MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

G

Kiedy śniegu brak na Święta
Kiedy mróz pazury skrył
Nagie drzewa błyszczą nocą
Jak układy obcych gwiazd.
Czy zwiastują Wszemu Światu
Lepsze jutro, lepszy czas?
JKK

rudniowe OBI jest
szczególnym wydaniem. Przede wszystkim kończy ono rok,
kończy także czteroletnią kadencję Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP
w Olsztynie i wreszcie
redagowane jest na
„wygnaniu” w Ustce, w
Ośrodku Wczasowym
„Radość”, gdzie reperowałem nadwątlone
działalnością w SEiRP
zdrowie.
Z tych też względów zawartość miesięcznika
jest jakby „od Sasa do
lasa”. Bo to i ważne relacje z posiedzeń Zarządu Głównego i Wojewódzkiego, wspominki
wigilijno świąteczne i
spora porcja życzeń,
jakie do Redakcji nadesłano z całej Polski.
Niestety, nie mogłem
zamieścić życzeń nadesłanych zwykłą pocztą,
gdyż wysłano je do
Olsztyna. W każdym
bądź razie Wszystkim
Państwu, w imieniu
Zarządu Wojewódzkiego serdecznie dziękuję
za życzenia i zapraszam, jak zawsze do
lektury kolejnych OBI
Za ZW SEiRP w Olsztynie
Jerzy K. Kowalewicz.

Z okazji Nowego Roku
i wyzwań jakie on niesie
Zarząd Wojewódzki SEiRP
W Olsztynie
Życzy wszystkim Państwu,
Czytelnikom i Sympatykom OBI,
wielu jak najlepszych przeżyć,
jak najciekawiej spędzonych dni,
tygodni i miesięcy w zdrowiu
i spokoju, mając świadomość,
że to co jest za nami było gorsze niż
to co nas czeka, że wszystko to, co
przyjdzie będzie tym najlepszym co
nas może spotkać,
a nieprzewidywalność losu niczym
nie zaskoczy - niczym złym.
Wszystkiego najlepszego.
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie
Jerzy K. Kowalewicz
Olsztyn, 31 grudnia 2013 r.
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Koleżanki i Koledzy!

K

ończący się rok był dobry dla Stowarzyszenia. Powiększyły
się szeregi organizacji, coraz więcej byłych policjantów do
nas należy. Szczególnie jest to widoczne w Lubuskim i Małopolsce. Nie próżnujemy. Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy Dzień Seniora Policyjnego i konkurs na Najaktywniejsze
Koło w Kraju. Uporządkowaliśmy sprawy ubezpieczenia PZU, w
które wiele pracy włożyli małopolscy działacze. Pozyskujemy coraz
większe kwoty z odpisu 1% na OPP, przodują województwa: opolskie, śląskie i świętokrzyskie. Jesteśmy w dobrej kondycji finansowej. Wysokie oceny zbierają komisje zarządu głównego: kontaktów
zagranicznych, medialna, prawna, odznaczeń i ceremoniału oraz
zespoły: redakcyjny, organizacji pożytku publicznego, organizacyjny. Jesteśmy członkiem Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, której prezydentem jest Honorowy Prezes SEiRP Zdzisław
Czarnecki. W ramach Federacji wzorowo układa się współpraca ze
ZEiR Pożarnictwa, ZEiR Straży Granicznej, Stowarzyszeniem Generałów Policji oraz Stowarzyszeniem Komendantów Policji.
Współpracujemy ze związkami zawodowymi policjantów w protestach przeciwko próbom odbierania należnych uprawnień, które
owocowały wstrzymaniem zabrania nam połowy funduszu socjalnego. Kontaktujemy się z policją na wszystkich szczeblach. Kierownictwo KGP uczestniczy w naszych uroczystościach. Podobnie
jest w jednostkach szczebla wojewódzkiego i w kołach. Osiągnięcia
Stowarzyszenia są efektem pracy działaczy w zarządzie głównym,
zarządach wojewódzkich, a przede wszystkim w kołach. Jednak
bez wsparcia wielotysięcznej rzeszy naszych członków, nic byśmy
nie zdziałali

Z okazji Świąt i zbliżającego się 2014 roku
życzę członkom SEiRP,
emerytom policyjnym i ich rodzinom
radości, pogody ducha, zdrowia i spełnienia marzeń.
Cieszmy się ze swoich i cudzych sukcesów, unikajmy
narzekaczy, szukajmy optymistów.
W imieniu Zarządu Głównego
Henryk Borowiński
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Wigilijne wspominki
GIŻYCKO UL. KONARSKIEGO 11

W

igilia lat 50-tych w budynku nr 11 przy ul.
Konarskiego w Giżycku przesiąknięta była
zapachem pomarańczy, farby olejnej, przypraw do
ciast i wędlin własnego wyrobu. Obowiązkowo na
dwa tygodnie przed świętami bito chowane w chlewikach świnki i drób. Malowano ściany i podłogi,
robiono drobne naprawy.

N

iestrudzona mama, gdzieś tam sobie wiadomym sposobem „zakombinowała” słodycze i
pomarańcze. Każdy z nas dostawał w paczce od
Św. Mikołaja po jednej. Za zgodą rodziców można
było ją obrać i równo podzielić na wszystkich domowników. Ponieważ było nas pięcioro i jedzone
pomarańcze po jednym na dzień, powodowały, że
przez całe święta gościł u nas w domu zapach pomarańczy, który dziś nie jest tak wielkim zjawiskiem.

ciasteczka z cukrowymi groszkami.
ok 1982 (w 1981 roku jako Oficer SB zostałem
oddelegowany do Warszawy). Nasza rodzina
liczyła już 19 osób. Ja i starszy brat oficer LWP
jesteśmy traktowani nieomalże jako przedstawiciele ówczesnej Władzy. To właśnie ja i brat byliśmy
„winni” za to, że LWP i MO wyszło na ulice, a my
jako funkcjonariusze MO i SB oraz LWP byliśmy
„wini” internowań i pacyfikacji miast i kopalń. Mój
szkolny kolega po degustacji nalewki świątecznej
powiedział mi wprost: Bohdan ty jesteś fajny kumpel, ale nie do tej bramki grasz. Miałem mu tłumaczyć, że dostałem rozkaz mobilizacyjny, że dekret o
stanie wojennym, że odmowa wykonania rozkazu
to więzienie, a co z dziećmi, rodziną?!

R

M

oi koledzy z piaskownicy. Ci co mieli rodziny
w Niemczech wyjechali za granicę. Repatrianci ze wschodu wraz z nasilającą się nienawiścią do wszystkiego co rosyjskie – sowieckie – kacapskie, całkowicie zatracili swoją śpiewną mowę.
Święty Mikołaj – Hans Hofmman jako ostatni wyjechał z budynku nr 11przy ul. Konarskiego, oczywianująca bieda powodowała, że z chwilą rozpo- ście do Niemiec.
częcia się ferii wszystkie dzieciaki zajmowały
mieszkaniu moich rodziców w dalszym ciąsię szykowaniem ozdób choinkowych. Moi rówiegu można było wyczuć zapach farby olejnej
śnicy, repatrianci ze wschodu zadziwiali wprost czy świeżo nakrochmalone firanki. Niezmordowana
pomysłowością. Kilka słomek, nitki, bibułki, z nich Mama „zorganizowała”, pomimo kartek, przysłopotrafili robić cuda. Jednak i między nami były wiowe coś z niczego. Stół uginał się pod ciężarem
podziały. Ot dziecięca zawiść. Niemieccy krewni wyszukanych frykasów. W sumie chyba był to jeuszczęśliwiali moich rówieśników paczkami. W dyny radosny akcent wigilijny. Sąsiedzi spędzali
nich zaś były skarby dla kilkuletniego dzieciaka święta we własnym gronie i – jak to powiedział ojwprost niewyobrażalne: kolorowe, z tłoczonego ciec - „nie było już nikogo, aby można było zapropapieru, aniołki przytwierdzane do lukrowanych sić go do wigilijnego stołu”. Sąsiad, nawet ten nie
pierników, a zwłaszcza małe okrągłe ciasteczka obeznany w polityce, był nieufny. Była to chyba
posypane kolorowymi groszkami z cukru. Po kilku najbardziej podzielona Wigilia budynku nr 11.
latach można podobne było kupić w sklepie Pani
PROSTO Z MARKETU
Mikołajczyk na ul. Traugutta lecz nie był to już ten
igilia 2000 roku. Do dziadków (tak potocznie
sam smak.
nazywano dom rodziców) zjechała cała famiradycyjna Wigilia łączyła nas niezależnie od lia. I o zgrozo! Zamiast wspominać przeszłość i
pochodzenia. Rodzice moi, będąc sierotami, radować się z tego co będzie w przyszłości przy
zapraszali na tą uroczystość ewangelików Panią stole wigilijnym było - jak to Babcia określiła –
Doleck, a zwłaszcza Przykopów. To nieważne, że tylko o polityce i polityce.
ojciec Petera i Marleny Przykop zginął na wojnie Wzięlibyście się za przeglądanie rodzinnych zdjęć.
(wiadomo po czyjej stronie), myśmy znali ich jako Poopowiadali o wnukach, o ich życiowych planach
Piotrka i Marylę. Było dużo wspomnień, radości z Po kilku zdaniach, aby Babci nie robić przykrości,
faktu, że udało się przeżyć, mamy rodzinę (wtedy znowu temat polityki stał się wiodącym. Wnukom
była nas już pięcioro). Najzabawniejszym był Pan nie w głowie Pasterka, spieszą się do komputerów
Hans Hofmman. Na co dzień mrukliwy i raczej do Internetu.
zgorzkniały, w dzień wigilijny przebierał się za Św.
co na stole? Starszy brat przywiózł z Gdańska
Mikołaja. Nierzadko za sugestią rodziców niesforwyroby prosto z marketów, ”sztućne” jak to
nym przyłożył rózgą - wtedy był to nieomalże niemówił dziadek. A i farby nie było czuć w domu, bo
odzowny element - załącznik do paczki. Wspodziadkowie sami to i nie ma kto nabrudzić więc nie
mniani: Pan Hofmman, rodzina Przykop, Doleck,
ma potrzeby malowania. Obdarowaliśmy się nabyli Mazurami jak to ich nazywano, naet Tubylcawzajem różnymi prezentami. Wnuki rozpakowały
mi, Niemcami, dla nas byli po prostu bliskimi sąje i po kilku minutach powróciły do oglądania telesiadami.
wizji. Brakowało zapachu tej farby, świeżych węaczki! Dziś młodzież nie może sobie wyobrazić dzonek i ciast. Od kilku lat nie „odzywa się” Św.
co to zapinki do getrów - skarpetek. Dostawało Mikołaj Hofmman. Ostatnio przysłał rodzicom żysię krawaty, wieczne pióra (chińskie ze złotą sta- czenia na Wielkanoc. Z budynku nr 11 wyprowalówką). Starszy brat dostał rosyjski suwak logaryt- dziła się przedostatnia ze „starych mieszkańców”
miczny. Nie wiedziałem do czego on służy, ale z wdowa Pani Karol (repatriantka z 1952 roku). Syn
kumplem z piaskownicy Robertem Glackim szcze- wykupił jej mieszkanie z centralnym ogrzewaniem,
rze mu zazdrościliśmy. Tamte wigilie były chyba bo nie ma już siły do noszenia węgla.
najbardziej pozbawione podziałów, no chyba że te
(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

BEZ PODZIAŁÓW
eraz w budynku nr 11 ul. Konarskiego nie ma
już podziałów. Sąsiedzi kłaniają się sobie nawzajem. Tylko tyle i ... aż tyle?! Raczej nie wnikają
w życie sąsiedzkie. Przed budynkiem nr 11 nie ma
już ławeczki do wspólnego przesiadywania wieczorami po pracy. Chlewiki, w których hodowano
świnki i drób rozebrano. Nie ma już wigilijnych
zbiórek dzieci i młodzieży przed pójściem gremialnie całą ferajną na Pasterkę. Każda z 14 rodzin
żyje swoją odrębnością.

T

W

ydaje mi się, że zbyt mało przekazaliśmy
swoim dzieciom z naszej tradycji religijnej, a
zwłaszcza tej tradycji wynikającej ze wspólnego
życia, ludzi jednakowo dorabiających się, zaczynających od przysłowiowego zera. Nasze dzieci i wnuki już nie doszukują się tego pamiętnego zapachu
pomarańczy. Motorem tej tradycji, niewątpliwie, w
przeszłości były nasze mamy i babcie. Obecnie
nasze żony są nierzadko partnerami w tworzeniu
domowych dochodów. Po prostu sprawy przyziemne wzięły górę nad tymi wyższymi, duchowymi.
Nasze dzieci i wnuki coraz częściej traktują święta
jako kolejny dzień wolny od pracy, a przecież święta są okazją do wspomnień, do przekazywania historii rodzinnej tej najbliższej naszemu sercu. I jak
mawiał J. Piłsudski: „Kto nie szanuje i nie ceni
swej przeszłości ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Aby
te wzniosłe hasła przyziemić , bardziej urealnić,
dodam słowa wielkiego humorysty Awdiejewa:
Przeszłość, historia jest moja dusza i pluć na nią
jest mi jakoś tak nie smacznie. Osobiście o swojej
historii i swoje dzieciństwo wspominam z wielkim
sentymentem i nawet dumą. Być może są teraz
inne wartości, które osobiście odbieram jako pustosłowia, ale pal go licho polityków, niech oni sami babrzą się w tworzeniu nowej historii. Jak to
mawiano: Historię piszą zwycięzcy, jednak nikt nie
zabierze naszej, tej z przeszłości. Budynek nr 11
przy ul. Konarskiego nadal stoi od 1905 roku i ile
tam jeszcze wigilii się odbędzie i jakich pokaże
czas?!)*
iedyś dla nas bliskie były Tannebaun, Jołka ,
kolędy Stille Nacht, niż symbole obecnie wprowadzane z zachodu: „Halo im”, ”Świętego Walentego”. Więcej kolęd zachodnich niż A. Jantar, I. Santor, Mazowsze, Ładysz, kolędy Stuligrosza. Nasze
dawne wigilie tętniły polskimi kolędami. Dziś okres
przedświąteczny rozciągnięty w czasie dla biznesu,
a nie reguł kanonicznych. Kalendarz adwentowy,
co to jest ?!. Zanik zwyczajów. W dzień wigilii szykowano drzewko, sam jego zakup to była też frajda, stroiki i świecidełka. Celebra przy zapalaniu
świeczek w obawie przed podpaleniem lamety. Sama wigilia wcale nie była biedna. Zwyczajowo jako
12 apostołów musiało być przy stole, a raczej na
stole 12 potraw.)**
iejsce dla niespodziewanego gościa. Kiedyś to
mówiono o miejscu dla osób, oczekiwanych.
W latach powojennych miejsce to było dla nieodnalezionych bliskich, krewnych, którzy nie powrócili do domu z zawieruchy wojennej. Dziś tak się
narobiło, że jest to miejsce dla naszych dzieci,
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krewnych, bliskich, którzy tak jak ich dziadkowie
wybyli za granicę, za pracą, I mamy nadzieję, że
niedługo oni również zasiądą przy naszym wspólnym stole. Ale wigilie, nawet te przesunięte w czasie, w kościele chrześcijańskim są zbliżone. Np.
łamanie się opłatkiem, podobny zwyczaj jest w
Kościele Prawosławnym. Kostek Salo, w przeszłości palacz „CO” w Komedzie Powiatowej MO , obchodzący 14 dni później od katolickiego jako prawosławny, na swoją wigilię dzielił się z nami prosforą – to takie małe chlebki poświecone i błogosławione w cerkwi, którymi dzielono się jak opłatkiem. Również w tym kościele na stole powinny
znajdować się pewne inne symbole. Zawsze były
obowiązkowo 4 produkty. Chleb- symbol pożywienia, czosnek symbol zdrowia i tężyzny, sól – symbol obfitości miód – symbolizujący powodzenie i
przepych. Była tam też soczewa – potrawa z gotowanej pszenicy i miodu. Opłatek w kościele ewangelickim na Śląsku cieszyńskim składający się z
wody i mąki ma jeszcze w swoim składzie cynamon
(ale dla czego tego nie zdołałem ustalić). Z taką
religijną tradycją nasi seniorzy ze służby spotykali
się w przeszłości, tu na Mazurskiej ziemi.
Taka była przeszłość...
A dziś …
Osobiście życzę Państwu, aby te kolejne Święta
odbyły się w spokoju, radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo
zdrowia i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te, najskrytsze nawet, marzenia. I tym świątecznym akcentem kończę dzisiejsze przesłanie do moich szanownych czytelników.
)* - Nie żyją uczestnicy poprzednich wigilii. Hofmann w
dalekich Niemczech, Pani Karolowa, mój ojciec i teść. I
wielu inni. Ale o tradycji, jak to mówiła moja osobista
żona, „że wigilia jako jedyny dzień w roku przesiąknięty
tradycją: obowiązkowym wystawnym ubiorem, potrawami, kolędami, opłatkiem i miejscem dla niespodziewanego
gościa, dziś nie pozostało z niego nie za wiele”.
)** - = Barszcz czerwony z prawdziwych buraków na
oleju a do tego zaprawiony czosnkiem,
= uszka grzybowe (grzyby jedynie z cebulka i olejem)
= bigos na grzybach i oleju,
= kapusta zasmażana z łazankami (makaron w kwadraciki 2x2 cm).
= pierogi na wzór rosyjski z kapusta i grzybami
= śledzik na różne sposoby (W occie lub śmietanie z jabłkiem)
= obowiązkowy karp w galarecie,
= ryba po grecku lub gałki rybne
= faszerowany szczupak w otoczce z galarety,
= pierogi drożdżowe (Kapusta, grzyby ),
= gołąbki z kaszą gryczaną na oleju,
= groch z kapustą,
= kompot z suszu owocowego (szumiłok)
= kisielica (kisiel z owsa)
= kutia (parzona pszenica, mak, bakalie,miód)
= śleżyki
= makowiec
= keksy.

Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko dnia 11.12.2013
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Podsumowanie w Lidzbarku Warmińskim

Z

godnie z rocznym planem pracy na 22 listopada w Kole SEiRP w Lidzbarku-Warmińskim
zaplanowano Walne Zebranie zwyczajne ,które tym
razem zorganizowano w siedzibie Stowarzyszenia
Mniejszości Niemieckiej. Stało się tak ponieważ w
budynku Komendy Powiatowej Policji w LidzbarkuWarmińskim trwa kapitalny remont i nie ma tam
aktualnie odpowiedniego lokum do takich celów.
Prezesem lidzbarskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej jest nasz kolega Gerard Wichowski
-emeryt policyjny ,więc Koło SEiRP skorzystało z
jego gościnności.
zebraniu uczestniczyło łącznie 27 osób, w
tym zaproszeni przez Zarząd Koła gościePanowie: Jan Harhaj Starosta Powiatu LidzbarkWarmiński, Artur Wajs-Burmistrz LidzbarkaWarmińskiego, podinsp. Mariusz Kozłowski I-szy
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Rafał
Tkaczuk- Przewodniczący NSZZ „Policjantów „ przy
KPP Lidzbark-Warmiński.
oście z własnej inicjatywy ,bądź też odpowiadając na pytania mówili o inwestycjach tych
aktualnych i przyszłościowych realizowanych przez
miasto i powiat, o różnych problemach, zadłużeniu
o planach rozwoju miasta i powiatu lidzbarskiego .W rozmowach nie było tematów tabu. Z kolei
podinsp. Mariusz Kozłowski przekazał zebranym
informację dotyczącą wspomnianego już kapitalnego remontu w siedzibie KPP. W skrócie omówił
problematykę kadrową w KPP i problematykę dot.
bezpieczeństwa w mieście i powiecie.
drugiej części spotkania prezes Koła SEiRP
w
Lidzbarku-Warmińskim
przedstawił
uczestnikom walnego zebrania informację na temat tego co Zarząd Koła do tej pory zrobił realizując plan pracy na 2013 rok .Trochę tego było, i
tak:

do tej pory Zarząd Koła SEiRP zbierał się 8
razy na tzw .posiedzeniach roboczych,

w 2013 roku zorganizowano w Kole dwa
walne zebrania zwyczajne,

zorganizowano imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,

przy pomocy kolegów z L.O.K. zorganizowano 2 turnieje strzeleckie z broni pneumatycznej,

członkowie stowarzyszenia z rodzinami i
przyjaciółmi pięciokrotnie bawili się na spotkaniach integracyjnych tj .(biesiady przy
grillu itp.) w tym czterokrotnie było to w różnych miejscach w plenerze i jeden raz w
użyczonym lokalu,

zorganizowano 2 wycieczki rowerowe oraz 1
wycieczkę autokarową.

przy okazji jednej z wycieczek rowerowych
zwiedzono prywatną izbę pamięci poświęconą osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego,

odbyły się dwie imprezy rekreacyjne w plenerze, (rekreacyjne łowienie ryb na terenie
gospodarstwa rybackiego oraz piknik połączony z degustacją ryb).
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Następnie uczestników zebrania zapoznano z tematyką zebrania plenarnego w ZW SEiRP w Olsztynie 16.11.2013 r.
Przedstawiono informację finansową ZW SEiRP w
Olsztynie oraz informację związaną z odpisem 1%
od podatku PiT przeznaczanego na rzecz OPP jaką
jest towarzyszenie. Zachęcano zgromadzonych do
większej hojności w tym względzie w 2014 roku.
Wiceprezes Zarządu Koła Darek Baliński omówił z
koleżankami i kolegami propozycję zorganizowania
w grudniu br. w siedzibie Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej wieczoru opłatkowego dla członków SEiRP i ich rodzin .Pomysł chwycił. Jeszcze w
trakcie zebrania na listę chętnych zapisało się 11
par a część z nich wpłaciła skarbnikowi ustaloną
składkę .Pozostali zapiszą się i uiszczą składkę do
końca listopada.
W dalszej części zebrania poinformowano koleżanki i kolegów o czekającym wszystkich w Stowarzyszeniu roku sprawozdawczo-wyborczym. Zapowiedziano w związku z tym zebranie sprawozdawczowyborcze na przełomie stycznia/lutego 2014 r i
omówiono problematykę z tym związaną.
Zachęcano zgromadzonych aby podczas aktualnie
odbywającego się zebrania oficjalnie na forum lub
indywidualnie do protokołu zgłaszali propozycje do
planu pracy na 2014 r. Takowych jednak nie było i
Zarząd Koła w tej materii będzie musiał zdać się
na własną inwencję i pomysłowość.
odczas zebrania nowym członkom Koła wręczono legitymacje przysłane z ZW SEiRP w Olsztynie.
Przed koleżankami i kolegami z Koła SEiRP w Lidzbarku-Warmińskim z zaplanowanych przedsięwzięć na 2013 rok pozostał jeszcze wieczór opłatkowy na którym spotkają się w dniu 14 grudnia
członkowie Koła z rodzinami, przyjaciele, zaproszeni goście. Co dalej czeka to Koło po 2013 roku
trudno powiedzieć .Doświadczenia z ostatnich 8 lat
pracy w zarządzie Koła i jakość relacji interpersonalnych w tej wyjątkowo zwartej /w mojej ocenie/
społeczności, podpowiadają by w przyszłość patrzeć z optymizmem.
Na koniec zebrania Prezes Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Lidzbarku-Warmińskim i jednocześnie członek SEiRP kolega Gerard Wichowski
obdzielił wszystkich zgromadzonych dwoma kompletami dyskietek z nagraniami piosenek w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Mniejszości Niemieckiej w Lidzbarku-Warmińskim. Kolega Gerard również śpiewa w tym zespole .Obaj prezesi są „po
słowie” w kwestii sformalizowania współpracy pomiędzy strukturami terenowymi tych dwóch stowarzyszeń.

P

Zdjęcia i tekst:
Lucjan Fiedorowicz
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Fot.1. Obrady w toku .Od lewego narożnika siedzą: bokiem kol. Gerard Wichowski, dalej w kolejności Artur Wajs-burmistrz Lidzbarka-Warm., Lucjan Fiedorowicz, podinsp. Mariusz Kozłowski - Iszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji,
Rafał
Tkaczuk
przewodniczący
NSZZ
„Policjantów” przy KPP Lidzbark-Warmiński.
Fot.2. Starosta Powiatu Lidzbark-Warmiński –
Jan Harhaj dotarł na zebranie z nieznacznym
opóźnieniem. Zajął miejsce po burmistrzu, który
pilnie musiał być służbowo w Olsztynie. Pan Starosta siedzi pomiędzy prowadzącym obrady a wiceprezesem Koła kol. Darkiem Balińskim-w koszuli
w kratę.
Fot.3. Walne Zebranie Koła SEiRP zorganizowano
w siedzibie Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej
w Lidzbarku-Warmińskim.

WIECZÓR OPŁATKOWY W KOLE SEiRP w LIDZBARKU-WARMIŃSKIM

T

radycyjny „OPŁATEK” w Kole SEiRP w Lidzbarku Warmińskim w 2013 roku odbył się stosunkowo wcześnie ,bo już 14 grudnia .Zarząd Koła
w bieżącym roku już drugi raz skorzystał z gościnności przewodniczącego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Lidzbarku Warm. kol. Gerarda
Wichowskiego, który udostępnił swoje pomieszczenia na potrzeby SEiRP .Kol. Gerard Wichowski jest
emerytowanym policjantem i członkiem tutejszego
Koła SEiRP.

U

roczysty„ Wieczór Opłatkowy” rozpoczął się o
godzinie 16.30.Gospodarzem spotkania tym
razem był emerytowany Komendant Powiatowy
Policji w Lidzbarku-Warmińskim kol. Włodek Wakuluk, który powitał zaproszonych gości oraz koleżanki i kolegów ze Stowarzyszenia. Kol. Włodek
Wakuluk swoje wystąpienie poprzedził adekwatnym do charakteru spotkania fragmentem znanej
poezji ,po czym złożył okolicznościowe życzenia
wszystkim przybyłym na uroczystość.

N

astępnie życzenia świąteczne i noworoczne
przekazali członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom
burmistrz
Lidzbarka-Warmińskiego
pan .Artur Wajs oraz przewodniczący NSZZ
„Policjantów” przy KPP w Lidzbarku Warm. asp.
Rafał Tkaczuk. Przekazano też życzenia od zaproszonych gości, którzy z różnych powodów nie mogli przybyć na to spotkanie. Były to życzenia od
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starosty Lidzbarsko-Warmińskiego pana Jana Harhaja, insp. Tomasza Kamińskiego komendanta
Powiatowego Policji w Lidzbarku Warm., księdza
prałata kapelana Jerzego Rożentalskiego i kol. Jerzego Kowalewicza – prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie.

U

czestnicy wieczoru opłatkowego na pamiątkę
wzięcia udziału w tej uroczystości otrzymali
ręcznie wykonane laurki z tekstem okolicznościowych życzeń. Było to spotkanie składkowe w którym uczestniczyły 42 osoby. Przygotowaniem
„wieczoru” od początku do końca zajęli się przyjaciele ze Stowarzyszenia Iwona i Darek Balińscy
oraz Zenia i Gerard Wichowscy. Dziękowano im za
to w trakcie spotkania. Nie będzie przesady jeżeli
tą drogą w imieniu wdzięcznych koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia i ich rodzin powiemy im
jeszcze raz „serdecznie dziękujemy” przekazując
też najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. To
był pod każdym względem piękny wieczór.
Tekst: Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia: Duszak – Fiedorowicz
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Fot.1.Stoją od lewej: kol. Włodek Wakuluk gospodarz wieczoru, prezes Koła Lucjan Fiedorowicz, burmistrz Lidzbarka Warm. - Artur
Wajs ,przewodniczący NSZZ „Policjantów” asp.
Rafał Tkaczuk.
Fot.2. Początek spotkania-dzielenie się opłatkiem.
Fot.3. Koleżanki i Koledzy z Koła SEiRP w Lidzbarku-Warmińskim
podczas
pamiętnego
„Wieczoru Opłatkowego” XII- 2013 rok.
Fot.4. Pamiątkowa laurka.
Fot.6. Życzenia od Starosty
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

10

grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, które prowadził prezes Henryk Borowiński. Prezes przedstawił sprawozdanie Prezydium ZG, skupiając się na stanie naszej organizacji, osiągnięciach komisji i zespołów, działalności środowiskowej, sukcesach i porażkach.
Sukcesem jest wybór honorowego prezesa Stowarzyszenia Zdzisława Czarneckiego na funkcję prezydenta Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Nowo wybrany prezydent omówił strategię federacji, skupiając się na kontaktach z politykami i tworzeniu struktur w terenie. Na zbliżający się II
Kongres FSSM naszej organizacji przypadło 12 miejsc, które w wyniku głosowania zajęli: Henryk
Borowiński, Zdzisław Czarnecki, Antoni Duda, Jan Fabiański, Hanna Grabiec, Henryk Grobelny,
Ewa Grzegorczyk, Jerzy Krawczyk, Jan Kruszyński, Józef Libuda, Jan Papis, Zdzisław Pietryka.
Posiedzenie było poświęcone przede wszystkim VII Krajowemu Zjazdowi Delegatów. W dyskusji
przedzjazdowej często pojawiały się głosy o konieczności modyfikacji naszego statutu. Jednak powołana podczas poprzedniego zjazdu komisja nie spełniła oczekiwań. Na zarzuty odpowiedział, nie zgadzając się z nimi, obecny na posiedzeniu jej dotychczasowy przewodniczący. Zarząd odwołał jej
trzech członków, którzy zrezygnowali z przyczyn zdrowotnych, dokooptował Wilhelma Grudnia z Katowic i Edwarda Trzepizóra z Zielonej Góry, który został nowym przewodniczącym. Wiceprezes ZG
Jan Papis zreferował: plan pracy Komisji Problemowej ds. Przygotowania VII KZD, wytyczne w sprawie przeprowadzenia wyborów na zjazdach wojewódzkich (okręgowych) i KZD, scenariusz obrad
zjazdu. Zebrani mieli uwagi do sposobu przeprowadzenia wyborów, szczególnie do kompetencji komisji wyborczych. W dyskusji głos zabrali m. in.: Leszek Orkisz, Lech Kazanecki, Ryszard Łubiński.
Postanowiono, że poprawki zostaną wprowadzone w terminie miesięcznym. Henryk Grobelny i Jerzy
Krawczyk przedstawili stanowisko w sprawie regulaminu obrad i innych dokumentów przewidzianych w statucie, a Antoni Pietraszewski – preliminarz wydatków związanych z konwencjami przedzjazdowymi. Konwencje, które mają usprawnić zjazd, odbędą się w: Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Zielonej Górze- po wyborze delegatów na zjazd krajowy. Postanowiono, że KZD odbędzie się w
dniach 10-11 października 2014 roku
w CSP w Legionowie. Wojewódzkie
(okręgowe) zjazdy delegatów należy
przeprowadzić do końca maja przyszłego roku, a walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach do końca marc
a
.
Założenia do planu pracy ZG SEiRP na
2014 r. przedstawił Zdzisław Pietryka.
Podjęto uchwałę o nadaniu tytułów honorowego działacza funkcyjnego dla:
Heleny Kłosowskiej i Jerzego Kraszewskiego z Krakowa. Zarząd udzielił pochwały: Andrzejowi Czopkowi, Wiktorowi Kowalowi, Jerzemu Krawczykowi,
Janowi Papisowi i Ryszardowi Łubińskiemu oraz wyróżnił nagrodą pieniężną Zdzisława Pietrykę i Wiolettę Grzelakowską. Podjęto uchwałę w sprawie
częściowego dofinansowania skargi
konstytucyjnej Zofii Brzozowiec reprezentowanej przez prof. Stanisława Pikulskiego, która dotyczy waloryzacji
rent i emerytów ze starego portfela. Zatwierdzono również wnioski komisji o
przyznaniu środków z OPP.
Na zakończenie zebrani złożyli sobie
życzenia świąteczno-noworoczne.
Janusz Borowiński
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Członkostwo w SEiRP
W związku z pojawiającymi się od czasu do
czasu wątpliwościami w terenowych organizacjach Stowarzyszenia dot. problemu przynależności podmiotowej do Stowarzyszenia pozwalam sobie na przytoczenie stosownych zapisów
statutowych.
Wyraźnie wynika z tych zapisów, że obecnie
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą
być emeryci i renciści resortu spraw wewnętrznych, któremu podlegają: Policja, Państwowa
Straż Pożarna, Straż Graniczna i BOR (inne
jak Obrona Cywilna Kraju także, ale ten problem praktycznie nas nie dotyka), oraz wdowy
i wdowcy po tych funkcjonariuszach. Osoby te
(obok emerytów i rencistów Policji), mają bierne i czynne prawa wyborcze, jednak nie mogą
korzystać z naszego funduszu socjalnego co
nieco komplikuje pełną konsumpcję przynależności do Stowarzyszenia.
Pozostałe osoby fizyczne (jak i prawne), mogą
po spełnieniu pewnych warunków być członkami wspierającymi z ograniczonymi prawami.
W § 1 Rozdziału I Statutu znajduje się wprawdzie zapis wyliczający w treści ustawy z 18
lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym
… inne podmioty jak np. Służbę Więzienną, ale
nie utożsamia się treść tego zapisu do woli
Stowarzyszenia, kto może zostać jego członkiem, jest to tylko element pełnej treści tytułu
ustawy kiedy np. Służba Więzienna nie podlega pod resort MSW
Jerzy Krawczyk
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§1.1.
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
(w skrócie SEiRP) zwane dalej „Stowarzyszeniem”
jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem byłych
funkcjonariuszy i żołnierzy polskiego resortu
spraw wewnętrznych, posiadających ustanowione
prawo do emerytury lub renty policyjnej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjne-go, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin / Dz. U. Nr 8 z 2004 roku,
poz. 67 z późn. zm. / albo ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin /Dz. U. Nr 8 z 2004 roku, poz. 66 z późn.
zm. / a także innych osób fizycznych i prawnych o
których mowa w § 17 niniejszego Statutu.
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ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia
§ 12. Celem Stowarzyszenia jest:
6. zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy
warunków socjalno-bytowych oraz organizowania
ich uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i
kraju,
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
- ich prawa i obowiązki.
§ 16.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych,
4) seniorów.
§ 17.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą
zostać byli funkcjonariusze i żołnierze resortu
spraw wewnętrznych lub jednostek organizacyjnych podporządkowanych temu resortowi, cieszący się nienaganną opinią. Może nim być także
wdowa (wdowiec) po poległym lub zmarłym funkcjonariuszu i żołnierzu resortu spraw wewnętrznych lub jednostek podporządkowanych temu resortowi, jak również wdowa (wdowiec) po zmarłym
członku Stowarzyszenia. Osoba ta jednak musi
cieszyć się nienaganną opinią.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej lub pełnoletnia
osoba fizyczna.
§ 18.
1. Członków zwyczajnych i członków wspierających - osoby fizyczne przyjmują do Stowarzyszenia
Zarządy Kół według właściwości terenowej, po złożeniu pisemnej deklaracji ubiegających się o członkostwo i uiszczeniu wpisowego.
2. 1) Członków wspierających - osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przyjmuje podejmując w tej sprawie
stosowną decyzję Zarząd Główny lub Zarządy Wojewódzkie (Okręgowe) po wcześniejszym poinformowaniu Prezydium Zarządu Głównego.
§ 20.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
2. Członkowie honorowi i wspierający mają
wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z
wyjątkiem brania udziału w głosowaniu przy podejmowaniu uchwał oraz do biernego i czynnego
prawa wyborczego.
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PLAN PRACY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEIRP, JEGO PREZYDIUM I KOMISJI NA ROK 2014
KIERUNKI PRACY NACZELNYCH ORGANÓW STOWARZYSZENIA
W roku 2014 we wszystkich strukturach SEiRP odbędzie się kampania sprawozdawczowyborcza, w wyniku której dokona się wyboru władz Kół, Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych oraz
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych na VII-ma kadencję oraz zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kołach dokonują wyboru delegatów na zjazd ZW/ZO, a zjazdy wojewódzkie/okręgowe delegatów na VII Zjazd Stowarzyszenia.
Przygotowanie VII Zjazdu jest priorytetem zadań na ten rok.
Zatem kierunki prac w 2014 roku, zarówno władz naczelnych Stowarzyszenia, jak i organów terenowych, winny być szczególnie zwrócone na:
1. Rzetelna ocenę pracy aktualnych władz Stowarzyszenia za rok 2013 z uwzględnieniem całej VI kadencji.
W ocenie pracy należy uwzględnić zasługi jak i niedoskonałości w realizacji postanowień VI Zjazdu SEiRP, realizacji uchwał ZG, jego Prezydium i decyzji Prezesa.
2. W trakcie trwania kampanii wskazane jest rozpoznanie , zwłaszcza wśród nowo przyjętych członków
Stowarzyszenia, którzy z nich swoim zaangażowaniem i aktywnością mogli by nas reprezentować w
nowo wybranych władzach terenowych jak i w Zarządzie Głównym SEiRP w VII kadencji.
Po takiej analizie wskazane jest aby typować ich jako delegatów na zjazdy wojewódzkie, a podczas zjazdów wojewódzkich/okręgowych na delegatów na VII Krajowy Zjazd.
3. Nakreślenie wizji i planów pracy Stowarzyszenia na nową VII-mą kadencję.
4. Należy przyjąć zasadę, że każde zebranie sprawozdawczo-wyborcze winno być obsłużone i wspierane
radą przez ich opiekunów.
5. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze, a szczególnie VII Zjazd winny być przygotowane i przebiegały w
atmosferze godnej naszemu Stowarzyszeniu.
W celu zapewnienia stałego rozwoju Stowarzyszenia oraz wspomagania jego członków, należy na przestrzeni 2014 roku przestrzegać i realizować niżej wymienione zadania:
1. Stała troska o dobre imię Stowarzyszenia i jego członków.
2. Dbać o liczebny i jakościowy rozwój Stowarzyszenia.
3. Pomnażać finanse. Skutecznie propagować akcję odpisu 1% podatku na rzecz OPP podając przykład
korzystania naszych członków z pomocy finansowej w tym zakresie.
4. Dokonać oceny realizacji uchwał VI Zjazdu, Zarządu Głównego, Prezydium i decyzji Prezesa ZG.
5. Wdrażać i realizować uchwały VII Krajowego Zjazdu Delegatów.
6. Zawsze jest i będzie, że podstawą do oceny Stowarzyszenia jest właściwe funkcjonowanie jego Kół,
dlatego koniecznym jest aby w planach pracy ZW/ZO i Kół zwrócono uwagę na ich liczebny rozwój,
umacnianie w zakresie organizacji i systematyczności pracy.
7. Na bieżąco rozpoznawać nastroje naszych członków, informować stosowne władze, a przede wszystkim podejmować skuteczne działania w celu niwelacji zaistniałych niedogodności.
Poprzez statutowe organy Stowarzyszenia udzielać pomocy członkom w załatwianiu ich niekiedy bardzo
trudnych spraw rodzinnych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, zdrowotnymi i inymi
wynikającymi z przyczyn losowych.
Zaprezentowany i przyjęty plan pracy Prezydium ZG SEiRP na rok 2014 może być modyfikowany lub
poszerzany w zależności od potrzeb i ogólnej sytuacji w Stowarzyszeniu.
Prezes ZG SEiRP
Henryk Borowiński
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POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w 2014r.
TERMIN

TEMATYKA

REALIZACJA

11 kwiecień
2014r.
godz. 11oo
Sala Konferencyjna
KGP

1. Zatwierdzenie planu pracy ZG, Prezydium na
2014r.
2. Zatwierdzenie planu budżetowego na 2014r.
3. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach.
4. Informacja dot. przygotowań do kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.

I Wiceprezes ZG Z.Pietryka

12 czerwiec
2014r.
godz.
Sala Konferencyjna
KGP

1. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ZW/ZO.
2. Informacja dot. stanu przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Przyjęcie materiałów na VII Zjazd SEiRP.

Wiceprezes ZG
Prezesi ZW/ZO
I Wiceprezes ZG Z.Pietryka

10 – 11 październik 2014
podczas
VII Zjazdu
Legionowo

1. Ukonstytuowanie się Prezydium. Wprowadzenie podziału zadań dla członków Prezydium, Komisji (Zespołów) ZG SEiRP.
2. Zapoznanie się i uchwalenie regulaminu ZG
SEiRP.
3. Wolne wnioski.

Prezes ZG

15 grudzień
2014r.
Sala Konferencyjna KGP

1. Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w tym głównie przebiegu VII Zjazdu SEiRP.
2. Dyskusja.
3. Uroczystość opłatkowa.

Prezes ZG
I Wiceprezes ZG

skarbnik ZG A.Pietraszewski
Wiceprezes ZG
Prezesi ZW/ZO

Sekretarz ZG

Sekretarz ZG

Sekretarz ZG

Zaprezentowany i przyjęty plan pracy ZG SEiRP na rok 2014 może być modyfikowany lub poszerzany w
zależności od potrzeb i ogólnej sytuacji w Stowarzyszeniu.
POSIEDZENIA PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO SEiRP w 2014r.
TERMIN

TEMATYKA

REALIZACJA

14 luty 2014 r.
(piątek)
godz.10oo
Sala Bankietowa
KGP

1. Ocena pracy komisji/zespołów problemowych w
2013r. działających przy ZG SEiRP.
2. Dyskusja.
3. Przedstawienie planu pracy ZG i Prezydium na
2014r.
4. Wolne wnioski.

15-16 maj 2014r.
Posiedzenie wyjazdowe
Zielona Góra

1. Omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo- Prezes ZG
wyborczej w ZW/ZO.
Wiceprezes J.Papis
2. Informacja dotycząca przygotowań do VII Krajowego Zjazdu Delegatów.

10 – 11 październik 2014r.
Podczas VII Zjazdu
SEiRP Legionowo

1. Przyjęcie propozycji uchwały regulaminu ZG
SEiRP.
2. Propozycje ukonstytuowania się Prezydium i
wprowadzenia podziału zadań dla członków Prezydium, Komisji i Zespołów ZG SEiRP
3. Wolne wnioski.

21 listopad 2014r

1. Podsumowanie przebiegu kampanii sprawozPrezes ZG
dawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu w tym głównie Sekretarz ZG
przebiegu VII Zjazdu.
2. Dyskusja.
3. Wolne wnioski.
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Przewodniczący Komisji
Sekretarz ZG

I Wiceprezes ZG
Prezes ZG
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Witam.

Koło PTTK "Kormoran" przy KPP w Giżycku organizuje wyjazd na musical 'Upiór w Operze". Na musicalu tym część osób z naszego Koła była już wcześniej prywatnie w Warszawie. Ponieważ jest to piękne widowisko mamy ochotę obejrzeć je raz jeszcze. Tym razem w Białymstoku - na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej (aktorzy z teatru Roma).
W Białymstoku musical ten również cieszy się wielką popularnością. Dlatego też termin który pasowałby nam jest trochę odległy (ale na pewno czas szybko zleci).
A teraz konkrety: Musical odbędzie się 22.03.2014 r (sobota) o godz. 14.00 - Białystok cena biletu 95 zł; ulgowe 85 zł (emeryci, renciści, studenci, uczniowie) Przy zakupie biletów grupowych dostaniemy 10% zniżki.
Zamówionych jest 50 biletów bo zainteresowanie tym musicalem jest wśród nas (PTTK-owców i Emerytów Policyjnych ) spore. Zapisy od dzisiaj - decyduje kolejność zgłoszeń.
Około miesiąca przed terminem (czyli
ok 22 lutego) trzeba uiścić opłatę.
Dlatego też trochę wcześniej - myślę
że do 15 lutego, zamkniemy listę
wpłat. Dokładną datę podam później
zainteresowanym osobom. Zapisy u
mnie i Prezesa Zdzisława Górskiego
lub u skarbnik Koła PTTK :Elżbieta
Olchówka (te l. 660442644)
Pozdrawiam: Prezes SEiRP Bohdan
Makowski (607 550669)
W załączeniu zdjęcia ze sceny "Deszczowa Piosenka" w Warszawie, oczywiście Teatr Roma. Jak widać efekty fantastyczne, deszcz dosięgnął nawet trzeciego rzędu na widowni. Hej!

Adres do korespondencji:
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
Kol. Eugeniuszowi Jagiełłowiczowi,
doradcy ZW SERP w Olsztynie, powierzono funkcję pełnomocnika ZW ds. poradnictwa
prawno-procesowo-informacyjnego, dotyczącego przypadków zmniejszenia emerytur funkcjonariuszom służb specjalnych.
Kontakt i terminy kontaktów podano w stopce OBI.
Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank Zachodni WBK Oddział w Olsztynie
Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000

Okładka pierwsza: Bezlistne drzewo w Ustce
Okładka tylna: Z cyklu Olsztyńskie Monumenty.
Zaniedbany pomnik żołnierza polskiego w dawnych koszarach KBW
Olsztyn, ul. Pstrowskiego
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