
MIESI CZNIK SPO ECZNO CIOWY ZW SEiRP W OLSZTYNIE. 

21 pa dziernik 2010 

L egionowo, a w ci-
wie Centrum Szkole-
nia Policji w tym 

mie cie, by o miejscem 
gdzie Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Policyjnych odby o swój 
VI Krajowy Zjazd. Ponad 100 dele-
gatów i zaproszonych go ci przez 
trzy dni obradowa o, nad istotnymi 
dla istnienia i dzia ania Stowarzy-
szenia problemami. 

W  sk ad ekipy z okr gu 
olszty skiego wchodzi o 
pi ciu delegatów wybra-

nych na Plenarnym Zebraniu Za-
rz du Wojewódzkiego w dn. 21 
maja 2010 r. Delegowano kolegów: 
- Juliana Czajk  
- Ryszarda Gidzi skiego 
- Lucjana Ko odziejczyka 
- Jerzego K. Kowalewicza 
- Aleksandra Koz owicza 

P roblemy zjazdu, z których 
najwa niejszy by  wybór 

adz SEiRP na kolejn , 
czteroletni  kadencj , dostosowa-
nie i zaktualizowanie Statutu, a 

tak e sprawy bie ce, dotycz ce 
poszczególnych Zarz dów Woje-
wódzkich, Kó  i cz onków Stowa-
rzyszenia - Zjazd dyskutowa  do-
sy  intensywnie i nie bez emocji, 
przez trzy dni. 

Efektem obrad by o ustalenia 
sk adu Zarz du G ównego: 

1. Henryk Borowi ski (Katowice)- 
Prezes Stowarzyszenia;  
2. Zygmunt Kowalczyk (Warszawa) 
- I wiceprezes ds. organizacyjnych; 
3. Jerzy Krawczyk (Kraków) - wice-
prezes ds. prawnych; 
4. Jan Papis (Zielona Góra) - wice-
prezes ds. wizerunku SEiRP 
5. Zdzis aw Pe ka ód ) - wicepre-
zes ds. socjalnych i ochrony zdro-
wia; 
6. Henryk Grobelny (Bydgoszcz) - 
ds. kontaktów parlamentarnych; 
7 .  A n t on i  P i e t r as ze w s k i  
(Warszawa) - sekretarz; 
8. Zdzis aw Pietryka (Warszawa) - 
skarbnik; 
9. Józefa ozi ska (Kraków) - cz o-
nek prezydium; 

10.  Lech  Kazanecki  (Bydgoszcz);- 
cz onek prezydium  
11. Leszek Orkisz (S upsk) - cz o-
nek prezydium, honorowy kroni-
karz Stowarzyszenia. 
Zjazd ustali  tak e sk ady osobo-
we Zespo ów i Komisji Sta ych 

przy Zarz dzie G ównym: 
- Zespó  Organizacyjny 
- Zespó  Odznacze , Ceremonia u i 
Uroczysto ci 
- Komisja Medialna (cz onkiem tej 
Komisji zosta  prezes ZW SEiRP w 
Olsztynie Jerzy K. Kowalewicz),  
- Komisja Prawna, 
- Komisja Finansowa, 
- Komisja Zdrowia i Wypoczynku, 
- Komisja Kontaktów Zagranicz-
nych, 
- Kapitu a Odznacze . 
 

Bardzo wa ne, i zajmuj ce wiele 
czasu, by o dostosowanie Statutu 
Stowarzyszenia do aktualnych wy-
mogów prawa postawionych przez 
Biuro Legislacyjne KGP. Szczegó y 
w innym terminie. 
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Fotograficzne migawki Zjazdowe. 

Pocz tek obrad VI Zjazdu SEiRP. Prezydium. Obrady Zjazdu prowadzi Henryk Grobelny 

Pani Komendant CSP w Legionowie wita delegatów na Zjazd w towarzystwie prezesa Zarz du G ównego 
Zdzis awa Czarneckiego. Po prawej: Prezes Czarnecki i I wiceprezes Henryk Borowi ski. 

Podczas obrad. Delegaci z odzi - Zdzis aw Pe ka i z Piotrkowa Trybunalskiego - Eugeniusz Czajkowski. 
Po prawej, w przerwie obrad. Henryk Borowi ski, Lucjan Ko odziejczyk i w rodku J.K. Kowalewicz. 

U do u delegacja ZW SEiRP w Olsztynie. 
Od prawej: Julian Czajka, Aleksander Koz owicz, Ryszard Gidzi ski, Eugeniusz Czajkowski (ZO Piotrków 

Trybunalski i Jerzy K. Kowalewicz. 
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Delegat z Olsztyna Julian Czajka z gen. Edwardem K osowskim. Delegacja z Kielc z zaprzyja nionym preze-
sem Zarz du Wojewódzkiego Józefem Libud . 

Z lewej :Antoni Pietraszewski, Julian Czajka i Tadeusz Gajecki  w wolnej od narady chwili. 
Po prawej: Pierwsze posiedzenie „nowego” Zarz du G ównego SEiRP.  

Narad  prowadzi prezes Henryk Borowi ski 
U do u. „Nowy” i „Stary” sk ad Zarz du G ównego SEiRP po wyborach. 
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Na mównicy podczas debaty Zjazdowej: Aleksander Koz owicz - przewodnicz cy G ównej Komisji Rewizyjnej 
i Ryszard Wysocki cz onek ZW SEiRP w Bia ymstoku, autor promowanego ju  w OBI nr 4 tomiku poetyckie-
go zatytu owanego: „Z ota Symfonia”. Obaj panowie prezesi (fotografie poni ej), Henryk Borowi ski i Zdzi-

aw Czarnecki otrzymali pi kne bukiety kwiatów na koniec i pocz tek prezesowanie 

VI Zjazd SEiRP w Legionowie by  okazj  do 
zaprezentowania ksi ki wydanej sumptem Zarz du 

ównego  pt.  „20  lat  Stowarzyszenia  Emerytów  i  
Rencistów Policyjnych (1990-2010), autorstwa Jana 
Pytela. Ksi  opatrzono wst pem pióra gen. Ada-
ma  Rapackiego,  podsekretarza  Stanu  w  MSWiA.  
Wydawnictwo zawiera zwi y, jednocze nie jedyny 
jak dot d, opis naszej dzia alno ci. Dzia alno ci od 
pierwszych, szczeci skich pocz tków w 1990 roku 
po rok 2010, w którym to podsumowuj co honoru-

c Stowarzyszenie wr czono mu sztandar. Sztan-
dar, który nie tylko jest wyrazem szacunku i uzna-
nia, ale i w swoisty sposób nobilituje tak Stowarzy-
szenie jak i zrzeszonych w nim cz onków. 
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D zi ki uprzejmo ci i zaproszeniu prezesa Ko a 
SEiRP w I awie, Józefa Toczyd owskiego, 15-
.10.2010 r. wzi em udzia  w posiedzeniu tego 

gremium. Zebrani, w cz ci oficjalnej spotkania, 
uczcili emerytów-seniorów cz onków Ko a: pani Irenie 

dzickiej i panom W adys awowi Pokojskiemu i An-
drzejowi Pankowskiemu, ró e wraz z yczeniami, d u-
gich lat ycia, wr czy  Z-ca Komendanta Powiatowego 
Policji w I awie, nadkom. Waldemar Jackowski.  
W czasie rozmów podnoszono sprawy zwi zane z nie-
mo no ci  refundowania wydatków na imprezy re-
kreacyjne na podstawie jednej faktury wystawianej 
na wszystkich uczestników zbiorowo. Proponowano 
zmian  tego stanu rzeczy. 
Warta obejrzenia i zaprezentowania szerszej publicz-
no ci jest prowadzona przez lata Kronika Ko a, któr  
obejrza em podczas obrad. 

Jerzy K. Kowalewicz 
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K arol, jeszcze jako dziecko, 
marzy  o szkole mechanicz-
nej, niestety wojna zmieni a 

jego plany. 
Pod koniec sierpnia 1939 roku - 
mia  wtedy  14  lat  i  mieszka  pod  
Lwowem - zamiast pakowa  ksi -
ki do szko y razem z kolegami od-
prowadza  konie do 14 Pu ku U a-
nów Ja owieckich. Czas okupacji 
to by  czas przymusowych robót 
tak e dla dzieci. Zosta  wcielony do 
niemieckiej firmy, która budowa a 
tory kolejowe. Potem zosta  prze-
niesiony do firmy austriackiej bu-
duj cej drogi i mosty. Wiosn   
1944 roku zosta  przewieziony 
wraz z innymi tam pracuj cymi 
Polakami  do  Radomia,  a  st d  ju  
do komisji poborowej. 
Maj c niespe na 20 lat rozpocz  

 w Milicji Obywatelskiej i 
przyjecha  na Ziemie Odzyskane. 
Znalaz  si  w  grupie  80  m odych  
ludzi, dopiero co wcielonych do 

by w Milicji Obywatelskiej, 
którzy w po owie maja 1945 roku 
przyjechali z Radomia do Olsztyna. 
W Olsztynie w nie powstawa a 
Komenda Wojewódzka Milicji Oby-
watelskiej i z ró nych kra ców 
zje ali tu mniej lub bardziej do-
wiadczeni stró e porz dku. Naj-

pierw w kwietniu 1945 roku przy-
by a 30 osobowa grupa lubelska 
pod dowództwem majora Józefa 
Jacyny G owackiego. Grupa kielec-
ka by a bardziej liczna i dowodzi  
ni  porucznik Eugeniusz Ga ka. 
Kolejne liczne grupy dotar y z Po-
morza i Pozna skiego, a mniejsze 
grupy tak e i z  innych rejonów. 
Pocz tki ycia w nieznanym tere-
nie  i  obcym  rodowisku,  a  tym  
samym pocz tki s by tych  m o-
dych  ludzi  nie  by y  atwe.  Sami  
musieli zadba  o podstawowe i 
niezb dne do ycia przedmioty, na 
przyk ad je dzili po wsiach w po-
szukiwaniu s omy do sienników. 
e nie by o za bardzo czym je dzi  

to  przecie  wiadomo.  Zreszt  tak  
samo  by o  i  z  jedzeniem,  i  innymi  
sprawami – nic nie przychodzi o 
atwo. Praca te  nie by a atwa. 

by wartownicze i zabezpiecza-
nie powstaj cych obiektów u y-
teczno ci publicznej. Jedni starali 
si  co  budowa , inni chcieli ju  to 
burzy . Niewa ne gdzie pe nili 

, bo wsz dzie by o niebez-
piecznie. Chyba w tych pierwszych 
miesi cach  najbardziej niebez-
pieczne  by y  jednak   s by  war-
townicze na terenie elektrowni 
wodnej na ynie, w lesie i z dala od 

ludzi. Patrole dniem i noc , pil-
nowanie porz dku i czuwanie 

nad bezpiecze stwem ci gle nap y-
waj cych z ró nych stron ludzi. Ot 
niby  nic  wyj tkowego,   to  podsta-
wowe obowi zki ludzi w mundu-
rach wtedy i teraz. Czasy si  tylko 
zmieni y i ludzie jacy  inni … 
A po s bie by a rozrywka. Tylko 
e w tamtych latach miejsc rozryw-

ki by o niewiele. Powsta  Klub 
Sportowy Gwardia i to tam po ci -
kiej i odpowiedzialnej pracy ch o-
paki biegali za pi . Pi ka no na 
pozwala a zapomnie  o k opotach 
codziennego ycia. Najpierw czyn-
nie uprawia  sport, a po kontuzji 
sta  si  aktywnym dzia aczem 
sportowym. Po jakim  czasie zosta  
inspektorem do spraw szkolenia 
sportowego. 
Podczas 25 letniej s by w Milicji 
Obywatelskiej wykonywa  ró ne 
obowi zki s bowe. Pracowa  te  
w Wydziale Gospodarczym, i w 
Zaopatrzeniu i Transporcie. Mile 
wspomina czasy gdy z ka dym 
rokiem parking zape nia  si  kolej-
nymi i to coraz lepszymi samocho-
dami s bowymi. 

Ewa Tkacz 

W  wydanej, 1968 roku, z 
okazji XX-lecia Klubu 
Sportowego „Gwardia” 

Olsztyn ksi eczce znalaz o si  dla 
Karola Kuflowskiego - wtedy jesz-
cze porucznika - sporo ciep ych 

ów. S ów honoruj cych jego od-
danie sportowi olszty skiemu. A 
znalaz  si  tutaj  w  znakomitym  
gronie, by wymieni  tylko kilka 
osobisto ci: Ireneusz Kluczek, Ur-
szula Jó wik, Maria Napora, Hen-
ryk Witkowski, Stefan Budzy ski, 

Franciszek Szlachcic, Kazimierz 
Ma kiewicz i inni. 
Poni ej fragmenty wymienionej 
ksi eczki opisuj ce dokonania 
Karola Kuflowskiego w Olsztynie. 

JKK 

Ca e ycie dla w Olsztyna. 
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Po VI Zje dzie SEiRP 
ka dziegciu. 

Przys owiowa „beczka miodu”, 
jak  by a rzeczowa - miejscami 
gor ca - atmosfera dyskusji nad 
ywotnymi problemami Stowarzy-

szenia. Problemami skupionymi 
wokó  „poprawienia” Statutu, wy-
boru cz onków Zarz du G ównego 
i sta ych Komisji Problemowych, 
Sprawami, nad którymi namys , 
rozs dek w ocenie kandydatów i 
rozwi za  legislacyjnych powinien 
odsun  wszelkie emocje i zacie-
trzewienie, czy nienawistne fobie. 
Ale  jak  ju  zacz em  od  „beczki  
miodu”,  to  gdzie  ta  „ ka  dzieg-
ciu”,  ten  drugi  cz on  ludowej  m -
dro ci. Otó  i ona! 
W czasie tocz cej si  dyskusji 
wszed  na  mównic ,  jeden  z  
uczestników Zjazdu (nie delegat) i 
odczyta  kilkustronicowy pean na 
cze  ust puj cego Zarz du, wy-
ra aj c te  nadziej  na kontynu-
owanie tego kierunku pracy przez 
nowe W adze Stowarzyszenia. 
W tek cie znalaz  si  taki passus 
(pisownia oryginalna): 
„Na czele Zarz du G ównego powi-
nien sta  policjant,  i  z  takim rodo-
wodem musimy wybra  prezesa, 
który przez przysz , pewnie trud-

 kadencj  poprowadzi nasze 
stowarzyszenie, a my jemu w tym 
pomo emy. 
Nie neguj  instytucji w § 1 naszego 
statutu, ale uwa am za z  prakty-

, fakt wyboru na prezesów w 
niektórych zarz dach wojewódz-
kich i okr gowych, kolegów z SB. 
Jeszcze raz podkre , ta praktyka 
szkodzi stowarzyszeniu, a przy-
najmniej wi kszo ci. Koledzy z SB 
powinni by  w cieniu”. 
No  i  co?  Nie  jest  to  „ ka  dzieg-
ciu”?! Ma o tego, nie jest to próba 
podzielenia cz onków Stowarzysze-
nia na tych: z lepszym „milicyjno/
policyjnym rodowodem i gorszych 
z  SB?  To  ten,  który  by  tylko  tro-
ch  w SB jest lepszy od tego, który 
ca  s  w tej formacji odby ? 
Pyta  jest znacznie wi cej i warto 
by  by o  nie  tylko  je  stawia ,  ale  i  
na nie odpowiedzie . 
Jednym s owem „ ka dziegciu” 
spe ni a swoje zadanie. Atmosfera 
Zjazdu jako  zszarza a, chocia  
da a pocz tek kilku emocjonalnym 
wyst pieniom. 
Nowo  wybrany  prezes  ZG  SEiRP,  
Henryk Borowi ski zdecydowanie 
odci  si  od takiego sposobu my-
lenia. 

Delegat na VI Zjazd SEiRP 

Jak  dosz o  do  tego,  e  Karol  Ku-
flowski, po przej ciu na emerytur  
znalaz  si  w Naszym Stowarzy-
szeniu?  „Znalaz  si ”,  wst pi ,  czy  
te  by o inaczej? Oto jak wspomina 
tamte chwile: 

D nia 19 marca 1997 roku na 
spotkaniu  emerytów  i  ren-
cistów, dawnych pracowni-

ków Policji. Spotkanie odby o si  z 
okazji Dnia Inwalidy i przysz o 110 
osób. Widz c takie zainteresowa-
nie  spotykaniem  i  ch  utrzymy-
wania dalszych kontaktów, wyst -
pi em z inicjatyw  utworzenia Sto-
warzyszenia. Stowarzyszenie mia o 
powsta  przy Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Olsztynie i przy-

 nazw  Stowarzyszenia Emery-
tów  i  Rencistów  Resortu  Spraw  
Wewn trznych i Administracji. 
(SEiRRSWiA).  
W spotkaniu, zaproszeni przeze 
mnie, udzia  wzi li: wiceprzewod-
nicz cy  Zarz du  G ównego  Stowa-
rzyszenia oraz przewodnicz cy 
Zarz du Wojewódzkiego w Ostro -
ce. 
Na 110 kolegów zgromadzonych 
na spotkaniu 90 wyrazi o ch  
powo ania wspomnianego wy ej 
Stowarzyszenia umocowanego przy 
olszty skiej Komendzie Wojewódz-
kiej Policji. 
Grupa inicjatywna zebra a si  ja-
ki  czas po tym, w sk adzie: 
- Janina Ko odziejczyk 
- Lucjan Ko odziejczyk 
- Anna Czerniawska 
- Eugeniusz Jagie owicz 
- Kazimierz Dudek 
- Zbigniew Perzanowski 
- Karol Kuflowski 
Z mojej te  inicjatywy, jako e ja 
prowadzi em to spotkanie, na pre-
zesa Stowarzyszenia powo ano 
Lucjana Ko odziejczyka. Lucjan 
kierowa  Zarz dem Wojewódzkim 
przez trzy kadencje (1997-2010 r.) 
 

I tak przez 65 lat, popularny w ro-
dowisku,  Karol  by  w  Olsztynie,  
mieszka  w nim i s  jak tylko 
potrafi  najlepiej. A przecie  jeszcze 
tyle czasu do wykorzystania jesz-
cze przed nim... 
Dzi kujemy Ci Karolu! 
 

Opracowa , na podstawie notatek  
Karola Kuflowskiego,  

Jerzy K. Kowalewicz. 

 
Dla porz dku chronologicznego 
wspomnie  Karola Kuflowskiego, 
przepisuj  skrótowo jego przebieg 

by.  
 

Karol Kuflowski s. Jana, ur. 
8.12.1925 r. by  funkc. MO od 19 
maja 1945 r. do 30 czerwca 1981r. 
I odszed  na emerytur  w zwi zku 
z nabyciem do niej praw w stopniu 
podpu kownika. 
 

- 19.05.1945 - przyj ty w KWMO 
Olsztyn do Baonu Operacyjnego 
- od 22.06.1945 r. - milicjant Ba-
onu Operacyjnego KPMO w Lidz-
barku Warmi skim 
- od 25.07.1945 r. - milicjant Kom-
panii Operacyjnej KWMO 
- 14.12.1945 r. - przeniesiony do 
warsztatu samochodowego w Wy-
dziale Gospodarczym KWMO, 
- od 1.10.1946 r. - szofer Wydzia u 
Zaopatrzenia KWMO, 
- 30.01.1947 r. - awansowany do 
stopnia kaprala, 
- 7.10.1949 r. - awansowany do 
stopnia plutonowego, 
- 22.07.1951 r. - awansowany do 
stopnia sier anta, 
- od 1.07.1965 r. - kierownik gara-
y Wydzia u Transportu KWMO, 

- 2.07.1965 r. - awansowany do 
stopnia st. sier anta. 
- 20.06.1966 r. - awansowany do 
stopnia podporucznika 
- 19.06.1968 r. - awansowany do 
stopnia porucznika, 
- od 1.03.1970 r. - do chwili odej-
cia na emerytur  by  inspektorem 

ds. szkolenia sportowego KWMO. 
 

Za wiadczenie podpisa : 
Naczelnik Wydzia u Prezydialnego 

KWMO w Olsztynie 
Podinsp. Mgr Wojciech Koz owski 

(cz onek Ko a SEiRP) 
 
 

Poni ej najbardziej aktualne zdj -
cie Karola Kuflowskiego na jednym 
ze spotka  Stowarzyszenia. 

 Ca e ycie dla w Olsztyna. 
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Franciszek R. wycofa  dzi  swe zawia-
domienie o zuchwalej kradzie y swojej 
sztucznej szcz ki, bowiem babka kloze-
towa czyli pisuardessa w restauracji 
Krakowiak j  odnalaz a… 

* * * 
Ob. W adys aw W. do ustroju socjali-
stycznego i obecnej rzeczywisto ci 
ustosunkowany jest bardzo pozytyw-
nie. Tylko jeden raz podczas meczu 
pi karskiego wykrzykn : „Precz z ko-
mun ”. 

* * * 
Kiedy wraz z prokuratorem przybyli-
my na miejsce znalezienia wisz cych 

na drzewie zw ok 46-letniego Micha a 
B. stwierdzili my w obecno ci dwóch 
obiektywnych wiadków, e samobójca 
nie yje i samobójstwo to zako czy o 
si  dla niego miertelnie. 

* * * 
… spotka em na ul. Franciszka skiej 
znanego z odzieja Zygmunta P., który o 
godzinie 1.20 bez  celu wa sa  si  po 
mie cie. . Po dok adnym potwierdzeniu 
jego danych personalnych poleci em 
mu natychmiast si  rozej . 

* * * 
Kiedy zapyta em podchwytliwie Tade-
usza  G.,  w  jakim  celu  wyprowadzi  z  
zabawy do lasku Barbar  B. i rozebra  

 do  naga,  on  odpowiedzia  mi   pod-
chwytliwie, e nie wie. Wskazuje to 
dobitnie na jego podchwytliwy charak-
ter. 

* * * 
W wyniku najechania samochodu mar-
ki Kamaz na furmana i furmank , na 
miejscu mier  poniós  ko  furmana. 
Wspólnie z w/w furmanem podj em 
czynno ci w celu zwleczenia denata z 
drogi. 

* * * 
Prawd  jest, e Robert W. zgwa ci  
mnie kilkakrotnie podczas tego wesela,  
nie by  zbyt z liwy w stosunku do 
mojej osoby, gdy  nie wyczynia ad-
nych innych ,  co  mog oby  urazi  moj  
godno  oraz honor. 

* * * 
O godzinie 15.00 do biura przyszed  
Jan K. z butelk  wódki, który poprosi  
o pomoc w jej opró nieniu, niestety w/
w pan wyszed  bardzo niezadowolony z 
uwagi na odmow  udzielenia pomocy. 

* * * 
Zatrzymanie tych m czyzn polega o na 
szarpaniu i kopaniu nas po nogach. 

* * * 
czyzna ten w  r  pod ko dr  i 

próbowa  poca owa  pokrzywdzon . 
* * * 

Adam. G. zachowywa  si  arogancko 
pluj c na dowódc  radiowozu. 

 
Jak wyja ni em szwagrowi obrzucany 
przez niego obelgami, e sygnet nie jest 
stracony i najdalej nast pnego dnia 
wydal  go. 

* * * 
Nie wiem ju  jak mam , bo ci gle 
chce, ebym wypierdala a z domu. 

* * * 
Wobec powy szego, e aden z nich nie 
by  w stanie nietrze wym nie by o pod-
stawy, eby kogo  zatrzyma . 

* * * 
W miejscu zamieszkania posiada dobr  
opini , poniewa  nie utrzymuje kon-
taktów z miejscow  ludno ci  i jest 
ma o znany. 

* * * 
H.W. od dawna nigdzie nie pracuje, ale 
prowadzi paso ytniczy tryb ycia. 

* * * 
Zatrzymanego wraz z upem i notatk  

bow  przekaza em oficerowi dy ur-
nemu 

* * * 
W trakcie doprowadzania do radiowozu 
wyj  cz onka i na oczach licznie zgro-
madzonych pracowników i interesan-
tów w pomieszczeniach ZUS odda  
mocz. 

* * * 
Ustalono, e J.N. by a w 9 miesi cu 
ci y, która dla zgody przesuwa a lo-
dówk  babci po remoncie przeprowa-
dzonym dla zgody. Na zaistnia e zda-
rzenie wszed  m  R.N. widz c awantu-

, jak te ona, której zacz a odcho-
dzi  woda, w obawie przed porodem 
odepchn  od drzwi obywatela K.A. jak 
te  jej  córk  W.U.  które  to  upad y  w  
swoim pokoju. 

* * * 
Widzia em, jak le a na pod odze na-
go, tj. bez odzie y. 

* * * 
W/wym. stwierdzi a, e zosta a pobita 
przez 3 nieznanych m czyzn, z któ-
rych jeden nazywa si  Gólka Andrzej. 
W okolicy zw ok nie znaleziono ad-
nych przedmiotów, które mog y pos u-

 do nag ej mierci. 
* * * 

Oskar ony r  na mnie ubranie. 
Sukienki nie por , gdy  zd am 
si  rozebra . 

* * * 
Uprzejmie prosz  Pana Prokuratora o 
zmian  trybu post powania z aresztu 
ledczego na woln  stop . 

* * * 
Zauwa em dwóch m czyzn w wieku 
ró nym. 

* * * 
...poniewa  nikogo nie by o w pobli u 
poza dwoma funkcjonariuszami MO, 
zabra em ten sweter. 

* * * 
Ostatnio, tj. 8. bie cego miesi ca by o 

amanie w nocy do mieszkania szko-
dz c szyby i wy czaj c co chwila wia-

o. (...) Napastnik wlaz  oknem i zaczy-
naj c gwa t zamaskowa  si  i nie by o 
wida , kto to móg  by . Domy lam si , 
e to by o napuszczenie C. Stefanii co 

nosi mój p aszcz i mi dzy innymi inne 
ubranie. 

* * * 
...gdy si  zwraca em do wspó lokatorki 
Janiny K., to mi powiedzia a, e karto-
fle wsadzi a w dup , lecz na skutek 
interwencji MO kartofle zwróci a. 

* * * 
Uderzy  mnie w prawy barek. 
 
... apówki w postaci pieni dzy przyjmo-
wa  do prawej kieszeni spodni mundu-
rowych. 

* * * 
...i wspólnie z psem s bowym zaraz 
podj li my po cig za uciekaj cym 
osobnikiem. 

* * * 
Na tylnym siedzeniu samochodu nr .... 
siedzia  nieznany m czyzna. Mia  
spodnie opuszczone do kolan i juwena-
lia na wierzchu. 

* * * 
W czasie jazdy patrolowej zauwa em 
dwóch m czyzn bij cych si  na jezdni 
i trzeciego le cego obok. Ta sprawa 
wyda a si  mi wi c podejrzana. 
 
Ob. K. zosta  zatrzymany przez nas w 
azience, gdzie wpad  rozp dem wrzu-

caj c dowód rzeczowy bezpo rednio w 
rur  kanalizacyjn  

* * * 
...ch  wypicia wódki wynika a z choro-
by mojego kolegi po wcze niejszym 
wypiciu wódki. 

* * * 
Te ciowa zakrada a pensj  miesi czn  i 
roz czy a nas daj c kochankowi nasze 
przyrz dy kuchenne, a m owi dawa a 
zatruty alkohol chc c go pozbawi y-
cia. 

* * * 
Na osiedlu Nied wiadek powinna by  
cz sta i sta a kontrola MO, bo dziej  
si  tam niestworzone rzeczy a chuli-
ga stwo si  sadzi i dalej rozwydrza. 
 
...a swe dziecko chce obywatel wycho-
wa  na postrach W-wa Rakowiec na co 
ja jako dzielnicowy nie mog  si  zgo-
dzi . 

* * * 
...utrzymuje kontakt wy cznie z ele-
mentem zara onym wenerycznie. 

* * * 
Nic z towaru nie brakowa o tylko by y 
na pod odze rozsypane papierosy. Na 
pewno papierosy ten kot wzi  sobie do 
bawienia. Dlatego stwierdzi em, e 

amanie nie mia o miejsca, a tylko 
kot w sklepie rozrabia  i sklepowa nie-

Z mi(po)licyjnych raportów 
(pisownia oryginalna) 


