
 

 

MIESIŇCZNIK ZARZłDU WOJEWčDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Borowiŗski J. 
- o VII ZjeŬdzie 

Borowiŗski H. 
- Podziŋkowanie 

Czernecki  
- o tym Co chcŋ  
  zrobiļ? 

Mielczarek  
- List do Prezesa  

Grudniewski  
- apeluje do SEiRP  

Makowski  
- o dywanie  

 i zamiataniu  

Kozġowski 
- o hoġdzie polegġym 

Kostrzewski, 
Miņczyŗski 
- renty po staremu  

Bġŋdowski 
- o monumencie  

Kowalewicz  
- o Zġotych Godach 

Wnukowicz  
- o inauguracji w 
WSPol i ărybach  

 i grzybachó 

Makles  
- o ġ·dzkich  

  seniorach  

Biculewicz  
- o odznaczaniu w 
Bartoszycach  

 

Czy jeszcze pamiňtamy, 
ŧe kaŨde nazwisko wyryte w granicie, 
To czğowiek, to jemu odebrano Ũycie? 
Czy juŨ rozumiemy, 
ŧe kaŨdy, kto Ũycie bliŦniemu odbiera 
Nie moŨe przywdziaĺ maski bohatera? 
Nagrobny kamieŒ chroni imiona na wieki 
To teŨ Ŝwiadek zmian i zawirowaŒ, meandr·w polityki. 
 
         JKK 



 

 

N ikogo zapewne nie zdziwi 
przeznaczenie kilkunastu 

stron OBI na teksty przybliŮajņ-
ce przebieg i ăwynikió VII Zjazdu 
SEiRP. JuŮ z samej ăoficjalnejó 
relacji przeniesionej do OBI z 
portalu seirp.pl wynika jasno, 
Ůe delegaci zmienili radykalnie 
personalny skġad Zarzņdu 
Gġ·wnego jak i Gġ·wnej Komisji 
Rewizyjnej. NaleŮy przy tym 
zwr·ciļ uwagŋ, Ůe jak w przy-
padku zmiany prezesa ZG gġo-
sujņcy w swych wyborach po-
dzielili siŋ niemal do koŗca 
(dwa pierwsze gġosowania remi-
sowe), tak przy ocenie dziaġal-
noŢci GKR nie byġo wņtpliwoŢci, 
zdecydowana wiŋkszoŢļ delega-
t·w ujemnie wypowiedziaġa siŋ 
o wynikach pracy tego gre-
mium.  
Zjazd speġniġ swojņ rolŋ. Zarzņd 
Gġ·wny uzyskaġ absolutorium, 

wybrano nowe wġadze stowarzy-
szenia i GKR, przyjŋto uchwaġŋ 
programowņ i plany obchod·w 
25-lecia SEiRP... Jednak nie 
wszystkie punkty porzņdku 
obrad zostaġy zrealizowane: 
odstņpiono od przyjŋcia zmian 
w Statucie SEiRP, nie dyskuto-
wano nad regulaminem przy-
znawania odznaczeŗ, nie m·-
wiņc juŮ o odrzuceniu sprawoz-
daŗ i ocen Gġ·wnej Komisji Re-
wizyjnej. Decyzje w tych szcze-
g·lnych sprawach Zjazd podjņġ 
w gġosowaniu uwaŮajņc je za 
nieistotne, niepotrzebne, czy 
wrŋcz Ŭle przygotowane. Takie 
decyzje delegat·w Ţwiadczņ nie-
wņtpliwie pozytywnie o ich ra-
cjonalnej ocenie wspomnianych 
dokument·w, potrzebie ich 
wprowadzenia, czy chociaŮby 
dyskutowania o ich treŢci. 
Na ZjeŬdzie podniesiona zostaġa  
sprawa interpretacji tytuġ·w 
przyznawanych statutowo 
czġonkom SEiRP: ăczġonek ho-
norowyó i ăhonorowy prezesó. 
Rzecz polega na tym, czy tytuġ: 
ăhonorowy prezesó jest toŮsamy 
z tytuġem: ăhonorowy czġonekó. 
Czyli czġonek SEiRP, kt·remu 
przyznano tytuġ ăhonorowego 
prezesaó jest ăczġonkiem zwy-
czajnymó Stowarzyszenia z 
czynnym i biernym prawem 
wyborczym, czy nie? Zjazd, wy-

bierajņc prezesa uznaġ, Ůe 
ăhonorowy prezesó pozostaje 
ăczġonkiem zwyczajnym SEiRPó. 
Sp·r nie jest zakoŗczony i bŋ-
dzie wymagaġ rozstrzygniŋcia 
przez odpowiedni ăorgan nadzo-
ru nad stowarzyszeniamió z 
czym miaġ siŋ zwr·ciļ - jak za-
powiedziaġ na ZjeŬdzie z odpo-
wiednim wnioskiem - kol. Le-
szek Orkisz, prezes ZO w Sġup-
sku.  

P okġosiem Zjazdu sņ dwa tek-sty, kol. Waldemara Miel-
czarka z Piġy i kol. Tadeusz 
Grudniewskiego z Kielc, z pro-
pozycjami zmian sposobu funk-
cjonowania ZG i SEiRP -u w 
caġoŢci. Zmian, kt·re chcņc 
wprowadziļ naleŮy zapisaļ w 
Statucie - oczywiŢcie nie 
wszystkie tam spisane, tylko te 
konieczne.  
W zwiņzku z tymi tekstami re-
dakcja OBI prosi o dyskusjŋ 
nad ich sensem i potrzebņ 

wprowadzenia. Prosimy takŮe o 
kolejne przemyŢlenia i propozy-
cje zmian funkcjonowania na-
szego stowarzyszenia, kt·re 
zbiera coraz wiŋcej uwag kry-
tycznych m·wiņcych o skost-
nieniu i braku atrakcyjnej ofer-
ty skierowanej ku ămġodymó 
emerytom.  

Z jazd w Soczewce stworzyġ 
takŮe doskonaġņ okazjŋ do 

poznania interesujņcych ludzi 
dziaġajņcych w Stowarzyszeniu i 
poznania ich osiņgniŋļ takŮe  
nie zwiņzanych bezpoŢrednio z 
SEiRP.  
NiŮej podpisanemu takņ 
ăokazjŋó udaġo siŋ 
ăwykorzystaļó i zostaġ przedsta-
wiony kol. Waldemarowi Miel-
czarkowi I wiceprezesowi ZO w 
Pile, autorowi prezentowanej na 
str. 21, dwutomowej ksiņŮki 
ăJungom r·wnió. KsiņŮka to 
fascynujņce, pisane lekkim, 
dowcipnym pi·rem, wspomnie-
nia autora z jego pobytu w 
ăTechnikum ŭeglugi šr·dlņdo-
wejó we Wrocġawiu. Opisanie 
ăg·rnej i chmurnejó mġodoŢci 
majņcej swoje realne tġo w cza-
sach PRL, nie jest ani ġatwe, ani 
teŮ nie zawsze dobrze przyjmo-
wane przez czytelnik·w. Wald-
kowi udaġo siŋ rozjaŢniļ tamtņ, 
ponoļ ăszarņ rzeczywistoŢļó 
dowcipnie i w spos·b caġkowicie 

niewymuszony. To siŋ czyta 
doskonale.  

Z arzņd Wojew·dzki SEiRP w Olsztynie wsp·lnie z Redak-
cjņ OBI i czŋŢciņ Ţrodowiska 
emeryt·w policyjnych Olsztyna, 
zainicjowaġ i doprowadziġ do 
pozytywnego finaġu akcjŋ reno-
wacji monumentalnego nagrob-
ka polegġych funkcjonariuszy 
MO i SB na Cmentarzu Komu-
nalnym w Olsztynie. W tekŢcie 
Alojzego Bġŋdowskiego, (str. 
14,15) bŋdņcym chyba wypisem 
z kronik pisanych wsp·ġczeŢnie 
opisanym wydarzeniom, widaļ 
podniosġoŢļ chwili i wagŋ jakņ 
wġadze przykġadaġy do budowy 
monumentu.  
Dziŋki naszym staraniom grani-
towy pomnik odzyskaġ blask, a 
teksty na nim wyryte sņ czytel-
ne. Og·lne okreŢlenie: teksty, to 
przede wszystkim imiona i na-
zwiska zġoŮonych w tym miej-
scu szczņtk·w funkcjonariuszy, 

kt·rzy zginŋli na sġuŮbie. 

P odobnņ do powyŮszej uro-czystoŢciņ, honorujņcņ, a po 
czŋŢci przywracajņcņ pamiŋļ o 
polegġych policjantach byġo od-
sġoniŋcie tablicy upamiŋtniajņ-
cej polegġych w sġuŮbie policjan-
t·w w okresie do 1919 - 2014 r. 
z okazji 95 rocznicy powstania 
Policji Paŗstwowej. Tablicŋ 
ufundowali: Komenda Woje-
w·dzka Policji w Olsztynie, 
NSZZ Policji Regionu Olsztyn i 
Zarzņd Wojew·dzki SEiRP w 
Olsztynie. W uroczystoŢciach, z 
ramienia ZG SEiRP udziaġ wziŋ-
li: Zdzisġaw Czarnecki - prezes 
ZG, Henryk Borowiŗski - prezes 
honorowy ZG, Zdzisġaw Bartula 
- skarbnik ZG. Zarzņd Woje-
w·dzki w Olsztynie reprezento-
wali: Lucjan Koġodziejczyk - 
prezes honorowy ZW, Jerzy K. 
Kowalewicz - prezes ZW, Karol 
Kuflowski i przemawiajņcy w 
imieniu SEiRP Wojciech Ko-
zġowski.  
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Od Redakcji  

Redakcja OBI przeprasza kol. 
Zdzisġawa Czarneckiego za 
niemyŢlne i nie zamierzone 
przypisanie mu (w OBI nr 53) 
imienia ăRyszardó, co mogġo 
wywoġaļ skojarzenia ze zna-
nņ, acz niecenionņ postaciņ 
ze Ţwiata polityki. 

Przepraszamy!  
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W Soczewce koġo Pġocka odbyġ siŋ VII Krajo-
wy Zjazd Delegat·w, kt·ry oceniġ 4-letniņ 
kadencjŋ wġadz Stowarzyszenia, wybraġ Pre-
zesa, Prezydium, Zarzņd Gġ·wny i Gġ·wnņ 
Komisjŋ Rewizyjnņ oraz uchwaliġ zadania na 
kolejne 4 lata. Obrady prowadziġ przewodni-
czņcy zjazdu Jerzy Krawczyk (wiceprezes 
ZG, delegat z Krakowa), majņc do pomocy 
dwoje wiceprzewodniczņcych: Barbarŋ Milej 
(czġonkini Prezydium ZO reprezentujņca 
Zielonņ G·rŋ) i Dariusza Dudŋ (delegat z 
Kielc). Przybyġo 71 delegat·w (3 nieobec-
nych).   

P o przyjŋciu porzņdku dziennego, regulami-nu obrad oraz wyborze komisji zjazdowych, 
sprawozdanie z dziaġalnoŢci Zarzņdu Gġ·wnego 
i z wykonania uchwaġ VI KZD wygġosiġ prezes 
Henryk Borowiŗski. Sprawozdanie Gġ·wnej 
Komisji Rewizyjnej z ocenņ dziaġalnoŢci ZG 
zaprezentowaġ jej przewodniczņcy Aleksander 
Kozġowicz. Wywiņzaġa siŋ dyskusja. Szczeg·lnie 
wiele zastrzeŮeŗ wzbudziġo ostatnie sprawozda-
nie GKR. Delegaci udzielili absolutorium Za-

rzņdowi Gġ·wnemu. 

N ajwiŋcej emocji wzbudziġy wybory prezesa Stowarzyszenia, kt·re decyzjņ zjazdu miaġy 
byļ bezpoŢrednie i tajne. Do komisji wyborczej 
wpġynŋġy trzy kandydatury: Henryka Borowiŗ-
skiego, Zdzisġawa Czarneckiego i Przemysġawa 
Portusia z ZamoŢcia. Pretendenci zaprezento-
wali swoje programy i wywiņzaġa siŋ dyskusja, 
podczas kt·rej delegat ze Sġupska Leszek Or-
kisz wyraziġ poglņd, Ůe honorowy prezes ZG 
zgodnie ze statutem nie moŮe byļ wybrany. 
Zdzisġaw Czarnecki podtrzymaġ wolŋ kandydo-
wania.  
Wyniki pierwszego gġosowania: za H. Borowiŗ-
skim i Z. Czarneckim po 34 delegat·w, za P. 
Portusiem ð 3. Druga tura remisowa: po 35, 1 
gġos niewaŮny. Trzecia: Z. Czarnecki -36, H. 
Borowiŗski - 33, 2 gġosy niewaŮne.  
Zwyciŋzca podziŋkowaġ za okazane mu zaufa-
nie oraz odebraġ gratulacje od byġego juŮ preze-

sa, delegat·w i zaproszonych goŢci. 

N owy prezes Zdzisġaw Czarnecki, kt·ry peġ-niġ tŋ funkcjŋ w latach 2006-2010, zapro-
ponowaġ, aby Prezydium Zarzņdu Gġ·wnego i 
Gġ·wna Komisja Rewizyjna liczyġy po 7 czġon-
k·w. Zjazd w gġosowaniu przychyliġ siŋ do tych 
propozycji.  
Po tajnych wyborach i na I posiedzeniu prezy-
dium dokonano podziaġu funkcji:  

¶ I wiceprezes Zdzisġaw Pietryka (Warszawa), 

¶ wiceprezes Jerzy Krawczyk (Krak·w), 

¶ sekretarz Joanna Szczepaŗska (Warszawa), 

¶ skarbnik Zdzisġaw Bartula (Warszawa), 

¶ czġonek Antoni Duda (Katowice), 

¶ czġonek Janusz Dagow (Bydgoszcz). 

 
Gġ·wna Komisja Rewizyjna, takŮe wybrana w 
gġosowaniu tajnym, ukonstytuowaġa siŋ w 
skġadzie: 

¶ przewodniczņcy J·zef Piasecki (Bydgoszcz), 

¶ wiceprzewodniczņcy Wilhelm Grudzieŗ 
(Katowice),  

¶ sekretarz Hanna Grabiec (Warszawa),  

¶ czġonek Stanisġaw KliŢ (Krak·w), 

¶ czġonek Ireneusz Koczan (Szczecin), 

¶ czġonek Antoni Pietraszewski (Warszawa), 

¶ czġonek Marian Zielski (Opole). 

Z jazd postanowiġ nie dokonywaļ zmian w statucie, gdyŮ niebawem bŋdzie zmieniona 
ustawa o stowarzyszeniach. Zrezygnowano tak-
Ůe z uchwalenia regulaminu GKR. Po dyskusji 
przyjŋto uchwaġŋ programowņ. 

D oniosġym wydarzeniem byġo przybycie na piņtkowe obrady komendanta gġ·wnego 
gen. insp. Marka Dziaġoszyŗskiego w towarzy-
stwie zastŋpcy dyrektora gabinetu komendanta 
gġ·wnego insp. Korneli Obliŗskiej. Wystņpienie 
generaġa, w kt·rym m.in. podkreŢliġ znaczenie 
SEiRP, sala nagrodziġa brawami. Dostojny goŢļ 
odpowiedziaġ na liczne, nieraz trudne pytania 
oraz obiecaġ rozpatrzenie zgġoszonych postula-

(CiŃg dalszy na stronie 5) 

VII KRAJOWY ZJAZD DELEGATĎW 



 

 

t·w. Wrŋczyġ medale ăZa Zasġugi dla Policjió: zġo-
ty Henrykowi Borowiŗskiemu, srebrne- Gabrieli 
Lubaŗskiej, Barbarze Milej i Jerzemu Krawczy-
kowi.  

N a zjazd zaproszono takŮe: prezesa ZG 
ZEiRSG Adama Miksiewicza, wiceprezesa 

ZG ZEiRP RP Ireneusza Maŗko, przewodniczņce-
go ZG KZEiRSW Janusza Kwietnia, sekretarza 
generalnego ZG ZŭWP pġka Jana Kacprzaka. 
GoŢcie wygġosili pozdrowienia dla Stowarzysze-
nia, a Jan Kacprzak udekorowaġ sztandar ZG 
zġotņ odznakņ ăZa Zasġugi dla ZŭWPó. List oko-
licznoŢciowy wystosowaġ przewodniczņcy ZG 
NSZZ Policjant·w Grzegorz Nems i gen. w st. 
spocz. Edward Kġosowski. 

W  ostatni dzieŗ zjazdu Henryk Borowiŗski i Zdzisġaw Czarnecki wrŋczyli odznaki ăZa 
Wybitne Osiņgniŋcia dla SEiRPó Janowi Pietru-
szewskiemu (prezes ZW w Gdaŗsku) i Marianowi 
Stankiewiczowi (wiceprezes ZW w Warszawie), a 
ăZa Zasġugi dla SEiRP z Dyplomemó- Januszowi 
Borowiŗskiemu (rzecznik prasowy ZG) i Lechowi 
Kazaneckiemu (czġonek Prezydium ZG minionej 
kadencji).  
 

Uchwaġņ VII Zjazdu zostali wpisani do ăKsiŋgi 
ZasġuŮonychó: 

1.Bednarek Henryk - Bydgoszcz  
2.Borowiŗski Henryk - ZG 
3.Brzozowiec Hieronim - Gdaŗsk 
4.Bujak Ryszard - Gorz·w Wielkopolski 
5.Czerniawska Anna - Olsztyn  
6.Ļwinarowicz Bolesġaw ð Olsztyn  
7.Dziwicki Zenon -  Jelenia G·ra  
8.Kagan Tadeusz - Rzesz·w 
9.Majzner Wġadysġaw ð Krak·w 
10.Makles Franciszek ð Sġupsk 
11.Mazurkiewicz Roman ð Szczecin  
12.Niedbaġa Wġadysġaw - Krak·w 
13.Ozdowski Marian - Kalisz  
14.Oziŋbġo Julian - Lublin  
15.Pietruszewski Jan - Gdaŗsk 
16.PraŮuch J·zef -  Bydgoszcz  
17.Strzelecki Edward ð Ġ·dŬ 
18.Stypa Piotr - Katowice  
19.šnieg Stanisġaw - Piotrk·w Trybunalski 
20.Zajņc Mieczysġaw ð Jelenia G·ra 

21.Zarach Wacġaw - Jelenia G·ra 
22.Kowalczyk Stanisġaw ð Ostroġŋka 
23.Ġukasiewicz Marian - Ostroġŋka 

Tytuġy honorowe otrzymali: 
1.Czopek Andrzej ð Honorowy Prezes Zarzņdu 
Wojew·dzkiego (Krak·w) 
2.Domagalski Henryk ð Honorowy Prezes Zarzņ-
du Wojew·dzkiego (Bydgoszcz) 
3.Grobelny Henryk ð Honorowy Wiceprezes ZG   
4.Filar - Nather Bogdana ð Honorowa Prezes 
Koġa (Gdaŗsk) 
5.Gruszka Franciszek ð Honorowy Wiceprezes 
Koġa (Krak·w) 
6.Jŋdryszek Jacek ð Honorowy Prezes Koġa 
(Katowice)  
7.Kuczyŗski Jan ð Honorowy Prezes ZW (Gorz·w 
Wielkopolski)  
8.Ġoziŗska J·zefa ð Honorowa Czġonkini Prezy-
dium ZG  
9.Makles Franciszek ð Honorowy Prezes Koġa 
(Sġupsk) 
10.Popielarczyk -Walczyŗska Janina ðHonorowa 
Prezes Koġa (Ġ·dŬ) 
11.Pukowski Ireneusz -  Honorowy Prezes Koġa 
(Katowice)  
12.Rydzyk Marian ð Honorowy Prezes Koġa 

(Gdaŗsk) 
13.Skoġucki Jan - Honorowy Prezes Koġa 
(Krak·w) 
14.Sġomka Stanisġaw ð Honorowy Prezes Koġa 
(Ġ·dŬ) 
15.ŭelawski Robert - Honorowy Prezes Koġa 
(Katowice)  
Tytuġem Honorowego Prezesa Zarzņdu Gġ·wnego 
wyr·Ůniono Henryka Borowiŗskiego, a Honoro-
wego Przewodniczņcego Gġ·wnej Komisji Rewi-
zyjnej - Aleksandra Kozġowicza. 
Ustŋpujņcy prezes Henryk Borowiŗski poŮegnaġ 
siŋ z kaŮdym z osobna uczestnikiem zjazdu, 
otrzymujņc brawa na stojņco. 
VII Krajowy Zjazd Delegat·w zakoŗczyġo wypro-
wadzenie sztandaru Zarzņdu Gġ·wnego SEiRP. 

tekst: Janusz Borowiŗski  
foto:  Jerzy Kowalewicz  

Zdjŋcia ze zjazdu sņ do obejrzenia pod linkiem:  
https:/plus.google.com/

photos/105799275046063801430/

lalbums/6069952996707957185  

(CiŃg dalszy ze strony 4) 

Olsztyœski Biuletyn Informacyjny nr. 10(54)2014         5 



 

 

Olsztyœski Biuletyn Informacyjny nr. 10(54)2014         6 

Dowody uznania, adresy i odznaczenia jakimi uhonorowano dziaġalnoŢļ SEiRP na ZjeŬdzie. 



 

 

Stowarzyszenie Emeryt·w i Rencist·w Policyj-
nych  to dorobek  24 lat  zbiorowej dziağalnoŜci.  
Pracy lider·w oraz pracy absolutnie nie bezimien-
nych i nie anonimowych czğonk·w podstawowych 
organizacji. Dlatego nie wolno  nam  go zmarno-
waĺ. JesteŜmy to winni wszystkim policyjnym 
emerytom. Wszystkim, kt·rzy dziŜ czekajŃ na 
pomoc, na odrobinň ludzkiej ŨyczliwoŜci, na to, by 
Ăw Ũyciu na spocznijò nie pozostağo im tylko cze-
kanie. To oni oczekujŃ naszej pomocy. Chcň takŨe 
pomagaĺ tym, kt·rzy nie potrafiŃ poradziĺ z sa-
motnoŜciŃ i nadŃŨyĺ za uciekajŃcym Ŝwiatem.  
Taka byğa moja motywacja ubiegania siň o funkcjň 
Prezesa ZG SEiRP.  
Wynik wybor·w nie byğ jednogğoŜny. Szanujň to i z 
pokorŃ przyjmujň ŜwiadomoŜĺ, Ũe nie wszyscy zga-
dzajŃ siň z moim "programem". Dlatego zapraszam 
do wsp·ğpracy wszystkich, r·wnieŨ swoich oponen-
t·w. W swoich dziağaniach nadal bňdň ğŃczyĺ, nie 
dzieliĺ. 
 

A  jak jest wiele do zrobienia, sğychaĺ najgğoŜniej w podstawowych kom·rkach organizacji. Znam 
te gğosy i oczekiwania. Wiem r·wnieŨ, czego nie 
uczyniono tu, na naszej stowarzyszeniowej Ăg·rzeò. 
Dlatego tň kadencjň ZarzŃd Gğ·wny rozpocznie od 
siebie, od zmiany metodologii wytyczania oraz osiŃ-
gania  bliŨszych i dalszych cel·w. Zmienione zostanŃ 
funkcje i zadania czğonk·w Prezydium ZG, kt·rzy w 
wiňkszym niŨ dotŃd stopniu winni przejawiaĺ krea-
tywnoŜĺ. Przeprowadzona bňdzie racjonalizacja 
koszt·w funkcjonowania ZarzŃdu Gğ·wnego poprzez 
efektywne wydawanie Ŝrodk·w finansowych. ZarzŃd 
Gğ·wny bňdzie planowaĺ wydatki szczeg·ğowe i z 
nich siň rozliczaĺ. NadwyŨki budŨetowe przekazy-
wane bňdŃ na wsparcie finansowania dziağaŒ realizo-
wanych przez organizacje terenowe.  Zweryfikowany 
zostanie podziağ Ŝrodk·w z dziağalnoŜci  ubezpiecze-
niowej, w wiňkszym stopniu uwzglňdniajŃcy potrze-
by organizacji terenowych. Struktury terenowe otrzy-
majŃ w ten spos·b wsparcie finansowe, konieczne do 
podniesienia sprawnoŜci dziağania. Z drugiej strony, 
organizacjom podstawowym zostanie ograniczona 
iloŜĺ zadaŒ biurokratycznych i sprawozdawczych, 
stanowiŃcych obecnie jednŃ z przyczyn obniŨenia 
efektywnoŜci ich dziağania.  

J estem zdecydowanym zwolennikiem kolegialnego 
wypracowywania decyzji. Aby osiŃgnŃĺ sukces 
naleŨy dziağaĺ zespoğowo. Dlatego nie zgadzam siň z 
uksztağtowanŃ praktykŃ, kiedy kilka os·b Ăwiedziağo 
najlepiejò i samodzielnie decydowağo. Pozycja naleŨ-
na ZarzŃdowi Gğ·wnemu zostanie przywr·cona.  
W kwestii usprawnienia form dziağania zostanie roz-
szerzona wsp·ğpraca z organami wğadzy i admini-
stracji paŒstwowej, w sprawach odnoszŃcych siň do 
sğuŨb mundurowych oraz z organizacjami pozarzŃdo-
wymi, kt·re w swoich programach odnoszŃ siň do 
spraw emeryt·w i rencist·w, w tym szczeg·lnie z 
organizacjami zrzeszonymi w Federacji Stowarzy-
szeŒ SğuŨb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

S tawiam r·wnieŨ zadanie przywr·cenia rangi Sto-warzyszenia do tej,  jakŃ mieliŜmy w przeszğoŜci, 
gdy w kaŨdym waŨnym dla nas wydarzeniu brali 
udziağ ministrowie spraw wewnňtrznych i komendan-
ci gğ·wni policji. Dlatego wszelkie nasze dziağania 
merytoryczne oraz organizacyjne, jak  kwestie so-
cjalne, siedziby, logistyka, powinny byĺ oparte na 
wsp·ğdziağaniu z PolicjŃ. Jest to nasze naturalne 
ĂŜrodowiskoò i jak w rodzinie powinniŜmy ze sobŃ 
prowadziĺ partnerski dialog oraz wzajemnie siň 
wspieraĺ, a nie obraŨaĺ siň na siebie.  
 

O czywiŜcie, istnieje pewna niewiadoma. Bo czyŨ nie ma wŜr·d nas takich, kt·rzy wolŃ szukaĺ 
wrog·w wŜr·d Ũywych, czciĺ polegğych, a  wsp·ğ-
czesnych lub niedawnych nawet przyjaci·ğ, ignoro-
waĺ ?  
A czy my, obywatele tej oto wğaŜnie Polski, potrafi-
my siň jednoczyĺ tylko przy katafalkach i na cmenta-
rzach ?  
 
Nie, nie wierzň, Ũe juŨ przyjaŦnie umarğy, a lojalnoŜĺ 
miňdzy nami nic nie znaczy ! 
 
 

Zdzisğaw Czarnecki 
Prezes ZG SEiRP 
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PODZIŊKOWANIE 
10 paŬdziernika m·j konkurent Zdzisġaw Czarnecki zostaġ wybrany Prezesem Zarzņdu 
Gġ·wnego. Z okazji zakoŗczenia 4-letniej kadencji wyraŮam czġonkom Stowarzyszenia 

wdziŋcznoŢļ za wsparcie, ŮyczliwoŢļ i wyrozumiaġoŢļ. Dziŋki Wam KoleŮanki i Koledzy 
miaġem motywacjŋ do pracy na rzecz naszego Ţrodowiska. 
Podczas spotkania z delegatami zġoŮyġem juŮ podziŋkowania dziaġaczom. Teraz chciaġ-
bym wyr·Ůniļ przede wszystkim zespoġy, kt·re przygotowaġy materiaġy zjazdowe i za-
pewniġy sprawne przeprowadzenie obrad. Kierowaġ nimi nie szczŋdzņc siġ, nawet kosz-
tem rodziny, Prezes Jan Papis.  Janku! ŭyczŋ Ci zdrowia, radoŢci i uŢmiechu na co 
dzieŗ. 
 

Z wyrazami ŮyczliwoŢci 
Henryk Borowiŗski 

Co chcŋ zrobiļ?! 



 

 

Miġo mi byġo Pana poznaļ i posġuchaļ w trak-
cie VII Krajowego Zjazdu Delegat·w Stowa-
rzyszenia Emeryt·w i Rencist·w Policyjnych  
w Soczewce oraz bezpoŢrednio porozmawiaļ  
w kuluarach na wiele interesujņcych nasze 
Ţrodowisko temat·w. Nawiņzujņc do tych in-
spirujņcych rozm·w, pozwolŋ sobie w zwiņz-
ku z tym, skreŢliļ kilka sġ·w i przelaļ na pa-
pier niekt·re z nasuwajņcych mi siŋ pytaŗ i 
sugestii.  

R ozkoszņ mojņ jest ġamaļ, to co pospolicie nazywa siŋ rzeczywistoŢciņ, a co rad bym 
zmieniļ, przeistoczyļ. Sņdzŋ, Ůe z Panem jest 
podobnie. WyraŮone przeze mnie poniŮej poglņdy 
sņ moimi osobistymi przemyŢleniami, ale sņdzŋ, 
Ůe wielu koleg·w w stowarzyszeniu myŢli podob-
nie. Rozpocznŋ od stwierdzenia: zakġamany to 
kraj, w kt·rym Ţwiadomie wypacza siŋ historiŋ, 
wyġņcznie w interesie wiodņcej nas ku zgubie 
ăelityó, kt·ra co prawda pozornie siŋ zmienia, ale 
w zasadzie od lat ăkotġujeó siŋ w tym samym 
ukġadzie. A przy tym dzieje siŋ tak, jak w tej 
anegdotce: kiedy wiatr silniej zawieje, to Ţmieci 
idņ w g·rŋ! 

P anie Prezesie, pozwolŋ sobie w tym miejscu pominņļ milczeniem wydarzenia zaistniaġe 
przed i podczas VII KZD SEiRP pozostawiajņc je 
poza tokiem tego przesġania, bo one mnie mniej 
interesujņ, aczkolwiek zdajŋ sobie sprawŋ z wagi 
kwestii personalnych, organizacyjnych czy sta-
tutowych, gdyŮ wiem, Ůe przecinek lub kropka 
zmienia sens zdania. Zastanawianie siŋ aktual-
nie nad tym jest z mojego punktu widzenia 
czczņ subtelnoŢciņ. Zostawiam to zdolniejszym 
kolegom bawiņcym siŋ w wyrazy: Czesġawowi 
Okrasie, Leszkowi Orkiszowi, i innym.  

A d remé Sņdzŋ, Ůe obowiņzani jesteŢmy mieļ ŢwiadomoŢļ siġy naszego naporu i poznaļ 
siġŋ odporu zjawiska, na kt·re dziaġamy: w tym 
wypadku idzie o wysoce nieprzychylne nam Ţro-
dowisko z takich czy innych wzglŋd·w motywo-

wane politycznie. Sytuacja na wschodniej flance, 
jak modnie siŋ teraz m·wi, i dalej w gġŋbi Kre-
s·w jest niepokojņca, podobnie niepokojņca jest: 
moŮliwoŢļ zakrŋcenia kurka z gazem tej zimy 
przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Wġadimira 
Putina, izolowanie premier Ewy Kopacz podczas 
spotkania przyw·dc·w Azji i Europy w Mediola-
nie, bezpoŢrednio przed kolejnym szczytem UE 
w sprawie pakietu klimatycznego. Niepokoi tak-
Ůe stosunek rzņdu polskiego, czyli casus wice-
premiera Tomasza  Siemoniaka (ministra obrony 
narodowej) w sprawie ceremoniaġu wojskowego 
w garnizonie koszaliŗskim (odwoġania dow·dc·w 
WP), a takŮe nowe zasady, jakie w przedmioto-
wej sprawie wicepremier ostatnio ogġosiġ w tivi. 
Pragnŋ podkreŢliļ, Ůe mnie nie idzie o ten kon-
kretnie wskazany przykġad asysty w Koszalinie, 
lecz o tendencjŋ! ð gdyŮ w tym przypadku wice-

premier Tomasz Siemoniak zapewne miaġ racjŋ. 
Bo i zastan·wmy siŋ, c·Ů takie gesty mogņ spo-
wodowaļ?  Nie chciaġbym wieszczyļ niczego na 
wyrost, ale moŮe to byļ poczņtek kolejnej wiŋk-
szej akcji, wymierzonej w ăbrzydali PRLó i wejŢļ 

na staġe do repertuaru ăelityó, kt·ra ten katalog 
stale poszerza. Dalszych negatywnych zjawisk 
tego stanu rzeczy nie bŋdŋ przedstawiaġ, bo Pan 
Prezes zna je od podszewki, nie gorzej ode mnie.  

P anie Prezesie, m·wiņc bez ogr·dek i przymi-lania siŋ, bo nie o to chodzi, dostrzegam w 
dziaġaniach SEiRP impas jaki trwa juŮ nazbyt 
dġugo, czego nie ġagodzi sam fakt powoġania sto-
warzyszenia i jego istnienia przez prawie 25 lat. 
O plusach wynikajņcych z tego naleŮy pamiŋtaļ, 
lecz natychmiast przejŢļ dalej, do przodu, bo to 
juŮ historia i strata czasu. Wiem, Ůe podstawņ 
jest ăkasa i masaó. Przewodniczņcy Mao (cytujņc 
klasyka) byġ zdania, Ůe najlepiej mieļ jedno i 
drugie!  

W  aktualnie istniejņcej sytuacji spoġeczno ð 
politycznej w kraju konieczne jest podjŋcie 

nadzwyczajnych decyzji o charakterze ofensyw-
nym i niekonwencjonalnym w celu przeciwdzia-
ġania niekorzystnie rysujņcej siŋ perspektywie 
polityczno ð finansowo - socjalnej czġonk·w 
SEiRP i szerzej Federacji Stowarzyszeŗ SġuŮb 
Mundurowych. Trzeba poza ten horyzont wyjŢļ! 

P anie Prezesie, o bawiam siŋ wielu rzeczy i do-
strzegam, Ůe nasi rodacy potrafiņ siŋ jedno-

czyļ nazbyt czŋsto jedynie przy katafalkach i na 
cmentarzach. Ub·stwiajņ ignorowaļ Ůywych, 
szukaļ wrog·w wŢr·d swoich i czciļ polegġych ð 
nie liczņc siŋ z ofiarami, i stratami. 

P anie Prezesie,  nie staļ nas na zwġokŋ! Rozu-
miem Chrystusowe ănie lŋkajcie siŋ", ale 

wiem, Ůe ma to sens, jeŮeli ma siŋ poczucie wġa-
snej mocy, a tego zostaliŢmy (niebezpowrotnie) 
pozbawieni.  Zadam retoryczne pytanie: czy przy-
jaŬnie juŮ umarġy, czy lojalnoŢļ jeszcze cokol-
wiek znaczy, czy kiedykolwiek znaczyġa? Czy 
faktycznie liczy siŋ tylko kasa i prestiŮ? Czy sņ w 
naszym stowarzyszeniu jeszcze ludzie odwaŮni? 
ð manipulacjņ na dġuŮszņ metŋ niczego siŋ nie 
zaġatwi. Ludzie w terenie, ăna doleó - Ůyjņ prozņ 
Ůycia, ale oczekujņ konkretu. 

P ragnŋ podkreŢliļ, Ůe piszņcy te sġowa urodziġ siŋ w latach piŋļdziesiņtych, maturŋ zdawaġ 
w latach siedemdziesiņtych tj. w okresie rzņd·w 
Edwarda Gierka, a wiŋc nie uczestniczyġ w wy-
darzeniach z okresu lat 1944 ð 1956 -1968, i nie 
byġ karany sņdownie, sġuŮyġ wiernie PRL, bo 
miaġa ona uznanie miŋdzynarodowe, obowiņzy-
waġ hymn i barwy biaġo-czerwone!  

P anie Prezesie, w Polsce, rzekomo w paŗstwie prawa, gdzie niezawisġe sņdy stosujņ odpo-
wiedzialnoŢļ zbiorowņ, gdzie prawo dziaġa 
wstecz, gdzie stygmatyzuje siŋ w spos·b zorgani-
zowany duŮe grupy obywateli polskich, gdzie 
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Szanowny Panie Prezesie!  



 

 

trwa nagonka polityczna ăbez okres·w ochron-
nychó, gdzie planuje siŋ wyrzucanie z cmentarzy 
generaġ·w Ludowego Wojska Polskiego, Milicji 
Obywatelskiej, a moŮe i Policji (kto to wie?), 
gdzie zapowiada siŋ odmawiania asysty, kompa-
nii honorowej zasġuŮonym oficerom itp., czy nie 
pora zastanowiļ siŋ nad alternatywnymi rozwiņ-
zaniami. Proponujŋ rozwaŮyļ:  

¶ Powoġanie do Ůycia Kompanii Honorowej 
SEiRP / FSSM, kt·ra mogġaby uczestni-
czyļ, po utworzeniu i przeszkoleniu w uro-
czystoŢciach pogrzebowych, apelach pole-
gġych, uroczystych capstrzykach itp. na 
obszarze caġej Polski. 

¶ Zorganizowanie wġasnej orkiestry, na wz·r 
wojskowej orkiestry dŋtej, w celu celebro-
wania naszych uroczystoŢci. 

¶ Przystņpienie SEiRP w ramach Programu 
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich pod auspicjami Ministerstwa Pracy 
i Polityki Spoġecznej do organizowanych 
konkurs·w, w celu pozyskiwania funduszy 

na realizacjŋ przedsiŋwziŋļ o charakterze 
socjalnym, zdrowotnym, rekreacyjnym itp., 
po wczeŢniejszym przeszkoleniu wytypowa-

nych czġonk·w SEiRP, Biorņc pod uwagŋ 
potrzeby czġonk·w naszego stowarzyszenia 
(wiek, stan zdrowia, pauperyzacjŋ Ţrodowi-
ska) wydaje siŋ zasadnym, aby wyjŢļ z ini-
cjatywņ budowy oŢrodka (oŢrodk·w) rehabi-
litacji dla senior·w, gdyŮ tego rodzaju usġu-
gi sņ bardzo poŮņdane przez emeryt·w i 
rencist·w. W tej kwestii moŮna by wejŢļ w 
alians z innymi zwiņzkami emeryt·w. 

¶ RozwaŮyļ powoġanie (na poczņtek w jed-
nym mieŢcie) dla czġonk·w SEiRP/FSSM 
odpowiednika ăUniwersytetu III wiekuó ð 
jako naszņ inicjatywŋ i pod naszymi patro-
natem. Formuġa tak rozumianego przedsiŋ-
wziŋcia pozostaje do przemyŢlenia. 

Waldemar Mielczarek  

I Wiceprezes Zarzņdu Okrŋgu SEiRP w Pile 
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APEL  
do Delegat·w na VII Krajowy Zjazd Delegat·w  

Stowarzyszenia Emeryt·w i Rencist·w Policyjnych. 
Niezbŋdna wydaje siŋ zasadnicza zmiana myŢlenia we wġadzach Stowarzyszenia co do poli-
tyki finansowej. Przy aktualnym poziomie dochod·w Stowarzyszenia za duŮo jest 
ăzjadania wġasnego ogonaó na potrzeby biurokratyczno-administracyjne. Wskazana racjo-
nalizacja tych wydatk·w. 

P ora na faktyczne dziaġania realizujņce podstawowy  cel Stowarzyszenia, definiowanywe 
wszystkich dokumentach programowych, zjazdowych itp. jako ădņŮenie do rozbudowy ilo-

Ţciowej organizacji...ó. Nowych czġonk·w coraz trudniej pozyskiwaļ, poniewaŮ w praktyce nie 
jesteŢmy ăkonkurencyjni i atrakcyjnió. šwiadczy o tym zjawisko likwidacji /samo rozwiņzywania 
siŋ/ k·ġ. W tej sytuacji konieczne staje siŋ podjŋcie dziaġaŗ, kt·re faktycznie wzmocniņ koġa 
Stowarzyszenia.  

Proponujŋ rozpoczŋcie dyskusji wewnŋtrznej na te tematy.  
Moim zdaniem naleŮy pilnie podjņļ np. takie decyzje: 

¶ w preliminarzu budŮetowym /budŮecie/ na najbliŮsze lata wydzielaļ ăfundusz wsparciaó 
w ZG - do dyspozycji prezesa - na bezpoŢrednie dofinansowanie nowo tworzņcych siŋ k·ġ 
Stowarzyszenia. One wġaŢnie potrzebujņ pomocy na poczņtku m.in. na wyposaŮenie sprzŋ-
towe, komputerowe a takŮe na inne wydatki np. ăpromocyjneó / w tym imprezy informacyj-
no-integracyjne/ i administracyjne;  

¶ rezygnacja z odpisu ze skġadek na rzecz ZG i ZW przez ănoweó koġa przez okres np. czterech 
lat od momentu powstania koġa /czas jednej kadencji/. Caġa skġadka pozostaje w dyspozy-
cji koġa; 

¶ bezpġatne przekazywanie dla ănowychó k·ġ biuletynu Stowarzyszenia w zwiŋkszonej iloŢci 
na cele ăpromocyjneó - r·wnieŮ przez okres np. czterech lat; zapewnienie finansowania 
ănowychó k·ġ w zakresie niezbŋdnym do pokrycia koszt·w z tytuġu zaġoŮenia i prowadzenia 
rachunku bankowego i internetu;  

Okazjņ do szerokiego wyjŢcia z promocjņ Stowarzyszenia - na kaŮdym szczeblu organizacyjnym- 
jest obchodzone w przyszġym roku Ţwiŋto 25-lecia istnienia naszej organizacji. NaleŮy uwzglŋd-
niļ ten fakt takŮe w wymiarze finansowym na kaŮdym poziomie organizacyjnym. 

Opisany wyŮej zestaw oczekiwanych dziaġaŗ nie ma charakteru zamkniŋtego i wskazane 

sņ dalsze propozycje. Szczeg·ġy rozwiņzaŗ winne byļ okreŢlone w odpowiednich regulaminach. 
Opracowaġ  

Tadeusz Grudniewski  
z poparciem ZW SEiRP w Kielcach  
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Z zaciekawieniem oczekiwaġem (-liŢmy) informa-
cji o zamierzeniach programowych na najbliŮsze 
lata ustalonych na VII ZjeŬdzie naszego Stowa-
rzyszenia. Zrozumiaġym jest, Ůe kwestia wyboru 
nowych Wġadz zdominowaļ mogġa caġņ konfe-
rencje, lecz chyba nikt nie przypuszczaġ, Ůe ta 
nasza polska uszczypliwoŢļ, ta ġyŮka dziegciu, 
musi zaistnieļ, aby od wewnņtrz skņdinņd Sto-
warzyszenie o duŮej potŋdze przedstawiļ w deli-
katnie m·wiņc, niepowaŮnym Ţwietle. Z mojego 
rozeznania wynika, Ůe w gronie delegat·w co 
drugi ma wyksztaġcenie prawnicze. I w takim 
skupisku juryst·w dochodzi doé no wġaŢnie; 
niedopatrzenia, niezrozumiaġoŢci (to byġby naj-
bardziej ġagodna definicja), czy teŮ zamierzona 
sytuacja ( a byġo by to bardzo niesmaczne) , Ůe 

wybory nowego Prezesa Stowarzyszenia przebie-
gġy z naruszeniem Statutu. O niedopatrzeniu 
mowy raczej nie ma, bowiem juŮ na przedzjaz-
dowym spotkaniu w Bydgoszczy temat ten na-
gġoŢniony byġ przez kolegŋ Leszka Orkisza. Byġ 
czas, aby zaciņgnņļ opinii prawnej (moŮe z ze-
wnņtrz znaleŬli by siŋ lepsi a gġownie obiektywni 
znawcy praw statutowych). PewnoŢļ siebie za-
decydowaġa, Ůe kol. Z. Czarnecki nadal podtrzy-
maġ swojņ kandydaturŋ. Ta pewnoŢļ siebie jest 
o tyle wiarygodna, Ůe juŮ na etapie kampanii 
przedzjazdowej Pan Prezes skrytykowaġ fakt nie 
zaproszenia na Zjazd przez niego wskazanych 
dw·ch czġonk·wé z kt·rymi zamierzaġ wsp·ġ-
pracowaļ po wyborze na Prezesa.* 

JakoŢ zabrakġo mi tu demokracji, a wy-
stņpiġa wersja deja vu: Gġosowali jak chcieli, a 
wybrali kogo trzeba.  Aby byġo, no c·Ů muszŋ to 
tak powiedzieļ, Ţmieszniej, to aby ăukrŋciļó pra-
wa do kandydowania w ewentualnych powt·rzo-
nych wyborach kol. H. Borowiŗskiemu na sta-
nowisko Prezesa nadano mu tytuġ Honorowego 
Prezesa SEiRP.  W moim odczuciu i r·wnieŮ mo-
ich Koleg·w z naszego Zarzņdu jest to o tyle nie 
sympatyczna sytuacja, Ůe to czego najbardziej 
obawialiŢmy siŋ to rozbicie naszego Stowarzy-
szenia. Od dawna rzucano nam pod nogi r·Ůnej 
maŢci kġody, jak sġusznie zauwaŮyġ w swoim 
expose nowo wybrany Prezes (Strona Interneto-
wa ZG SEiRP),  w takich sytuacjach potrafimy 
siŋ obroniļ. Sama walka nas scala, jednoczy, 
ale dla czego sami, od wewnņtrz doprowadzamy 
do tego typu zgrzyt·w. Tworzenie tego typu 
przyczynk·w, w Ţwietle kt·rych, caġe stowarzy-
szenie odbierane moŮe byļ jako Ţrodowisko lu-
dzi dņŮņcych do zdobycia przysġowiowego stoġ-
ka, nie baczņc na literŋ prawa. Prawa (Statutu), 
kt·re sami uchwaliliŢmy. Tak nie moŮna. Przy-

kġad idzie z g·ry. Nam na najniŮszym szczeblu 
struktur Stowarzyszenia tak na prawdŋ jest 
najistotniejsze to, aby osoba nas reprezentujņca 
szanowaġa prawo. Przestrzegaġa je na co dzieŗ. 
Zaistniaġy stan rzeczy juŮ na wstŋpie takņ osobŋ 
stawia w Ţwietle  delikatnie m·wiņc nie sympa-

tycznym. Szanujŋ kol. Z. Czarneckiego, z wielo-
ma jego poglņdami zgadzam siŋ. Podpisujŋ siŋ 
pod jego expose dwoma rŋkoma, lecz tŋ Ůabŋ 
naleŮy skonsumowaļ juŮ na wstŋpie, w spos·b 
jak najmniej szkodliwy dla Stowarzyszenia. Byļ 
moŮe zmiana statutu w kwestii dopuszczenia do 
peġnienia ponownie funkcji Prezesa przez utytu-
ġowanego Prezesa Honorowego  rozwiņzaġa by 
ten gordyjski wŋzeġ, lecz pozostawienie go jako 
nie byġy ăzaowocujeó wkroczeniem naszego Sto-
warzyszenia na sņdowe sale rozpraw. Nie ma co 
ukrywaļ, Ůe sņ r·Ůne Ţrodowiska, aby tego typu 
sytuacje w odpowiedni spos·b nagġoŢniļ w celu 
ădoġoŮeniaó nam. Czy warta jest sk·rka za wy-
prawkŋ ??!!. 

W nikliwie przeczytaġem Uchwaġŋ Programo-wņ. Z zadowoleniem odebraġem fakt, Ůe 
znalazġy w niej miejsce tematy, kt·re wielokrot-

nie powtarzaġem i nagġaŢniaġem. Zwġaszcza 
kwestia dokumentowania przeszġoŢci. Nato-
miast tak nie do koŗca jestem przekonany w 
kwestii tezy zawartej w punkcie 13**.  Mam na-
dziejŋ, Ůe unowoczeŢnienie i uatrakcyjnienie 
Stowarzyszenia zwiņzane jest z naszņ symbolikņ 
(znaczki organizacyjne, a nawet umundurowa-
nie galowe na Ţwiŋta paŗstwowe), a zwġaszcza 
wdroŮenie do obsġugi k·ġ terenowych kompute-
r·w. Wykorzystywanie ich nie tylko do cel·w 
pomocnych w trakcie spotkaŗ ze spoġeczeŗ-
stwem, lecz co jest bardzo istotne jako pomoc w 
dokumentowaniu przeszġoŢci (reprodukcja 
zdjŋļ, dokument·w), nagrania w zakresie audio 
i video wspomnieŗ z przeszġoŢci i dokumento-
wanie obecnych poczynaŗ emeryt·w i renci-
st·w. Wspomniane wyŮej spotkania winne mieļ 
na celu nie tylko charakter historyczne, lecz 
jako narzŋdzie wsp·lnej pracy z Policjņ w zakre-
sie dziaġaŗ prewencyjnych w podnoszeniu np. 
wiedzy o prawie o ruchu drogowym w Ţrodowi-
sku nawet przedszkolnym. Takie tematy jak 
wykġady na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w 
kwestii zabezpieczeŗ przeciw - kradzieŮowych, 
ostrzegajņcych starszych ludzi o naciņgaczach 
typu chory wnuczek itp. jak uwaŮam to jest ta 
forma uatrakcyjnienia Stowarzyszenia.  

Z abrakġo mi natomiast pogġŋbienia wsp·ġpra-cy na szczeblu powiat·w Policja i Emeryci. 
Przykġadowo w Powiatowych Komendach Policji 
jako tzw. bramkarzy zatrudniona jest na biurze 
przepustek na peġnym etacie jednņ osobŋ (w 
peġnym wymiarze).  Jej miejsce z pewnoŢciņ mo-
gli by zastņpiļ emeryci lub renciŢci. Za ich za-
trudnienie pġacono by jedynie skġadkŋ zdrowot-
nņ (oszczŋdnoŢļ dla Komendy). Tego typu pod-
powiedzi, tego typu sugestii zabrakġo mi w 
pġaszczyŬnie wsp·ġpracy najniŮej usytuowanej 
pomiŋdzy Policjņ a Emerytami. Jednak jak sņ-
dzŋ tematy te bŋdņ mogġy byļ rozszerzone i po-
gġŋbione na najbliŮszym posiedzeniu Zarzņdu 
Wojew·dzkiego. 

Tego pod dywan nie uda siŋ zamieŢļ ?! 



 

 

K oŗczņc dzisiejsze spotkanie z szanownym czytelnikami, po trosze pragnŋ siŋ usprawie-
dliwiļ. Co jest powodem, Ůe tak do koŗca nie 
znajņc szczeg·ġ·w przebiegu VII Zjazdu naszego 
Stowarzyszenia, krytykujŋ, moralizujŋ, a w su-
mie wykazujŋ pewne niesmaczne akcenty. Ja 
osobiŢcie uwaŮam, Ůe kaŮde spoġeczeŗstwo ma 
poczucie sprawiedliwoŢci. Nasze Ţrodowisko, 
kt·re swoje mġode lata poŢwiŋciġo dla Kraju w 
tamtym okresie swojego Ůycia kierowaġo siŋ po-
szanowaniem prawa. Przestrzeganiem  sprawie-
dliwoŢci. Ta sprawiedliwoŢļ wynikaġa z faktu 
traktowania wszystkich ludzi jednakowņ miarkņ. 
Prawo byġo, przynajmniej w naszym wykonaniu, 
dla wszystkich r·wne. To wġaŢnie nasze Ţrodowi-
sko odbieraġem w swoim mġodzieŗczym odczuciu 
jako por·wnanie do grupy trzech muszkieter·w 
ăjeden za wszystkich wszyscy za jednegoó. Wy-
starczyġo, ze jeden z nas podpadġ , coŢ tam na-

broiġ, to w takim maġomiasteczkowym Ţrodowi-
sku m·wiono wprost, Ůe to gliniarze, a nie jeden 
personalnie coŢ tam zawiniġ. Jak zatrzymaġem 
ġobuza to teŮ m·wiono: gliny zġapaġy zb·ja. Takie 
odczucia w moim obecnym Ůyciu pozostaġy nie-
zmienne. Ja nadal utoŮsamiam siŋ  z moim Ţro-
dowiskiem. Tym razem dotyczy to Emeryt·w i 
Rencist·w, lecz jakiekolwiek zġe sġowo pod adre-
sem jednego z moich Koleg·w lub KoleŮanek 
odbieram jako krytykŋ pod moim adresem. Z 
tego teŮ powodu uwaŮam, Ůe nie wolno, a 
zwġaszcza ze strony naszych najwyŮej usytuowa-
nych reprezentant·w, stwarzaļ tego typu pretek-
st·w. Jest to nie uczciwe w stosunku do innych 
czġonk·w Stowarzyszenia, a tych na doġach 
zwġaszcza. Podobnie, z resztņ jak uwaŮam i 
sġusznie myŢlņ tak moi Koledzy z Koġa. PrzecieŮ, 
jest to takie proste, Ůe jak kt·ryŢ z nas 
ăzabġyŢnieó publicznie, w pozytywnym tego sġowa 
znaczeniu, to m·wi siŋ policyjne emeryci zrobili 
to czy tamto. To stare jak Ţwiat przysġowie: jak 

ciŋ widzņ tak ciŋ piszņ w tym momencie zaowo-
cowaġo moimi refleksjami. Jeszcze raz pragnŋ 
podkreŢliļ, Ůe nie moŮna tej sprawy odġoŮyļ , aŮ 
czas sam za nas jņ rozwikġa. W tym temacie sņ 
potrzebne konkretne dziaġania, dziaġania, kt·re 
moŮna zaġatwiļ we wġasnym zakresie z pozytyw-
nym skutkiem dla caġego Stowarzyszenia.  
 

*) Na wniosek kandydata do funkcji  prezesa ZG Zdzi-

sġawa Czarneckiego przyjņġ w gġosowaniu, iŮ Joanna 
Szczepaŗska i Zdzisġaw Bartula znajdņ siŋ na liŢcie 
zaproszonych na zjazd goŢci. 

**)pkt. 13 Wypracowania Koncepcji unowoczeŢnienia i 

uatrakcyjnienia Stowarzyszenia .  
Pozdrawiam:  

Bohdan Makowski s. Wġadysġawa. 
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W  ostatniņ Ţrodŋ paŬdziernika, tuŮ przed Zaduszkami, przed dniem w kt·rym pamiŋļ o zmar-ġych powraca ze wzmoŮonņ siġņ i dajemy jej wyraz czczņc w spos·b swoisty dla r·Ůnych Ţro-
dowisk i spoġecznoŢci, Policja garnizonu olsztyŗskiego odsġoniġa, w spos·b nadzwyczaj uroczysty 
tablicŋ upamiŋtniajņcņ polegġych koleg·w, wsp·ġpracownik·w, funkcjonariuszy, policjant·w i mili-
cjant·w, tych kt·rzy zginŋli w sġuŮbie i w zwiņzku z jej wymogami. W granicie wyryto po wsze czasy 
i dla wszystkich upamiŋtnienie wszystkich tych, kt·rzy wypeġniajņc rotŋ Ţlubowania policjanta nie 
zawahali siŋ oddaļ Ůycia w imiŋ sġuŮby do kt·rej zostali powoġani. 
W uroczystoŢci udziaġ wziŋġy rodziny polegġych policjant·w, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, 
reprezentanci pozostaġych wġadz miasta i wojew·dztwa, szefowie sġuŮb mundurowych regionu i 
abp. senior Edmund Piszcz w asyŢcie kompanii honorowej i pracownik·w policji z Komendantem 
Wojew·dzkim Policji w Olsztynie nadinspektorem J·zefem Gdaŗskim. 
Tablica pamiņtkowa zostaġa ufundowana przez: Komendŋ Wojew·dzkņ Policji w Olsztynie, Zwiņzek 
Zawodowy Policjant·w Regionu Olsztyn i Zarzņd Wojew·dzki SEiRP w Olsztynie. 
Wagŋ i znaczenie uroczystoŢci oddaġ w swoim przem·wieniu kol. Wojciech Kozġowskim, kt·rego 
treŢļ wysġuchali zebrani w skupieniu i z uwagņ. (tekst przem·wienia publikujemy na nastŋpnej 
stronie, film z przebiegu uroczystoŢci i wiŋcej zdjŋļ moŮna znaleŬļ kopiujņc i wklejajņc poniŮszy link 
do przeglņdarki: http://www.olsztyn24.com/news/24370 -ku -pamieci -tych -co-zgineli -na -sluzbie.html, i  
https://plus.google.com/photos/105799275046063801430/albums/6076331151849429617 
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Czcijmy pamiŋļ o polegġych! 

Delegacja SEiRP, Kol. Zdzisġaw Czarnecki, Henryk Borowiŗski i Lucjan Koġodziejczyk, 
skġada hoġd polegġym policjantom. U g·ry Kompania Honorowa. KWP w Olsztynie. 



 

 

W  imieniu Zarzņdu Wojew·dzkiego SEiRP w Olsztynie, oraz caġego Ţrodowiska 
byġych funkcjonariuszy sġuŮb policyjnych woje-
w·dztwa warmiŗsko ð mazurskiego skġadam 
hoġd policjantom, kt·rzy zginŋli na sġuŮbie w 
r·Ůnych okolicznoŢciach od czasu odrodzenia II 
Rzeczypospolitej do wsp·ġczesnoŢci. 
Skġadam teŮ wyrazy uznania inicjatorom po-

mysġu utworzenia w Olsztynie tej piŋknej karty 
pamiŋci o poprzednikach tych, kt·rzy dzisiaj 
peġniņ sġuŮbŋ w Policji. 

W minionym 95 -leciu zmieniaġy siŋ warunki 
peġnienia sġuŮby, nazwy formacji, umundurowa-
nie, jednak gġ·wne zadania pozostawaġy nie-
zmienne: troska o ġad i porzņdek publiczny, o 
bezpieczny byt obywateli, a takŮe ð w r·Ůnym 
zakresie ð ochrona interes·w paŗstwa, a po ro-
ku 1926, i 1944 takŮe ustroju. 
Pamiŋļ o polegġych funkcjonariuszach pol-

skich sġuŮb policyjnych na przestrzeni 95 lat ich 
historii nie powinna byļ r·Ůnicowana z powod·w 
politycznych i nie powinna dzieliļ teŮ kolejnych 
pokoleŗ chociaŮ sġuŮby te byġy poddawane poli-
tycznym oddziaġywaniom i przeksztaġceniom z 
powod·w politycznych takŮe, szczeg·lnie w la-
tach 1918 ð 1923, po roku 1926 i 1944, a takŮe 
po roku 1989.  
ChociaŮ wŢr·d Ůyjņcych zauwaŮalne jest roz-

warstwienie stosunku peġniņcych sġuŮbŋ wsp·ġ-
czeŢnie do dziaġalnoŢci ich poprzednik·w, to w 
stosunku do tych kt·rzy zginŋli, ofiary ich Ůycia 
nie powinny byļ r·Ůnicowane. Ci kt·rzy zginŋli, 
robili swoje to co wynikaġo, z zakreŢlonych po-
winnoŢci i poczucia obowiņzku. 
Dzisiaj, w tym dniu uroczystym odsġoniŋcia 

tablicy pamiņtkowej 
Przywoġujŋ pamiŋļ. - o ponad 2,5 tysiņcach 

polskich policjant·w, kt·rzy zginŋli we wrzeŢniu 

1939 r., gġ·wnie w obronie Warszawy i zabitych, 
przez agresor·w z zachodu i ze wschodu, na li-
niach frontu. I tych kt·rzy broniņc Polski zginŋli 
po przywdzianiu mundur·w wojskowych. 
Przywoġujŋ pamiŋļ ð o 6 tysiņcach polskich 

policjant·w zamordowanych w Ostaszkowie, 
Miednoje i Twerze.  
Przywoġujŋ pamiŋļ ð o policjantach, kt·rzy 

zginŋli na sġuŮbie w r·Ůnych okolicznoŢciach w 
XX-leciu miŋdzywojennym 
W granicach obecnego wojew·dztwa warmiŗ-

sko ð mazurskiego historia polskich sġuŮb poli-
cyjnych rozpoczŋġa siŋ wiosnņ 1945 roku, kiedy 
grupy polskich milicjant·w przybyġy z pierwszy-
mi osadnikami i przedstawicielami polskiej ad-
ministracji.  
To ci mġodzi ludzie, najczŋŢciej w Ůoġnierskich 

mundurach i milicyjnņ opaskņ na ramieniu, 
chronili ludnoŢļ osadniczņ i autochtonicznņ 
przed uzbrojonymi grupami rabunkowymi, przed 
niedobitkami armii pokonanej i przed 
ăsamowolkņó Ůoġnierzy armii zwyciŋskiej. Oni teŮ 
chronili w pierwszych powojennych latach pol-
skņ administracjŋ tych ziem. 
I ginŋli w walce na sġuŮbie i w zwiņzku ze 

sġuŮbņ. 
Przywoġujŋ wiŋc takŮe pamiŋļ o 84 milicjan-

tach polegġych na sġuŮbie w pierwszych powo-
jennych latach w wojew·dztwie, dawniej olsztyŗ-
skim, obecnie warmiŗsko ð mazurskim, pocho-
wanych miŋdzy innymi w zbiorowej mogile na 
cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie i 
wielu mogiġach na terenie wojew·dztwa. 
Ci, kt·rzy zginŋli, nie ponoszņ odpowiedzial-

noŢci za to, Ůe ktoŢ zakwalifikowaġ ofiarŋ ich Ůy-
cia do tzw. ăwalki o utrwalenie wġadzy ludowejó, 
bo to jest jeden z przykġad·w politycznej inge-
rencji w ocenŋ dziaġalnoŢci sġuŮb policyjnych i 
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CzeŢļ ich pamiŋci! 



 

 

przyczynkiem do oceny wsp·ġczesnych. W rze-
czywistoŢci oni ginŋli wypeġniajņc ustawowe i 
sġuŮbowe powinnoŢci. 
Jako przykġady Ţmierci na sġuŮbie z tamtych 

lat od kul szabrownik·w i innych pospolitych 
przestŋpc·w przypominam polegġych: 

- chor. Kazimierza Jarzŋbowskiego ð z Olszty-
na  

- Wġadysġawa Maciejczaka z Olsztyna 
- Stanisġawa CzyŮewskiego z Mrņgowa 
- Wġadysġawa Miziŗskiego z Olsztyna 
- J·zefa Medyŗskiego z Posterunku w Wiartlu 
- Jana Sawickiego z Biskupca  
- J·zefa Iwaŗskiego z Lidzbarka Warm. 
- Jana Kr·la z Barczewa 
- Zdzisġawa Przewodowskiego z GierġoŮy 
Uczestnikiem i Ţwiadkiem tamtych wydarzeŗ 

byġ, obecny na dzisiejszej uroczystoŢci, ppġk w 
st. spocz. Pan Karol Kuflowski.  
Mogiġy z tamtych lat sņ w r·Ůnym stanie, tŋ 

na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie, 
odnowiono staraniem ZW SEiRP w Olsztynie. 
WiŋkszoŢļ innych mogiġ otaczana jest troskņ 
terenowych K·ġ Stowarzyszenia. Inicjatywy tych 
K·ġ w czŋŢci spotykajņ siŋ z ŮyczliwoŢciņ lokal-
nych wġadz administracyjnych; w czŋŢci stosu-

nek tych wġadz jest odmienny. 
SpoŢr·d wielu przypadk·w Ţmierci milicjan-

t·w na sġuŮbie w latach nastŋpnych, przytaczam 
najbardziej wyraziste przykġady: 

- W 1968 r. polegġ st. sierŮ Edward Baranow-
ski, komendant Posterunku MO w Lubominie, 
zastrzelony przez uzbrojonego bandytŋ. 

- W 1969 r. st. sierŮ. Stanisġaw Nawrocki, 
kierownik Milicyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, 
zostaġ zabity przez zatrzymanych w Izbie mġodo-
cianych przestŋpc·w. 

- W 1979 r. st. sierŮ. szt. Tadeusz Koġecki, z 

Komisariatu MO  w Lubawie, wracajņc po sġuŮ-
bie do domu usiġowaġ zapobiec napadowi na sta-
cjŋ benzynowņ. Zostaġ zamordowany przez 
sprawc·w napadu. 
Z gġŋbokim szacunkiem chylŋ gġowŋ przed 

przedstawicielami rodzin policjant·w, kt·rzy 
zginŋli w ostatnim 25-leciu wypeġniajņc  obo-
wiņzki sġuŮbowe. 
Wspominam chwalebnņ Ţmierļ mġ. asp. Mar-

ka Cekaġy, zastrzelonego 17 sierpnia 2002 r. w 
Mikoġajkach w czasie poŢcigu za uzbrojonymi 
zab·jcami, oraz (w kolejnoŢci alfabetycznej): 

- szer. Mirosġawa Droma 
- asp. Stanisġawa Poġoniewicza 
- sierŮ. szt. Remigiusza Opalacha 
- st. sierŮ. Dariusza Dņbrowskiego 
- post. Jacka Grochulskiego  
- asp. szt. Jarosġawa Amrozego 
- asp. szt. Bogdana Nowaka  
- post. Annŋ Kierzkowskņ 
- asp. Macieje BoŮka 
- st. sierŮ. Rafaġa Rosiaka 
- nadkom. Ireneusza Wierzbickiego  
- podkom. Jarosġawa Anusza 
W imieniu Ţrodowiska emeryt·w i rencist·w 

policyjnych kierujŋ do rodzin policjant·w, kt·rzy 

ponieŢli Ţmierļ na sġuŮbie, wyrazy gġŋbokiego 
szacunku i wsp·ġczucia. 
Niech pamiŋļ o wszystkich, kt·rzy polegli i 

zginŋli na sġuŮbie w 95 rocznicŋ polskich sġuŮb 
policyjnych trwa wŢr·d wsp·ġczesnych i potom-
nych.  

CzeŢļ ich pamiŋci! 

pġk. w  stanie spoczynku 

Wojciech Kozġowski SEiRP Olsztyn 
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Na foto od lewej: Lucjan Koġodziejczyk, Zdzislaw Czarnecki, Zdzisġaw Bartula, Karol 
Kuflowski, nadinsp. J·zef Gdaŗski, Janusz Borowiŗski, Henryk Borowiŗski. 



 

 

Mundurowi nadal bŋdņ mogli ġņczyļ emerytu-
rŋ z rentņ. Z dokument·w rzņdowych zniknņġ 
zapis, kt·ry tego zakazywaġ. 

LESZEK KOSTRZEWSKI,  
PIOTR MIŅCZYŖSKI 

Projekt zaġoŮeŗ do ustawy nazywa siŋ w spos·b 
dġugi i skomplikowany: ăO funkcjonowaniu ko-
misji lekarskich podlegġych ministrowi wġaŢciwe-
mu do spraw wewnŋtrznych oraz o zmianie nie-
kt·rych innych ustawó. Jego cel jest za to pro-
sty.  
DziŢ mundurowi majņ przywileje, o kt·rych cy-
wile mogņ tylko pomarzyļ. MSW chciaġo, aby 
podlegali takim zasadom jak zwykġy Kowalski 
ubezpieczony w ZUS.  
ăProponowana regulacja ma za zadanie zbliŮenie 
warunk·w nabywania prawa do renty inwalidz-
kiej przez funkcjonariuszy niezdolnych do dal-
szej sġuŮby, do warunk·w i zasad nabywania 
prawa do renty przez osoby objŋte powszechnym 
ubezpieczeniem rentowymó - pisaġ resort. 
Obecnie emeryt mundurowy moŮe jednoczeŢnie 
z emeryturņ pobieraļ czŋŢļ renty. Specjalna ren-

ta (trzecia grupa) moŮe zwiŋkszyļ emeryturŋ na-
wet o 15 proc., jeŢli inwalidztwo powstaġo w 
zwiņzku ze sġuŮbņ. Takie Ţwiadczenie moŮna 
dostaļ nawet za niewielki uszczerbek na zdro-
wiu. Nic dziwnego, Ůe mundurowi masowo ko-
rzystaj ņ z tej moŮliwoŢci. Ze 141 tys. munduro-
wych emeryt·w aŮ 58 tys. jest jednoczeŢnie 
uprawnionych do otrzymywania renty.  
Projekt zaġoŮeŗ do ustawy przewidywaġ likwida-
cjŋ trzeciej grupy i zakaz ġņczenia emerytury z 
rentņ. Rentŋ trzeciej grupy mieli zachowaļ tylko 
ci, kt·rym juŮ wczeŢniej jņ przyznano. Nowi 
emeryci nie mieli otrzymaļ takiego prawa. Takiej 
zmianie od poczņtku sprzeciwiali siŋ zwiņzkowcy 
mundurowi Manifestowali wysyġali pisma prote-
stacyjne.  
To poskutkowaġo. W wysġanym do Sejmu projek-
cie ustawy zakazu ġņczenia emerytury z rentņ 
juŮ nie ma. Sejm przegġosowaġ projekt 10 paŬ-
dziernika. Teraz projekt jest w Senacie.  
Dlaczego zakaz ġņczenia Ţwiadczeŗ zniknņġ? - 
Zdecydowano w resorcie, aby nie ġņczyļ zbyt 
wielu kwestii w jednej ustawie. Ostatecznie wiŋc 
jeden projekt ustawy [ten, kt·ry trafiġ do Sejmu] 
bŋdzie dotyczyġ tylko regulacji zwiņzanych z 
funkcjonowaniem komisji lekarskich. A wszelkie 
zmiany w rentach, w tym kwestia ġņczenia ich z 
emeryturņ, majņ siŋ znaleŬļ w drugim projekcie 
ustawy - m·wi nam wysoki urzŋdnik MSW. 
-  Kiedy bŋdzie ten drugi projekt? 
-  Nie wiadomo - stwierdza.  
Ġukasz Wacġawik, specjalista od ubezpieczeŗ 
spoġecznych z krakowskiej AGH, nie ma wņtpli-
woŢci, Ůe rzņd nie zajmie siŋ juŮ problemem ġņ-
czenia emerytur i rent. - Kalendarz wyborczy 
jest bezwzglŋdny i przez nastŋpny rok nie naleŮy 
siŋ liczyļ z inicjatywami ograniczajņcymi wydat-

ki na przywileje - podejrzewa.  
Z kolei Wiktor Wojciechowski, gġ·wny ekonomi-
sta Plus Banku, uwaŮa, Ůe brak zmian w syste-
mie rentowym mundurowych jest zwyczajnie 
niesprawiedliwy. - Osoby ubezpieczone w ZUS 
nie doŢļ, Ůe nie mogņ ġņczyļ emerytury z rentņ, 
to jeszcze emeryturŋ majņ wyliczanņ z tego, co 
sobie uzbierajņ ze skġadek. Paŗstwo nic im nie 
dopġaci. Dlatego emerytury z powszechnego sys-
temu bŋdņ wynosiļ zaledwie 30-40 proc. ostat-
niej pensji. A jak jest u mundurowych? Dostajņ 
rentŋ z emeryturņ, nie pġacņ skġadek, a ich mak-
symalna emerytura moŮe wynieŢļ nawet 75 
proc. pensji. To jest nier·wne traktowanie oby-
wateli - m·wi Woj Ciechowski. 
Tomasz Krzemieŗski, wiceprzewodniczņcy Zarzņ-
du Gġ·wnego NSZZ Policjant·w, ma inne zdanie: 
- Nie moŮna odbieraļ nam kolejnych uprawnieŗ, 
w sytuacji gdy nie mamy pġacone za nadgodziny 
czy za pracŋ w niedziele i Ţwiŋta. Ġņczenie eme-
rytury z czŋŢciņ renty wynika ze specyfiki pracy 
sġuŮb mundurowych - m·wi. - Jak dotņd nikt 
nie przedstawiġ nam badaŗ, jak obciņŮenie sġuŮ-

bņ wpġywa na zdrowie funkcjonariuszy. A to jest 
podstawa dalszej dyskusji - dodaje J·zef Party-
ka, wiceprzewodniczņcy ZG NSZZ Policjant·w. 
Krzemiŗski i Partyka szczerze przyznajņ 
ăWyborczejó Ůe kierownictwo MSW zapewniġo 
ich, Ůe do koŗca kadencji obecnego rzņdu temat 
rent nie bŋdzie poruszany. 

Kontrola zwolnieŗ 
A co znalazġo siŋ w przegġosowanymi przez Sejm 
projekcie? Obecnie mamy trzy instancje orzeka-
jņce np. o inwalidztwie. 
Po zmianach bŋdņ dwie: rejonowe komisje lekar-
skie i centralna komisja lekarska, kt·ra bŋdzie 
rozpatrywaġa odwoġania. 
Rejonowe komisje bŋdņ za to decydowaļ m.in. o 
ăzdolnoŢci fizycznej i psychicznej kandydat·w 
oraz funkcjonariuszy do sġuŮbyó. Zajmņ siŋ r·w-
nieŮ ustalaniem grupy inwalidzkiej munduro-
wych i kontrolņ zwolnieŗ lekarskich. 
Cudowne uzdrowienia  
Zmiany w komisjach lekarskich majņ wejŢļ wŮy-
cie w2015 r. W czerwcu 2014 r. zmieniġy siŋ za-
sady zwolnieŗ lekarskich policjant·w, Ůoġnierzy, 
straŮak·w, funkcjonariuszy StraŮy Granicznej, 
SġuŮby Wiŋziennej, BOR, CBA i ABW. To w su-
mie okoġo 240 tys. os·b. 
Dotychczas mundurowi otrzymywali 100 proc. 
pensji na zwolnieniu. Teraz dostajņ jak cywile 80 
proc. Nowe prawo od razu spowodowaġo masowe 
uzdrowienia. Od czerwca do sierpnia 2014 r. 
liczba zwolnieŗ lekarskich spadla o 30 proc. w 
por·wnaniu z tym samym okresem rok wcze-
Ţniej 

ūr·dġo:  
Gazeta Wyborcza,  

sobota, 25 paŬdziernika 2014 
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Z bliŮajņcy siŋ listopadowy Dzieŗ Zmarġych , to okazja nie tylko do refleksji i zadumy nad 
mogiġami zmarġych, ale takŮe do siŋgania pamiŋ-
ciņ o naszych wsp·ġtowarzyszach pracy i sġuŮby, 
kt·rzy oddali swe Ůycie w walce o nowy ksztaġt 
Polski Ludowej na Warmii i Mazurach. Szanujņc 
wspomnienia, przybliŮamy obraz z przeszġoŢci 
wczytany w naszņ pamiŋļ. Patrzņc w przeszġoŢļ , 
warto wspomnieļ i o tym, Ůe nam emerytom i 
rencistom sġuŮb mundurowych, przypadġo Ůyļ i 
zdobywaļ wiedzŋ w odmiennych uwarunkowa-
niach ustrojowych, obcych obecnemu pokoleniu. 

Nasza praca zawodowa przypadġa w wiŋkszoŢci 
na okres PRL -u, zwanym przez wyrachowanych 
socjalistycznym, a przez obġudnik·w komuni-
stycznym. Znamy doskonale trudy i niedogodno-
Ţci tego okresu. Na naszych oczach, kaŮdego 
roku, odchodzi pokolenie ludzi urodzonych i 
wychowanych w PRL:u, kt·rych dorobek i osiņ-
gniŋcia sņ pomniejszane, bņdŬ wrŋcz niezauwa-
Ůalne przez obecnņ rzeczywistoŢļ. Nadszedġ za to 
czas hoġubienia Ůoġnierzy niepodlegġoŢciowego 
podziemia antykomunistycznego, zwanych ă ŭoġ-
nierzami Wyklŋtymi", z kt·rych wielu , staġo siŋ 
dziŢ postaciami historycznymi, jak np. 
"Ġupaszka", kt·remu dla upamiŋtnienia jego 
osiņgniŋļ, wystawiono tablicŋ z ryngrafem w jed-
nym z ostr·dzkich koŢcioġ·w. Natomiast, dla 
ludzi zwanych przez przeciwnik·w 
ăutrwalaczami" wszelkie formy upamiŋtnienia sņ 
przyjmowane z dezaprobatņ. Nie docenia siŋ roz-
miar·w ich walki o zapewnienie ġadu i porzņdku 
dla mieszkaŗc·w zagroŮonych miast i wsi, ich 
walki z bandytyzmem i powszechnym szabrow-
nictwem. Funkcjonariusze, kt·rzy w tamtych 
latach 1944 -1950 walczyli i ginŋli, oddali swe 
Ůycie za takņ Polskŋ, jaka wtedy istniaġa, a dzie-
lenie ludzi na lepszych i gorszych jest dziŢ wiel-

kim naduŮyciem i nieporozumieniem. Obowiņz-
kiem nas Ůyjņcych jest pamiŋļ o ofiarach tam-
tych lat i czciļ miejsca ich tragedii, i poch·wku. 
Majņc to na uwadze, na terenie miasta i powiatu 
olsztyŗskiego powstaġo do roku 1980 szeŢļ 
miejsc upamiŋtniajņcych walkŋ funkcjonariuszy 
MO i SB.  
Najokazalszym wydarzeniem byġo odsġoniŋcie, w 
dniu 29 paŬdziernika 1977 r. na Cmentarzu Ko-
munalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej, 
pomnika poŢwiŋconego pamiŋci funkcjonariuszy 
MO i SB polegġych w latach 1945 - 1949 w walce 

o utrwalenie wġadzy ludowej na terenie stolicy 
Warmii. W uroczystoŢci udziaġ wziŋli; 
minister Spraw Wewnŋtrznych, gen. dywizji Sta-
nisġaw Kowalczyk, I Sekretarz KW PZPR w Olsz-
tynie Leon Kġonica/ p·Ŭniejszy minister rolnic-
twa/, wojewoda olsztyŗski Sergiusz Rubczewski, 
komendant wojew·dzki MO pġk. Mieczysġaw Beġ-
cik, przedstawiciele stronnictw politycznych, 
organizacji spoġecznych, instytucji, zakġad·w 
pracy, szk·ġ, delegacje poszczeg·lnych komend 
powiatowych MO i ORMO oraz liczne przybyġe 
spoġeczeŗstwo miasta Olsztyna. OkolicznoŢciowe 
przem·wienie wygġosiġ I Sekretarz KW PZPR w 
Olsztynie Leon Kġonica, kt·ry miŋdzy innymi 
stwierdziġ, Ůe w kilku tysiņcach starļ i potyczek 
z wrogami Polski Ludowej polegġo ma ziemi olsz-
tyŗskiej 175 funkcjonariuszy. Ich pamiŋļ uczciġo 
spoġeczeŗstwo woj. olsztyŗskiego pomnikami, 
obeliskami, tablicami pamiņtkowymi. Dow·d 
pamiŋci o swoich polegġych towarzyszach dali 
olsztyŗscy funkcjonariusze MO i SB, z kt·rych 
skġadek zbudowano ten oto pomnik. Po przem·-
wieniu I Sekretarza KW PZPR odsġoniŋcia po-
mnika dokonaġ minister Spraw Wewnŋtrznych, 
gen. dyw. Stanisġaw Kowalczyk, a kompanie ho-
norowe MO i LWP oddaġy salwy z karabin·w 
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broni rŋcznej. Nastŋpnie pod pomnikiem zġoŮono 
liczne wieŗce i wiņzanki z biaġo-czerwonych 
kwiat·w, zapalono znicze. 
Tego samego dnia w godzinach popoġudniowych 
minister Stanisġaw Kowalczyk spotkaġ siŋ z przo-
dujņcymi funkcjonariuszami Warmii i Mazur, i 
udekorowaġ 90 najbardziej zasġuŮonych odzna-
czeniami paŗstwowymi, resortowymi i regional-
nymi.  
Na dw·ch marmurowych pġytach pomnika, po 
jego lewej i prawej stronie, uwidoczniono na-
zwiska 31 polegġych funkcjonariuszy: 
kpr. Bednarczyk Stanisġaw, szer. Biaġowņs Sta-
nisġaw, kpr. Biegalewski Franciszek, st. sierŮ. 
Bielski Kazimierz, kpr. Chojnacki Zdzisġaw, 
sierŮ. Cichocki Franciszek, szer. Felniak Henryk, 
szer. Filka Zygmunt, szer. Haġabis Leon, szer. 
Jankowski Stefan, szer. Kazimierowicz Jan, kpr. 
Komorczyk Jan, szer. Kowalski Kazimierz, st. 
sierŮ. Kr·l Marcin, szer. Ġukasik Kazimierz, 
sierŮ. Medyŗski J·zef, , plut. Mikoġajczyk Jan, 
szer. Mikoġajczyk Stanisġaw, sierŮ. Miraszewski 
Jan, plut. Miziŗski Wġadysġaw, szer. Mrugaġa 
Stanisġaw, szer. Paczkowski Kazimierz, szer. 
Petrusewicz Stefan,  st. sierŮ. Rafalski Wġady-
sġaw, szer. Rybacki Stanisġaw, szer. Skaġbania 

Jan, chor. sierŮ. Soļko Kazimierz, Stŋpniak Ma-
rian, st. sierŮ. Suchcicki Antoni, szer. Tomczak 
Czesġaw, szer. Tuzimek Jan.  

P o przemianach ustrojowych, poczņwszy od roku 1990, ten symboliczny gr·b polegġych w 
sġuŮbie funkcjonariuszy staġ siŋ jakby zapomnia-
ny. Nie spotyka siŋ tu juŮ oficjalnych delegacji 
instytucji i urzŋd·w, nie obchodzi siŋ rocznico-
wych Ţwiņt. Kwiaty, wieŗce, znicze pojawiajņ siŋ 
jedynie pierwszego listopada i to gġ·wnie z ini-
cjatywy dziaġaczy stowarzyszeŗ emeryckich i 
olsztyŗskich weteran·w walk. Pomnik z uwagi 
na brak Ţrodk·w finansowych na jego renowa-
cje, popada w ruinŋ. W burzliwych latach 80 - 
tych byġ wielokrotnie obiektem wandalizmu i 
profanacji, a nanoszone czerwonņ farbņ napisy 
typu "mordercy", "zdrajcy" itp. trzeba byġo zacie-
raļ niemal kaŮdego miesiņca. Podejmowano teŮ 
pr·by jego likwidacji bņdŬ przeniesienia z gġ·w-
nej alei cmentarnej, w inne ustronne miejsce, by 
nie naruszaġ tzw. zasady polityki historycznej III 

RP. Niestety, pozostaġe miejsca pamiŋci hoġubio-
ne przez spoġecznoŢļ, ulegġy caġkowitej likwida-
cji. Dla przypomnienia byġy to; 
a/ marmurowa tablica z 35 -cioma nazwiskami 
polegġych funkcjonariuszy na terenie powiatu 
olsztyŗskiego w walce z faszystowskim podzie-
miem w latach 1944 - 1952 , umieszczona u wej-
Ţcia do budynku obecnej komendy policji przy 
ul. Partyzant·w 23. 
b/izba tradycji i pamiŋci walk funkcjonariuszy 
Warmii i Mazur - mieszczņca siŋ w budynku 
przy ul. Partyzant·w 24. 
c/ tablica pamiņtkowa o treŢci ă W hoġdzie funk-
cjonariuszom MO polegġym w walce o utrwalanie 
wġadzy ludowej na Warmii i Mazurach nadano 
imiŋ tej szkoġy w dniu 07.10.1967 r. imienia 
chor .Kazimierza Jarzŋbowskiego". Szkoġa Pod-
stawowa w Olsztynie przy ul. Jagielloŗska 8. 
d/ szkoġa podstawowa w Stawigudzie - tablica 
pamiņtkowa na budynku szkoġy o treŢci ă W hoġ-
dzie funkcjonariuszom MO i SB polegġym w wal-
ce o utrwalenie wġadzy ludowej na Warmii i Ma-
zurach nadano tej szkole w dniu 07.10.1967 r. 
imiŋ Czesġawa Krawuli - funkcjonariusza SB 
zamordowanego 29.06.1946 r.  
e/ szkoġa podstawowa w Bartoġtach Wielkich, 

gm. Barczewo. Tablica marmurowa na budynku 
szkoġy o treŢci ,, W hoġdzie funkcjonariuszom 
MO i SB polegġym w walce o utrwalanie wġadzy 
ludowe] na Warmii i Mazurach nadano tej szkole 
w dniu XXX rocznicy powoġania organ·w MO i 
SB imiŋ st. sierŮ. MO Marcina Kr·la , zamordo-
wanego w sġuŮbie w dniu 08.04.1948 r. 
Wszystkie wyŮej wymienione miejsca pamiŋci 
wraz z mini izbami tradycji, byġy zawsze Ůywņ 
lekcjņ historii dla mġodego pokolenia, ukazywaġy 
ideaġy, kt·rym poŢwiŋcili swojņ mġodoŢļ wszyscy 
polegli w walce z podziemiem niepodlegġoŢcio-
wym. Te zaŢ nieliczne, kt·re ocalaġy nadal koja-
rzone sņ jako symbole komunizmu, kt·rych 
usuniŋcia z przestrzeni publicznej domagajņ siŋ 
wciņŮ kr·tkowzroczni politycy i asystujņcy im 
pseudo -historycy, niezmiennie dzielņcy spoġe-
czeŗstwo na dobrych i zġych. Dowodzi to jak 
bardzo r·Ůni siŋ ich osņd 45-lecia PRL od doraŬ-
nych potrzeb politycznych rzņdzņcych. 

Ppġk w st. spocz. Alojzy Bġŋdowski 
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Za portalem Olsztyn 24 publikujemy poniŮszņ informacjŋ. 
ăW olsztyŗskim Urzŋdzie Stanu Cywilnego odbyġa siŋ kolejna w tym roku uroczystoŢļ 
Zġotych God·w. Medale Za Dġugoletnie PoŮycie MaġŮeŗskie od Prezydenta RP, a listy 
gratulacyjne i kwiaty od prezydenta Olsztyna odebraġo osiem par maġŮeŗskich, kt·re w 
tym roku obchodzņ jubileusz 50-lecia zwiņzku maġŮeŗskiego.ó WŢr·d jubilat·w byli Jani-
na i Lucjan Koġodziejczykowie, kt·rym asystowali w tej uroczystoŢci Anna Czerniawska 
i Tadeusz Gadzaġañczġonkowie naszego Stowarzyszenia. 



 

 

Redakcja OBI doġņcza siŋ do wszystkich Ůyczeŗ jakie 
ăZġota Paraó otrzymaġa od najwaŮniejszych os·b w Paŗ-
stwie, w Wojew·dztwie, Zarzņdu Gġ·wnego i Wojew·dzkie-
go SEiRP.  
Z caġego serca Ůyczymy Wam, Drodzy Jubilaci zdrowia i 
pogody ducha. Pamiŋtajcie o tym teŮ jak waŮni jesteŢcie 
dla naszego Stowarzyszenia, jak wiele wnieŢliŢcie w jego 
dziaġalnoŢļ i jak duŮo moŮecie jeszcze dla nas wszystkich 
zrobiļ. 
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Na posiedzeniu powakacyjnym w dniu 03 wrzeŢnia 2014r Zarzņdu Koġa SE i R Policyjnych 
przy WSPol. w Szczytnie, podjŋto decyzjŋ o zorganizowaniu spotkania rekreacyjno-
sportowego " Ryby i grzyby ".  
Wyjazdy na spotkania rekreacyjno ð sportowe weszġy na staġe do tradycji Koġa i sņ z niecierpliwo-
Ţciņ oczekiwane przez jego czġonk·w. Tak teŮ byġo w sobotŋ 27 wrzeŢnia br, w kt·rym to dniu zor-
ganizowano imprezŋ ăRyby i grzybyó, na terenie OW Waġpusz. Pogoda dopisaġa ð gorzej byġo z grzy-
bami i rybami czego dowodem mogņ byļ gġosy po zakoŗczeniu spotkania, Ůe ăz grzyb·w to najwiŋ-
cej byġoéó, w liczbie 67 os·b. W zamian tego byġa wesoġa zabawa i taŗce do kt·rej przygrywaġ czġo-
nek koġa kol. Krzysztof Augustyniak, a uczestnicy dobrze siŋ bawili - piosenki biesiadne r·wnieŮ 
byġy Ţpiewane. Do nastŋpnego spotkania na ġonie przyrody.  

W  dniu 2 paŬdziernika w WyŮszej Szkole Policji w Szczytnie odbyġa siŋ uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015, w kt·rej udziaġ wziŋli: Zastŋpca Komendanta Gġ·w-
nego Policji, nadinsp. Wojciech OlbryŢ, przedstawiciele parlamentu RP, resortu MSW, MON i podle-
gġych im sġuŮb, dyrektorzy biur KGP, komendanci wojew·dzcy Policji, grono profesorskie uczelni 
wyŮszych, studenci i kadra naukowa WSPol. 
Bardzo licznie przybyli takŮe reprezentanci 
Ţrodowisk naukowych z kraju i zagranicy, 
administracji samorzņdowej i publicznej oraz 
duchowieŗstwa. Nie mogġo zabraknņļ teŮ za-
proszonych na tņ uroczystoŢļ reprezentant·w 
Koġa Emeryt·w przy WSPol wsp·ġtworzņcych 
historiŋ tej uczelni. W  roku bieŮņcym inau-
guracja zbiega siŋ z uroczystym jubileuszem 
60-lecia funkcjonowania Szkolnictwa Policyj-
nego w Szczytnie (1954 ð 2014).  
Po wrŋczeniu indeks·w studentom rozpoczynajņcym studia, wykġad inauguracyjny ăNowe kierunki 

w badaniach 
kryminologicz-
nych nad Poli-
cjņó wygġosiġ 
prof. Jerzy Sar-
necki z Uniwer-
sytetu Sztok-
holmskiego. Na 
zakoŗczenie 
uroczystoŢci 
wystņpiġ ch·r 
Komendy Woje-
w·dzkiej Policji 
w Biaġymstoku. 
 
Tekst i zdjŋcia 
Zdzisġaw Wnu-

kowicz  
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Koġo Miejskie w Ġodzi Stowarzyszenia Emery-
t·w i Rencist·w Policyjnych zorganizowaġo 
zgodnie z corocznņ tradycjņ Uroczyste Spo-
tkanie Jubilat·w, kt·re odbyġo siŋ w sali Ze-
spoġu Szk·ġ Gastronomicznych w Ġodzi przy 
ul. Sienkiewicza 88.  

Na zaproszenie zarzņdu koġa w spotkaniu 
uczestniczyli:  

¶ Paŗstwo Danuta i Henryk Gaduġa ð jubilaci 

65-tej rocznicy poŮycia maġŮeŗskiego,  

¶ mġ. Insp Piotr Beczkowski - Komendant Miej-
ski  

¶ Policji w Ġodzi,  

¶ Pani Janina Popielarczyk -Walczyŗska ð Ho-
norowy Prezes Koġa Miejskiego,  

¶ Zdzisġaw Peġka - Prezes Zarzņdu Wojew·dz-
kiego SEiRP,  

¶ Pan Adam Antczak - Przewodniczņcy Komisji 

¶ Socjalnej,  

¶ Pani Antonina Brzeziŗska - przedstawicielka 
Sekcji Socjalnej KWP w Ġodzi. 

O wydarzeniu moŮemy przeczytaļ w materiale 
zamieszczonym poniŮej (do kt·rego lektury ser-
decznie zapraszamy), nadesġanym przez kol. 
Macieja Dziedziczaka r·wnieŮ jubilata, kt·ry 
ukoŗczyġ 65 lat.  
Podczas uroczystoŢci mġ. insp. Piotrowi Becz-
kowskiemu wrŋczono pamiņtkowņ tabliczkŋ z 
okazji jego mianowania na stopieŗ mġ. insp. Po-
licji oraz wkġad jaki wnosi w integracjŋ i wspie-
ranie Ţrodowisk policyjnych. 
Korzystajņc z okazji jeszcze raz w imieniu Zarzņ-
du Wojew·dzkiego SEiRP w Ġodzi, skġadamy 
wszystkim jubilatom moc Ůyczeŗ zdrowia, szczŋ-
Ţcia, radoŢci, samych pogodnych dni oraz chary-
zmy, jakiej byliŢmy Ţwiadkami na niniejszym 
spotkaniu. Wszystkiego najlepszego!!!  

"SzeŢļdziesiņt piŋļ lat minŋġo 
ġatwo powiedzieļ" 

Szanowne koleŮanki oraz koledzy emeryci i ren-
ciŢci naszego ġ·dzkiego Stowarzyszenia. 
W dniu 08.10.2014 r. miaġem zaszczyt uczestni-
czyļ w bardzo miġym spotkaniu zorganizowanym 
przez Zarzņd Koġa Miejskiego SEIRP w Ġodzi z 
udziaġem Prezesa Zarzņdu Wojew·dzkiego SEIRP 
w Ġodzi Zdzisġawa Peġki. Spotkanie odbyġo siŋ w 

Sali restauracyjnej Zespoġu 
Szk·ġ Gastronomicznych w 
Ġodzi. Wyb·r miejsca byġ ide-
alny ze wzglŋdu na charakter 
spotkania. A byġo ono bardzo 
uroczyste, bo dotyczyġo usza-
nowania jubilat·w, a mianowi-
cie; 60, 65, 70, 75, 80 i 85 -
latk·w bŋdņcych czġonkami 
naszego stowarzyszenia. Samo 

wejŢcie na salŋ spowodowaġo miġe zaskoczenie 
oraz wprowadzaġo wġaŢciwņ atmosferŋ. Sala ze 
smakiem byġa wystrojona, a stoġy piŋknie nakry-
te. Ciasta, owoce, sġodycze i napoje, aŮ szkoda 
byġo psuļ tŋ przepiŋknņ harmoniŋ bŋdņcņ wyni-
kiem duŮego wysiġku i kunsztu uczni·w oraz 
pracownik·w Zespoġu Szk·ġ Gastronomicznych. 
A nasi jubilaci? Miġo popatrzeļ, panie 
w kreacjach, panowie w garniturach, muchy, 
krawaty, okrycia. Wzruszajņce byġy spotkania i 
rozpoznawanie siŋ po latach. Ja, osobiŢcie usia-
dġem obok kolegi Grzegorza, z kt·rym pracowa-
ġem ponad 20 lat temu na dzielnicy Baġuty, a 
zrobiġo siŋ jeszcze ciekawiej, kiedy zm·wiġem siŋ 

z innym kolegņ, z kt·rym jak siŋ okazaġo, praco-
waġem razem w latach 70-tych ubiegġego wieku. 
Widaļ byġo wŢr·d zebranych wiele takich wzru-
szajņcych spotkaŗ. 
Otwarcia jubileuszowego spotkania dokonaġ Pre-
zes Koġa Miejskiego kol. Jerzy Kopczyŗski przy 
wsparciu Prezesa Zarzņdu Wojew·dzkiego 
SEiRP. Po przywitaniu nas jubilat·w przywitali-
Ţmy gromkimi brawami ăgoŢci specjalnychó maġ-
Ůeŗstwo Danuty i Henryka Gaduġ·w, kt·rzy 
Ţwiŋtowali 65-tņ rocznicŋ poŮycia maġŮeŗskiego, 
mġ. insp. Piotra Beczkowskiego Komendanta 
Miejskiego Policji w Ġodzi oraz Paniņ Janinŋ Po-
pielarczyk Walczyŗskņ ð Honorowego Prezesa 
Koġa Miejskiego w Ġodzi Pan Komendant podziŋ-
kowaġ za miġe powitanie, pogratulowaġ naszej 
ămġodej parzeó i skierowaġ do nas zebranych ju-
bilat·w emeryt·w i rencist·w serdeczne Ůycze-
nia.  
Z g·ry przepraszam, o ile ktoŢ poczuje siŋ niedo-
ceniony, ale muszŋ to wyraziļ. Byġy to bardzo 
miġe sġowa, z kt·rych przebijaġo duŮe zrozumie-
nie przemijania czasu. Widaļ byġo naturalne 
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Uroczyste Spotkanie Jubilat·w Koġa Miejskiego SEiRP w Ġodzi 



 

 

zatroskanie o nasze zdrowie oraz duŮņ empatiŋ 
dla naszego Ţrodowiska. Wyczuwaġo siŋ, Ůe jest 
zaszczycony zaproszeniem na jubileuszowe spo-
tkanie.  
A teraz ăgw·ŬdŬó spotkania. Najpierw na Ţrodek 
sali poproszono jubilat·w obchodzņcych 65-tņ 
rocznicŋ poŮycia maġŮeŗskiego, kt·rych uhono-
rowano kwiatami, upominkami i laurkami. A 
nastŋpnie proszono nas wedle wieku. TeŮ byġem 
uhonorowany piŋknņ laurkņ na 65-te urodziny.  
Jubileuszowe laurki oraz osobiste gratulacje i 
Ůyczenia wrŋczali i skġadali: mġ. insp. Piotr Becz-

kowski, prezes zarzņdu wojew·dzkiego i prezes 
koġa miejskiego - czyli nasz sympatyczny gospo-
darz spotkania. Po miġej oficjalnej uroczystoŢci 
gospodarze zadbali o strawŋ cielesnņ. M·wiņc 
staropolskim jŋzykiem, wjechaġy na stoġy miŋsi-
wa, ziemniaki, saġatki i krem brokuġowy. Mġo-

dzieŮ ăgastronomikaó uwijaġa siŋ jak super fa-
chowcy. Po sytym obiadku nastŋpna niespo-
dzianka. Na Ţrodek sali wjechaġ piŋkny tort z 
zapalonymi sztucznymi ogniami. Byġ to tort we-
selny i podano szampana. WznieŢliŢmy toast za 
ăparŋ mġodychó oraz za nas samych. Padġo hasġo 
i odŢpiewaliŢmy ăsto lató aŮ dziw, Ůe tak piŋknie 
wyszġo. Nikt by nie powiedziaġ, Ůe to Ţpiewajņ 
emeryci i renciŢci. Muszŋ siŋ przyznaļ, Ůe wbrew 
protokoġowi wyrwaġo mi siŋ zaintonowaļ oraz 
odŢpiewaļ ze wszystkimi trochŋ wczeŢniej ăsto 
lató. No c·Ů byġo i poszġo, takich Ůyczeŗ nigdy nie 
za duŮo, bo to nasza tradycja. Byġo bardzo miġo, 
ale jak zawsze wszystko, co dobre siŋ szybko 
koŗczy. Gospodarze podziŋkowali za przybycie, 
my r·wnieŮ, sam serdecznie dziŋkujŋ za zorgani-
zowanie tak miġego spotkania. Tylko wielka 
szkoda, Ůe na nastŋpne jubileuszowe spotkanie 
trzeba czekaļ nastŋpne 5 lat. 
A jeszcze sġ·wko, przy wyjŢciu spotkaġem paniņ 
opiekunkŋ mġodych ludzi, kt·rzy nas tak piŋknie 
obsġugiwali. Pogratulowaġem i podziŋkowaġem. 
Koŗczŋ cytatem ăNIECH ŭYJE BALó, w kt·rym 
uczestniczmy kochani!!!  
Pozdrawiam  

emeryt Maciej Dziedziczak  

''Maciej''  
Artykuġ opracowaġ/mat. foto: Piotr Brzeziŗski 

15 paŬdziernika 2014 r. 
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W dniu 11.10.2014 r na strzelnicy ăGryfaó w 
Sġupsku odbyġ siŋ VI Turniej Strzelecki o pu-
char Przewodniczņcego Zakġadowego Koġa Kra-
jowego Zwiņzku Emeryt·w i Rencist·w SġuŮby 
Wiŋziennej w Sġupsku. 
W turnieju udziaġ wziŋli 
emeryci i renciŢci Woj-
ska Polskiego, Policji, 
SġuŮby Wiŋziennej oraz 
Paŗstwowej StraŮy Po-
Ůarnej.  DruŮynŋ Zarzņ-
du Okrŋgowego SEiRP 
w Sġupsku reprezento-
wali: Ryszard Skibiŗski 
ð kierownik druŮyny 
oraz strzelcy: Wġodzi-
mierz Jankowski, Mie-
czysġaw Derdziŗski i 
Andrzej Poġeļ. Strzela-
nia odbyġy siŋ z kara-
binka i pistoletu sporto-
wego. 
DruŮynowo I miejsce zdobyġa reprezentacja ZO 

SEiRP w Sġupsku  uzyskujņc og·ġem 271 pkt 
na 300 moŮliwych  i otrzymujņc okazaġy Puchar 
oraz Dyplom.  
Indywidualnie pierwsze miejsce zajņġ, zdobywa-

jņc 94 pkt na 100 moŮliwych , nasz kolega Wġo-
dzimierz Jankowski a na drugim miejscu upla-
sowaġ siŋ r·wnieŮ nasz reprezentant Mieczysġaw 
Derdziŗski uzyskujņc 90 pkt na 100 moŮli-

wych. Obydwaj otrzy-
mali opr·cz dyplo-
m·w takŮe puchary. 
Trzeci nasz reprezen-
tant Andrzej Poġeļ z 
87 punktami zajņġ V 
miejsce w klasyfikacji 
indywidualnej.  
Gratulujņc zwyciŋ-
stwa naszemu zespo-
ġowi, dziŋkujemy za-
wodnikom  za ich  
godne reprezentowa-
nie w zawodach strze-
leckichnaszego Ţrodo-
wiska i  za kolejne 
zdobyte  Puchary i 

Dyplomy wzbogacajņce galeriŋ pucharowņ w 
siedzibie Zarzņdu Okrŋgowego w Sġupsku. 

 
V-ce Prezes Z.O. SEiRP w Sġupsku 

Franciszek Makles  
Sġupsk, 14.10.2014 r 

Strzelanie w Sġupsku. 
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Informujŋ, Ůe w dniu 15.10.2014r. w 
Ţwietlicy KPP Bartoszyce odbyġo siŋ z 
udziaġem Prezesa Zarzņdu Wojew·dzkie-
go SEiRP  uroczyste posiedzenie Zarzņ-
du Koġa poŢwiŋcone zbliŮajņcej siŋ 15-
tej rocznicy (16.11.2014r.) jego powsta-
nia.  
W trakcie posiedzenia wrňczono nastňpujŃce od-
znaki: 
 
ĂZa wybitne zasğugi dla SEiRP, otrzymali: 

Wiesğaw Bernatowicz 
Henryk Soğodki 
Mieczysğaw Kubeğ 
Witold Czerniawski] 

ĂZa zasğugi dla SEiRP z dyplomem, otrzymali: 
Andrzej KubiŒski 
Marian Dowejko 
Jerzy Kaczmarczyk 
Roman Suprun 
Stefan Fiedorowicz 
Stanisğaw Ğokaj 
Tadeusz Wawirowicz 
Mirosğaw Bogdziewicz 
Tadeusz Soğodki 

Og·ğem wrňczono 13 odznaczeŒ a takŨe odbyto 
dyskusjň dot. w/w rocznicy oraz aktualnych wyda-
rzeŒ w SEiRP. 

Henryk Biculewicz 
Prezes ZarzŃdu Koğa 

Odznaczenia w Bartoszycach  



 

 

Nar·d wie! 
Nar·d nie skġada siŋ  
  z matoġk·w 
i wie, co polityk·w tyczy, 
Ůe rozdzielanie stoġk·w, 
dla nich tylko siŋ liczy. 
 
Polacy nie gŋsié 
Niekwestionowanņ giŋtkoŢļ  
   jŋzyka, 
znanņ w Polsce i na Ţwiecie 
wykorzystuje polska polityka,  
bġŋdy gospodarcze, nazywajņc 
  dziurņ w budŮecie. 
 
Jak to z ciŋciem bywaé 
ăCiŋcie - sġowo o mocy zaklŋcia, 
pojawia siŋ teŮ w politycznej 

   scenerii,  
nie jeden wtedy ma chŋļ do 
    ciŋcia, 
byle nie z jego materii.  
 
Czego siŋ nie doczekamy? 
Gdyby politycy dla Polski robili  
tyle ile w ich gŋbach o niņ  
 `  zatroskania,  
rodacy by w dostatku  
   siŋ pġawili, 
peġni dla polityk·w uznania. 
 
WartoŢci wybraŗc·w 
Ci, co na wybraŗc·w narodu 
   chŋtkŋ majņ 
czŋsto z zasad sobie szydzņ 
w Ţrodkach nie przebierajņ 
i Ůadnym sposobem siŋ  
   nie brzydzņ. 
 
Jego kacza natura  
Jak jego czas przy Ůġobie  
   upġywa, 
do gġowy mu uderza urzŋdnicza 
    soda 
i krytyka po nim spġywa, 
jak po kaczce woda.  
 
JakaŮ wiarygodnoŢļ  
  poŢwiŋcenia. 
Gdy narodu wybraŗc·w  
   siŋ sġucha, 
jakie dla niego jest poŢwiŋcenie 
nie spġywa na nas otucha 
lecz ogarnia nas zniechŋcenie 
 

Polityczne dzieciaki  
Politycy na innych chcņ  
   mieļ haki 
a bojņc siŋ od Ůġobu odstawki, 
zachowujņ siŋ jak dzieciaki,  
wyrywajņc sobie r·Ůna zabawki. 
 
Wierzchoġek i sp·d  
  wybraŗca narodu 
Niejeden wybraniec narodu,  
co z wierzchu bġyszczy cnotami, 
czŋsto tak od spodu  
brzydko cuchnie aferami.  
 
Nie istnieje Ůadna spoina  
honoru i polityki;  
  kaŮdego koloru. 
Gdzie siŋ polityka zaczyna  

tam nie ma miejsca dla honoru.  
 
Kotġowanina 
Gdy na politycznej scenie  
   siŋ kotġuje  
i w tym wielu interesy ma,  
to nie wiadomo, kto reŮyseruje, 
a kto gġ·wne role gra. 
 
Strumieŗ dobroci 
Polityk rzadko coŢ dobrego  
   wypoci,  
a czŋsto wpŋdza ludzi  
   w tarapaty, 
leje strumieŗ przedwyborczych 
   dobroci  
na swoje lektoraty.  
 
Uwaga na potrzask  
Gdy ludzie siŋ dajņ 
prowadziļ politykom na pasku 
niech siŋ spodziewajņ, 
Ůe znajdņ siŋ w potrzasku. 
 
Zakrzyczana prawda  
Szary i polityku  
zrozumieļ wreszcie chciej 
im wiŋcej o prawdzie krzyku, 
tym prawdy tej jest mniej.  
 
Organizowanie pozycji  
Odepchniŋty od publicznego 
    Ůġobu, 
by dalej mieļ satysfakcjŋ, 
korzysta z takiego sposobu:  
Zakġada instytut lub fundacjŋ. 
 

Konsekwencja  
Kto ma zaufanie  
do obietnic polityka  
tego rozczarowanie  
zwykle spotyka.  
 
Jego wyczulenie  
Nie ma  poglņd·w,  
 tylko wyczulenie  
na polityczne nastroje,  
wiŋc przy kaŮdej zmienia 
   Rzņd·w 
wychodzi zawsze na swoje.  
 
On i jego ferajna  
Uwielbia graļ rolŋ Katona, 
jako jedyny sprawiedliwy  
   i prawy  
i z takiej aureoli potrzebna 
   osġona 
dla niego i sitwy z jednej ġawy. 
 
A gdy gaŢnie latarnia 
Gdy mu zaŢwieciġa zwyciŋstwa 
latarnia  
z wziŋtym fotelem nie myŢlaġ  

  siŋ rozstawaļ 
dlatego wŢciekġoŢļ go ogrania, 
gdy od niego chcņ go zabraļ. 
 
Okrņgġozdaniowy kaznodzieja 
M·wi, jakby wygġaszaġ kazania, 
w czym wykazuje nawet  
   Fantazjŋ 
i zawsze ma okrņgġe zdania 
na wszystko i kaŮdņ okazjŋ. 
 
Pociņgajņca dworskoŢļ 
Roztaczajņcy demokracji uroki, 
gardzņcy wszelkim splendorem, 
gdy zajmņ urzņd wysoki, 
wnet otaczajņ siŋ dworem. 
 

ūr·dġo obġudy 
Wybraŗcy narodu  
  w swej karierze  
rwņ dla siebie ile siŋ da, 
stņd siŋ wġaŢnie bierze, 
ich polityczna obġuda. 
 

PoboŮne Ůyczenia 
   - programem  
Jedynym programem  
 niekt·rych polityk·w 
sņ poboŮne Ůyczenia, 
aby ich przeciwnik·w, 
dosiņgaġy same utrapienia. 
 

Poġņcznie Ůġobowe 
W Polsce chce siŋ ġņczyļ wielu, 
lecz kaŮdy wedle  
  swego sposobu  
i rzadko w szlachetnym celu, 
najczŋŢciej - dostaļ siŋ  
   do Ůġobu. 
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Kazimierz Otġowski 

ăšwiat polityki 
i polityk·wó 
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Okġadka pierwsza: Tablice polegġych w sġuŮbie. 
Cmentarz Komunalny w Olsztynie, ul. Poprzeczna  

Okġadka tylna: Jesieŗ w Parku Jakubowym w Olsztynie. 

Konto Bankowe Zarzņdu Wojew·dzkiego 
STOWARZYSZENIE EMERYTĎW I RENCISTĎW POLICYJNYCH 

ZARZŅD WOJEWĎDZKI W OLSZTYNIE 
Bank Zachodni WBK Oddziaġ w Olsztynie 

Nr konta: 93 1500 1298 1212 9004 1729 0000  

Dane do faktur /wz·r/ 
STOWARZYSZENIE EMERYTĎW I RENCISTĎW POLICYJNYCH 

ZARZŅD KOĠA W OLSZTYNIE 
10 -542 OLSZTYN, UL. DŅBROWSZCZAKĎW 41 

NIP: 8512442679  

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojew·dzka Policji w Olsztynie 
Sekcja Socjalna  

ul. Partyzant·w 6/8 
10 -950 Olsztyn  

Stowarzyszenie Emeryt·w i Rencist·w Policyjnych 

Prezydium Zarzņdu Wojew·dzkie SEiRP w Olsztynie 
Informuje:  

Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w peġnym skġadzie) odbywajņ siŋ: 
W kaŮdņ pierwszņ (nie ăŢwiņtecznņó) Ţrodŋ miesiņca w godz. 10.00-12.00.  
W pozostaġe Ţrody miesiņca, w biurze ZW SEiRP, czġonkowie Prezydium ZW 

peġniņ dyŮury w godz. 10.00-12.00  


