Wicemini-
ster Spraw Wewnętrznych 
9. Andrzej Ring – radca praw-
ny, 
10. Barbara Ślusarczyk – dr 
prawa , b. pracownik ASW, 
11. Piotr Strużewski – dr nauk 
techn. mgr prawa, b. pracow-
nik ASW, 
12. Roman Kurnik – b. Zastęp-
ca KGP 
13. Agnieszka Wołk-Łaniewska 
- dziennikarz 

D iagnoza pod kątem wy-

magań prawnych 

W dniu 12 lipca w MSW od-

była się konferencja praso-
wa (A. Wołk-Łaniewska) na 

której Mariusz Błaszczak 

przedstawił projekt zmiany 

ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy 

Policji, ABW, AW, SG, BOR, 

PSP i SW oraz ich rodzin 

oraz ustawy o ujawnianiu 

informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumen-

tów. 

W  trakcie spotkania 

sporządzono diagnozę 
pod kątem prawnym: 
 

1. Przedstawiony projekt zmia-
ny ustawy łamie zasady kon-

stytucyjne, zasadę nie działa-
nia prawa wstecz, praw naby-
tych, zaufania do państwa, 
2. Ustawa karna – nie wolno 
dwa razy karać za to samo, 
3. Nowy projekt ustawy zabiera 
prawo do waloryzacji, 
4. Jeżeli zezwolimy na to żeby 
zabrać świadczenia po raz ko-
lejny to wszystkie służby są 
zagrożone, 
5. Państwo nie może sięgać po 
wypracowane emerytury, 
6. Zgodnie z rezolucją Zgroma-
dzenia Parlamentu Rady Euro-
py z dnia 27 czerwca 1996 r., 
wszelkie prawa rozliczenia z 
komunizmem , o ile to nie do-
tyczą ścigania przestępstw z 
Kodeksu Karnego, powinny być 
zakończone z upływem 10 lat 
od obalenia komunizmu. Tak 
więc w Polsce powinny zakoń-
czyć się do 2000 roku. 
7. System emerytalny UE nie 
przewiduje współczynnika po-

niżej 0,7, 

8. 14.Wprowadzenie współ-
czynnika 0,5 spowoduje zmia-
nę ustawy o ZUS, 
9. Uzasadnienie – ustawa 
wpływa na rynek pracy, osoby 
sędziwe będą zmuszone korzy-
stać z opieki społecznej, 
10. Projekt dotyczy rodzin 
(renty rodzinne), żona nie może 
odpowiadać za wybory męża, 
11. Projekt „poszerza” podmio-
towość osób wobec których 
zostanie zastosowany, 
12. Ma zastosowanie wobec 

najniżej uposażonych, 

Planowanie działań 

P rzyjęto założenie, że od-

powiedź SEiRP jako 

„konsultanta społecznego” 
będzie składać się z: 

1. Pisma przewodniego stano-

wiącego część opisową, opraco-
waną na podstawie „uwagi, 
propozycji” przesłanych na 
adres mailowy SEiRP. 
2. Załącznik do części opisowej 
stanowić będzie opinia sporzą-
dzona przez Kancelarię Praw-
ną„ Chmaj i Wspólnicy”. Prof. 
Chmaja w działaniach wspie-

rać będą (Barbara Ślusarczyk 

oraz Piotr Strużewski. 

Planowane działania 
1) W terminie do 22 lipca 

zostaną zrealizowane czyn-

ności 

- Prof Marek Chmaj przygo-

tuje „konstrukcje” opinii 
prawnej, która następnie 

zostanie wypełniona treścią 

w zależności od wagi jakie 

zapisy projektu będą przez 

Nas kwestionowane. 

- Mec. Andrzej Ring, przygo-
tuje uwarunkowań do kwe-

stionowania zapisów projek-

tu, 

- Roman Kurnik wskaże 

„zakres podmiotowości” 
projektu ustawy w oparciu 

o obowiązujące wokresie 

transformacji przepisy ka-

drowe MSW (zwolnienie ja-

ko funkcjonariusz SB) 

2) Projektodawca zwrócił się 
o konsultacje społeczne do 

17 podmiotów (związki pra-

codawców, związki zawodo-

we oraz stowarzyszenia), 

dlatego należy zobowiązać 
prezesów stowarzyszeń i 

związków wchodzących w 

skład FSSM o uaktywnienie 

organizacji do opracowania 

opinii w interesie byłych 

funkcjonariuszy służb 
ochrony państwa. 

3) Prezes ZG SEiRP Z. Czar-

necki nawiązał kontakt z 

przewodniczącym NSZZP G. 

Nemsem (działania podejmą 
po siedzeniu Zarządu Głów-

nego NSZZ Policjantów). 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Informacja  



 

 

Aktualnie pracujący to funkcjonariusze 

którzy rozpoczęli służbę w Policji po 1990 

roku), 
4) A. Wołk-Łaniewska - przygotowanie 

„wzorca” informacji do lokalnych środków 

masowego przekazu (prasa, radio, telewi-

zja), 

5) Przygotowanie „listów” do organów wła-

dzy (Prezydent, Premier, Sejm, Senat) 
6) Włączenie do działań wspierających: 

a) Rzecznika Praw Obywatelskich, 

b) Helsińska komisję praw człowieka. 

Następny termin spotkania 25 lipca , uwa-
runkowany jest tym, że na dzień 27 lipca 

2016 r. zwołano posiedzenie ZG SEiRP w 

celu podjęcia decyzji odpowiedzi (pismo 

przewodnie i opinia) dla MSWO 

Opracowała: Joanna Szczepańska 
http://www.fssm.pl/strona-glowna/  

Warszawa, 18 lipiec 2016r. 
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J eszcze w 1990 roku obo-
wiązywała ustawa, na mo-

cy której odchodzący na 

emeryturę funkcjonariusz 

otrzymywał świadczenie 

równe wysokości ostatniej 

pensji. W 1995 roku zmniej-
szono wysokość uposażenia 

do 75 proc. tej kwoty. Usta-

lono również, że będzie wa-

loryzacja płacowa (podstawą 

do obliczenia jest wysokość 
uposażenia aktualnie obo-

wiązującego na danym sta-

nowisku). Cztery lata póź-

niej odebrano emerytom 

policyjnym ten przywilej i 

zaczęto wobec nich stoso-
wać tzw. waloryzację ceno-

wą. Efekt jest taki, że upo-

sażenia są wysokie, ale dla 

tych, którzy odchodzą dzi-

siaj. Oficer ma średnio 4,5 
tys. zł na rękę. Ten, który 

odszedł 20 lat temu - poło-

wę tego. O ile nie dotknęła 

go ustawa dezubekizacyjna. 

Na jej mocy do odpowie-

dzialności zbiorowej wywo-
łano tysiące ludzi. Głównie 

tych, którzy w PRL praco-

wali w Służbie Bezpieczeń-

stwa. Wszyscy - nawet me-

chanicy czy księgowi - zo-
stali pozbawieni sporej czę-

ści emerytury (od 278 do 

429 zł). 

O becny rząd ustami szefa 

MSWiA Mariusza Błasz-

czaka po raz kolejny zapo-
wiedział cięcia 

„niesłusznych” uposażeń. 

Tym razem chodzi o to, aby 

ich wysokość była analo-

giczna do średniego świad-
czenia w systemie po-

wszechnym. Emerytury 

miałyby wynosić 2131 zł, 

zaś renty -1610 zł. Autorzy 

noweli obowiązującej usta-

wy dezubekizacyjnej szacu-
ją, że tym razem obniżki 

będą dotyczyły około 32 ty-

sięcy osób. Rząd zapowiada, 

że w ten sposób zaoszczędzi 

11,3 min zl miesięcznie, a 
ponad 135 min zł rocznie. 

„Na tę ustawę czekaliśmy 

bardzo długo. Naprawiamy 

to, co zostało zepsute przez 

lata. Chcemy doprowadzić 

do tego, żeby w społeczeń-
stwie zatriumfowało poczu-

cie sprawiedliwości. Nie ma 

na to zgody, żeby funkcjo-

nariusze służb aparatu 

opresji otrzymywali tak wy-

sokie świadczenia za to, że 

dławili wolność, niepodle-
głość naszego kraju. Projekt 

jest gotowy. Mam nadzieję, 

że ten proces legislacyjny 

zostanie przeprowadzony 

szybko” - powiedział z dumą 

minister Błaszczak. Podkre-
ślał przy tym, że funkcjona-

riusze Służby Bezpieczeń-

stwa i aparatu władzy pań-

stwa komunistycznego, re-

presyjnego, wciąż jeszcze 
pobierają wysokie emerytu-

ry i renty, zaś projekt zmian 

naprawia te błędy. 

W łaśnie wysokość 

świadczeń emerytowa-

nych funkcjonariuszy i żoł-
nierzy służb ochrony pań-

stwa z okresu PRL urasta 

do rangi legendy. Sami za-

interesowani uważają, że 

takie przedstawienie sprawy 
daje doskonały klimat pod 

kolejne próby okrojenia 

uposażeń. Co rusz czytają 

więc emeryci, że na ich kon-

ta wpływają takie kwoty jak 

4,6 czy wreszcie - ponad 20 
tys. zł. 

J ak rzeczywiście wygląda 

sytuacja, przedstawia ra-

port „Emerytury munduro-

we i ocena planu ich obni-
żenia” opracowany przez 

Zespól Analityczny Federa-

cji Stowarzyszeń Służb 

Mundurowych. Wynika z 

nie-go jednoznacznie, że 

kwoty emerytur byłych żoł-
nierzy i funkcjonariuszy or-

ganów bezpieczeństwa pań-

stwa podawane w środkach 

(Ciąg dalszy na stronie 6) 

Armia wyklętych. 
Chociaż trudno sobie wyobrazić czasy - nawet te 

najbardziej niesłuszne - bez służb mundurowych, 

dziś to właśnie mundurowi emeryci zastanawiają 
się, ile razy dane im będzie pokutować za system, w 

którym pracowali Mają za dużo, za mało czy w sam 

raz? Pytanie powraca jak bumerang. Rzadko jednak 

informacje rzucane pod nogi opinii społecznej pole-

gają na prawdzie. 
Julia Stachurska,  

Faktycznie, nr 5, 4 sierpnia 2016 r. 



 

 

masowego przekazu są rażą-

co zawyżone. 

Z  danych ZER MSW doty-

czących średnich świad-

czeń emerytalnych (stan na 

grudzień 2015 r.) wynika, że 

przeciętna wysokość emery-

tury to 3544,25 zł. Renta 
inwalidzka to 2889,04 zl, a 

renta rodzinna - 2666,18 zl 

(kwoty brutto). 

P rzeciętne świadczenie 

wypłacane przez ZER 
MSWiA w 2015 roku wyno-

siło więc 3302,82 zł brutto. 

Średnia obniżona emerytura 

wynosi natomiast 2624 zł 

brutto, a nie-jak podaje mi-

nisterstwo- ponad 4 tys. zł. 

C złonkowie Federacji 

uważają ponadto, że po-

wtórne zastosowanie zbioro-

wej odpowiedzialności wobec 

funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa PRL byłoby 

nie tylko formą zemsty poli-

tycznej, ale godziło w szereg 

przepisów Konstytucji RP, a 

także w jej preambułę. Po-

stuluje się w niej nawiązy-
wanie do tradycji II RP, któ-

ra nie dyskryminowała w 

żadnej mierze byłych funk-

cjonariuszy i żołnierzy pań-

stw zaborczych. Wszak po-
zbawianie świadczeń emery-

talnych funkcjonariuszy i 

żołnierzy jest w myśl obo-

wiązującego prawa karą dys-

cyplinarną za popełnienie 

poważnego przestępstwa; 
wprowadzanie innego trybu 

pozbawiania świadczeń tylko 

na podstawie stwierdzenia 

faktu pełnienia służby w 

określonej formacji w okre-
ślonym czasie jest bezpra-

wiem. Decyzje takie wyma-

gają orzeczenia sądu i nie 

mogą być wydawane w try-

bie administracyjnym nawet 

opartym na przepisach usta-
wy. 

Podkreślają, że równocze-

śnie z Polską transformację 

ustrojową przeszło wiele in-

nych krajów tzw. demokracji 

ludowej. W żadnym z tych, 

które należą dziś do Unii 
Europejskiej i zachowały 

ciągłość prawną, nie doszło 

do redukcji świadczeń eme-

rytalnych byłych funkcjona-

riuszy służb specjalnych. 

Wyjątkiem była sytuacja 
funkcjonariuszy i żołnierzy 

Niemieckiej Republiki De-

mokratycznej, ponieważ kraj 

ten zniknął bez następstwa 

prawnego, zaś funkcjonariu-
sze, którzy nie zostali funk-

cjonariuszami Republiki Fe-

deralnej Niemiec (a wielu 

zostało), i emeryci STASI 

zostali objęci cywilnymi 

przepisami zaopatrzenia 
emerytalnego w taki sposób, 

że otrzymali przeciętne 

świadczenie wypłacane w 

RFN. Niemiecki Trybunał 

Konstytucyjny w Karlsruhe 
uznał, że ustawodawca nie 

może usprawiedliwiać swych 

ewentualnych decyzji ogra-

niczenia emerytur tym, że 

ofiary ustroju NRD otrzymu-

ją często niskie renty czy 
emerytury. 

A  jeśli rzeczywiście eme-

rytury są tak wysokie, to 

dlaczego z każdym rokiem 

po zapomogi z funduszu so-
cjalnego ustawia się coraz 

dłuższy ogonek? Potrzebują 

na przeżycie, na leki, na 

opłaty. Teraz, gdy ludzie są 

u schyłku życia, państwo im 

zabiera to, co kiedyś dało. 
Najpierw pieniądze, w końcu 

- godność. Mundurowi eme-

ryci nie zamierzają poddać 

się bez walki, ale mają też 

świadomość, że obecny rząd 
może wszystko. I z pewno-

ścią z tego skorzysta. 

- Ostatni (oby!) pomysł z 

emeryturami służb specjal-

nych nie uderzy w najwyż-

szych funkcjonariuszy tych-
że służb, których nie osą-

dzono, bo nie ma ku temu 

podstaw. Ta ustawa jak zwy-

kle „po bolszewicku” uderzy 

w szeregowych pracowni-

ków. Rząd Polski apeluje do 

rządu Wielkiej Brytanii, by 
zachowano Polakom dora-

biającym na zmywakach 

prawa nabyte, a sam odbie-

ra je innej grupie - podsu-

mowuje Zdzisław Gągalski, 

emerytowany pułkownik 
Wojska Polskiego w stanie 

spoczynku.  

Emerytury mundurowe 

Wysokie uposażenia dotyczą 

niewielkiego procenta najle-
piej wykształconej kadry, 

zajmującej najwyższe, odpo-

wiedzialne stanowiska służ-

bowe i posiadającej dużą 

wiedzę i wysługę emerytal-

ną. Spośród wszystkich 
funkcjonariuszy pobierają-

cych emerytury świadczenie 

powyżej 10 tys. zł pobierają 

tylko 344 osoby 

(przypomnijmy w tym miej-
scu, że wypłacanych jest 

149 268 emerytur!). Emery-

tur do 4 tys. zł jest 68,4 

proc. (102 230 osób). Uposa-

żeń w wysokości 5-7 tys. zł 

jest 10,4 proc. (15 541 
osób), powyżej 7 tys. zł - je-

dynie 2,4 proc. (3697 osób). 

Emeryturę w kwocie do 3 

tys. zł pobiera niemal 70 tys. 

osób. Wszystkie podane wy-
żej kwoty są kwotami brutto 

- przed odjęciem podatku i 

składki NFZ. 

 

Źródło: Dane ZER MSWiA 
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D o jego „najznakomitszych” 
ostatnio wyczynów należy 

zaliczyć incydent w Sejmie, 

gdzie podczas transmitowa-
nych przez telewizję obrad 
plenarnych oskarżył posła 
Roberta Kropiwnickiego (PO), 
że „w swoim mieszkaniu pro-
wadzi agencję towarzyską”. 
Gdy Jaki zorientował się, jak 
bardzo przeholował, próbował 
pertraktować z pomówionym 
w kuluarach. A ponieważ ten 
nie chciał przeprosin „na 
ucho”, Jaki o godz. 2.25 w 
nocy wygłosił z trybuny ubo-
lewanie za „wygłoszone infor-
macje, które godziły w dobra 
osobiste i cześć” pomówione-
go. Słuchało tego nie więcej 
niż dziesięć osób ze Strażą 
Marszałkowską włącznie. I 
nawet w takiej sytuacji Jaki 
nie umiał zachować się hono-
rowo, obarczając winą za 
zniewagę... prokuraturę. Jesz-
cze tę z czasów PO, bo „nie 
była ani profesjonalna, ani 
apolityczna”, o czym miał 

świadczyć fakt, że nie zajęła 
się donosem, który bezsku-
tecznie próbowały rozdmu-
chać PiS-owskie media. Wice-
minister sprawiedliwości ma o 

sobie bardzo wysokie mnie-
manie, skoro ośmiela się mó-
wić o sędziach Trybunału 
Konstytucyjnego, że „mogą się 
spotykać, kiedy chcą, zamó-
wić sobie espresso i ciastecz-
ka”, a jego zupełnie nie inte-
resuje, co oni tam sobie 
orzekną. Bo według tego, co 
mówił Jaki w Radiu Zet, ja-
kiekolwiek posiedzenie odbyte 
nie pod dyktando PiS jest 
„absolutnym skandalem z 
instytucjonalnego punktu 
widzenia”. No to my wybrali-
śmy się do Opola, jego poli-
tycznego matecznika. Żeby 

posłuchać, co o Jakim mówią 
tzw. zwykli ludzie. Ale naj-

pierw trochę z biografii: Jaki 

liczy sobie 31 lat, poślubił 
Annę i począł jedno dziecko. 
Rodzice posła/wiceministra 
mieszkają w Łubnianach, a 
teściowie w Jełowej. W 2004 
roku był on jednym z inicjato-
rów demonstracji opolskich 
maturzystów zmuszonych – 
po wycieku tematów – do po-
wtórzenia egzaminu. Rok póź-
niej wstąpił do PO. Z listy tej 
partii został radnym miejskim 
Opola (2006 r.). Gdy w PO 
doszło do konfliktów, Jakiego 
wyrzucono z klubu. Przystał 
wtedy do PiS i jak to u neofi-
tów bywa, stał się zażartym 
wrogiem byłych kolegów par-
tyjnych. A zwłaszcza ówcze-
snego prezydenta miasta Ry-
szarda Zembaczyńskiego, któ-
ry zwolnił Ireneusza Jakiego 
(tatuś Patryka) z posady do-
radcy w ratuszu. W nagrodę 
za zmianę barw „junior” do-
stał się z listy PiS do Sejmu 

(2011 r.). Po rozłamie w ekipie 
Jarosława Kaczyńskiego Jaki 
dosiadł się do „kanapy” swo-
jego obecnego patrona Zbi-
gniewa Ziobry. Miał zamiar 

ubiegać się o fotel prezydenta 
Opola w wyborach samorzą-
dowych 2014 roku, ale osta-
tecznie zrezygnował i bardzo 
mocno wspierał (m.in. finan-
sowo) kampanię swojego kole-
gi Arkadiusza Wiśniewskiego. 
Za co Wiśniewski odwdzięczył 
mu się po zwycięstwie, mia-
nując tatę wiceprezesem miej-
skiej spółki Wodociągi i Kana-
lizacja. A gdy Jaki junior zo-
stał wice-Ziobrą, Jaki senior 
został prezesem WiK. Mówi 
urzędniczka opolskiego magi-
stratu: – Na najbardziej eks-
ponowanej posadzie wicepre-

zydenta Opola Patryk Jaki 
uplasował swojego asystenta 
Marcina Rola. Było z tego wie-
le śmiechu, bo chłopak ma 
raptem 26 lat i nigdzie do-
tychczas nie pracował na eta-
cie. Zarabiał trochę na czar-
no, trochę na „śmieciówkach”. 
Sprzedawał smażone ryby i 
kiełbaski w Turawie, stał za 

barem i nalewał piwko w lo-

kalu gastronomicznym dzier-
żawionym przez narzeczoną 
Jakiego, miał umowę o dzieło 
w jego biurze poselskim... 
Ciekawostka: kiedy lokal 
narzeczonej zamknięto, oka-
zało się, że nawet armatura 
zniknęła. Dopiero gdy Jaki 
został wiceministrem, Rol 
zaraz dostał posadę członka  
rady nadzorczej spółki Śląski 
Rynek Hurtowy. Ktoś Wi-
śniewskiemu uprzytomnił, że 
Rol nie może być wiceprezy-
dentem, bo przepisy 
(rozporządzenie Rady Mini-
strów z 18 marca 2009 r. w 
sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych – 
red.) mówią wyraźnie, że taki 
nominat musi mieć sześć lat 
stażu pracy. Powstała komicz-
na sytuacja. Wiśniewski pró-
bował publicznie tłumaczyć, 
że tylko powołał Rola na sta-
nowisko, ale on jeszcze nie 

jest „wice”, lecz asystentem. 
W przepisach jest furtka, któ-
ra w „szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach” pozwala 
ominąć wymóg stażu. Asy-

stent Jakiego oczywiście był 

Jaki bez znaku zapytania 
Gdyby zorganizowano plebiscyt na najbardziej aroganckie-
go i najdalej mijającego się z prawdą polityka PiS, wicemi-
nister sprawiedliwości Patryk Jaki miałby duże szanse na 
pozycję medalową. A jeśli nie zmieściłby się „na pudle”, to 
pierwszą dziesiątkę ma gwarantowaną.  

Wiktoria Zimińska  
Faktycznie nr 2 dn.14 lipca 2016 r. 



 

 

takim przypadkiem i jest już 
oficjalnym III wiceprezyden-
tem. Po prostu farsa...  
Przewodnik po Opolu: – Gdy 
Jaki poszedł na wojnę z PO, 
zachowywał się jak klaun. Po 
Smoleńsku reklamował teorie 
spiskowe, chodząc po mieście 
w przebraniu misia. Że to niby 
rosyjski niedźwiedź, który za-
mordował prezydenta Kaczyń-
skiego. Jeden taki strój miał z 

Hyde Parku w Niemczech. Na  
placu Kopernika postawił z 

kolegami klatki, w środku któ-
rych były żywe szczury z przy-
czepionymi kartka-
mi. A na kartkach 
nazwiska polityków 
PO. Zrobili prowizo-
ryczny tor i wypu-
ścili gryzonie z kla-
tek. Ale szczury nie 
pobiegły tam, gdzie 
chcieli, tylko ucie-
kły im w miasto. 
Tak Jaki budował 
swoją karierę poli-
tyczną.  
Mieszkaniec ka-
mienicy sąsiadują-
cej z biurem posel-
skim Jakiego przy 
ul. Damrota: – Tam 
się dantejskie sce-
ny działy. Przyjeż-
dżały taksówkami 
panie z agencji towarzyskiej. 
Awantury, przeklinanie, kopa-

nie w drzwi... Kilkakrotnie in-
terweniowała straż miejska. 
Ostatnio na przełomie marca i 
kwietnia 2015 roku, dokładnej 
daty nie pamiętam. Ale jakoś 

dziwnie interweniowali, bo 
legitymowali tylko ludzi, którzy 
byli na klatce schodowej, a 
pań jakby nie widzieli. Podczas 
otwarcia – z poświęceniem 
przez biskupa – nowej bibliote-
ki w Opolu mój znajomy zapy-
tał Rola, czy mu nie wstyd, że 
dziewczynki rozrabiały w ich 
biurze. On na to: „Jest mi zna-
na ta sytuacja, porozmawiamy 
innym razem”. No ale jakoś nie 
było już później okazji.  
W Łubnianach trudno nam 
było namówić kogokolwiek do 
rozmowy. Ludzie boją się PiS. 
W położonej tuż obok (7 km) 
Jełowej było jeszcze trudniej, 

bo tam postrach sieje „Gruby 
Rak” vel „Klakson”. To pseudo-
nimy osobnika wielokrotnie 
niegdyś karanego, a od czasu 
gdy Jaki zaczął robić karierę 
polityczną – nietykalnego. Co 
jest oczywiście czystym przy-
padkiem. Faktem jest nato-
miast, że „Gruby Rak” uchodzi 
w okolicy za wspólnika teściów 
wiceministra sprawiedliwości 
w wielkiej operacji wykupywa-
nia gruntów na tzw. słupy. 

Udało nam się przełamać ba-
rierę strachu.  

Mieszkaniec 1: – Ponieśli nie-
dawno ciężką stratę, bo „słup” 

im niespodziewanie wykitował. 
Bezrobotny amator nalewek 

konsumowanych pod sklepem. 
Nie chorował, więc się nie spo-
dziewali. Ale wpadł zimą po 
pijaku do wody i miesiąc póź-
niej zmarł na zapalenie płuc. 

Teraz kombinują, jak odzyskać 
grunt od spadkobierców. 
Mieszkaniec 2: – W 2015 ro-
ku w Jełowej wynajmował dom 
bardzo bogaty Duńczyk, pre-
zes firmy produkującej syste-
my ociepleń i klubu piłkar-
skiego. Wcześniej przyjeżdżał 
tylko na weekendy. Ściągnął 
go do Jełowej Jaki. Bardzo 
Duńczykowi nadskakiwał. 
Wszędzie reklamował, że to 
firma innowacyjna, da pracę 
dziesiątkom ludzi i takie tam. 
Przed dwoma miesiącami oka-
zało się, że ta spółka pilotowa-
na przez Jakiego dostała od 
miasta ostatnią już chyba 3-

hektarową działkę w opolskiej 
specjalnej strefie ekonomicz-
nej. I w rzeczywistości mają 
zatrudnić około 30 pracowni-
ków. Odprawiono z kwitkiem 
inną firmę, która gwarantowa-
ła pracę 250 osobom. Wydaje 
mi się, że CBA powinno zba-
dać tę sprawę. À propos 
„Grubego Raka”: jeden z na-
szych rozmówców zachował 
wycinek artykułu z marca 
2005 roku, opublikowanego w 

opolskiej gazecie. Przypomnij-
my, że Patryk Jaki był wtedy 

świeżo upieczonym działaczem 
PO. W tym artykule dzienni-

karka, nazwisko 
pomińmy, rozpa-
cza, że ciężko cho-
ry mężczyzna z 
guzem mózgu sie-
dzi w areszcie 
śledczym, podczas 
gdy wymaga on 
pilnej operacji 
neurochirurgicz-
nej. Bo jak nie, to 
lada moment 
umrze, czego do-
wodzić miały za-
świadczenia me-
dyków i rodziny. 
Chodziło o 
„Grubego Raka”, 
którego posadzo-
no za unikanie 
stawiennictwa na 

swoim procesie.  
Mieszkaniec 3: – A on był 

zdrowy jak byk! Ręce niby 
bochny chleba, były kultury-
sta, prowadził dyskoteki, po-
strach okolicy... Gdy zaświad-
czenia okazały się lipne, poja-

wiły się pytania, „kto za tym 
stał”. I czy przypadkiem arty-
kuł nie był sponsorowany... 
Dziennikarka musiała odejść z 
redakcji. Ale jak tylko sprawa 
przyschła, dostała pracę w... 
(tu nazwa bardzo ważnej insty-
tucji wymiaru sprawiedliwości 
– red.). Powiedzieć mafia – to 
za mało! Nie podzielamy poglą-
du o „mafii”. Nie podejrzewa-
my też wiceministra Jakiego o 
zachowania wyszczególnione w 
Kodeksie karnym. Chcemy mu 
jedynie uzmysłowić, że często 
słowo polityka wylatuje wró-
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W ystarczy porównać dwie 

liczby tj. współczynnik 2, 

6 % w stosunku do wynagro-
dzenia rocznego stosowany do 
obliczenia emerytury przed 
ustawą, a współczynnik 0, 7% 
służący do ponownego oblicze-
nia na podstawie ustawy dezu-
bekizacyjnej. Nie trzeba być 
orłem z matematyki, żeby zau-
ważyć, że ten 0, 7 % jest trzy-
krotnie mniejszy. 
 Np. emerytura osoby z mojej 
rodziny zleciała na łeb z 1760 
zł netto na 711 zł. Obecnie ta 
osoba jest poważnie chora i 
wymaga dużych nakładów 
finansowych, a przy tak żało-
snej emeryturze na dzisiaj 763 
zł (netto) rodzinka musi się 
dołożyć, ponosząc również 
konsekwencje tej pomysłowej 
ustawy. Dobrze, że rodzinka 
coś posiada, bo inaczej to na 
wózek i z czapką pod kościół. 
Szkoda, że ZER MSW nie za-
mieścił na swojej stronie inter-
netowej tabeli wykazującej 

średnią wysokość świadczeń 
tych emerytów sprzed 1990r, 
bo skończyłoby się bajdurze-
nie o wypasionych emerytu-

rach. 

W  ostatnim czasie PiS ma-

nipuluje przy ponownym 

obniżeniu emerytur byłym 
funkcjonariuszom SB. To pro-
ste, trzeba przetrzepać kiesze-
nie dziadkom, żeby spełnić 
obietnice przedwyborcze i 
utrzymać się jak najdłużej 
przy władzy na tłustych po-
sadkach. Emeryci z dawnej 
SB, którzy przeszli na emery-
turę przed 1990r to ludzie w 
większości po siedemdziesiąt-
ce. Są schorowani, niedołężni, 
często przykuci do łóżek, nie 
potrafią się bronić i pragną 
spokojnie dożyć swoich ostat-
nich dni, a tutaj partia poli-
tyczna chełpiąca się katolicy-
zmem i chrześcijaństwem nosi 
się z zamiarem dopieprzenia 
tym starcom. Nie kopie się 
leżącego. 
 Jestem już podstarzałym czło-
wiekiem, boję się choroby i 
śmierci tak samo jak tych niby 
sprawiedliwych Sejmów.  
 Jerzy Srebrzyński, Pomorskie” 

 

Mój komentarz (redaktora 
NIE - przypis JKK 
 Jakoś tak się porobiło, że w 

Rzeczypospolitej prawo chcą 

stanowić ludzie, kierujący się 
swoimi fobiami i osobistymi 
uprzedzeniami. Okazuje się, że 
26 lat demokratycznych prze-
mian, fobii tych nie było w 
stanie wyleczyć, a wielu wy-
padkach jeszcze je pogłębiło.  
 Już raz pokrzywdzeni przez 
system, emeryci służb mundu-
rowych, krzywdzeni są po raz 
wtóry i po raz wtóry robią to ci 
sami politycy PiS, którzy w 

liczbie 150 głosowali „in gre-
mio” za poprzednią ustawą. 

Politykom PiS obnoszącym się 
ostentacyjnie ze swoim katoli-
cyzmem, dedykuję fraszkę 
Ignacego Krasickiego pt.  

Dewotka 

 Dewotce służebnica  
 w czymsiś przewiniła 
 Właśnie natenczas, kiedy  
 pacierze kończyła. 
 Obróciwszy się, przeto  
z gniewem do dziewczyny, 
 Mówiąc właśnie te słowa: "... i 
 odpuść nam winy, 
 Jako my odpuszczamy" -  
  biła bez litości. 
 Uchowaj, Panie Boże, takiej  
  pobożności. 
 
 Właśnie tak, padając na kola-
na przed Papieżem, mściwi 
ludzie rządzącego ugrupowa-
nia pojmują odpuszczenie win. 

P rzebieg służby każdego 
funkcjonariusz SB, które-

go emerytura będzie obniża-
na, zostanie sprawdzony w 
IPN - powiedział PAP wicemi-

nister SWiA Jarosław Zieliń-
ski. Dodał, że liczy, iż projekt 
zmian już we wrześniu trafi 

pod obrady rządu. 

C hodzi o nowelizację tzw. 
„ustawy dezubekizacyjnej” 

z 2009 r. W myśl projektu 
maksymalne świadczenie dla 

byłych funkcjonariuszy SB, 
którzy posiadają okresy służ-
by przebyte wyłącznie w orga-

nach bezpieczeństwa państwa 
w latach 1944-1990 nie bę-
dzie wyższe niż średnie świad-
czenie w systemie powszech-
nym, tj. obecnie emerytura 
nie przekraczałaby 2131 zł 
brutto, a maksymalna renta - 
1610 zł brutto, czyli średniej 
renty w ZUS. Renta rodzinna 
miałaby nie przekraczać 1850 
zł brutto. 

P rojekt jest obecnie w 
uzgodnieniach międzyre-

sortowych. 
„Chcemy tę nowelizację 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

„Esbecy wyklęci” 
Zdominowany przez prawicę Sejm, uchwalając w 2009r 
tzw. ustawę dezubekizacyjna, dosłownie znokautował 
emerytury funkcjonariuszy, SB, którzy przeszli na emery-
turę przed 1990r 

List Pana Jerzego Srebrzyńskiego  
opublikowany w tygodniku „NIE” nr 32  

z dnia 5-11 sierpnia 2016.  

IPN sprawdzi! 
Minister Zieliński: IPN sprawdzi przebieg służby każdego 
funkcjonariusza SB przed obniżeniem mu emerytury 
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uchwalić jak najszybciej, by 
jak najwcześniej zaczęła obo-
wiązywać” — podkreślił Zieliń-
ski, dodając, że resort chciał-
by, by niższe emerytury SB-
eckie obowiązywały już w przy-
szłym roku. Wiceminister za-
znaczył jednak, że 
uzależnione to jest 
m.in. od czasu roz-
patrywania przez 
IPN poszczególnych 
przypadków. 

Jak dodał - sprawa 

każdego funkcjona-
riusza SB, „ścieżka 
jego kariery” zosta-
nie sprawdzona 
przez Instytut. „IPN - 
zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami - 
ma cztery miesiące 
na analizę doku-
mentów z akt osobo-
wych i sporządzenie informacji 
o przebiegu służby w organach 
bezpieczeństwa państwa. Mu-
simy się liczyć z tym, że nie-
które przypadki będą proste, 
inne bardziej skomplikowane. 
To wszystko trzeba na nowo 
ustalić, bo każdy funkcjona-
riusz miał inny przebieg służ-
by” — zaznaczył wiceminister. 

P odkreślił, że „część funkcjo-
nariuszy przez jakiś czas 

pozostawała na etatach SB, a 
w innym okresie służyła w 
milicji”. „Trudniejsza sprawa 
jest w przypadku tych, którzy 

wypełniali zadania SB pod 
przykryciem funkcjonariuszy 
milicji. Dane przedstawione 
przez IPN będą podstawą do 
ponownego ustalenia wysoko-

ści świadczeń emerytalnych 
czy rentowych” — poinformo-
wał. 

P ytany o trwające uzgodnie-
nia międzyresortowe wice-

minister powiedział, że nie 
sądzi, by przyniosły one jakieś 
istotne zmiany, bowiem 
„potrzeba zerwania z tą rażącą 
niesprawiedliwością jest oczy-
wista”.  
„Przeprowadziliśmy szczegóło-
we analizy i konsultacje we-
wnątrzresortowe. Może pojawić 
się np. postulat uregulowania 
tych kwestii również w odnie-
sieniu do wojskowych służb 
specjalnych PRL, ale pozostaje 

to w gestii Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. Wymagałoby to 
uchwalenia odrębnych przepi-
sów. Nasz projekt jest noweli-
zacją ustawy z 2009 r. i odnosi 
się do tego samego zakresu 
przedmiotowego, co tamta 

ustawa, tylko tym razem bę-
dzie to regulacja skuteczna, a 
nie pozorna” — zaznaczył Zie-
liński. 

O cenił, że słabym punktem 
poprzedniej ustawy było 

to, że obniżała w pewnym za-
kresie tylko emerytury, a nie 
obejmowała rent. 
„W naszym projekcie jest za-
stosowany prosty mechanizm - 
przy emeryturach zamiast 0,7 
proc. podstawy wymiaru 
świadczenia za każdy rok służ-
by proponujemy 0,5 proc., z 
zastrzeżeniem, że maksymalna 

wielkość emerytur i rent przy-
sługujących osobom, które 
pełniły służbę w organach bez-
pieczeństwa PRL nie będzie 
mogła być wyższa niż średnia 

wysokość świadczenia emery-
talnego, jaką otrzymują Polacy 
w systemie ZUS-owskim. Nie 
może być tak, że w wolnej Pol-
sce byli funkcjonariusze SB, 
mimo upływu ćwierćwiecza 
naszej suwerenności wciąż 
otrzymują emerytury i renty 
dwukrotnie, a w niektórych 
przypadkach nawet wielokrot-
nie, wyższe niż ich ofiary. Tak 
określona górna granica 
świadczeń nie będzie dotyczyła 
tylko tych funkcjonariuszy SB, 
którzy zostali pozytywnie zwe-
ryfikowani u progu odzyskanej 
niepodległości” — powiedział 
Zieliński. 

D odał, że projekt już we 
wrześniu powinien trafić 

pod obrady rządu. 
„Jestem przekonany, że rząd 
go szybko przyjmie i skieruje 
do Sejmu” — zaznaczył. 
Uchwalona w 2009 r. z inicja-

tywy PO tzw. ustawa 
dezubekizacyjna ob-
niżyła emerytury ok. 
25 tys. osób ze służb 
specjalnych PRL i 
dziewięciu członków 

Wojskowej Rady Oca-

lenia Narodowego (w 
tym gen. Wojciechowi 
Jaruzelskiemu). 
Od początku 2010 r. 
oficerowie służb PRL 
dostają niższe świad-
czenia - obliczane 
według wskaźnika w 
wysokości nie 2,6 

proc. podstawy wymia-
ru za każdy rok służby za lata 
1944-1990 - jak wcześniej, 
lecz 0,7 proc. (przelicznik po-
wszechnej emerytury to 1,3). 
Regulacja nie objęła jednak 
rent inwalidzkich, na które 
przeszła uprawniona do tego 
część b. oficerów, „uciekając” 
w ten sposób od obniżki 
świadczeń. Ponadto ustawa 
nie dotyczyła ok. 2 tys. esbe-
ków, których akta są w tajnym 
tzw. zastrzeżonym zbiorze IPN. 
Projekt noweli zakłada obniże-
nie procentowego współczynni-
ka podstawy wymiaru emery-

tury z 0,7 proc. do 0,5 proc., 
natomiast w przypadku rent 
inwalidzkich obniżenie współ-
czynnika procentowego pod-
stawy wymiaru renty o 2% za 

każdy rok służby w organach 
bezpieczeństwa państwa. Do-
datkowo nie będzie już możli-
wości podwyższenia emerytury 
o 15 proc. podstawy wymiaru 
za inwalidztwo pozostające w 
związku ze służbą w organach 
bezpieczeństwa komunistycz-
nego państwa. 

ansa/PAP 
 

Źródło: 
 

http://wpolityce.pl/
spoleczenstwo/303036-zielinski-ipn-

sprawdzi-przebieg-sluzby-kazdego-

funkcjonariusza-sb-przed-
obnizeniem-mu-emerytury 

Minister Zieliński na Świecie Policji w WSPol. w Szczytnie. 
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P olicjanci oraz pracowni-

cy cywilni z Komendy 
Miejskiej Policji w Olsztynie 

i jednostek podległych ob-

chodzili swoje święto. Uro-

czystość była okazją do 

uhonorowania tych funk-
cjonariuszy, którzy zostali 

odznaczeni i otrzymali 

awanse na wyższe stopnie 

służbowe. 

 

Obchody Święta Policji roz-

poczęła o godz. 10.00 Msza 

Święta w Kościele Najświęt-
szej Marii Panny Królowej 

Polski i świętych Archanio-

łów Michała Gabriela i Ra-

fała przy ul. Kromera 2a w 

Olsztynie.  
 

Po jej zakończeniu mł. insp. 

Arkadiusz Sylwestrzak Z-ca 

Komendanta Wojewódzkie-

go Policji w Olsztynie oraz 

Komendant Miejski Policji 

w Olsztynie mł. insp. Mie-

czysław Wójcik, Prezes Za-
rządu Wojewódzkiego 

SEiRP w Olsztynie Jerzy K. 

Kowalewicz i wiceprzewod-

niczący NSZZ Policji w 

Olsztynie Radosław Rząp, 
złożyli kwiaty pod tablicą 

pamiątkową poświęconą 

pamięci policjantów, którzy 

zginęli na służbie w latach 

1919-2014 
Jerzy K. Kowalewicz 
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3  sierpnia 2016 r. w Wyż-

szej Szkole Policji w 

Szczytnie odbyły się woje-

wódzkie obchody Święta 

Policji. W uroczystości po-

święconej warmińsko-
mazurskiej Policji udział 

wzięli członkowie Rządu RP, 

parlamentarzyści z naszego 

regionu, Komendant Głów-

ny Policji, Metropolita War-
miński, przedstawiciele 

wszystkich służb munduro-

wych, szefowie instytucji 

państwowych, samorządo-

wych i społecznych, współ-

pracujących z Policją na 
Warmii i Mazurach. 

S pośród zaproszonych go-

ści, gospodarz uroczysto-

ści, Komendant Wojewódzki 

Policji w Olsztynie – insp. 
Tomasz Klimek przywitał 

m.in.: Wiceministra Spraw 

Wewnętrznych i Admini-

stracji –  Jarosława Zieliń-

ski, Komendanta Głównego 

Policji – nadinsp. dr. Jaro-
sława Szymczyka, 

(posłowie, senatorowie), Wi-

cewojewodę Warmińsko-

Mazurskiego – Sławomira 

Sadowskiego, Marszałka 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego – Gustawa 

Marka Brzezina, Koadiutora 

Archidiecezji Warmińskiej – 

Jego Ekscelencję Ks. Abp. 
Józefa Górzyńskiego wraz z 

duchownymi i kapelanami 

jednostek Policji, 

(prokuratorzy, sędziowie), 

Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Białymstoku – 

insp. Daniela Kołnierowi-

cza, Przewodniczącego Za-

rządu Regionu Warmińsko-

Mazurskiego NSZZ 

„Solidarność” w Olsztynie – 
Józefa Dzikiego, Dyrektora 

Oddziału Terenowego Agen-

cji Nieruchomości Rolnych 

w Olsztynie – Grzegorza Kie-

rozalskiego, (komendantów 
szkół policyjnych oraz 

przedstawicieli uczelni wyż-

szych), Zastępcę Dowódcy 

16. Pomorskiej Dywizji 

Zmechanizowanej – płk. 

Wojciecha Jakiela, Komen-
danta Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Stra-

ży Granicznej w Kętrzynie – 

płk. Tomasza Semeniuka,  

Dyrektora Okręgowego 

Służby Więziennej w Olszty-

nie – płk. Andrzeja Bartkie-

wicza, Warmińsko-

Mazurskiego Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej 
– st. bryg. Mirosława Hołu-

bowicza, Wiceprezydenta 

Miasta Olsztyna – Jarosła-

wa Słomę, Starostów Powia-

towych oraz Przewodniczą-
cych Rad Powiatów, władze 

Powiatu Szczycieńskiego ze 

Starostą Jarosławem Matła-

chem, Burmistrza Szczytna 

– Danutę Górską, Prezesa 

Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów Policyjnych w 

Olsztynie – Jerzego Kowale-

wicza (Koło SEiRP przy 
WSPol w Szczytnie reprezen-
towali: prezes Ryszard Gi-
dziński, wiceprezes Woj-
ciech Ostrycharz, kol. An-
drzej Ślarkowski, a fotogra-
fował kol. Zdzisław Wnuko-
wicz – rzecznik prasowy Ko-
ła  foto na str. 14– dopisek 

JKK. Słowa powitania Ko-

mendant Wojewódzki Policji 

w Olsztynie skierował rów-



 

 

nież do Przewodniczącego 

Warmińsko-Mazurskiego 

Zarządu Wojewódzkiego 
NSZZ Policjantów w Olszty-

nie – Sławomira Koniuszego. 

J ak co roku, Święto Policji 

stało się okazją do uroczy-

stego wręczenia policjantom 

awansów w stopniach, me-
dali i odznaczeń państwo-

wych. W całym garnizonie 

awans w stopniu otrzymało 

aż 961 policjantów. W kor-

pusie szeregowych awanso-
wało 69 policjantów, w kor-

pusie podoficerów – 354, w 

korpusie aspirantów – 486, 

w korpusie młodszych ofice-

rów – 31, a w korpusie star-

szych oficerów – 21 policjan-
tów, zajmujących w warmiń-

sko-mazurskiej Policji naj-

wyższe stanowiska kierowni-

cze. „Krzyż Zasługi za Dziel-

ność”, nadawany przez Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Pol-

skiej zawisł na piersiach 6 

warmińsko-mazurskich poli-

cjantów. 33 policjantów 

uhonorowano złotym, srebr-

nym i brązowym medalem 
„Za długoletnią Służbę”, ten 

medal również nadaje Prezy-

denta RP. Złotym, srebrnym 

i brązowym, medalem 

„Zasłużony Policjant”, nada-
wanym przez Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji uhonorowano 35 

policjantów. Podczas szczy-

cieńskich uroczystości pa-

miętano również o tych oso-
bach, które w sposób szcze-

gólny zasłużyły się dla Policji 

i otrzymały z rąk Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji srebrne i brązo-
we medale „Za Zasługi dla 

Policji”. Medale te wręczono 

16 osobom. 

P odczas uroczystości głos 

zabierali: Wiceminister 

Jarosław Zieliński, Komen-
dant Główny Policji – na-

dinsp. Jarosław Szymczyk, 

Wicewojewoda Warmińsko-

Mazurski – Sławomir Sa-

dowski, Marszałek Woje-

wództwa – Gustaw Marek 

Brzezin, Poseł Na Sejm RP – 
Jerzy Antoni Gosiewski oraz 

Przewodniczący Warmińsko-

Mazurskiego Zarządu Woje-

wódzkiego NSZZ Policjantów 

w Olsztynie – Sławomir Ko-

niuszy. Wspólnym mianow-
nikiem były podziękowania i 

wyjątkowe uznanie dla pro-

fesjonalizmu Policji, szcze-

gólnie widoczne podczas za-

bezpieczenia szczytu NATO i 
Światowych Dni Młodzieży, 

w których to przedsięwzię-

ciach uczestniczyli także 

policjanci z Warmii i Mazur. 

Występujący zwracali uwagę 

na ogromna rolę Policji w 
strukturach Państwa i pod-

kreślali, jak ogromne zna-

czenie odgrywa ta instytucja 

w kształtowaniu bezpieczeń-

stwa wewnętrznego i wspól-
nej budowie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

M inister Zieliński w swo-

im wystąpieniu mówił o 

nowej wizji funkcjonowania 

polskiej Policji, o konieczno-
ści odpowiadania na potrze-

by społeczne zarówno w wy-

miarze ogólnokrajowym, jak 

i lokalnym – na poziomie 

gmin, osiedli, wsi. Szczegól-
ną rolę w polityce przybliża-

nia się Policji do społeczeń-

stwa przewi-

dział dla 

dzielnico-

wych, któ-
rych obo-

wiązki służ-

bowe prze-

modelowane 

zostaną tak, 
aby byli cały 

czas wśród 

ludzi i z 

ludźmi, na 

rzecz któ-

rych pełnią 
służbę. Mini-

ster mówił o 

kolejnej edy-

cji programu 

modernizacji służb mundu-

rowych, o konieczności wy-

posażenie Policji w takie in-
strumenty, aby o kilka kro-

ków byli w stanie wyprze-

dzać przestępców. Mówił o 

środkach finansowych prze-

znaczonych na ten cel i na 

podwyżki uposażeń i wyna-
grodzeń funkcjonariuszy 

oraz pracowników Policji. 

Minister zwrócił uwagę, że 

to, co ci ludzie otrzymują w 

zamian za ciężką służbę i 
pracę wymaga ingerencji 

Rządu, wymaga poprawy 

obecnej sytuacji. 

K omendant Główny Poli-

cji, swoje wystąpienie 

oparł na dwóch kolosalnych 
wyzwaniach – Szczyt NATO i 

Światowe Dni Młodzieży – 

wystawiając polskim poli-

cjantom najwyższą z możli-

wych ocen. Mówił o kulisach 
tych operacji, o profesjonali-

zmie i ogromnym zaangażo-

waniu każdego policjanta, 

który uczestniczył nie tylko 

w bezpośrednich zabezpie-

czeniach, ale także w tym, 
co w związku z wizytą Ojca 

Świętego odbywało się lokal-

nie, na terenie niemal całej 

Polski. 
Tekst: Radosław Rząp. 

Foto: Radosław Rząp  
i Zdzisław Wnukowicz 
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Czy dla Policji może być coś 
cenniejszego od zaufania, ja-
kim obdarza ją społeczeń-

stwo?  

N ie przez przypadek pracę 
policjantów określa się mia-

nem „służba”. W myśl tego 
określenia zarówno Policja, jako 
instytucja powołana do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi, jak i każ-
dy policjant w swoim życiu za-
wodowym urzeczywistniają tę 
„służbę”. „Służbę”, którą należy 

rozumieć, jako swego rodzaju 
postulat. Adresatem tej szcze-
gólnej postawy policjanta – jak 
głosi Rota Ślubowania – jest 
Naród.     

P olicjant nie jest więc sługą 
ideologii, nie jest sługą żad-

nej partii politycznej ani nawet 
państwa. Policjant jest sługą 
Narodu i temu Narodowi służy 
narażając – a kiedy zajdzie tak 
potrzeba – oddając własne ży-
cie. To właśnie z tych powodów 
dla Policji i policjantów nie ma 
nic cenniejszego niż zaufanie ze 
strony społeczeństwa, któremu 
tyle poświęcają.   

L udzie, którzy działają w róż-
nych obszarach życia pu-

blicznego, mający poczucie 
pewnej misji na rzecz innych, 
chcąc przydać etosu swojej 
działalności, posługują się wła-

śnie określeniem „służba”. Po-
dziwiamy takich ludzi za ich 
wyjątkowość, za wrażliwość, za 
upór godny lepszej sprawy. Ta-
kie zjawisko jest czymś nadzwy-
czajnym, rzadkim. A czym jest 
„służba” dla policjanta? – Jest 
codziennością!   

D ziś jest ten dzień, w którym 
oddajemy pokłon policjan-

tom na Warmii i Mazurach. Być 
może nie przez przypadek w 
miejscu, które dla wielu pol-

skich policjantów kojarzy się  z 
początkiem kariery zawodowej, 
a dla niektórych, z poczuciem 
wyjątkowej odpowiedzialności i 
honoru noszenia munduru ofi-

cera polskiej Policji.  

D ziś jest ten dzień, w którym 
słowa wypowiadane przez 

rządzących, przez przełożonych, 
przez samorządowców, przez 
przedstawicieli społeczeństwa 
powinny dawać policjantom 
autentyczne poczucie satysfak-
cji i napawać ich dumą z tego, 
kim są i co robią. Wypowiadane 
podziękowania i wyrazy uzna-
nia muszą być więc szczere, 
muszą brzmieć  w uszach nie 
tylko w tym dniu, ale przez cały 
okrągły rok, aby przekładały się 
na decyzje zwłaszcza tych, od 
których los polskich policjan-
tów zależy w stopniu najwyż-

szym.   
Cieszymy się z powodu progra-
mu modernizacji, ale ufamy, że 
da się go jeszcze tak zmodyfiko-
wać, aby uposażenia policjan-
tów rzeczywiście były godne i 
pozwalały rodzinom policyjnym 
na odpowiedni rozwój. Cieszy-
my się, że to właśnie nam dane 
jest ofiarnie służyć społeczeń-
stwu Warmii i Mazur i wszyst-
kim, którzy odwiedzają ten 
przepiękny region, ale jest nas 

tu po prostu za mało i liczymy, 
że wkrótce się to zmieni. Cie-
szymy się, że nasze pagony wy-
różniają coraz wyższe stopnie 
służbowe a na piersiach przy-

bywa medali i odznaczeń pań-
stwowych, ale brakuje nam 
środków, aby każdy, kto na to 
rzeczywiście zasłużył mógł 
awansować.   

J est radość i jest duma, ale 
zawsze jest też jakieś „ale”. 

Ufając, że rządzący uczynią 
wszystko, aby tych „ale” było 
coraz najmniej, wierzę, że nie-
bawem sytuacja ulegnie popra-
wie, czego Państwu i sobie, jako 
wyrazicielowi woli warmińsko-
mazurskich policjantów, z całe-
go serca życzę.  
 

Sławomir Koniuszy 
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W  dniu 27 lipca 2016 roku 
na nadzwyczajnym posie-

dzeniu zebrał się Zarząd Głów-
ny SE i RP. Przed realizacją 
przyjętego porządku, zebrani 
minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłych ostatnio działaczy 
naszego Stowarzyszenia w tym 
Ryszarda Łubińskiego, Prezesa 
Zarządu Wojewódzkiego w War-
szawie.  
 

P odstawowym celem zwołania 
Zarządu była sprawa zajęcia 

stanowiska, wydania opinii do 
projektu ustawy z dnia 12 lipca 
2016 roku. Stowarzyszenie po 
raz pierwszy zostało poproszone 
o to, co należy uznać za sukces 

wobec podejmowanych działań 
głownie przez Federację Stowa-

rzyszeń Służb Mundurowych 
RP pod kierownictwem Zdzisła-
wa Czarneckiego, Prezydenta 
Federacji. Członkowie Stowa-
rzyszenia jednomyślnie zgodzili 
się z propozycją przesłania 
MSWiA krótkiego stanowiska 
wraz z opinią opracowaną przez 
prof. Marka Chmaja.  
 
Pozostałymi tematami obrad 
było: 

 Dokonanie zmiany Prezesa 

ZW SEiRP w Poznaniu, 

 Zmiana w składzie komisji 

problemowej, 

 Ustanowienie Święta Seniora 

Policyjnego, 

 Objęcie patronatem bokser-

skich zawodów w Busku-
Zdroju, 

 Zmiana współczynnika 

„kilometrówki”, 

 Propozycja podwyższenia od 

2017 roku składki członkow-
skiej o 50 gr/mc. 

 Podwyższenie w budżecie ZG 

kwoty na pomoce prawne.  
 

Tekst i zdjęcia:  
Z. Bartula 
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W  związku z przedstawio-
nym przez ministra Błasz-

czaka w dniu 12 lipca 2016r. 

Projektu zmiany„ ustawy o zao-
patrzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji, ABW, AW, 
SG, BOR, PSP i SW oraz ich 
rodzin oraz ustawy o ujawnia-
niu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944-1990 oraz tre-
ści tych dokumentów”, 
w dniu 18 lipca 2016r, w sie-
dzibie Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP odbyło 
się spotkanie w którym uczest-
niczyli: 
1. Zdzisław Czarnecki – Prezes 
ZG SEiRP/Prezydent FSSM RP, 
2. Maciej Niepsuj – Prezes 
ZBFSOP, 
3. Leszek Sucholewski – prze-
wodniczący Związku CBŚ, 
4. Zdzisław Pietryka – Wicepre-
zes ZG SEiRP, 
5. Jan Kacprzak – Sekretarz 
Generalny ZŻWP, 
6. Ewa Grzegorczyk – skarbnik 
FSSM RP, 
7. Joanna Szczepańska – sekre-

tarz ZG SEiRP, 
8. Henryk Jasik - b. Wicemini-
ster Spraw Wewnętrznych 
9. Andrzej Ring – radca prawny, 
10.  Barbara Ślusarczyk – dr 

prawa , b. pracownik ASW, 
11. Piotr Strużewski – dr nauk 
techn. mgr prawa, b. pracownik 
ASW, 
12. Roman Kurnik – b. Zastęp-
ca KGP 
13. Agnieszka Wołk-Łaniewska 
- dziennikarz 
Diagnoza pod kątem wyma-
gań prawnych 

W dniu 12 lipca w MSW odbyła 
się konferencja prasowa (A. 
Wołk-Łaniewska) na której Ma-
riusz Błaszczak przedstawił 
projekt zmiany ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjo-
nariuszy Policji, ABW, AW, SG, 
BOR, PSP i SW oraz ich rodzin 

oraz ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych do-
kumentów. 
W trakcie spotkania sporzą-
dzono diagnozę pod kątem 
prawnym: 

1. Przedstawiony projekt zmia-
ny ustawy łamie zasady konsty-
tucyjne, zasadę nie działania 
prawa wstecz, praw nabytych, 
zaufania do państwa, 
2. Ustawa karna – nie wolno 
dwa razy karać za to samo, 
3. Nowy projekt ustawy zabiera 
prawo do waloryzacji, 
4. Jeżeli zezwolimy na to żeby 
zabrać świadczenia po raz ko-
lejny to wszystkie służby są 
zagrożone, 
5. Państwo nie może sięgać po 
wypracowane emerytury, 
6. Zgodnie z rezolucją Zgroma-
dzenia Parlamentu Rady Euro-
py z dnia 27 czerwca 1996 r., 
wszelkie prawa rozliczenia z 
komunizmem , o ile to nie doty-
czą ścigania przestępstw z Ko-
deksu Karnego, powinny być 

zakończone z upływem 10 lat 
od obalenia komunizmu. Tak 
więc w Polsce powinny zakoń-
czyć się do 2000 roku. 
7. System emerytalny UE nie 

przewiduje współczynnika poni-
żej 0,7, 
8. 14.Wprowadzenie współczyn-
nika 0,5 spowoduje zmianę 
ustawy o ZUS, 
9. Uzasadnienie – ustawa wpły-
wa na rynek pracy, osoby sędzi-
we będą zmuszone korzystać z 
opieki społecznej, 
10. Projekt dotyczy rodzin 
(renty rodzinne), żona nie może 
odpowiadać za wybory męża, 
11. Projekt „poszerza” podmio-
towość osób wobec których zo-
stanie zastosowany, 
12. Ma zastosowanie wobec 
najniżej uposażonych, 
 

Planowanie działań 

Przyjęto założenie, że odpowiedź 
SEiRP jako „konsultanta spo-

łecznego” będzie składać się z: 
1. Pisma przewodniego stano-

wiącego część opisową, opraco-
waną na podstawie „uwagi, pro-
pozycji” przesłanych na adres 
mailowy SEiRP. 
2. Załącznik do części opisowej 
stanowić będzie opinia sporzą-
dzona przez Kancelarię Praw-
ną„Chmaj i Wspólnicy”. Prof. 
Chmaja w działaniach wspierać 
będą (Barbara Ślusarczyk oraz 
PiotrStrużewski. 
 
Planowane działania 

1) W terminie do 22 lipca zosta-
ną zrealizowane czynności 
- Prof Marek Chmaj przygotuje 
„konstrukcje” opinii prawnej, 
która następnie zostanie wypeł-
niona treścią w zależności od 
wagi jakie zapisy projektu będą 
przez Nas kwestionowane. 
- Mec. Andrzej Ring, przygotuje 
uwarunkowań do kwestionowa-
nia zapisów projektu, 
- Roman Kurnik wskaże „zakres 

podmiotowości” projektu usta-
wy w oparciu o obowiązujące 
wokresie transformacji przepisy 
kadrowe MSW (zwolnienie jako 
funkcjonariusz SB) 

2) Projektodawca zwrócił się o 
konsultacje społeczne do 17 
podmiotów (związki pracodaw-
ców, związki zawodowe oraz 
stowarzyszenia), dlatego należy 
zobowiązać prezesów stowarzy-
szeń i związków wchodzących w 
skład FSSM o uaktywnienie 
organizacji do opracowania opi-
nii w interesie byłych funkcjo-
nariuszy służb ochrony pań-
stwa. 
3) Prezes ZG SEiRP Z. Czarnec-
ki nawiązał kontakt z przewod-
niczącym NSZZP G. Nemsem
(działania podejmą po siedzeniu 
Zarządu Głównego NSZZPoli-
cjantow).  
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Informacja 
dot. spotkania w związku projektem zmiany 

„ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona-

riuszy …” obniżającej świadczenia emerytalno-
rentowe 

Warszawa, 18 lipiec 2016r 



 

 

Aktualnie pracujący, to funk-
cjonariusze którzy rozpoczęli 
służbę w Policji po 1990 roku), 
4) A. Wołk-Łaniewska - przygo-
towanie „wzorca” informacji do 
lokalnych środków masowego 
przekazu (prasa, radio, telewi-
zja), 
5) Przygotowanie „listów” do 
organów władzy (Prezydent, 

Premier, Sejm, Senat) 
6) Włączenie do działań wspie-
rających: 
a) Rzecznika Praw Obywatel-
skich, 
b) Helsińska komisję praw czło-
wieka. 
Następny termin spotkania 25 
lipca , uwarunkowany jest tym, 
że na dzień 27 lipca 2016 r. 

zwołano posiedzenie ZG SEiRP 
w celu podjęcia decyzji odpo-
wiedzi (pismo przewodnie i opi-
nia) dla MSW 

Opracowała/wyk. 
Joanna Szczepańska 

http://www.fssm.pl/strona-
glowna/  
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W  dniu 2 lipca 2016 r. jak przystało na miło-
śników turystyki, członkowie Koła nr 10 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w Brzegu wraz z rodzinami wybrali się na 
dwudniową wycieczkę krajoznawczą w Góry Sto-
łowe. W wycieczce wzięło udział 36 członków w 
tym jeden 83 latek. Wycieczkę poprowadził prze-
wodnik sudecki Marian Stachuła (też członek 
naszego koła).  

W  pierwszym dniu zwiedzaliśmy skałki i labi-
rynt skalny, potem najaktywniejsi zdobyli 

szczyt Szczeliniec Wielki 919 m n p m. Na szczy-
cie przeszli labiryntem skalnym diabelską kuch-
nię i piekiełko. Po tych wyczynach grupa poje-
chała do Kudowy Zdroju. Spacer po uzdrowisku 
zakończono w pijalni wód mineralnych. Nocleg w 
Bazie Turystyczno-Wypoczynkowej "Gryglówka" 
w Zieleńcu przebiegł spokojnie, bo każdy regene-
rował siły. 

D zień następny rozpoczął się spacerem po 

Dusznikach Zdroju. Podziwiano pokaz naj-
wyższej fontanny w Polsce. Spacer po Zdroju 
zakończono w pijalni Wód mineralnych Chopina. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji przewodnika 
Mariana Stachułę na temat pobytu Chopina w 

Dusznikach oraz o odbywających się corocznie 
festiwalach Chopinowskich. Kolejnym obiektem 
do zwiedzania był nowo otwarty w 2015 r Park 
Miniatur Minieuroland. Piękne miniatury pała-
ców, zabytków budowlanych z całej  Europy w 
komponowane w tysiące roślin i pięknych kwia-
tów tworzących niezapomniany urok. Gwoź-
dziem programu drugiego dnia był spływ ponto-
nami po przełomie rzeki Nysy Kłodzkiej przez 
Góry Bardzkie z Ławicy do Barda. Spływy ponto-
nowe są doskonałą formą spędzenia czasu wol-
nego. Pontony oferowane przez organizatora 
spływu są na tyle bezpieczne by mogły na nich 
pływać nawet osoby bez doświadczenia na wo-
dzie. Trasa Nysa Kłodzka-Przełom Bardzki przy 
odpowiednio niskim stanie wody jest propono-
wana nawet dla rodzin z dziećmi, dla osób star-
szych, ale też ludzi szukających spokoju i relak-

su. Wywarło to niezapomniane wrażenie na 
uczestnikach. Obiadem w Karczmie Biesiadny 
Dwór w Ciepłowodach zakończono dwudniową 
wycieczkę. Zmęczeni, ale zadowoleni z wycieczki 
wróciliśmy w niedzielę wieczorem do Brzegu. 
Poznaliśmy miejsca ciekawe i warte poznania, a 
wspomnienia na długo zostaną w pamięci 
wszystkich uczestników wycieczki 
 Za przygotowanie wycieczki należą się 
podziękowania Prezesowi Koła kol. Emilianowi 
Garbuli oraz przewodnikowi PTTK kol. Mariano-
wi Stachule za profesjonalne poprowadzenie wy-
cieczki. 
 

Zbigniew Pasternak  
rzecznik prasowy Koła nr 10 

Foto: Jerzy Kujawski 
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W  dniu 22 lipca 2016 

roku Kaliscy Policjanci 

obchodzili swoje święto. 
Uroczystość rozpoczęła się 

od złożenia kwiatów pod ta-

blicą upamiętniającą poli-

cjantów zamordowanych w 

1940 roku w Ostaszkowie. 
Obchody poprzedziła msza 

święta w Kościele Garnizo-

nowym , której przewodni-

czył biskup kaliski Edward 

Janiak. Następnie w Colle-

gium Novum Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Kaliszu odbyła się oficjalna 

uroczystość której przewod-

niczył Komendant Miejski 

Policji w Kaliszu inspektor 
Mirosław Ścisły. Wśród za-

proszonych gości min. Byli; 

insp. Karol Chmielarz z-ca 

Komendanta Wielkopolskie-

go Policji, Andrzej Plichta 

Przewodniczący Rady Miej-

skiej Kalisza, Karolina Paw-
liczak i Piotr Kościelny Vce 

Prezydenci Kalisza, przed-

stawiciele zaprzyjaźnionych 

służb mundurowych, proku-

ratury i wielu urzędów z 
miasta i terenu Kalisza. Naj-

ważniejszym punktem ob-

chodów, było wręczenie od-

znaczeń i medali i aktów no-

minacji na wyższy stopień 

służbowy w Policji oraz wy-
różnień w postaci nagród 

finansowych za wzorową 

służbę .  Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów Poli-

cyjnych wyróżniło insp. M. 
Ścisłego Medalem Pamiątko-

wym XXV –lecia SEiR P a 

funkcjonariuszy; mł.insp. 

Waldemara Pawlaka, 

mł.asp.  Anna    Jaworską-

Wojnicz i Blankę Sobczak 

Odznaką Honorową SEiR 
Policyjnych Poł.- Wielkopol-

ski za dobrą współpracę i 

pomoc emerytom i renci-

stom policyjnym – wręczali 

Z. Gąsiorek i H. Kubik. Pod-
czas tych uroczystości, z 

okazji 20 rocznicy powstania 

Nieetatowej Grupy Realiza-

cyjnej, wykonującej zadania 

specjalne na rzecz Komendy 

Miejskiej Policji, grupa funk-
cjonariuszy i emerytów któ-

rzy się przez nią przewinęli – 

otrzymała pamiątkowe me-

dale. Spotkanie zakończył 

piknik rekreacyjny z udzia-
łem rodzin. 

 

Zbigniew Gąsiorek 
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Zofia Łuszczek – Ter-
czewska członek kaliskiego 

Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych przeby-
wając w latach młodzieńczych 
w zamku w Łańcucie zafascy-
nowała się tamtejszymi gobeli-
nami. Epizod ten zadecydował, 
iż zaczęła się interesować ha-

ftem. Początkowo haftowała 
haftem krzyżykowym i tylko do 
użytku własnego. Kształcenie 
jej podążało w tym kierunku, 
ukończyła technikum odzieżo-
we. 
 
 

O d 2005 r roku haftuje na 
szerszą skalę  a  tematyka, 

którą się szczególnie zajmuje to 
pejzaże i kwiaty. Do tej pory 
wyhaftowała ok. 90 obrazów. 
W swej pracy korzysta z czaso-
pism: Wydawnictwo Kokardka, 
Coricano oraz z pomysłów wła-
snych i fotografii. 
Haftuje systemem krzyżyko-
wym, płaskim i liczonym oraz 

korzysta z programu kompute-
rowego  „ABAKAM”. Jak infor-
muje na początku liczyła kratki 
na papierze milimetrowym. 
Jej ulubionymi malarzami są; 
Alfred Wierusz – Kowalski, Iwan 
Szyszkin, Beata i Stanisław 

Sikorowie, Heywood Hardy. 
Obrazy ich wykorzystuje jako 
motywy w swej pracy. 
Wykonane hafty podarowała 
rodzinie, przyjaciołom, jednak 
znaczna jej część zdobi ściany 
domu hafciarki. 
Podkreślenia wymaga, również 
fakt przekazania 3 haftów na 
licytacje do naszego kaliskiego 
stowarzyszenia. Zebrane pienią-
dze przekazała nasze bieżące 
wydatki. 
 

Za dotychczasowe działania 
oraz zaangażowanie w pracy 
naszego stowarzyszenia odzna-
czona została Brązowym Krzy-
żem Zasługi i innymi naszymi 
„resortowymi” odznaczeniami. 
Cieszymy się, że koleżanka jest 

w naszym gronie. 
 

Rzecznik prasowy –  
Roman Wojciechowski 
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W  dniu 9 sierpnia 2016 

r. przed Narodowym 

Forum Muzyki na Placu 

Wolności we Wrocławiu mia-

ły miejsce uroczystości zwią-
zane z 97 rocznicą powoła-

nia Policji państwowej i co-

rocznym świętem Policji. 

Uroczystości zaszczycili swo-

ją obecnością m.in. insp. 

Jan Lach, Zastępca Komen-
danta Głównego Policji, Pa-

weł Hreniak, Wojewoda Dol-

nośląski, Maciej Bluj, Wice-

prezydent Wrocławia, Ro-

man Potocki, Starosta Po-
wiatu Wrocławskiego. Insp. 

Arkadiusz Golanowski, Ko-

mendant Wojewódzki Policji 

we Wrocławiu po okoliczno-

ściowym przemówieniu w 

obecności pocztów sztanda-
rowych wspólnie z insp. Ja-

nem Lachem i Pawłem Hre-

niakiem wręczył akty odzna-

czeń, mianowania i wyróż-

nień wyróżniającym się poli-
cjantom i pracownikom Poli-

cji. 

W uroczystości wzięła udział 

delegacja Zarządu Głównego 

SEiRP -Zdzisław Pietryka i 

Zdzisław Bartula. Zarząd 
Wojewódzki SEiRP we Wro-

cławiu reprezentował Hen-

ryk Grotkiewicz.  

Tekst i zdjęcia: Z.Bartula  
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13  lat temu z 9 na 10 
sierpnia na trzeciej 

zmianie rozpoczął 

służbę sierż. Grzegorz Zało-

ga, policjant służby patrolo-

wo – interwencyjnej Komen-
dy Powiatowej Policjiw Bę-

dzinie. Była to jego ostatnia 

służba przed urlopem. Nie-

stety, służby nie dokończył, 

urlopu nie rozpoczął. Około 

godziny 23-ej zgodnie z dys-
pozycją dyżurnego KPP w 

Będzinie udał się wraz z ko-

legą radiowozem na inter-

wencję do jednego z miesz-

kań, gdzie sprawcy mieli do-
konać napadu rabunkowe-

go. Po zasięgnięciu informa-

cji od pokrzywdzonego nie-

zwłocznie udali się w pościg 

za sprawcami. Po krótkim 

czasie zlokalizowali ucieka-
jących dwóch sprawców, 

którzy w ciemności, w trud-

nym terenie rozbiegli się w 

różnych kierunkach. Sier-

żant Grzegorz Załoga pobiegł 
za jednym z uciekających 

przez nieużytki. Praktycznie 

nie widział uciekającego, 

słyszał jedynie szum i sze-

lest porastającego teren róż-
nego zielska. 

 

W pewnym momencie z kie-

runku uciekającego padł 

strzał. Sierż. Grzegorz Zało-

ga trafiony kulą w głowę zgi-
nął na miejscu. Pozostawił w 

rozpaczy najbliższych, przy-

jaciół, kolegów ze służby. To 

tragiczne wydarzenie odbiło 

się echem w kraju i zagrani-
cą. Młody człowiek, wzorowy 

policjant poświęcił Ojczyźnie 

wszystko co miał… . Cześć 

Jego Pamięci! 

 

U 
roczystości ku czci 
Ś.p. sierż. Grzegorza 

Załogi organizowane 

przez miejscową Policję i Ko-

ściół odbywają się każdego 

roku w Będzinie. W tym ro-

ku w uroczystości oprócz 

rodziny, przyjaciół, kolegów 

ze służby, licznie przybyłych 

mieszkańców Będzina udział 
wzięli m.in. nadinspektor dr 

Jarosław Szymczyk, komen-

dant główny Policji, parla-

mentarzyści, władze samo-

rządowe miasta Będzina i 
powiatu będzińskiego, za-

stępca komendanta woje-

wódzkiego Policji, komen-

danci miejscy i powiatowi 

Policji, nadinspektor   w sta-

nie spoczynku Kazimierz 
Szwajcowski, były zastępca 

komendanta głównego Poli-

cji oraz byli komendanci Po-

licji powiatu będzińskiego. 

Emerytów i rencistów poli-
cyjnych reprezentowali Alina 

i Mieczysław Skowronowie. 

 

Tekst: Mieczysław Skowron 
Zdjęcia: Komenda Powiato-

wa Policji w Będzinie. 
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7 sierpnia 2016 roku w Będzinie odbyła się uroczy-

stość poświęcona tragicznie zmarłemu na służbie 

sierżantowi Grzegorzowi Załodze. Uroczystość miała 
charakter religijny. 
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Zarząd Koła SEiRP w Bartoszycach spotkał się z Komendantem Powiatowym Policji w 
tym mieście. Pierwsze spotkanie miało na celu ustalenie form współpracy i osobistym 
poznaniu się; Od lewej: Witold Czerniawski, Henryk Sołodki, Wiesław Bernatowicz, 
podinsp. Przemysław Fiertek, Henryk Biculewicz, Mieczysław Kubeł, Janusz Pasjak. 

Posłowie „Nowoczesnej” z liderem Ryszardem Petru prezentowali w Olsztynie swoje po-
mysły na Polskę. Obecni na spotkaniu członkowie olsztyńskiego SEiRP nie znaleźli w  
programie tej partii nic, co by mogło ich zainteresować. Co by emerytów mundurowych 
mogło chronić przed chęcią ich karania za służenie Polsce. 

Na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia Kombatantów, Weteranów i Żołnierzy Wojska 
Polskiego „Przeciwlotnik” w Olsztynie mjr. Jerzego Moskala, przedstawiciele ZW SEiRP 

w Olsztynie Maria i Jerzy K. Kowalewicz wzięli udział w Strzeleckim Pikniku Rodzin-
nym. Sukcesów strzeleckich nie odnotowaliśmy, ale cieszy nawiązanie współpracy mię-
dzy stowarzyszeniami. 



 

 

N 
aszła nas taka re-
fleksja, gdy czytali-

śmy w 

„Rzeczpospolitej” informację 

o tym, że nasza policja chce 

odciąć się od swej milicyjnej 

przeszłości. W dzisiejszych 
czasach rzecz z pozoru ba-

nalna - wszyscy, na każdym 

kroku od czegoś się odcina-

ją. Ten spontaniczny ruch 

przybrał na sile zwłaszcza, 
gdy władze zarządziły 

oczyszczanie przestrzeni pu-

blicznej z symboli i innych 

pozostałości komunizmu. W 

takiej sytuacji MSWiA ma 

wręcz obowiązek świecić 
przykładem. 

I świeci. Z prawdziwie poli-

cyjną głębią intelektualną 

najwybitniejszy syn ziemi 

suwalskiej, wiceminister Ja-
rosław Zieliński objaśnił pu-

bliczności, jak to teraz ma z 

tą post-milicyjną przestrze-

nią publiczną być. Analizą i 

weryfikacją spraw wymaga-

jących wyjaśnienia zajmo-
wać się będzie powstałe nie-

dawno w KGP Biuro Historii 

i Tradycji Policji. Już na sa-

mą wiadomość, że wreszcie 

w policji powstało to biuro 
serce rośnie, że nasze podat-

ki idą na takie cele. 

Inwentaryzacja 

„ - Te symbole, powiedział. 

wiceminister Jarosław, to 

upamiętnienie czegoś, co 
pozostaje w sprzeczności z 

naszą racją stanu, poczu-

ciem godności narodowej 

oraz wartością, jaką jest nie-

podległość, i dlatego powin-
ny zostać usunięte z prze-

strzeni publicznej. Ekspono-

wanie ich w sferze publicz-

nej ma charakter anty- pa-

triotyczny i antyedukacyj-

ny”. 

O 
 co mu chodzi? - O 

tablice, głazy, obeli-

ski i pomniki, któ-

rych wciąż pełno po polach, 

na ścianach budynków poli-
cyjnych lub nawet nie poli-

cyjnych. To bardzo źle. 

Milicja, mówi wiceminister, 

podobnie jak Służba Bezpie-

czeństwa, za czasów PRL 

była jedną z formacji bez-
względnie wykorzystywa-

nych do utrwalania systemu 

komunistycznego i zwalcza-

nia patriotycznych dążeń do 

wolności. Mimo ćwierćwie-
cza polskiej suwerenności 

wciąż w wielu miejscach wy-

stępują różne symbole glory-

fikujące tamte działania, 

tamte formacje i tamtą epo-

kę”... 
Jakże słusznie ów mąż to 

zauważył! Jak można glory-

fikować na przykład reformę 

rolną? Ziemi z rąk komuny 

nie brali przecież żadni 
„małorolni”, a zdrajcy, któ-

rych milicja osłaniała przed 

słuszną karą z ręki 

„żołnierzy wyklętych”. To 

ich, bohaterów bezimien-

nych, należy upamiętniać 
tablicami, za to, że tych 

sprzedawczyków-milicjantów 

zabijali, a nie na odwrót. 

T 
ymczasem, jak się do-

wiadujemy, „na tere-

nach administrowa-

nych przez policję jest co 

najmniej 36 takich symboli, 
z czego 18 tablic, 1 pomnik i 

1 obelisk kwalifikują się do 

usunięcia. „ - Pozostałe wy-

magają jeszcze badań i ana-

liz, ponieważ ich wymowa 
nie jest jednoznaczna” - po-

wiedział min. Zieliński... Jak 

to dobrze, że mamy kogoś 

takiego. Rozsądny, nie w 

gorącej wodzie kąpany, dwa 

razy pomyśli, zanim raz coś 
zrobi. Faktycznie - bardzo 

często „żołnierze wyklęci” nie 

różnili się niczym od bandy-

tów. Bardzo łatwo pomylić 

jednych z drugimi. Zwłasz-
cza w nocy - co najwyżej w 

świetle łuny nad stodołą i 

chałupą. Owszem, walka z 

bandytami jest powinnością 

policji... Ale wpierw trzeba 

dobrze zbadać - who was 
who? Znaczy - kto był kim. 

Żeby żaden komuch nie 

prześlizgnął się przez oczka 

sieci sprawiedliwości histo-

rycznej. 
W przypadku innych pod-

miotów („podmiotów” - zaiste 

język policyjnozieliński jest 

dla uszu tym, czym ambro-

zja dla bogów na Olimpie) - 

chodzi o 41 symboli, z czego 
usuniętych powinno zostać 

7 pomników, 4 tablice, 4 

obeliski, 2 płyty i 2 głazy. 

Kolejnych 14 wymaga dodat-

kowej analizy... 

A 
 nie mówiłem, że ser-

ce rośnie, jak czło-

wiek z bliska widzi, 

na co idą jego pieniądze - 

jest Biuro Historii i Tradycji 

Policji, będzie i dogłębna 
analiza... Co prawda pan 

wiceminister Jarosław prze-

widuje niejakie kłopoty w 

(Ciąg dalszy na stronie 31) 

30                 Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 8(76)2016 

KAMIENNE TABLICE 
Od początku  z tymi tablicami same kłopoty. Zapisa-

ne tam  oczekiwania  tylko pozornie  są jasne i pro-

ste. W rzeczywistości wcale łatwe do spełnienia nie 
są. A co dopiero, gdy  interpretacji dosłownej, chcesz  

czy nie, towarzyszy  kontekst historyczny. A już  

zwłaszcza polityczny 

Jerzy Dołecki 
Dziennik Trybuna 25.07.2016 s.3 



 

 

przypadku, gdy owe 

„podmioty” znajdują się na 
terenie lub obiektach niena-

leżących do policji albo zgoła 

na prywatnych mogiłach, ale 

nic to, jak mówi - trzeba się 

będzie jakoś dogadywać. 

I w takim przypadku jeste-
śmy spokojni - kto, jak kto, 

ale policja, jak mało kto, po-

trafi dogadywać się ze społe-

czeństwem... Jeśli o nas 

chodzi nie mamy wątpliwo-
ści, że pan wiceminister Ja-

rosław Zieliński pysznie po-

radzi sobie z zadaniem upo-

rządkowania historii. 

 

Pomysł 
Nurtuje nas wszelako pyta-

nie, co dalej? Na przykład z 

tymi miejscami, z których 

skute zostaną niesłuszne 

pamiątki historii? Jak to tak 
zostawić, to ściany będą nie 

tylko puste, ale w miejscach, 

gdzie taka tablica wisiała - 

wyblakłe, pokryte jakimiś 

zaciekami, pajęczynami. 

Ohyda. Grunt zaś, na któ-
rym stał pamiątkowy głaz 

lub zgoła obelisk, będzie wy-

jałowiony, z glistami prześli-

zgującymi pomiędzy pożół-

kłymi źdźbłami trawy, lub 
zgoła bez trawy, bez niczego, 

łysy. Jak goła d...a na wy-

stawie pełnej spodni. 

M 
amy więc pomysł, 

który za darmo, w 

trosce o właściwe 
zagospodarowanie publicz-

nej przestrzeni policyjnej, 

zgłaszamy w ramach czynu 

społecznego. 

 

Niech w miejsce niesłusz-
nych tablic, MSWiA wiesza 

słuszne! Słuszne, czyli po-

święcone pamięci, tradycji 

bojowej i poświęceniu Policji 

Granatowej. Choć działała 
tylko od grudnia 1939 roku 

do 1944, to jednak Policja 

Granatowa zapisała napraw-

dę piękną kartę w historii 

policji polskiej. Jest jej nie-

odłączną częścią - jak czap-
ka i pałka, TT-tka i Glock, 

jak kajdanki i woda z pole-

waczki. 

J 
ak się Biuro Historii i 

Tradycji uwinie, to 80-
lecie Policji Granatowej 

przestrzeń publiczna powita 

godnie i patriotycznie. Daj-

my na to w każdym mia-

steczku i mieście polskim, w 

miejscach, gdzie były poste-
runki Policji Granatowej pil-

nujące murów, bram i dru-

tów gett można wystawić 

obelisk upamiętniający poli-

cjantów pełniących tę odpo-
wiedzialną służbę. A już w 

takiej Warszawie, dajmy na 

to gdzieś, w okolicach 

Chłodnej i Żelaznej, mógłby 

stanąć naprawdę okazały 

pomnik granatowego poli-

cjanta pilnującego bramy 

getta. Zaś przed Centralnym 
Laboratorium Policji w Ale-

jach Ujazdowskich, obok 

Kancelarii Premiera, mógłby 

stanąć obelisk upamiętnia-

jący okupacyjny trud pol-

skiej policji kryminalnej. W 
końcu, to ich wspólnemu, 

patriotycznemu poświęceniu 

Polska zawdzięcza, że w Ge-

neralnym Gubernatorstwie 

przypadał jeden granatowy 
policjant na 1000 mieszkań-

ców, co przy wsparciu sił 

niemieckich zapewniało spo-

łeczeństwu pełne bezpie-

czeństwo. 

T 
o są prawdziwie godne 
naśladowania wzory 

służby Polsce. Poma-

ganie hitlerowskim Niem-

com, głównej sile walczącej z 

idącym ze Wschodu jak ja-
kieś tsunami komunizmem, 

było postawą równie godną 

naśladowania, jak później-

sza walka podjęta w poje-

dynkę przez takich bohate-

rów, jak „Bury”, czy Łupasz-
ka”. 

N 
ie ma co czekać, 

trzeba brać się do 

roboty! Trzy lata zle-

cą nie wiadomo kiedy. A 
tych tablic, obelisków i po-

mników trochę do postawie-

nia jest!... 

 

Jak to się jednak ma do Ka-

miennych Tablic? Jakoś mo-
że ma. W punkcie ósmym 

Pan podyktował na przy-

kład: Nie mów fałszywego 

świadectwa przeciw bliźnie-

mu swemu… 
 

Tylko, czy wiceminister Ja-

rosław w ogóle się zastana-

wia, co Autor miał na myśli? 

On Historię lepi na nowo! Na 

pewno nie ma czasu na pier-
doły… 

Jerzy Dołecki 
Dziennik Trybuna 

25.07.2016 s.3 

(Ciąg dalszy ze strony 30) 
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D la wielu z 

nas to się 

udało. Wielu z 
nas młodych 

ludzi, wy-

kształconych, 

tryskających 

energią nie widziało siebie w 

roli drzemiącego przed fote-
lem stetryczałego emeryta. 

Wielu z nas odnalazło nowe 

miejsca pracy. Nikogo nie 

powinno dziwić, ze były to 

firmy ochraniarskie, detek-
tywistyczne, a nawet w kan-

celarie komornicze. Nie tylko 

w roli asysty lub doręczycieli 

korespondencji, zdawaliśmy 

egzaminy państwowe, robili-

śmy aplikacje. Po prostu 
nasze wykształcenie, nabyte 

doświadczenie w kontaktach 

z ludźmi, zwłaszcza tymi 

którzy delikatnie mówiąc 

balansowali na pograniczu 
oprawa powodowały, ze 

osiągaliśmy sukcesy, byli-

śmy przez naszych nowych 

pracodawców szanowani i 

pozytywnie oceniani. No tak 

ale zemsta nie zna granic. 

P o szumnie określonych 

działaniach jakoby do-

chodzenia sprawiedliwości 

społecznej ponownie dowa-

lono nam ustawą dezubeki-
zacyjna. Po niekiedy wygra-

nych, a głownie niby to 

obiektywnemu (?!) zaangażo-

waniu się IPN-u, biernej 

wprost postawie naszego 

Zakładu Emerytalnego naiw-
nie szadziliśmy, że to już 

wreszcie koniec. Hieny do-

stały swoje żarło i powinno 

je to zadowolić. Jednak nie 

w naszej polskiej rzeczywi-

stości. Bóg, honor i ojczyzna 

jest hasłem dla wybranych. 

O szustwa, fałszowanie 

prawdy przez ministra 

Spraw Wewnętrznych. Nie 

liczenie się z faktami i opi-

niami nawet ludzi nie zwią-

zanych z naszym resortem 
powoduje, że tak jak w przy-

padku Smoleńska powtarza-

ne wielokrotnie kłamstwo 

staje się faktem. Mój sąsiad 

zapytał się mnie wprost czy 
rzeczywiście posiadam eme-

ryturę ponad 4000 zł. Do-

dam tylko, że jest on emery-

tem, a poprzednio pracował 

w administracji państwowej. 

Co miałem mu powiedzieć, 
„zabożyć się”, udowadniać, 

że to paranoja. On uważa, że 

skoro mówi takie rzeczy sam 

minister to coś w tym jest. 

W sowim klubie nie mam 
nikogo kto ma takiej wyso-

kości emeryturę. Nawet nowi 

emeryci otrzymują w grani-

cach 3 - 3,5 tysiąca złotych 

miesięcznie. Jednak to 

wszystko jest nam wiadome.  

N ie odkrywam Ameryki. 

Zastanawiam się tylko 

do jakich granic posuną się 

opętani nienawiścią niby to 

obiektywni politycy. Do ja-
kich granic wytrzymałości 

mogą doprowadzi oni nas 

ludzi lojalnie służących Pań-

stwu, które co by nie mówić 

dało tym obecnym decyden-

tom wykształcenie, stanowi-
ska. Wielu z nich swoje po-

zycje społeczne w dobie 

obecnej zawdzięcza a jest to 

właśnie polskim paradok-

sem, właśnie nam. Tak, 

tak ?! Umieszczenie danego 
delikwenta na liście np. in-

ternowanych, a nie daj Boże 

objęcie go operacyjnym nad-

zorem z tytułu np. roznosze-

nia ulotek dziś stawia go w 
roli specjalisty w dziedzinie 

polityki, ekonomii zarządza-

nia o wojskowości nie wspo-

mnę, a nawet w kwestiach 

religijnych. Jak wspomnia-

łem dla większości z nas ha-
sło: Bóg, Honor Ojczyzna 

rzeczywiście miały inne zna-

czenie.  

C o do Boga to było i nadal 

jest mi nie po drodze, a 
zwłaszcza urzędnikami ko-

ścielnymi, lecz te dwa pozo-

stałe hasła starłem się prze-

strzegać w całej rozciągłości. 

Wynikało to być może nawet 

z edukacji i nie tylko tej 
oświatowej, lecz nawet cho-

dzenie na WUML)*. A z pew-

nością nie wyniosłem tej 

swojej wiedzy będąc przez 
kilka lat ministrantem. W 

odróżnieniu od 26-cio letnie-

go rzecznika MON-u. Otrzy-

mał on „Złoty medal za za-

sługi na rzecz obronności 

kraju”. Nie będę się rozpisy-
wał na temat jego wielkich 

zasług bo dostaję odruchów 

wymiotnych jak po wypici 

szaflika mydlin. Kierując się 

wspomnianymi hasłami ten 
wielce zasłużony dla obron-

ności kraju „dżentelmen” 

unosząc się honorem powi-

nien odmówić przyjęcia me-

dalu. Swoją postawą przy-

czynił się do sromotnego ob-
niżenia wartości i istoty tego 

skąd inąd ważnego medalu.  

W  sumie jednak to jest 

właśnie taka forma 

postępowań. Trzeba wyko-
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I chciało by się powiedzieć:  

I życie toczy się dalej… 
 

Bohdan Makowski 

Po odejściu na emeryturę, a raczej wywaleniu przez 

inkwizycyjną komisję, wydawać by się mogło, że 

wszelkiej maści nasi przeciwnicy otrzymali satysfak-
cję i można było by ponownie odnaleźć się.  



 

 

rzystać ten moment: TKM. Nas w zasadzie 

nie powinno to dziwić.  

P rzypomnę tylko, ze w momencie powoły-
wania kapelanów wojskowych, policji 

itp. służb mundurowych dziwnym zbiegiem 

okoliczności nowo mianowani duchowni w 

szybkim tempie przeskakiwali po kilka 

stopni oficerskich nawet w przeciągu jedne-

go roku. Namnożyło się nam wyższych ofi-
cerów jak królików. Można było? Oczywiście 

że tak. To co z tego ze za nim ktoś potrzyma 

złoty medal „Za zasługi dla obronności Kra-

ju” powinien otrzymać brązowy, po dwóch 

latach ewentualnie srebrny, a dopiero po 
trzech latach złoty. Ale kogo to obchodzi?. 

Szkoda tylko moich kolegów mundurowych, 

którzy na takie odznaczenie nierzadko mu-

sza pełnić ciężką służbę przez kilka , kilka-

naście lat. Podpowiem tylko, że wiek w za-

sadzie nie gra tu roli bowiem sam marsza-
łek J. Piłsudzki odznaczył 14-to letniego 

Antosia – harcerza „Krzyżem walecznych” 

za udział w bitwie warszawskiej. Prawda, ze 

wiek nie ma znaczenia? . Czemu nie użyć 

nawet takiego argumentu, bowiem te pozo-
stałe można o kant d… rozbić.  

D rugi przykład jest bardziej dobitny. We 

wtorek (30.03.2016 )wieczorem telewi-

zja TVN poinformowała, że prezydent od-

znaczył gen. Jaruzelskiego Krzyżem Zesłań-

ców Sybiru. Generał powiedział, że docenia 
gest prezydenta, że uznaje ten gest za 

"wzniesienie się ponad historyczne podzia-

ły". Rzecznik prezydenta Maciej Łopiński 

powiedział jednak, że odznaczenie zostało 

przyznane, gdyż, jego zdaniem, "ktoś w 
Kancelarii popełnił błąd". Szef Kancelarii 

Prezydenta Andrzej Urbański: Gen. Jaruzel-

ski został odznaczony niechcący. Jak do-

dał, gen. Jaruzelski przekazał dwie i pół 

godziny temu list wraz z legitymacją i Krzy-

żem do prezydenta. "Dowiedziałem się, że 
podpis na wręczonej mi legitymacji znalazł 

się tam bez pańskiej wiedzy i woli" - napisał 

Jaruzelski do prezydenta - Wskazany został 

łańcuszek odpowiedzialnych, zapowiedzia-

no surowe konsekwencje. "Ubolewam, że 
powstała sytuacja może sprawiać panu pre-

zydentowi osobistą przykrość" - dodał. To 

tak postępował człowiek honor, któremu do 

pięt nie dorasta żaden z obecnych polity-

ków.  

A  skoro jestem przy Wojsku. Nie dawno 
obchodzono przez naszych lotników 

wielkie święto. To już dziesięć lat temu we-

szliśmy w posiadanie sławnych (jakoby?!) 

samolotów F-16. Może 10 lat temu takie 

były. Ja mam komputer i od kilku lat doku-

puję nowe elementy, lecz ostatnio mój pro-

gramista powiedział abym pozbył się go, 
najlepiej na złom i, kupił nowy. A ma on 

tylko, czy też aż tylko, 6 lat. Rzeczywiście 

nie znam się na technologii, a na lotniczej 

zwłaszcza, ale czy takie F-16 używane przez 

dziesięć lat (jak mnie pamięć nie myli, to 

już w chwili zakupy były one odrobinę prze-
latane) nie zestarzały się szybciej niż mój 

komputer. W trakcie wspomnianej uroczy-

stości jeden ze specjalistów powiedział, że 

mamy doskonale wyszkolony personel. Na 

jeden z dziewięciu F-16 przypada 1,2 pilota. 
I co ważne każdy z nich przelatał na tych 

super samolotach po 180-200 godzin. Tu 

mnie dobili. Ostatnio prowadzę w ramach 

Ośrodka Szkoleniowego UNIWERSUS wy-

kłady dla kandydatów na kwalifikowanych 

pracowników ochrony II stopnia. I proszę 
sobie wyobrazić łącznie przyszli pracownicy 

ochrony którzy nierzadko będą pełnić funk-

cję zwykłego „ciecia” mają łącznie 270 go-

dzin szkolenia. Być może nie mają oni ta-

lentu i powoli wchłaniają wiedzę, ale jak mi 
się wydaje z pewnością jest różnica pomię-

dzy pilotowaniem samolotem a F-16 zwłasz-

cza, a sprawdzaniem „ledykimacji” na bra-

mie.  

R ozpisałem się na tematy, które jak po-

przedni są nam znane, jednak o nich 
zasadniczo mówi się mało albo wcale. Lepiej 

dowalić znienawidzonym służbom, lepiej 

odwracając uwagę od istotnych spraw, or-

ganizować igrzyska. A przy okazji spełnić 

skrytą satysfakcje ze skrywanej zemsty na 
UB, SB, MO, ORMO WSI itd. itp., a na cy-

klistach i … Żydach kończąc. Przepychanki 

z KOD-ami nie uzyskują takiego zaintereso-

wania społecznego, a masy czekają na sen-

sacje, jak zdołowanie innego człowieka. Ko-

muś dowalili, a mi się udało. To też daje 
zadowolenie.  

W  takich momentach najważniejsze jest 

aby nie pozwolić do podziałów, do roz-

łamów, nawet w naszym gronie. A tak 

przejrzyjmy się samokrytycznie emerytom z 
naszych służb. W ostatnim okresie czasu 

widzimy jak nawet osoby piastujące kierow-

nicze funkcje w ramach Stowarzyszenia za-

czynają udowadniać, że ich praca nie miała 

związku ze służbami podlegającymi lustra-

cji. Chciałbym aby moje przewidywania nie 
spełniły się, lecz na bazie dotychczasowych 

doświadczeń mam zasadne przypuszczenie, 

że ta metoda drobnych – małych kroczków, 

spełni się. Już raz zabrano emerytury i od-
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wołania nawet do Strasbur-

ga nic nie dały (bo tam sie-

dzieli tacy „dżentelmeni” jak 
Janusz Korwin - Mikke itp.). 

Można zrobić obecnie co się 

chce i do chwili spacyfiko-

wania Trybunału Konstytu-

cyjnego niby nic się nie dzie-

je, ale…. No właśnie chciało 
by się powiedzieć: „a życie 

toczy się dalej”. Było by to 

jednak za proste. Trzeba so-

bie zdać sprawę, że do czasu 

kiedy politycy są ekonomi-
stami, historykami, specjali-

stami wszelkiej maści, nie 

możemy mieć gwarancji na 

spokojne godne życie, które-

go z całego serca moim czy-

telnikom życzę. 
B. M. s. Władysława 

 

)*Uniwersytet Marksizmu-

Leninizmu (WUML) – forma 
masowego szkolenia aktywi-
stów partyjnych Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotni-
czej, powołana do życia w 
1952 r. WUML działał w 
oparciu o dwuletnie studium, 
rzadziej kurs roczny. Rok 
szkolny trwał od październi-
ka do czerwca. Zajęcia odby-
wały się raz w tygodniu, po 
południu, na podstawie se-

mestralnego i rocznego har-
monogramu pracy. Przedmio-
ty nauczania określone były 
wytycznymi Wydziału Ideo-
logicznego KC PZPR. Kandy-
daci na studia kierowani byli 
przez organizacje i instancje 
partyjne. Postulowano, aby 
osoby te musiały posiadać 

wykształcenie co najmniej 
średnie, choć można było 
odstąpić od tego warunku w 
przypadku członka aktywu 
robotniczego. Wykładowcą 
WUML mógł być tylko czło-
nek partii komunistycznej 
posiadający minimum sto-
pień magistra, a prowadze-
nie wykładów i seminariów 
mogło zostać powierzone tyl-
ko osobom, których przygoto-
wanie naukowe lub zawodo-
we było zgodne z tematyką 
przedmiotu. Stosowana w 
ludowym Wojsku Polskim i 
MO forma kształcenia obej-
mowała zagadnienia peda-
gogiczne, politologiczne, 
sprawy międzynarodowe, 
historyczne itp. 
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W e wtorek 19 lipca rząd 
zdecydował, jak będą wy-

glądać zmiany w emeryturach. 
 Poparł projekt prezydenta An-

drzeja Dudy zakładający, że 
wiek emerytalny dla kobiet 
będzie wynosił 60 lat, a dla 
mężczyzn – 65. 
 Oznacza to cofnięcie podwyż-
szenia wieku emerytalnego do 

67 lat, które wprowadził po-
przedni rząd. 
 Podwyższanie wieku emerytal-
nego rozpoczęło się w 2013 r. i 
zostało rozłożone w czasie – co 
roku wiek emerytalny miał się 
zwiększać o kilka miesięcy.  
 Obniżenie wieku ma nastąpić 
od października 2017 r. Przy 
założeniu, że tak się stanie, 
prawo do emerytury uzyskają 
wtedy automatycznie wszystkie 
kobiety w przedziale wiekowym 
od 60 do 61 lat i czterech mie-
sięcy. U mężczyzn prawo do 
emerytury zyskają wszyscy od 
65 do 66 lat i czterech miesię-
cy. 

 Na emeryturę od razu będzie 
mogło przejść ok. 200-300 tys. 
dodatkowych osób. 
 DORABIANIE  

 Mimo obniżenia wieku emery-
talnego wiele osób nie odejdzie 
z pracy. Dlaczego? Na emerytu-
rze prawdopodobnie nie będzie 
można dorabiać lub dorabianie 
będzie ograniczone. – Rząd po-

zwoli ludziom wcześniej prze-
chodzić na emeryturę, ale każ-
dy, kto się na to zdecyduje, nie 
będzie mógł dorabiać albo bę-
dzie mógł dorabiać tylko do 
określonej sumy. To sprawi, że 
mniej ludzi będzie chciało od-
chodzić z pracy – tłumaczy Łu-
kasz Wacławik z Wydziału Za-
rządzania krakowskiej AGH. 
 Ministerstwo Rodziny i Pracy 
nie potrafiło nam wyjaśnić, na 
czym będą polegać zmiany. 
Przypomniało jedynie obecne 
przepisy. Dziś zasada jest pro-
sta: jeżeli ktoś odszedł na eme-
ryturę po ukończeniu ustawo-
wego wieku emerytalnego, mo-

że dorabiać, ile chce. W przy-
padku wcześniejszej emerytury 
prawo wprowadza ograniczenia 
– można dorobić do 70 proc. 
średniej pensji. Jeżeli ktoś za-
robi więcej, emerytura jest 
zmniejszana. Jeżeli zarobi wię-
cej niż 130 proc. przeciętnej 

pensji, ZUS zawiesza świadcze-
nie. 
 Obecnie spośród 5 mln emery-
tów dorabia ok. 370 tys.  
 MNIEJSZE EMERYTURY ZA 
KRÓTSZĄ PRACĘ  

Rząd uważa, że decyzja o przej-
ściu na emeryturę powinna w 
większym stopniu zależeć od 
indywidualnej sytuacji ubez-
pieczonego. Ale jednocześnie 
podkreśla, że obecny system 
naliczania świadczeń promuje 
osoby z długoletnim stażem i 
te, które dłużej pozostają ak-
tywne zawodowo. O co chodzi? 
Otóż rząd przyznaje, że opłacać 
się będzie dłuższa praca. 
 W obowiązującym systemie 
emerytalnym emeryturę wyli-
cza się przez podzielenie zebra-
nych składek przez przewidy-
waną długość życia (zgodnie z 

(Ciąg dalszy na stronie 35) 

Krótsza praca do emerytury 
Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński,  

Gazeta Wyborcza, poniedziałek, 25 lipca 2016Od października  

2017 r. znów będziemy mogli przechodzić na emeryturę, 
mając 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Na emeryturze 
nie będzie można jednak dorabiać. Niektóre grupy stracą 
część przywilejów. 



 

 

danymi GUS). Ci, którzy będą 
krócej pracować (więc odłożą 
mniej składek) i dłużej pobierać 
emeryturę (czyli będą mieli roz-
łożony mniejszy kapitał na wię-
cej miesięcy), będą mieć niższe 
świadczenie. 
 Kobieta urodzona w 1974 r., 
która na emeryturę przejdzie w 
wieku 67 lat, może liczyć na 
3504 zł brutto. W przypadku 
powrotu do poprzedniego wieku 

emerytalnego będzie to o 1500 
zł brutto mniej. 

 Gdyby mężczyzna, który ma 
obecnie 41 lat, pracował do 67 
lat, dostałby 3020 zł brutto 
emerytury. Po obniżeniu wieku 
dostanie 2519 zł brutto. 
 OCHRONA  
PRZEDEMERYTALNA  
 

 Obniżenie wieku emerytalnego 
zmieni też zasady ochrony 
przed zwolnieniem osób w wie-
ku przedemerytalnym. 
 Obecne przepisy mówią, że 
przed zwolnieniem chronieni są 
wszyscy, którym brakuje czte-
rech lat do emerytury. 
 Jeżeli więc po podwyższeniu 
wieku ktoś będzie musiał pra-
cować do 66 lat, to jego ochro-
na rozpocznie się po ukończe-
niu 62 lat.  
 Jeśli wrócimy do dawnego wie-
ku emerytalnego 60/65 lat, ta 
ochrona rozpocznie się wcze-
śniej, odpowiednio po ukończe-

niu 56 (u kobiet) i 61 lat (u 
mężczyzn), ale szybciej się też 
skończy. 
To będzie niekorzystne rozwią-
zanie dla osób, które nie będą 

chciały szybko przejść na eme-
ryturę (bo będą chciały odłożyć 
więcej składek). 
 
 RENTY  

 Gdy nowy parlament przegło-
suje obniżenie wieku emerytal-
nego, osoby będące na rencie z 
tytułu niezdolności do pracy, 
które ukończą 60 lat (kobiety) 
lub 65 lat (mężczyźni), przejdą 
automatycznie na emeryturę. 
Nie trzeba będzie składać żad-
nych wniosków do ZUS czy 
KRUS. Emerytura będzie przy-
znana z urzędu. 
 Osoby, które w dniu wejścia w 
życie ustawy będą na świadcze-

niach przedemerytalnych, eme-
ryturze pomostowej lub nauczy-
cielskich świadczeniach kom-
pensacyjnych, zachowują swoje 
świadczenia do dnia osiągnięcia 
60/65 lat. Wtedy bowiem przej-
dą na ustawową emeryturę. 
EMERYTURY MINIMALNE  

 Prezydent w swoim projekcie 
proponuje też zmianę warun-
ków przy ubieganiu się o gwa-
rantowaną przez państwo eme-
ryturę minimalną (dziś to ok. 

882 zł brutto). 
 Kobiety będą miały zagwaran-

towane minimalne świadczenie 
po 20 latach pracy (mężczyźni 
nadal musieliby udowodnić 25-
letni staż). 
Do stażu będą się liczyć okresy 
składkowe – gdy pracowaliśmy, 
a od naszej pensji były odpro-
wadzane składki – i nieskładko-
we. Okresy nieskładkowe nie 
mogą przekroczyć jednej trze-
ciej okresów składkowych. 
 
 EMERYTURY CZĘŚCIOWE  

 Rząd wprowadził wcześniejsze 
emerytury (tzw. częściowe) przy 
okazji podwyższania wieku 
emerytalnego. Wynoszą tylko 
połowę tego, co sobie wypraco-
waliśmy. O pełną emeryturę 
możemy wystąpić dopiero wte-
dy, gdy osiągniemy ustawowy 
wiek emerytalny – docelowo 67 
lat. 
 Dziś na emeryturę częściową 
mogą odchodzić tylko mężczyź-

ni, którzy mają 65 lat i udowod-
nią 40 lat stażu pracy. 
 Kobiety będą mogły z niej sko-
rzystać dopiero w 2021 r. Wa-
runkiem przejścia będzie ukoń-

czenie 62 lat i udowodnienie 35 
lat stażu. 
 Po skróceniu wieku emerytal-
nego do 60 i 65 lat emerytury 
częściowe stracą sens. Bo kiedy 
spełnimy warunki do pobiera-
nia emerytury częściowej 
(mężczyźni muszą ukończyć 65 
lat, a kobiety 62 lata), będziemy 
już uprawnieni do zwykłej, 
ustawowej emerytury. 
  Rząd Beaty Szydło jest jednak 
przeciw.  
 SĘDZIOWIE  
I PROKURATORZY  
 

 Projekt prezydenta wprowadza 
też zmiany do ustawy Prawo o 

ustroju sądów powszechnych. 
Po zmianach sędziowie mogliby 
przejść w stan spoczynku po 
ukończeniu 65 lat albo pozo-
stać aktywni zawodowo. W ta-
kim wypadku, nie później niż 
sześć miesięcy przed ukończe-
niem 65. roku życia, musieliby 
zgłosić ministrowi sprawiedli-
wości chęć dalszej pracy i 
przedstawić zaświadczenie o 
stanie zdrowia. Prawo do odej-
ścia w stan spoczynku w wieku 

65 lat mieliby również prokura-
torzy. Tu jest zgoda rządu. 

Ale prezydent proponuje przy-
wrócenie przepisów sprzed pod-
wyższenia wieku emerytalnego, 
które gwarantują wcześniejsze 
zakończenie służby przez sę-
dziego czy prokuratora. Mogliby 
odchodzić ze służby, mając już 
55 lat (kobieta) lub 60 lat 
(mężczyzna), pod warunkiem 
"legitymowania się 25-letnim 
(kobieta) lub 30-letnim 
(mężczyzna) okresem służby". 
 Tu rząd, podobnie jak w przy-
padku rolników, jest przeciw.  
 
 POMOSTÓWKI  

 Rząd nie podjął żadnych decy-
zji w sprawie emerytur pomo-
stowych. Wspólne stanowisko w 
tej sprawie mają ustalić praco-
dawcy i związkowcy. 
 Pomostówki przysługują – 
zgodnie z obecnymi przepisami 
– tylko osobom, które przy-
najmniej jeden dzień przed 

1999 r. pracowały w warun-
kach szczególnych lub o szcze-
gólnym charakterze (trzeba też 
mieć odpowiedni staż i wiek). 
Ktoś, kto rozpoczął pracę po 

1999 r., nie dostanie emerytury 
pomostowej, mimo że podobnie 
jak jego starszy kolega pracuje 
w równie trudnych i niebez-
piecznych warunkach. Związ-
kowcy chcą to zmienić, tak aby 
również osoby zatrudnione po 
1999 r. mogły o pomostówkę 
wystąpić. Pracodawcy nie zga-
dzają się, tłumacząc, że prze-
cież każdy może się przekwalifi-
kować.  
 
370 tysięcy osób  Tylu eme-
rytów obecnie dorabia do 
świadczenia z ZUS 

(Ciąg dalszy ze strony 34) 
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Z acznijmy od prezydenta. 

W czasie kampanii pre-

zydenckiej podpisał z "S" 

porozumienie, w którym zo-

bowiązał się do przedstawie-
nia projektu, dzięki któremu 

Polacy będą mogli przecho-

dzić wcześniej na emeryturę 

po wykazaniu odpowiednie-

go (nie wskazano jakiego) 

stażu pracy. Gdy jednak Du-
da wygrał wybory, przedsta-

wił – wbrew porozumieniu – 

projekt bez żadnego stażu. 

Zakłada on proste obniżenie 

wieku emerytalnego do 60 
lat dla kobiet i 65 lat dla 

mężczyzn. 

Projekt ujawnił w ostatnich 

tygodniach kampanii wybor-

czej do parlamentu. Doma-

gał się od ówczesnej premier 
Ewy Kopacz i koalicji PO-

PSL przegłosowania go w 

miesiąc. – Nie słuchajcie 

państwo tego, co opowiada-

ją, że się nie da w Polsce ob-
niżyć wieku emerytalnego, 

że nie da się podnieść kwoty 

wolnej od podatku, bo się 

budżet zawali. To bzdury! – 

grzmiał.  

G dy koalicja PO-PSL jego 
projektem się nie zajęła 

(dziwne zresztą, gdyby to 

zrobiła, wysadzając swoje 

największe osiągnięcie 

ośmiu lat rządów), prezydent 
nie ukrywał niezadowolenia. 

Ale do władzy doszedł PiS. 

Wydawałoby się, że momen-

talnie obniży wiek emerytal-

ny (w końcu uczynił to jedną 

ze swoich największych 
obietnic wyborczych). 

Zwłaszcza że na początku 

rządów Sejm pracował jak 

sklep całodobowy. Ustawę o 

Trybunale Konstytucyjnym 

znowelizowano w trzy dni. 

 A tu proszę, projekt prezy-

denta od ponad pół roku 

leży w szufladach sejmo-
wych. Sam Duda już nie 

protestuje i nie grzmi. Tłu-

maczy, że rząd PiS musi pil-

nować budżetu. A poprzedni 

rząd nie musiał budżetu pil-

nować? Jak widać, nie. To 
jest jednak inny rodzaj logi-

ki. To logika PiS.  

P rzejdźmy do ministrów. 

Wicepremier i minister 

rozwoju Mateusz Morawiecki 
swój wielki program o budo-

wie bogatej i sytej Polski ma-

jącej dogonić w zamożności 

Niemcy – plan na rzecz od-

powiedzialnego rozwoju – 

opiera na tym, że coraz wię-
cej Polaków będzie praco-

wać. 

W planie pisze wprost, że 

jeśli nie powstrzymamy 

spadku liczby pracujących 
Polaków, którzy płacą skład-

ki do ZUS, "grozi nam kata-

strofa". Jakie będą tego kon-

sekwencje? "Podniesienie 

składek lub niewypłacalność 

systemu opieki społecznej" – 
ostrzegał Morawiecki. 

 Ostrzegał słusznie. Mora-

wiecki początkowo nawet 

walczył, aby rząd przyjął 

rozwiązania, które nie spo-
wodują odejścia zbyt dużej 

liczby Polaków na wcześniej-

sze emerytury. Chciał, aby 

przy obniżeniu wieku emery-

talnego zaostrzyć kryteria.  

 Ale gdy jednak rząd 19 lipca 
poparł najbardziej kosztow-

ne propozycje prezydenta, 

Morawiecki nie legł Rejta-

nem. Zwyczajnie uznał, że 

nic się nie stało. Oświadczył, 

że jak najbardziej popiera 

zadeklarowane przez rząd 

obniżenie wieku emerytalne-

go.  

A że przy takiej decyzji jego 
cały plan bierze w łeb? 

"Jakoś to będzie" – zdaje się 

myśleć wicepremier.  

P ytanie więc, czy wierzy w 

swój plan czy nie? Bo 
jeśli wierzy, powinien wal-

czyć o kluczowy dla rozwoju 

kraju projekt. Łącznie z za-

grożeniem dymisją. Gdy tak 

łatwo odpuszcza, można 

dojść do wniosku, że plan 
Morawieckiego to kolejna 

sterta papierów, którą nawet 

jej autor uważa za utopijną 

wizję. 

Bartosz Marczuk, wicemini-
ster rodziny i pracy w rzą-

dzie Beaty Szydło, jeszcze 

zanim objął posadę w rzą-

dzie, pisał: "Powiem wprost. 

Wszystkich, którzy uważają, 

że wydłużenie wieku emery-
talnego jest złe, uważam al-

bo za głupków, albo za cyni-

ków. Jest jasne jak słońce, 

że jeśli żyjemy dłużej, powin-

niśmy dłużej pracować. Do-
brobyt i rozwój bierze się z 

pracy, a nie ze świadczeń. 

Ktoś, kto tego nie rozumie, 

jest głupkiem, ktoś, kto ro-

zumie, ale wykorzystuje w 

debacie lęki ludzi, jest cyni-
kiem".  

 Tymczasem po wyborach 

Marczuk objął tekę w resor-

cie, który koordynuje obni-

żenie wieku w rządzie i któ-
rego kierownictwo – łącznie, 

jak można domniemywać, z 

Marczukiem, bo nie słychać 

jego głosu sprzeciwu – uwa-

ża, że jest to konieczne, 

"ponieważ takie są oczekiwa-
nia Polaków". Czy więc Mar-

czuk – odnosząc się do jego 

własnych słów – jest głup-

(Ciąg dalszy na stronie 37) 
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To były bajki emerytalne - ANALIZA  
Podczas dyskusji o obniżeniu wieku emerytalnego wy-

chodzi na jaw hipokryzja prezydenta Andrzeja Dudy, 

ministrów PiS oraz szefa "Solidarności" Piotra Dudy. 
Argumenty dobierają, jak im wygodnie. A gdy są dla 

nich niewygodne – milczą. 

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński 



 

 

kiem czy cynikiem? 

 To nie koniec niezrozumia-

łego zachowania wicemini-
stra. Marczuk odpowiada 

dziś za program 500 zł na 

dziecko. Tłumaczy, że 

wszedł do rządu, aby wal-

czyć o polskie rodziny, aby 

pomóc głównie młodym Po-
lakom, których nie stać na 

dzieci. Tymczasem skrócenie 

wieku emerytalnego najbar-

dziej uderzy w młodych. 

 Znów cytat z Marczuka, za-
nim wszedł do rządu: "Duża 

liczba emerytów najbardziej 

szkodzi właśnie młodym. 

Dlaczego? Bo aby wypłacić 

świadczenia, trzeba wyżej 

opodatkować dochody z pra-
cy, przez co pracownicy sta-

ją się drożsi. A najsłabsi na 

rynku pracy są ludzie mło-

dzi – bez doświadczenia, 

wchodzący na rynek". 
 Jak więc w warunkach ob-

niżonego wieku Marczuk 

chce pomagać młodym? Nie 

wiadomo. Tak jak nie wiado-

mo, po co Marczuk w ogóle 

jest w rządzie, który realizu-
je dokładnie odwrotną poli-

tykę niż jego osobiste poglą-

dy.  

I  wreszcie Piotr Duda, szef 

"Solidarności". Gdy Broni-
sław Komorowski podpisał 

wydłużenie wieku emerytal-

nego, to Duda i jego zwolen-

nicy oskarżali go o oszustwo 

i kpinę z obywateli. Gdy 

tymczasem prezydent An-
drzej Duda wykiwał szefa "S" 

i w swoim projekcie nie 

uwzględnił obietnicy, którą 

na piśmie złożył związkowi, 

walcząc o jej poparcie, Piotr 
Duda już nie wyzywa obec-

nego prezydenta od oszu-

stów czy kłamców. 

 Przeciwnie – mówi, że nie 

ma się czym przejmować, bo 

decyzję prezydenta może 
zmienić rząd. 

 A gdy rząd przyznał że, nie 

zamierza postulatów 

"Solidarności" uwzględniać, 

Piotr Duda wydał komuni-

kat, że "pozytywnie ocenia 

decyzję Rady Ministrów" i 
liczy na to, że może ktoś w 

Sejmie pochyli się nad jego 

pomysłem. Żadnych krzy-

ków, żadnych buntów, do 

których "S" tak nas przyzwy-

czaiła za poprzednich rzą-
dów. 

P uenta? Poglądy i obietni-

ce są dobre, ale nie ma 

co się do nich przywiązywać. 

Wszystko zależy od tego, czy 

w danym momencie mogą 

nam pomóc czy zaszkodzić. 
Jeśli zaszkodzić, trzeba się 

ich wyrzec. PiS chce, aby 

naród go pokochał. Celem 

PiS jest bowiem władza. Dla 

jej utrzymania zrobi wszyst-

ko. Łącznie z poświęceniem 
długoterminowych interesów 

kraju. 

 Gazeta Wyborcza,  
środa, 27.07.2016 r. 
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Dokąd tak Polska kroczy 

 
Wystawiają wciąż Polskę  
   na straty 
ci, co robią wiele wrzasku 

w obronie jakiejś prywaty 
i zdobycia taniego poklasku. 

 
Dla ludzi pewnego pokroju 
boje stanowią repertuar stały, 
więc się starają, by place boju 
nigdy nie pustoszały. 
 
Do tego każdy pretekst dobry, 
gdy w wielkie hasła się go  
   ubiera 
i znajdzie się moment  
   sposobny, 
by z kogoś zrobić frajera. 
 
Wciąż przeciągają dobrych oby-
czajów strunę, 
usiekają się do różnych  
   sensacji, 
nawet okupują sejmową  
   trybunę, 
choć to urąga regułom  
   demokracji. 
 
Nieważne, że Polsce to szkodzi 
i rysuje jej obraz fatalny, 
przecież o to im chodzi, 

by tak zdobyć rozgłos medialny. 
 
Niejeden z nich chachmęci. 
Przy tym chce swoją pieczeń 
    upiec. 

Brak jest ogólnie dobrych chęci, 
czego nie widzi tylko głupiec. 
 
Place bojów się zaludniają 
i znikają wszelkie opory, 
gdy politycy do stołków się 
   pchają, 
bo zbliżają się wybory. 
 
Wtedy na licznych placach  
    bojów 
zadyma za zadymą się toczy, 
więc pytam tychże znanych  
   pokrojów 
dokąd tak Polska kroczy. 
 
 
 

Obrona Ksantypy i co z tego 
wynika 
 

Żona, co jak żmija 
wprost zionie jadem 
mężowskiemu intelektowi 
   sprzyja, 

czego Ksantypa i Sokrates przy-
kładem. 
 
Może więc wielu zdenerwuje, 
ale bez żadnej lipy, 
z determinacja się podejmuję 
obrony żony Sokratesa –  
   Ksantypy. 
 
Straszną heterą była, 
jakich szereg jest długi. 
Swej wrogości do Sokratesa  
   nie kryła, 
ale oddała mu duże zasługi. 
 
Już słychać głosy zdziwienia, 
a też gniewu rozpalonego  
   do białości, 
że nie są do pogodzenia 
takie dwie sprzeczności. 
 
W relacji Sokrates – Ksantypa 
owa sprzeczność jest pozorną, 

bo ona z Sokratesa zrobiła  
    VIPa, 
choć heterą była potworną. 
 
To sprzeczność pogłębia  
   jeszcze, 
wnet opozycja obrony zauważa, 
co przyprawia ją o dreszcze 

i tym bardziej do Ksantypy  
    zraża. 
 
Zanim Ksantypa rzucona będzie 
   na stos 
przez opozycję oburzoną, 
zapytajmy jaki Sokrates miałby 
    los, 
gdyby Ksantypa nie była jego 
    żoną. 
 
Choć Grecja wtedy była  
  znanym krajem, 
Sokrates biedak chodziłby  
   z torbą, 
byłby przecież zwykłym Aha-
jem, 
nie byłby nawet Grekiem Zorbą. 

Doznając od Ksantypy  
 wyuzdanych złośliwości 
Sokrates żył w sytuacji impasu, 
za to na małżeńskie  
  przyjemności 
wcale nie tracił czasu. 
 
Ksantypa życie mu obrzydzała, 
straszyła swym wizerunkiem, 
więc by go nie zadeptała 
ucieczka była jego ratunkiem. 
 

Uciekał w ówczesne wyzwania 
i w tym zakątku dla niej  
   odległym 

prowadził filozoficzne  
   rozważania, 
co w naukach uczyniło  
   go biegłym. 
 

W tym właśnie zasługa  
 Ksantypy się przejawiła 
i za to się jej należy chwalebna 
   strofa, 
że tak z Sokratesa uczyniła 
mędrca – potem znanego  
   filozofa. 
 

Stadła tego życiowa droga, 
ma już historyczne wymiary, 
lecz z niej też wypływa  
   przestroga 
dla niejednej nieudanej pary. 
 

Niech ci, co mają żony hetery, 
nie obiecują sobie wiele, 
że drogę do ich kariery 
jakaś Ksantypa im uściele. 
 

Niejednemu małżeństwo  
   doskwiera, 
ale nie ma w tym reguły 
i nawet największa hetera 
nie zrobi filozofa z niezguły. 
 

Dla męża niejednej hetery 
płynie z tego nauczka, 
że nie zmusi go ona do kariery, 
nawet za pomocą tłuczka. 

 
Gdy upływają lata 

Gdy wydarzenia o historycznym 

   wymiarze, 
zdąża obrosnąć w mity,  
wtedy tylko różni dygnitarze 
ciągną z tego profity. 
 
Przypadłość władzy 

Niejedna choroba władzy  
   się ima,  
dotknięta jest tym każda jej 
   instancja, 
najbardziej jednak kurczowo się 
   trzyma  
właściwa każdej władzy 
   - ignorancja. 
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Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 

i polityków” 



 

 

W biurze ZW SEiRP w Olsztynie 
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,  

Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW, 
prowadzi nieodpłatnie doradztwo z zakresu cyfrowego  

prowadzenia finansów Stowarzyszenia. 
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Okładka pierwsza: „Ławeczka” Mikołaja Kopernika 

przed Olsztyńskim Zamkiem 
Okładka końcowa: Ewa Napora 

Sekretarz ZW SEiRP w Olsztynie 

Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430 

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 Wojewódzki SEiRP w Olsztynie 

 

Informuje: 
 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości 
przez Komendę Wojewódzką Policji, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w 

Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”) 

Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają 

użyczone ZW SEiRP na okres do końca roku 2016 r. z przeznaczeniem na zajęcia 

tai-chi. (chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia 
fizycznego i psychicznego.) 

Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowied-

nie uprawnienia do typu szkoleń, dwa razy w tygodniu: 

Poniedziałki w godz. 16.45 - 18.30 i środy w godz. 16.45 - 18.30. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czyn-

nych policjantów. 
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