MIESI CZNIK ZARZ DU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Kowalewicz
- o pozytywnej
zmienno ci na wiosn .
- o Dniu Kobiet

ach
- op atkowe spotkanie z w odarzami
trzyna

Fiedorowicz
- samoocena w
Lidzbarku Warm.
- o Krystynie i Irku.
- Dzie Kobiet

Makowski
- prosi o wys uchanie „do ów”.

Brzezi ski
- wspomina spotkanie z „M otem”.

Wnukowicz
OCZEKIWANIE
Wiosna, nie mia o, przebi niegami
Znaczy tereny odbite zimie
I s onecznymi promieniami
Kwietniowi drog wskazuje ku mnie.
A potem maj si rozzieleni!

- rozlicza Zarz d
Ko a.

Zmienno

dookolna.

M

Wszyscy i wszystko wokó nas, tak
ieszka com Olsztyna - emejak i my sami, podlegamy powszechrytom tak e - ich Miasto, ju
nej, ci
ej i tak wszechogarniaj cej trzeci rok z rz du, oferuje kilkanazmienno ci, e jest ona niemal, na
ci e dz i e dz i n re k re acy jn o co dzie , niezauwa alna.

O

niedostrzeganiu nieustanno ci
przemian - mówi c wprost:
starzeniu si , przekonuje nas czasem, w dosy nieprzyjemny zreszt
sposób, próba dogonienia ruszaj cego z przystanku autobusu.
Ale, najwyra niej, najdobitniej dociera do nas fakt nieprzemijaj cej
zmienno ci na wiosn . A najbardziej wio nianym akcentem, znakiem, wykrzyknikiem: „Ju
jestem!” s pierwsze, wyros e na
grz dce, przebi niegi. Delikatna
biel dzwonkowatych kwiatków
wychylaj cych si , na wie o zielonych ody kach, z burej, brzydkiej
matki ziemi, to widok wspanialszy,
od powszechnego, majowego przepychu zielono ci. (patrz foto. na
pierwszej stronie ok adki).
A wi c wiosna!
Có tedy nam czyni , w tym,
przednówkowym okresie roku? Jak
pozby si zimowej oci
ci, jak
oderwa
si
od wysiedzianych
mi kko ci fotela w pokoju telewizyjnym? Wszyscy wiemy, e zdrowiej jest biega , spacerowa , je dzi rowerem, czy nawet ciga si
z uciekaj cym autobusem MPK,
ale... Ale, przecie , wygodniej jest
w fotelu, kiedy jeszcze wiosna,
nawet z przebi niegami odstr cza,
od spacerowych ekscesów, zbytnim ch odem.
W przypadkach takiego obezw adniaj cego lenistwa i niemocy decyzyjnej: - Co zrobi z sob na wiosn ?, braku pomys ów na zagospodarowanie wiosennego czasu wolnego, mo na skorzysta z propozycji innych, bardziej aktywnych i
energicznych osób. Bywa, e i miasta te
posiadaj
wiosennorekreacyjne oferty.
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sportowych do wyboru.
Urz d Miasta Olsztyna, pod osobistym patronatem prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza, w ostatni „zimow ” sobot (17. marca),
zainaugurowa akcj :
„Olsztyn, aktywnie!”

www.aktywnie.olsztyn.eu
Projekt „Olsztyn, aktywnie!”, to:
> rekreacja
> edukacja
> familijno
> ogólnodost pno
> cykliczno
> wysoka jako merytoryczna
(instruktorzy, przewodnicy PTTK)
> budowanie spo eczno ci ludzi aktywnych
> innowacyjno
(trasy na GoogleMaps, lady GPS)
> ... i mo liwo
przy czenia si do
nas w ka dej chwili!

siaj, proletariat by srodze traktowany
przez w odarzy. Kary postronka, dybów, kar pieni nych, wygnania z miasta - niekiedy z „wy wiecenie” literalnie, niczym w taryfikatorze, pomieszczone s w tym wilkierzu.
Ka dy spacer, a b dzie ich w tym roku
dwadzie cia i jeden, „zaznaczany” jest
odpowiednim, symbolicznym znaczkiem. Ten pierwszy przedstawia nieistniej
obecnie wie yczk staromiejskiego ratusza, siedziby w adz dawnego Olsztyna.
czenie si do takiej akcji, w której
ka dy znajduje dla siebie co interesucego, warte jest ju z samej zasady
bycia aktywnym (tak e aktywnym emerytem).
Na foto dole strony „spacerowicze” w
zamkowej fosie wys uchuj opowie ci
przewodnika o tzw. „ciszy nocnej” miasta w czasie której (od 21.00 do rana),
po zamkni ciu bram, nikt w obr b murów nie by wpuszczany.
Poni ej: Autor z zamkow baszt w tle,
by nie by o podejrze , e zach ca do
spacerów, a sam pozostaje w mi ciutkim foteliku.
Jerzy K. Kowalewicz

Pod tymi dosy ogólnymi has ami skrywa si dost pne dla wszystkich ch tny c h 21 dys cypl i n s po rt o worekreacyjnych. Od spacerów poprzez
biegi, jazd rowerem, golf, po ekstremalne nurkowanie i p ywanie na
„smoczych odziach”. W ofercie jest
tak e joga, tai-chi i normalny fitness.
Ni ej podpisany, wraz z grup (ponad
100) innych emerytów, nie nurkowa ,
ani biega bezprzytomnie po okolicznych lasach, ale skromnie spacerowa
po olszty skim Starym Mie cie, z uwaws uchuj c si w opowie ci przewodnika PTTK o „Wilkierzu budnickim”.
XVI. wiecznym dokumencie porz dkuj cym prawa i obowi zki wobec mieszczan i miasta. Nie zanudzaj c PT Czytelników szczegó ami uregulowa wilkierza, dodam tylko, e budnikami
zwano wszystkich tych, w odró nieniu
od mieszczan, co nie posiadali w asnych parcel w mie cie. Tych co
mieszkali w budach (mieszkaniach ich
cicieli) i byli zatrudniani przez
mieszczan. Ten, jakby to nazwa dzi-
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Op atek w K trzynie
W dniu 05.01.2012r w sali konferencyjnej Urz du
Miejskiego w K trzynie odby o si spotkanie noworoczno-op atkowe cz onków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych k trzy skiego ko a z
przedstawicielami w adz samorz dowych miasta
trzyna oraz przedstawicielami Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w K trzynie. Na spotkanie
zaproszeni zostali równie Komendanci Komisariatów Policji ,a tak e Przewodnicz cy NSZZ Policjantów w K trzynie. Swoj obecno ci zaszczyci nasze
spotkanie Kapelan Policji Ksi dz Pra at doktor Zygmunt Klimczuk. Prezes zarz du ko a otwieraj c
spotkanie powita serdecznie zaproszonych go ci
oraz cz onków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych po czym krótko przedstawi cele i
zadania naszej organizacji, nast pnie wszystkim
zebranym z
najserdeczniejsze yczenia noworoczne ycz c wszystkiego najlepszego oraz du o
nie ustaj cego zdrowia zebranym i ich najbli szym.
Uczestnicz cy w spotkaniu Zast pca Komendanta
Powiatowego Policji m . Inspektor Dariusz
zak w
imieniu komendanta z
bior cym udzia w spotkaniu serdeczne yczenia noworoczne, nast pnie
wraz z Prezesem ko a obaj panowie dokonali wr czenia Medali Dwudziestolecia Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych wyró nionym
cz onkom naszego ko a.
Ksi dz kapelan pra at doktor Zygmunt Klimczuk
zabieraj c g os w pi knych s owach omówi tradycj
spotka op atkowych, odmówi krótk modlitw ,
nast pnie wszystkim emerytom i rencistom policyjnym yczy dobrego zdrowia i d ugich lat ycia jak
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wyja ni nasze spotkania powoduj to, e czuje si
cz onkiem naszej spo eczno ci. Nast pnie Ksi dz
kapelan z Prezesem ko a zainicjowali amaniedzielenie si op atkiem, wszyscy ch tnie podtrzymali ten pi kny tradycyjny akcent amali si op atkiem
i sk adali sobie wzajemnie yczenia.
Po podzieleniu si op atkiem nast pi o wypicie symbolicznej lampki szampana. Spotkanie odby o si w
mi ej serdecznej atmosferze by o jedyn okazj do
rozmów w wi kszym gronie do powspominania minionych lat kiedy wielu z nas na co dzie ze sob
wspó pracowa o. gdyby nie dokuczliwo
w tym
czasie zimowej aury na pewno frekwencja na spotkaniu by aby znacznie lepsza mimo tych wszystkich trudno ci spotkanie nale y uzna za udane i
potrzebne. Jak by na to nie patrze jakie by ono nie
by o jest to integracja.
Zarz d Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych k trzy skiego ko a serdecznie dzi kuje Panu Krzysztofowi He manowi burmistrzowi miasta
trzyn za stworzenie mo liwo ci i pomoc rzeczow
w zorganizowaniu naszego spotkania noworocznoop atkowego w ,którym z powodu choroby nie móg
wzi
o s ob i c ie
ud z ia u..Serdecznie dzi kujemy Pani Katarzynie Kope pracownicy Urz du Miasta w K trzynie
opiekunowi organizacji pozarz dowych za pomoc i zaangaowanie.
Prezes Ko a SEiRP w K trzynie
Stanis aw ach.
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Samoocena Ko a SEiRP
w Lidzbarku Warm.
24 lutego br. O godz.16.00 w wietlicy KPP odby o si
Walne Zwyczajne Zebranie cz onków
SEiRP, którzy s zrzeszeni w kole przy Komendzie
Powiatowej Policji
w LidzbarkuWarmi skim.
elem g ównym zebrania by o rozliczenie si zarz du ko a z dzia alno ci w roku 2011, omówienie kilku wa nych spraw bie cych oraz przekazanie zgromadzonym informacji jakie w ostatnim czasie nap yn y do prezesów kó z ZW Stowarzyszenia
lub za jego po rednictwem z ZG SEiRP.
Zgodnie z przyj tym porz dkiem obrad Lucjan Fiedorowicz-prezes ko a przed
zebranym pe ne
sprawozdanie zarz du i ko a za 2011 rok, z kolei
kol, Irek Rubacki - skarbnik, przedstawi rozliczenie finansowe za wym. okres sprawozdawczy, natomiast kol. Czes aw Duszak –przewodnicz cy komisji rewizyjnej ,zapozna uczestników Walnego Zebrania z informacj dot. prac tej w nie komórki
kontroli wewn trznej..Walne Zebranie wszystkie
prze one sprawozdania zatwierdzi o w g osowaniu
jawnym, jednog nie i przez aklamacj .
Nast pnie Prezes Ko a omówi projekt planu pracy
Zarz du i Ko a na 2012 rok. Wyznaczono grupy
realizacyjne do niektórych pozycji w/w planu, po
czym dokument Walne Zebranie zatwierdzi o, tym
samym przyjmuj c go do realizacji.
W trakcie zebrania wspólnie z kolegami przedyskutowano stron organizacyjno-finansow projektu
przeprowadzenia w kole uroczystych obchodów
„DNIA KOBIET” i wdro ono go do realizacji.
Zgodnie z porz dkiem zebrania zrealizowano te
n /wym. punkty ;
-pobierano od uczestników obrad sk adk cz onkowsk -roczn ,
-przekazano In formacj dot .waloryzacji kwotowej
emerytur i rent, której to projekt ustawy zosta
skierowany do TK,
-odczytano list-apel Prezesa ZG SEiRP H. Borowi skiego dot. naszego stowarzyszenia, które na powrót uzyska o status OPP. W zwi zku z tym przekazano zebranym nr. KRS oraz w ciwe informacje z nr KRS i apelem do darczy ców zamieszczono
na tablicach og osze i informacyjnych w siedzibie

C
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KPP,
-omówiono z cz onkami SE i RP ankiet 2011 oraz
zbiór Zasad Gospodarki Finansowej SEiRP,
-zaznajomiono uczestników zebrania z tre ci innych dokumentów i informacji jakie Ko o uzyska o
w ostatnim czasie z ZW.
omawianym zebraniu w charakterze go cia
uczestniczy p. Marek
elichowski-zast pca
burmistrza Lidzbarka-Warmi skiego, który przekaza zgromadzonym interesuj ce ich informacje. Koledzy ze stowarzyszenia pytali p. Burmistrza najcz ciej o realizowane i planowane inwestycje na
terenie naszego miasta.
Z racji pe nionej funkcji przekaza em serdeczne
podzi kowania wszystkim kole ankom i kolegom z
ko a SEiRP w Lidzbarku-Warmi skim i ich rodzinom, którzy w ró nej formie anga owali si w prace
Zarz du i Ko a w 2011 roku lub czynnie uczestniczyli w yciu organizacji. To uczestnictwo ma swoj
warto , bowiem osobom bezpo rednio realizuj cym poszczególne plany i projekty daje satysfakcj i
pewno , e ich dzia ania nie spotykaj si z oboj tno ci tych do których s potencjalnie adresowane.
Jako Zarz d Ko a zach cali my wszystkich uczestników zebrania do licznego udzia u w imprezach
zaproponowanych w planie pracy na 2012 rok.
Zwrócili my si z apelem do cz onków naszego ko a,
rodzin i sympatyków o hojne przekazywanie 1 % ze
swoich podatków na nasze Stowarzyszenie, które
odzyska o status Organizacji Po ytku Publicznego.
Lucjan Fiedorowicz

W

Prezes Ko a Lucjan Fiedorowicz i zast pca burmistrza Lidzbarka Warm. Pan Marek elichowski.
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Tacy jeste my!

Krystyna i Irek Rubaccy.

K

ilka dni temu przysz o mi za atwi telefonicznie
kilka spraw z prezesem Zarz du Wojewódzkiego
SEiRP w Olsztynie Kol. Jerzym Kowalewiczem. Kiedy
mieli my ju prawie wszystko domówione, Jurek zagada mnie o tekst do OBI i nie czekaj c na potencjalne wykr ty z mojej strony doda tylko „Ja czekam”. Jako zd
em rzuci do s uchawki wymów, e na razie nie mam o czym pisa … lecz wraz z
trzaskiem odk adanej s uchawki po drugiej stronie
us ysza em prawie jednocze ni e „to pisz o ludziach
ze swojego ko a”. Tak w skrócie przedstawia si geneza poni szego tekstu, który powstawa z wielkimi
oporami. Trudno polega a w wyborze-o kim napisa - oraz co napisa albowiem we w adzach ko a
wspó pracuj z kole ank i kolegami zgodnymi i
ch tnymi do pracy. O pozosta ych nie funkcyjnych
kolegach z Ko a móg bym pisa równie tylko pozytywnie.
Wybór pad na ma
stwo Krysi i Irka Rubackich i
jest to wybór dog bnie przemy lany.
Krysia Rubacka jest pracownikiem cywilnym . Od
wielu lat kieruje prac sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku-Warmi skim. Nie nale y
do naszego stowarzyszenia ,ale wszyscy wiedz , e w
tej organizacji jest kim wa nym. Mo na by jej przypisa nieformaln funkcj intendenta czy kwatermistrza ko a SEiRP. To Ona najlepiej wie ile i jakie zaopatrzenie jest potrzebne na poszczególne spotkania
integracyjne, spotkanie op atkowe czy zebrania. Jeeli chodzi o praktyczn stron przygotowywania imprez, to wspólnie z m em w tych przygotowaniach
zawsze s pierwsi i wychodz jako ostatni po uprz tni ciu m miejsca i sto ów.
Asp. sztab. Irek Rubacki:wiele lat by policjantem.
Odszed na emerytur ze stanowiska dy urnego Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku-Warmi skim.

Aktualnie pracuje w tej jednostce na ½ etatu na stanowisku cywilnym w komórce administracyjnogospodarczej. W 2006 roku Irek Rubacki na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym zosta wybrany do w adz
ko a SEIRP. Zgodzi si obj
funkcj skarbnika, i
zajmuje si w kole tym zagadnieniem ju drug kadencj . Od 2006 r Irek Rubacki prowadzi kronik
ko a. Z wielk pieczo owito ci dokumentuje ycie
naszej organizacji. Jego zaanga owanie w to przedsi wzi cie wynika st d, i jest pomys odawc i wykonawc tego dzie a. Aktualnie w toku jest ju 7 tom
kroniki.
Nie kto inny jak Irek Rubacki wymy li i aktualizuje
dwie tablice informacyjne w naszym kole, które a
propos s do ogl dania i czytania przez wszystkie
osoby, które przebywaj w siedzibie KPP.
Równie Irek w asnymi r koma wyremontowa i wyposa
pomieszczenie w kondygnacji piwnicznej budynku KPP, które aktualni e jest pomieszczeniem
biurowym naszego ko a. Oczywi cie sta o si to za
zgod Komendanta Powiatowego Policji pana Tomasza Kami skiego.
Wa niejsze przedsi wzi cia w Kole realizujemy zespoowo, lecz mo na mia o powiedzie -jako pierwsi w
realizacji wi kszo ci z nich s w nie nasi przyjaciele Krysia i Irek Rubaccy, którzy ka dego przywitaj z
miechem na twarzy i obdarz dobrym s owem.
Przyj ta w Kole zasada, e na jego rzecz pracujemy
spo ecznie, nie pozwala na inne, ni za po rednictwem takiej publikacji uszanowanie trudu i zaangaowania Krysi i Irka.
Dzi kujemy Wam, Kochani!
PS. W tajemnicy przygotowujemy
jednak tak e inn form podzi kowania.
Lucjan Fiedorowicz
Prezes Ko a SEiRP
w Lidzbarku Warm.

Pa stwo Krystyna i Ireneusz Rubaccy
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8 marca 2012 r. czyli Dzie
W Kole SEiRP w Lidzbarku Warm.
8 marca 2012 roku o godz.17.00 lidzbarski bar
„SMAK” udost pni swoje pomieszczenia na potrzeby
miejscowego ko a Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W uroczystym spotkaniu wzi li
udzia cz onkowie stowarzyszenia, przyjaciele, sympatycy organizacji- cznie 30 osób, w tym 17 pa
bezpo rednio lub po rednio zwi zanych ze stowarzyszeniem
Uroczysto zosta a przygotowana dla uczczenia Mi dzynarodowego Dnia Kobiet i z tej okazji uhonorowania i z enia ycze paniom zwi zanym ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów Policyjnych. By y
oczywi cie yczenia , kwiaty , skromne upominki.
By y te s odycze, drinki, przek ski.
Prezes Ko a SE i RP przedstawi zebranym
krótki rys genealogiczny obchodów
„Mi dzynarodowego Dnia Kobiet”. Zgromadzeni uzna-

Kobiet

li, i mimo wielu prób deprecjacji to „ wi to” nadal
trzyma si mocno, tak mocno jak silna jest w rozumieniu globalnym pozycja kobiet na wiecie.
Tekst: Lucjan Fiedorowicz
Foto: Fiedorowicz, Rubacki, Wichowski.

W ZW SEiRP w Olsztynie.

Ewie Naporze - sekretarzowi ZW, która wie wszystko
Znaczenie skromniej cho nie mniej serdecznie przed o tym, gdzie i jakie dokumenty, pisma znajduj si w
Dniem Kobiet, uhonorowano dwie, najwa niejsze dla przepastnej szafie pancernej Zarz du.
Na ich r ce m ska cz
Zarz du z
a yczenia
dzia alno ci Zarz du Wojewódzkiego, Panie.
wszystkim
Paniom,
cz
onkiniom
SEiRP
na Warmii i
yczenia wszelkiej pomy lno ci, zdrowia i dobrego
Mazurach.
samopoczucia, wraz z czerwonymi ró ami, z ono
Wszystkiego najlepszego! Drogie Panie.
Ani Czerniawskiej - wieloletniemu skarbnikowi ZW,
Jerzy K. Kowalewicz
pilnuj cej surowo wydatkowanie ka dego grosza, i
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A mo e pos uchajcie
tych na dole ??!!

J

a Bohdan Makowski s. W adys awa niby cz owiek po przej ciach
kolejny raz dosta em takiego bekhendu ze strony tym razem naszych
Naczelnych W adz. Mo e odrobina
wprowadzenia. Otrzyma em do wgl du porz dek posiedzenia Zarz du
ównego SEiRP nad dzie 14.04.br.
W sumie to takich konkretnych pozycji dla nas tych, szaraczków w terenie, to nie ma. Najwa niejsze to chyba finanse i
odznaczenia. Komu przyzna , a zw aszcza jakie to
ma by odznaczenie. Inny temat to kolejna zmiana
znaczka, a to przecie nie takie wa ne, bo w sumie co
wa niejsze: forma czy tre . Mi o otrzymywa odznaczenia, wyró nienia. No tak, ale trzeba mie za co ?!
mo e tak po Wschodniemu, pa duszam, walnijmy si w pier i powiedzmy sobie prawd . „Co
ka dy z nas uczyni , albo w ostateczno ci czyni , i
zamierza zrobi , na rzecz naszych cz onków nie dla
siebie, dla odznaczenia, wyró nie ?. Jak poprzednio
ju pisa em i g osi em na naszej Konferencji Wojewódzkiej, szeregu rzeczy nie zrobi em: kwestii ubiorów organizacyjnych, awansów na wy sze stopnie w
stanie spoczynku, znaczków organizacyjnych. W
kwestii tej moja opinia znalaz a miejsce w Biuletynie
Krajowym i OBI. Nadal uwa am, e nie zrobi em nic.
To, e o tym jedynie mówi em i pisa em nie jest dla
mnie usprawiedliwieniem. Tu licz si konkretne
czyny. No tak, ale co ja mog wi cej. Liczy em na
wsparcie, a w sumie wys uchanie, zapoznanie si z
moimi uwagami Zarz du G ównego. Kicha!! adnego
odd wi ku.
ównie sugerowa em, poparty opini cz onków
gi yckiego Kola, aby Zarz dzenie o dofinansowaniu... itd., znalaz o miejsce w aktualnie tworzonej
nowej ustawie. Wreszcie, sko czy a by si samowola
i sobiepa stwo na ró nych szczeblach. Aby prawo
prawem by o. I co? Kicha!!
W skryto ci ducha mam nadziej e tematy te mo e
znajd si w „temacie do dyskusji przekazane Dyrektorowi (ZER MSW) wraz z zaproszeniem”. Chocia ,
jak znam ycie to b dzie tylko grzeczno ciowo prowadzona rozmowa pt.: ”co ja mog ” itp.
oim zdaniem licz si konkretne dzia ania, a
takich jak wida jest ma o. Godna uznania jest
dzia alno
w
sferze
odwo
do ustawy
„deubekizacyjnej”. I tylko tyle i a tyle. Reszta, to co
czynimy, to robimy w Ko ach terenowych. To my próbujemy rozrusza towarzystwo emeryckie. To o czym
czytamy w Biuletynie Krajowym czy te OBI, to zauga ludzi w terenie. Jako do tej pory decyzje ZG
zw aszcza w kwestii zmian statutowych budz ro ne
kontrowersje. Przyk adowo nasi Seniorzy. Ludzie b cy wzorcami postaw spo ecznych, jako jedyn foruznania otrzymywali symboliczny dowód wdzi czno ci w postaci zwolnienia z p atno ci sk adek. Tak
by o kiedy . Dzi zmiany w statucie co prawda ujmuseniora w gronie cz onków zwyczajnych, honorowych i wspomagaj cych i … tylko tyle. To po jak
choler taki tytu w ogóle by ustanawiany. Ca y czas
gl dzi si o prawach nabytych. Ci nasi cz onkowie
seniorzy takie prawo nabyli i prawo nie powinno
dzia
wstecz. No tak ale „ najciemniej pod latar-
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ni ”. Wydaje si nam (Uchwa a Zarz du Kola do
wgl du) , e zmiany statutowe wymagaj co najmniej
konsultacji z cz onkami dla których te zmiany s
istotne.
w tym momencie pozwol sobie zacytowa propozycje Uchwa y ZG. W punkcie, nomen omen, „13”
porz dku proponowane jest podjecie uchwa y w
sprawie podwy szenia wysoko ci sk adek cz onkowskich. Nam te sk adki wystarczaj do po owy ka dego roku i jedynie na dwa pogrzeby (ju dzi wykorzystali my 420 z z ca orocznych oko o 1100 z ). W tym
stanie rzeczy najcz ciej sk adamy si w formie
„zrzuta do czapki”, jak mamy zakupi np. dyplomy
na zawody strzeleckie i drobne prezenty itp. My nie
oczekujemy na wi cej, bo wiemy z jakim trudem jest
zebra sk adki od wszystkich cz onków za ka dy rok.
I tu nasuwa si logiczne pytanie: czy mo e pieni dze
z podwy ki potrzebne s dla Zarz du G ównego. A to
jeszcze bardziej wydaje si dziwne. Skoro w punkcie
10 (Porz dku Posiedzenia ZG ) mowa o zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego i przeznaczaniu zysku, to
mo na domy la si e jednak s zyski, a skoro tak
to po jakiego czorta jeszcze im podwy ka. O darowiznach 1% nie wspomn .
dalej wracam do tematu przedstawionego na
wst pie. Czy aby przypadkiem Zarz d G ówny, a
raczej jego Prezydium, nie za cz sto gmera w naszym
Statucie. No miechu warte jest, aby Cz onek Wspieraj cy móg nas wspiera dopiero po… op aceniu
sk adki cz onkowskiej. Mo e ja „nie pal na wszystkie
wiece”, ale ja tego nie rozumiem?! Go ciu wezm od
ciebie wsparcie rzeczowe, materialne… ale pod warunkiem jak op acisz sk adk roczn . A jak w przysz ym roku nie ui ci on sk adki to, co robi ? (3 miesi ce niep atno ci skutkuje pozbawieniem go cz onkostwa - zgodnie ze statutem). Gdyby to, nie by o
prawdziwe nadawa o by si bez zb dnego retuszu do
kabaretu. A przecie jest to nasz Talmud, ksi ga
prawd Naszego Stowarzyszenia.
skoro to takie s prawdy to ja Bohdan Makowski s. W adys awa wraz z cz onkami Zarz du
Ko a z Gi ycka nie widzimy potrzeby zwi kszania
sk adek w celu by mo e mylnie s dz c dostarczania
pieni dzy po to, aby tworzy podobne buble.
Pozdrawiam udz c si , e te nasze wo anie na mazurskiej puszczy kiedy padnie na podatny grunt.
Bohdan Makowski s. W adys awa
Prezes Ko a SEiRP w Gi ycku.

I

I
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Sprostowanie .
Z przykro ci zawiadamiam, ze w informacji (w poprzednim wydaniu OBI) o mierci naszego Kolegi
Krzysztofa Kunki poprzez b d, a raczej przegapienie w
komentarzu dotycz cym wspomnianego Krzysia umieszczono zdj cie Mieczys awa Mazurka, który yje, ma si
dobrze i nic nie wskazuje, ze w najbli szym czasie zamierza opu ci nasz padó ziemski. W zwi zku z naszym
dem serdecznie go przepraszany maj c nadziej , e
zgodnie z naszym powiedzeniem, e jak si o kim mówi, e on ju nie yje, a jest wr cz odwrotnie, to b dzie
on
d ugie, d ugie lata. Osobi cie przeprosi em M.
Mazurka, który skwitowa tego chochlika stwierdzeniem : mi Tam na yciu nie zale ny mog
nawet i
100 lat. I tego mu yczymy. Pozdrawiam czytelników:
Bohdan Makowski s. W adys awa z Gi ycka
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Spotkanie z „M otem”*)

P

przymusowo, a ilu obrabowano z inwentarza, ywnoci i odzie y. Przecie oni w wi kszo ci nie pracowali,
a je potrzebowali.
a zosta em tylko zbiczowany, jak Jezus ukrzy owaniem. Skatowano mnie - za Ojca!
Mój ojciec mieszka pod zaborem rosyjskim, wi c
zna j zyk rosyjski. W 1945 roku, gdy Armia Czerwona wraca a do siebie, po zwyci stwie nad Niemcami.
Armiejcy zatrzymali si w miasteczku, w którym akurat w tym czasie by mój ojciec. Ojciec porozmawia z
nierzami. Po powrocie do domu niebacznie pochwali si s siadom, e rozmawia z ruskim. a ci nie
tacy li, jak o nich mówi . S siad zapewne o tym
doniós do „M ota”. Doniós e ojciec rozmawia z komunistami. W nocy przysz o trzech w mundurach z
ryngrafami Matki Boskiej na piersiach. Ojca w domu
nie by o. Dowódca powiedzia : „ Ojca nie ma, to synowi wymierzymy kar ch osty, bo ojciec kontaktuje
si z komunistami”. Kazali mi po
si na pod odze i dwóch la o nahajami, a dowódca powiedzia :
Do ! Obok sta a matka i zalewa si zami. Przy okazji obrabowano nas z ostatnich butów. Zaznaczam,
e moja rodzina adnych kontaktów z ówczesn w adz nie mia a, a ja mia em wówczas 10 lat.
To jeden przyk adów walki z komun , za któr dzisiaj
otrzymuje si wysokie odznaczenia i honory. Mam,
je li by kto sobie yczy w zanadrzu, mnóstwo przyadów mordowania niewinnych rolników, palenia
wsi i ludzi.
eli dzisiaj mamy wolno , to oceniajmy histori
wojenn i powojenn bezstronnie, obiektywnie. W
obecnych publikacjach ocena jest jednostronna. Ze
strony ówczesnych w adz to wszystko by o be, a ze
strony „ nierzy Wykl tych”, cacy! Przecie przez
tych ludzi mieszka cy wsi na Bia ostocczy nie i Lubelszczy nie, w latach czterdziestych prze ywali horror i przez to znienawidzili ich, i dlatego, gdy w 1947
nie ujawnili si , to ludno zacz a we w asnej obronie donosi organom cigania. A i sami zacz li si
mi dzy sob likwidowa . Np. na Kolonii Czaje podadny zastrzeli swego szefa o pseudonimie „M ot”.
Trzeba by o cierpliwie poczeka , a uk ad rozpadnie
si bez adnych morderczych dzia
o czym ja wiedzia em ju w latach czterdziestych XX wieku, bo
poinformowa mnie badacz Pisma wi tego , e Zwi zek Radziecki istnie b dzie tylko 75 lat.
W moich wywodach jeszcze raz podkre lam, e walka
nierzy Wykl tych z ówczesnym ustrojem nie mia a
adnego sensu, a jedynie powodowa a wzajemne
mordowanie si . Przecie sytuacja
polityczna i mocarstwowa w Europie by a tak wyra na, e bezsens
walki z komunizmem winni oni
zrozumie . Dramat tej walki ty
tym bardziej przykry, e zabijano
nie Ruskich, a Polaków.
*) „M ot”,
adys aw ukasiuk, cz o-

J

ierwszego marca obchodzono dzie „ nierzy
wykl tych” z jednostronn ocen , jako bohaterów
w walce komun . Niestety autorzy artyku ów prasowych na ten temat nie podj li oceny: Czy by jakikolwiek sens bratobójczych mordów. W ocenie tej nale y
si gn
do przeobra
II Wojny wiatowej. Decyzje
o kszta towaniu europejskich granic podj to wst pnie ju w Teheranie, a zaklepano w Ja cie. W czasie II
Wojny wiatowej nasi zachodni sojusznicy ewidentnie nas zdradzili. Ju we wrze niu 1939 roku, pomimo p9odpisanych umów o wzajemnej obronie, powiedzieli: „za Gda sk umiera nie b
”! W Ja cie Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt umyli
ce od Polski, jak Pi at skazuj c Chrystusa na
mier i oddali bezkrytycznie Naród Polski pod parasol Stalina. Nawet wschodni granic Polski nie
ustala Stalin, a minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii George Curzon ju w 1920, i dlatego
nazwana zosta „Lini Curzona”. Na której w Ja cie
opar si Stalin. Churchill i Roosevelt j przyklepali.
W Ja cie mieli my szcz cie w nieszcz ciu, e nie
uczyniono Polski republik , jak pa stwa nadba tyckie. Musimy przyzna , e dzi ki Stalinowi mamy granic zachodni na Odrze i Nysie, bo Churchill wyznaczy j w przybli eniu wed ug granic Ksi stwa Warszawskiego.
chwil wyzwalania przez Armi Czerwon i Wojsko Polskie spod okupacji niemieckiej polskich
terenów za „Lini Curzona”, Naród Polski zacz organizowa swoj administracj . Przedwojenn inteligencj polski wymordowali Hitler i Stalin. Churchill,
ani Roosevelt nie przys ali swoich ludzi do pomocy w
organizowaniu administracji. Wykorzysta to Stalin i
przys
swoich, którzy pomagali organizowa administracj na swoj mod . Ale wkrótce, chocia bez
wykszta cenia, przejmowali Polacy i obowi zki starali
si wykonywa rzetelnie wed ug ówczesnych potrzeb
Narodu Polskiego. Ja na przyk ad w po owie lat pi dziesi tych, obj em stanowisko kierownika Powiatowego Biura Ewidencji Ludno ci i Dowodów Osobistych, posiadaj c tylko pi
oddzia ów Szko y Powszechnej. Dzisiaj na takie stanowisko potrzeba magistra.
zisiaj jedni drugim wypominaj komunistyczno . Zastanówmy si nad sob . Przecie wszyscy Polacy pracowali dla Polski Ludowej, dla siebie.
Wi c nikt nie ma prawa my le inaczej. Nie pracowali
tylko „ nierze wykl ci”. Oni yli na koszt polskiego
spo ecze stwa.
obecnych publikacjach brak rzetelnej oceny,
czy by sens tych obopólnych morderstw. Je eli Zachód umy r ce i nie udziela adnej pomocy politycznej, ani militarnej, to czy garstka „ludzi z lasu”
mia a mo liwo
zwyci stwa z takim mocarstwem,
nek oddzia ów ‘ upaszki”.
jak Zwi zek Radziecki i uniezale ni si od niego
(Przyk ad: W gry – 1956, Czechos owacja – 1968)
Aleksander Brzezi ski
Czy wymordowanie za ogi Posterunku Milicji Obywatelskiej spowodowa o wyrwanie si spod parasola skarbnik Ko a SEiRP w K trzynie
Stalina i zmian ustroju w Polsce? W mojej miejsco- Kolega Aleksander Brzezi ski niemal od pierwszego
wo ci za og Posterunku Milicji Obywatelskiej wy- wydania Olszty skiego Biuletynu Informacyjnego jest
mordowano dwukrotnie. Drugi raz spalono ywcem. korespondentem tego miesi cznika. Bogate do wiadA ile tysi cy niewinnych cywilów, szczególnie rolni- czenie yciowe pozwala mu patrze na rzeczywisto i
ocenia , nie zapominaj c o tym co by o, i jak to, co
ków, zosta o przez tych „z lasu” zamordowanych? Ilu
by o, zosta o zmienione.
wymierzono kary ch osty? A ilu z nich odsiedzia o
Redakcja OBI
ugie lata za kratami, za ich utrzymywanie, nieraz
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CZAS ROZLICZE

W KOLE

STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

PRZY WSPOL. W SZCZYTNIE
W dniu 27 pa dziernika 2004 r. podj to uchwa o powo aniu Ko a Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie, które wówczas
nosi o nazw Stowarzyszenie S
b Mundurowych.
tatut Stowarzyszenia zobowi zuje Ko a do sk adania
corocznych sprawozda z dzia alno ci. Zarz d Ko a zwona dzie 24 marca 2012 Walne Zebranie Sprawozdawcze
w celu rozliczenia si z dzia alno ci za 2011 r. W zebraniu
uczestniczy o 51 osób na 201 nale cych do naszej organizacji, co daje do my lenia, e nie przepadamy za nasiadówkami.
rezes Zarz du Ko a Ryszard Gidzi ski przywita zebranych w ród, których na zaproszenie Zarz du przyby
Jerzy Kowalewicz Prezes ZW SEiRP w Olsztynie. Po przyj ciu porz dku obrad, przyst piono do jego realizacji. W imieniu Zarz du sprawozdanie z ubieg orocznych dokona
przedstawi Ryszard Gidzi ski, a uzupe ni je danymi finansowymi skarbnik Ko a Henryk Radomski, który te zaproponowa preliminarz bud etowy na rok bie cy. Ubieg oroczn dzia alno bardzo ciep o oceni a komisja rewizyjna.
Podkre li a, e zarówno w sferze merytorycznej jak i finansowej osi gni to zamierzone efekty. Przedstawione sprawozdania poddano g osowaniu, które zosta y przyj te jednog onie przez zebranych.
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trakcie
trwania
zebr ania
jedenastu
"m odzieniaszkom" tegorocznym jubilatom wr czono
listy gratulacyjne z okazji uko czenia kolejnych okr ych
rocznic.
odczas trwaj cej dyskusji najwi cej uwagi po wi cono
aktualnej waloryzacji "kwotowej" i konieczno ci indywidualnych odwo
od decyzji waloryzacyjnych. Drugim wa nym momentem by a sprawa odpisów 1 % w naszych PITach na rzecz Stowarzyszenia. Dyskutanci zwracali uwag
na potrzeb rozwa enia mo liwo ci wykorzystania zebranych rodków na bie ce utrzymanie Zarz du G ównego i
Zarz dów Wojewódzkich. Proponowano aby zmniejszy odpisy ze sk adek cz onkowskich obecnie obowi zuj cych na
rzecz ww. instytucji lub bezpo rednie skierowanie cz ci
tych rodków do dyspozycji Kó , jako, e b
to pieni dze
przekazywane przez naszych cz onków i do nich, zdaniem
dyskutantów, powinny wróci . Obydwie sprawy zapisano w
Uchwale ko cowej Walnego Zebrania.
Zebranie przebiega o w spokojnej atmosferze, a wypowiedzi
dyskutantów wzbudza y wiele troski o prawid owe dzia anie
organizacji.
Opracowanie tekstu i zdj cia
Zdzis aw Wnukowicz

P

Kol. Eugeniuszowi Jagie owiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcj pe nomocnika ZW ds. poradnictwa prawnoprocesowo-informacyjnego, dotycz cego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom
b specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZ D KO A W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. D BROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarz du Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZ D WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Kredyt Bank Sp. Akcyjna I Oddzia w Olsztynie
Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000
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E-mail: redakcjaobi@wp.pl tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125.
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