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Od Redakcji

W

całym kraju już odbyły
się Zjazdy Wojewódzkie/
Okręgowe Delegatów SEiRP,
oceniono działalność tych
struktur w minionej kadencji,
wybrano nowe władze i ich
prezesów. Jak się okazało tylko trzy Zarządy Wojewódzkie
wybrały na następną kadencję
SEiRP „nowych” prezesów spośród „starych” działaczy Stowarzyszenia: w Białymstoku,
Krakowie i Szczecinie. (Na str.
14 zamieszczamy aktualny
wykaz Kolegów Prezesów ZW/
ZO SEiRP, ich telefony kontaktowe i adresy poczty elektronicznej.)
Konsekwencją zjazdów Wojewódzkich/Okręgowych Zarządów SEiRP będzie, planowany
na jesień br., VII Krajowy
Zjazd Delegatów SEiRP. Dlatego też przedstawione zostało
Sprawozdanie z realizacji
uchwały VI Zjazdu SEiRP, które w całości publikujemy na
str. 5 tego wydania OBI.
rzygotowania do VII Zjazdu
podsumowane zostały na
posiedzeniu Zarządu Głównego w dn. 12 czerwca 2014 r.
(relacja tuż na następnej, i kolejnych, stronach). Kolejne
uściślenia i propozycje tematów jakie powinny być poruszone na Zjeździe ustalone
zostaną na trzech Konwencjach Regionalnych. Pierwsza z
nich już się odbyła w Zielonej
Górze (str. 7 i 8). Kolejne odbędą się w Bydgoszczy i w Warszawie.
czasie Konwencji Zielonogórskiej
zgłoszono
dwóch kandydatów na funkcję
prezesa ZG SEiRP.
Są nimi: kol. Henryk Borowiński, obecny Prezes ZG i kol.
Zdzisław Czarnecki, Prezes
Honorowy ZG SEiRP i Prezydent Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych.
redo programowe działań
kol. Zdzisława Czarneckiego przedstawiamy, po raz
pierwszy zresztą, na stronie 12
OBI.
Redakcja OBI ma nadzieję, że
kandydaci do zaszczytnej
funkcji Prezesa ZG SEiRP bę-
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dą rywalizowali w sposób merytoryczny mając na uwadze
szeroko pojęte dobro Stowarzyszenia, Redakcja jest przekonana, że takie „ścieranie
się” wizji i poglądów da możliwość wyboru na VII Zjeździe
drogi, którą SEiRP będzie szło
w następnej kadencji.
a posiedzeniu ZG SEiRP
12.06. Prezes Henryk Borowiński zaprezentował nową
formę rozliczenia się członków
Prezydium poprzez indywidualne sprawozdania z działalności w minionej kadencji. Ze
sprawozdaniem z dokonań
prezesa Henryka Borowińskiego można zapoznać się na
stronie 6. Pozostali członkowie
ZG nie dysponowali tekstami
sprawozdań, dlatego też nie
publikujemy ich.
olecamy wspomnieniowy
artykuł kol. Makowskiego z
Giżycka, w którym ze swadą, z
historycznymi zdjęciami opisuje pierwsze, milicyjne, lata w
Giżycku. Kol. Makowski zaskakuje redakcję i myślę, że i
PT Czytelników swoją erudycją
i szerokim zakresem tematów
publikacji w OBI. Bez zbytniego krygowania się można powiedzieć, że OBI jest tym leszy
im ciekawszy jest tekst Bohdana! Znam osoby, które przeglądanie naszego miesięcznika
zaczynają od sprawdzenia: Czy
Makowski Bohdan s. Władysława, coś napisał?
ragnę zwrócić Państwu
uwagę na „Rzeczywistość w
barwach słów” autorstwa policyjnego emeryta kol. Kazimierza Otłowskiego. Ten tomik, z
osobistą dedykacją autora i
zgodą na publikację zawartości, będzie przez jakiś czas
zdobił nasze wydawnictwo.
Sądzę, że kol. Kazimierz podzieli się z nami także opisem
swojej drogi życiowej i służbowych sukcesów.
Warto zapoznać się także z
przedrukiem z „GW” testu z
dosyć minorowym wydźwiękiem przewidującym spadek
stopnia waloryzacji emerytur.
Zmniejszenie waloryzacji zależne jest od stanu gospodarki, a
ta ma nieco gorsze rokowania
niż zakładano rok temu.
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Kazimierza Otłowskiego:
„Potyczki z głupotą”
z tomiku: „Rzeczywistość w
barwach słów”
I dobrze…
Głupota nie boli
i Bogu za to dzięki.
Gdyby bolała jej idoli
byłoby słychać straszne jęki.
Jest coś gorszego
Jest to wielkie zło,
kiedy się głupota szerzy,
lecz jeszcze gorsze jest to,
gdy głupiec w swą mądrość
wierzy.
Co ostoją, a co zgubą
Niektórzy politycy w swej głupocie
się troją,
Co jest najgorszą tego próbą,
że nie wiedzą co ostoją
jest Polski, a jej zgubą.
Robocze woły
Rządzą - zdarza się tak,
nawet zwykłe matoły,
pod warunkiem wszak,
że robią za nich - robocze woły.
Matoł, ale na stołku
Ktoś wprost mądrością tryska,
może ją jednak zawiesić na kołku,
bo mniej znaczy bez stanowiska
niż jakiś matoł, ale na stołku.
Gdzie są konfitury?
Niektórzy przez zęby cedzą półprawdy i różne bzdury,
ale dobrze wiedzą,
gdzie stoją konfitury.
Pleciuga
Niejeden trzy po trzy plecie,
bez ładu i składu,
Dlaczego? Nie wiecie?
By nie wypaść z układu.
Wycieranie gęby wartościami
Niejeden z umysłową płycizną
i poziomie moralnego zera
„Bogiem, Honorem, Ojczyzną”
nieustannie gębę wyciera.
W trosce o kręgosłup
Opędzaj się, jak przed pchłami,
przed tymi co płaszczą się u stóp,
bo obcowanie z karłami
zdeformuje ci kręgosłup.
Koszt złudzeń
Złudzenia ludziom życie
ubarwiają,
nie chcą więc ich tracić,
choć sprawy sobie nie zdają,
że muszą za nie płacić.
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POSIEDZENIE ZARZĄDU
GŁÓWNEGO

12 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego poświęcone: sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia dla potrzeb OPP i z wykonania
uchwały programowej, samoocenie członków prezydium
ZG, informacji o stanie przygotowań do VII Krajowego Zjazdu
Delegatów, omówieniu projektu
regulaminu odznaczeń, marszobiegowi w Krynicy, sprawom
organizacyjnym. Obrady prowadził prezes Henryk Borowiński.
Obszerne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, wymagane od stowarzyszeń wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, złożył I wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka.
VI Krajowy Zjazd Delegatów
uchwalił program na mijającą
kadencję. Sprawozdanie z jego
wykonania przedstawił prezes
Henryk Borowiński. Jednym z
zadań był wzrost ilościowy naszej organizacji. Szczególne
zasługi na tym polu położyło
SEiRP w Gorzowie Wlkp., Słupsku, Zielonej Górze i Krakowie.
Liczymy 22 tys. członków, jest
nas coraz więcej i jesteśmy bardziej widoczni. Rośnie fundusz
dla najbardziej potrzebujących,
który
zbieramy
jako organizacja pożytku publicznego. Dobrze układa się
współpraca
z
policyjnymi
związkowcami na szczeblu lokalnym. W pełni zrealizowaliśmy program ubezpieczenia
grupowego na życie „SEiRP
2009”. Oprócz zwiększenia liczby ubezpieczonych, zapewniliśmy bezpieczeństwo otrzymywania świadczeń i zwiększyliśmy zakres ubezpieczenia. W
badaniu ankietowym zarząd
główny
rozpoznał
sytuację
zdrowotną i bytową naszych
członków, dzięki czemu mieliśmy argumenty w obronie funduszu socjalnego. W coraz
większym stopniu wykorzystujemy w Stowarzyszeniu Internet. Rozszerzyliśmy kontakty
międzynarodowe z sąsiednimi
organizacjami emerytów policyjnych.
(Ciąg dalszy na stronie 4)
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(Ciąg dalszy ze strony 3)

Henryk Borowiński przedstawił także indywidualne
sprawozdanie
ze
swoich
dokonań. Podkreślił tworzenie więzi z szeregowymi
członkami poprzez kontakty z kołami, zarządami
wojewódzkimi i okręgowymi. Pokora, wyrozumiałość i szacunek dla drugiego człowieka to zachowania, którymi kieruje się prezes, tworząc przyjazną atmosferę w naszej organizacji. Coraz częściej jest przyjmowany przez komendanta głównego. Doszło do skutku spotkanie z dyrektorem
ZER. Owocna była współpraca ze stowarzyszeniami emerytów SP i SG oraz kontakty z parlamentarzystami różnych partii, których efektem
było kilkadziesiąt interpelacji i zapytań poselskich dotyczących projektowanego zmniejszenia
o połowę naszego funduszu socjalnego; ostatecznie fundusz pozostał w dotychczasowej wysokości. Stowarzyszenie ma się dobrze, rosną nasze
szeregi, panuje koleżeńska atmosfera. Wiceprezes ZG Jan Papis poinformował o kontaktach
zagranicznych i stanie przygotowań do zjazdu.
Drukuje się broszura dla delegatów, na konwencjach będzie proponowany skład komisji zjazdowych. Przedstawił wstępny porządek obrad, który został zatwierdzony. Henryk Borowiński zaproponował zmniejszenie liczby członków prezydium ZG do 9, a głównej komisji rewizyjnej- do
7.Członek prezydium Lech Kazanecki przedstawił projekt regulaminu określającego zasady i
tryb przyznawania wyróżnień, odznak i tytułów
honorowych, który mimo wniesienia uwag,
wzbudził uznanie.
Prezes ZW w Warszawie Ryszard Łubiński przeczytał rekomendację dla Zdzisława Czarneckiego
na funkcję Prezesa ZG SEiRP i komunikat o
wpłacie 7 tys. zł zaległych składek członkowskich na rzecz zarządu głównego. Joanna Szczepańska zapoznała zebranych ze stanem przygotowań do marszobiegu na Górę Parkową w Krynicy.
Zarząd główny ustalił, że na zjeździe zostanie
zarekomendowanych 25 osób, które zostaną
wpisane do „Księgi Zasłużonych”. Podjęto
uchwałę o nagrodzeniu zegarkami byłych prezesów zarządów wojewódzkich: Andrzeja Czopka,
Wiktora Kardasza, Wiesława Trojanowskiego i
Czesława Zuziaka. Zatwierdzono wnioski o dofinansowanie ze środków OPP.

Migawki z obrad posiedzenia
Zarządu Głównego SEiRP

Janusz Borowiński, Zdjęcia: Jerzy Kowalewicz
Źródło: http://www.seirp.pl/
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Realizacja Uchwały nr 9/2010 VI Krajowego Zjazdu Delegatów
z dn. 7.X.2010r. za okres kadencji w latach 2010-2014
1. W zakresie stanu ilościowego nastąpił wzrost z 18 509 członków do 18 903 tj. o 2,1%. Natomiast SEiRP liczy wraz z członkami honorowymi, seniorami zwolnionymi z opłacania składek i
wspierającymi - 22 090. Zadanie zostało pomyślnie zrealizowane.
2. Aktywność członków w działaniach wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacyjnych należy ocenić
pozytywnie. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział Stowarzyszenia w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, gdzie stanowimy trzon organizacyjny.
3. SEiRP jako Organizacja Pożytku Publicznego za rok 2009 nie złożyła stosownych dokumentów
sprawozdawczych i przez 2010 rok byliśmy wykreśleni z centralnego rejestru, przez co na początku kadencji nie mogliśmy pozyskiwać środków z odpisu 1% od podatku. Natomiast w kolejnych
latach, z roku na rok uzyskiwaliśmy coraz większe wpływy pieniężne, co pozwoliło zaspokajać
potrzeby znacznej ilości potrzebujących wsparcia finansowego. Mimo potknięcia, dalsze działania
należy uznać, jako owocne.
4. Współpraca ze związkami zawodowymi policjantów na szczeblu terenowym układała się bardzo
dobrze. Kontakty były częste i współpraca owocna. Natomiast na szczeblu centralnym pomiędzy
ZG NSZZ Policjantów, a Zarządem Głównym SEiRP kontakty były jedynie okazjonalne. Nasze inicjatywy nawiązania ściślejszej współpracy na szczeblu centralnym, nie spotykały się z satysfakcjonującym nas odzewem. Zadanie nakreślone uchwałą należy uznać jako wykonane zaledwie na
ocenę dostateczną.
5. W okresie sprawozdawczym wnioskowano o odznaczenia resortowe poprzez ZWojewódzkie i
Zarządy Okręgowe. W tym okresie nie było podstaw do wnioskowania o szczególne uhonorowanie
odznaczeniem państwowym. Można uznać, że zadanie nakreślone uchwałą, zostało zrealizowane
pozytywnie.
6. Uchwała w przedmiocie ujednolicenia deklaracji członkowskiej wstępującego do Stowarzyszenia - została zrealizowana.
7. Zobowiązanie dostarczenia delegatom stosownych dokumentów zjazdowych, jest w trakcie realizacji.
8. Zasada popierania kandydatów, którzy są przychylni naszemu środowisku- niezależnie od podziałów partyjnych- przyniosło korzyść w postaci złożonych 33 interpelacji i zapytań poselskich w
obronie funduszu socjalnego i wniosków o awansowanie emerytów i rencistów policyjnych w stopniu. Efektem było utrzymanie 0,5% odpisu na fundusz socjalny w roku 2014.
9. Spopularyzowano internet, jako narzędzie w pracy organizacyjnej.
10. Stowarzyszenie kontynuowało działania interwencyjne w obronie utraconych świadczeń emerytalnych. Mimo naszych wysiłków, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał
niekorzystną decyzję. Na realizację tego punktu uchwały i końcowy efekt -nie mieliśmy wpływu.
11. Ceremoniał policyjny został opracowany w Komendzie Głównej Policji i ma zastosowanie w
Stowarzyszeniu dla potrzeb emerytów i rencistów.
12. W zakresie uprawnień do awansowania w stopniu, Stow. podejmowało działania poprzez interpelacje poselskie. Do tej pory bez efektu, z uwagi na brak dobrej woli ze strony resortu.
13. Na odcinku współpracy międzynarodowej, realizację uchwały należy uznać, jako bardzo dobrą. Wykorzystano przewodnictwo Polski w Radzie Europy do nawiązania ścisłych kontaktów z
pokrewnymi organizacjami. Stowarzyszenie postrzegane- jako lider Europy- wśród organizacji
skupiających weteranów policyjnych.
14. Zadanie popularyzowania programu ubezpieczenia grupowego na życie „SEiRP 2009” w pełni
zrealizowano. Oprócz zwiększenia ilości ubezpieczonych, zapewniono bezpieczeństwo otrzymywania świadczeń a także zwiększono zakres ubezpieczenia.
15. Zadanie odzyskania świadczeń związanych z przywróceniem równoważnika za remont mieszkania okazało się niewykonalne. Sądy w Polsce są niezawisłe i nie mieliśmy na nie wpływu.
16. „Położyć szczególny nacisk na sprawy opieki socjalnej...” to hasło, które przyświecało wszystkim naszym działaniom. Dokonaliśmy rozpoznania przy pomocy ankiet- stanu materialnego,
zdrowotnego oraz sytuacji mieszkaniowej naszych członków i na tej podstawie opublikowaliśmy
informację, pomocną w obronie świadczeń. Nie pozwoliliśmy ministrowi odebrać połowy funduszu
socjalnego, zasilaliśmy potrzebujących środkami z OPP, otaczaliśmy najsłabszych opieką w ramach działań „Pomocna Dłoń Emeryta”. Całokształt zrealizowanych przedsięwzięć w tym względzie należy uznać jako zadowalający.
17. Zadanie przywrócenia możliwości wnioskowania przez zarządy kół o przyznawanie świadczeń
w imieniu emeryta lub rencisty, okazało się niewykonalne, z uwagi na twarde stanowisko MS W.
Nasze Stowarzyszenie występowało kilkakrotnie w tej sprawie do resortu, razem z organizacjami
emerytów pożarnictwa i pograniczników. Wynik negatywny.
Ocenę ostateczną skuteczności ZG w realizacji poszczególnych zadań wynikających z uchwały zjazdowej, pozostawiam szanownym Koleżankom i Kolegom.
Henryk Borowiński Prezes Zarządu Głównego SEiRP
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SPRAWOZDANIE INDYWIDUALNE
Prezesa Zarządu Głównego SEiRP Henryka Borowińskiego
za okres kadencji 2010-2014

G

łównym kierunkiem działań była ścisła
więź z członkami Stowarzyszenia, poprzez spotkania, rozmowy, konsultacje na
szczeblu kół i struktur wojewódzkich/
okręgowych. Dążyłem do przekonania, że
prezes Zarządu Głównego może być w zasięgu ręki szeregowego członka. Jednocześnie
starałem się być uważnym rozmówcą. Wsłuchiwanie się w głosy najróżniejszych środowisk kraju, pozwalało mi unikać nieporozumień, a zbiorowa mądrość, płynąca z tych
kontaktów, powodowała: rozsądnie kierować
ponad 22 tysięczną organizacją i utrzymać
jedność organizacyjną. Funkcja prezesa w
okresie kadencji, nauczyła mnie pokory i
wyrozumiałości. W kierowaniu stosowałem
zasadę dawania przykładu pracowitości, kultury osobistej i szacunku wobec tych działaczy wszystkich szczebli, którzy tworzyli rzeczywistość organizacyjną. Przyjąłem regułę,
że składałem wszystkim członkom Zarządu
Głównego życzenia imieninowe i urodzinowe.
Nikt nie był pomijany w tym względzie. Szacunkiem darzyłem swoich poprzedników honorowych prezesów i wiceprezesów Zarządu Głównego.
Kolejnym zagadnieniem była współpraca z kierownictwem Komendy Głównej Policji. Aktywnie zbiegałem o ułożenie partnerskich kontaktów z Komendantem Matejukiem i Komendantem Działoszyńskim, co się
udało zrealizować. Obecnie nie mam żadnych przeszkód dostępu do gabinetów Komendy Głównej Policji. Uważam to za swój
osobisty sukces. Podobnie udało mi się nawiązać kontakt z Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW i pod koniec kaden-
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cji nastąpił postęp naszej współpracy.
W imieniu środowiska policyjnego nawiązywałem więzi współpracy i współdziałania z partnerami pokrewnych
służb mundurowych kraju i zagranicy.
Szczególnie bliskie i owocne były z środowiskiem służb pożarnictwa i straży
granicznej, jeśli chodzi o obronę funduszu socjalnego. W ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych aktywnie działałem jako wiceprezydent, przedstawiając nasze krytyczne stanowisko
podczas obrad plenarnych oraz w postaci apelu publikowanego w obiegu sfederowanych związków i stowarzyszeń. Nasza silna pozycja w ramach Federacji
jest wynikiem rozsądnych oraz rozważnych działań moich kolegów ze Stowarzyszenia, którzy mnie aktywnie wspierali i tworzyli wizerunek „zgranej drużyny". Podobnie działałem na płaszczyźnie
międzynarodowej przy wsparciu wielu kolegów.
Szczególną sferą mojej działalnościjako prezesa- była aktywność w kontaktach z
parlamentarzystami, spowodowana sytuacją
ochrony naszych praw socjalnych i inicjatyw
awansowania w stopniu emerytów i rencistów. W okresie czterech lat kadencji, nawiązałem kontakt z kilkudziesięciu senatorami i
posłami naszego parlamentu, zabiegając o
poparcie w postaci interpelacji i zapytań poselskich. Odbyłem osobiste spotkania m.in. z
wicemarszałkami Sejmu RP Cezarym Grabarczykiem i Jerzym Wenderlichem, oraz
Przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw
Wewnętrznych Markiem Wójcikiem i Przewodniczącym
Zespołu
Parlamentarnego
Służb Mundurowych Markiem Bałtem. Nie
wyszczególniam wszystkich, ze względów
oczywistych, gdyż nie chciałbym nikogo pominąć. Kontakty z parlamentarzystami różnych opcji politycznych stworzyły mi możliwość swobody w przedstawianiu naszych
problemów bez potrzeby zawierania porozumień partyjnych. Podobne wsparcie otrzymałem od Pani Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polsce, która poparła nasze działania
w parlamencie.
Sprawozdanie jest próbą sygnalnego,
problemowego a nie szczegółowego rozliczenia się z działalności wobec Zarządu Głównego. Ocenę pozostawiam szanownym Koleżankom i Kolegom.
Henryk Borowiński prezes Zarządu Głównego

6

I Konwencja Przedzjazdowa SEIRP
W Zielonej Górze

W

dniu 24 czerwca 2014 roku w Zielonej
Górze odbyła się pierwsza z czterech zapowiedzianych, Konwencji Przedzjazdowych. W
Konwencji, udział wzięli delegaci na VII Krajowy
Zjazd Delegatów z :ZO Zielona Góra Zw. Gorzów
Wlkp. ZW Poznań, ZW Wrocław zs. Jelenia Góra, jak również Prezes Zarządu Głównego SEiRP
Henryk Borowiński oraz zaproszeni goście, w
tym: Honorowi Prezesi ZG Lechosław Bartosiak i
Zdzisław Czarnecki oraz Prezes Warszawskiego
ZW Ryszard Łubiński. Nie dojechali delegaci z
ZW w Szczecinie , ZO w Koszalinie, ZW w Pile.
Konferencji przewodniczył Prezes Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze i Wiceprezes ZG – Jan
Papis. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały,
przygotowane na Krajowy Zjazd Delegatów. Na
wstępie, prowadzący przedstawił cele Konwencji,
zasady organizacji konwencji strefowych oraz
tezy do dyskusji w czasie obrad.
Prezes Zarządu Głównego Henryk Borowiński
przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwały
nr 9/2010 VI KZD za okres kadencji w latach
2010- 2014.
W czasie trwania Konwencji wysunięto kandydatów do obsługi zjazdu, kandydatów do prac w
komisjach problemowych Zarządu Głównego w
następnej kadencji.
Prowadzący obrady Jan Papis przedstawił zebranym dwie kandydatury Na Prezesa Zarządu
Głównego tj. Henryka Borowińskiego oraz Zdzisława Czarneckiego.
Kandydaci na Prezesa ZG dokonali autoprezentacji i przedstawili swoje wizje pracy w nadchodzącej kadencji. Odpowiadali również na liczne
pytania delegatów na zjazd.
Uczestnicy obrad uznali, że Konferencja Przedzjazdowa spełniła oczekiwania w niej pokładane
i była bardzo potrzebna. Delegaci mogli zapoznać się z materiałami, przygotowanymi na VII
KZD i problemami nurtującymi środowisko
służb mundurowych.
Jan Papis

7
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Radosny kol. Jan Papis z Imieninowymi
Kwiatami, otrzymanymi od uczestników
Konwencji. Były życzenia serdeczne i
tort.
Do życzeń dołączamy Redakcyjne:
„Wszystkiego najlepszego, zdrowia i dalszych pomysłów na rozwój SEiRP-u”
drogi Janie.
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Historia jest naszą duszą
i pluć na nią nie powinniśmy pozwolić.

J

ednak moja żona tym razem miała odrobinę
racji. Niejednokrotnie ostudzała mnie w moich
zapałach bycia aktywnym. Aktywnym na linii
emeryckiej i nie tylko. Jednym z elementów naszych poczynań emeryckich jest odbudowa autorytetu naszych następców w służbie. Nie jednokrotnie na własnym podwórku, w tych malutkich ojczyznach staramy się realnie wspomagać
naszych młodszych kolegów. Wynika to głównie,
jak sądzę, z faktu utożsamiania się ze służbą,
której poświęciliśmy naszą młodość. I na przekór oponentom politycznym i wszelkiej maści
malkontentom uważamy, że poświęcenie się dla
Kraju dla Ojczyzny generalnie się opłaca.
A jednak: Dziś dowiaduję się ze sama najważniejsza persona nie ma takiego związku emocjonalno-uczuciowego z resortem.
Obecnie liczą się stołki, a co za tym idzie, liczy
się kasa, kasa, … kasa . Nasi oponenci właśnie
takimi kryteriami oceniają nas bowiem uważają , że nie możliwym jest aby robić coś dla idei,
robić coś dla Kraju, dla Ojczyzny dla tych wzniosłych narodowych ideałów za grosze. Najgorszym
jest to, że niekiedy bywa i tak (przepraszam
większość moich młodszych kolegów), że dzisiejsza służba w szeregach Policji utożsamiona jest
z pracą urzędnika – 8 godzin i wolne!
Pamiętacie Koleżanki i Koledzy jak bywały akcje
społeczne typu „Porządek”, „Ład” itp. Pamiętacie
jak brało się udział w kryminalnych zasadzkach
na polach biwakowych, na zapleczach sklepów i
restauracji itp.
Fakt, były i premie ale nie zawsze. Jednak ten
pierwszy w moim życiu medal zwanym „Miotłą” „Za ład i porządek” przyjmowałem z wielka dumą. I w tym momencie doszedłem do przyznania
po części racji mojej żonie i wykluło się takie
retoryczne pytanie: Czy warto ? i Komu ? . Na to
niech każdy z Was szanowni czytelnicy udzieli
odpowiedzi indywidualnie, według własnych
osądów i przekonań.
ie będę ustosunkowywał się do ostatniej
afery podsłuchowej, w której uczestniczył
Minister Spraw Wewnętrznych, takich stanowisk
i zachować, jak mogę sądzić, że jest wiele więcej
tylko nie jest to nagłośniane , szkoda czasu i
papieru do pisania , dodam tylko, że on nawet
nie zna swojej profesji. Paplać przy kotlecie o tak
ważnych sprawach to totalna głupota. Gdzie jego
„borowiki”. Oni, być może, jak ich szef, ćpali na
zapleczu obiadek i zastanawiali się gdzie i kiedy
wyskoczyć na wyższe stanowisko lub szukać
nowej fuchy. Dla tych, którzy być może zapomnieli, a być może nawet nie wiedzą jak tworzono nasze struktury Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, obecnie MSW zwanym, pozwolę sobie przytoczyć wspomnienia (wywiad) ze
Stanisławem Paterą.

N

Takie były początki

L

ötzen, obecne Giżycko przywitało ich ciszą i
jedynie wiatr hulający po gruzowiskach. Pociąg, tak go chyba można było nazwać
(lokomotywa i wagon pulmanowski), dotarł do
pięknej miejscowości położonej nad rozległym
jeziorem widzianym z pociągu.
Z tym pociągiem to tez nie tak było. Dziś do
Olsztyna jedzie się nie całe 2 godziny. W sierpniu 1945 roku z Olsztyna do Giżycka jechali bez
mała dwa dni. Węgla nie było, były natomiast
okoliczne lasy. Była piła, taka na dwie osoby
„moja – twoja „ … jak brakowało opału do lokomotywy, młodzi chłopcy, a był ich cały pluton
zamieniali się w kolejarzy”.
W sumie po powrocie do Polski zsyłki na przymusowe roboty w hitlerowskich Niemczech 18to letni Stanisław Patera, on wchodził w skład
tej grupy, został umieszony w nazwijmy to
Ośrodku Szkoleniowym Milicji Obywatelskiej w
Bydgoszczy. Tam po kilkudniowym przeszkoleniu (liczyły się chęci i zapał) zostaje wysłany do
Olsztyna. W Olsztynie już są zaczątki MO, brak
jest natomiast funkcjonariuszy na dawnych terenach Prus Wschodnich. Był rozkaz… i ten
śmieszny. Oddział jedzie do ówczesnego Lötzen.
Czemu śmieszny, a no ubrani są różnie. Niektórzy maja części mundurów wojskowych polskich, niemieckich, oni uważani są, jak by się
dzisiaj mówiło, za elity w gronie tej zbieraniny
mundurowej. Reszta ma cywilne ubrania, też nie
za bogate. Wszyscy mieli opaski biało-czerwone
na ramionach. Taka to była ta nasza giżycka
Milicja na początku 1945 roku.
rzeprawiają się przez resztki wysadzonego
przez wycofujących się Niemców mostu kolejowego (pociąg dalej nie jechał), dochodzą ulicą
Bahnhostrasse (Kolejową) do ul. Ludendorfstrasse (Zajączka). Pluton, z bronią na ramieniu, karnie maszeruje w stronę Markplatz-u
(Placu Grunwaldzkiego). Po dojściu do Placu
zostają nagle ostrzelani z kierunku Keiser Hoff-u
(Hotelu Cesarskiego). Po chwili zaczynają dogadywać się: Kto jest kto?
Okazuje się, że jest to placówka Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przybyli oni w lutym
1945 z Pełnomocnikiem Rządu na dawne Prusy
Prawinem z Białegostoku. Pluton zostaje skierowany na ulicę Bismarckstrasse (Pionierską) tam
otoczone zasiekami budynki 3 i 5 były siedzibami NKWD i UB. Przy skrzyżowaniu Gimnazialstrasse
(Traugutta) i wspomnianej Bismarckstrasse, jedzą po raz pierwszy ciepły posiłek. Tam mieściła się pierwsza masowa stołówka dla pionierów polskości na tutejszych terenach, jak to się kiedyś mówiło „ziemiach odzyskanych”.

P

(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Z tymi posiłkami to też były wielkie kombinacje.
Każdy z funkcjonariuszy i pracowników administracyjnych był zobowiązany do dostarczania
tzw. „wsadu” do kotła. A ten wsad to…
odnalezione konserwy poniemieckie, racje wojskowe odnalezione na terenie byłych koszar Hindenburga przy Angeborgerstrasse (1 Maja), słoiki, wecki z piwnic zniszczonych budynków. Tak
się narobiło, że jeden z kolegów, bodajże nazywał
się Mozyro, miał dużego „niucha” i przy użyciu
niemieckich jeńców dokopywał się do zawalisk
po budynkach i zawsze odnajdywał coś do jedzenia, stąd też za cichym przyzwoleniem Komendanta, jego służba w głównej mierze polegała na
szukaniu „wsadu” do kotła.
nny z kolegów Janek Chrostowski pochwalił
się, że umie szyć. „Skręcono” więc do Ruskich
maszynę do szycia i po kilku miesiącach pierwsi
funkcjonariusze MO mieli jakie takie jednolite
mundury uszyte z przenicowanych mundurów
jeńców francuskich. Na zdjęciu z 1945 roku widać S. Paterę i Ignacym Hojzierskiego jak dumnie prężą się na tle gruzowisk.
ednak jedzenia prze długi okres brakowało.
Praktycznie to przysłowiowe śledzie i przemarznięte, przez zimowe mrozy, ziemniaki. Takie
jedzenie było przez kilka miesięcy jedynym wyżywieniem i jednocześnie wynagrodzeniem za pełnioną służbę (pierwsze pobory dostali w styczniu
1946 roku).1
ak to była służba. Pluton operacyjny, do którego należał St. Patera był w ciągłym działaniu.
Jeździli poniemieckim samochodem. Kierowcą
był Zygmunt Bieluczyk. Miał do pomocy trzech
jeńców niemieckich. Sam nieopacznie przy wódce, jak to po polsku bywa, wygadał się , że jego
ojciec przed wojna był Granatowym Policjantem… A i tak mu się udało, bo tylko został wyrzucony ze służby, ale zachował mieszkanie i
możliwość pracy jako kierowca w Pogotowiu.
odać należy, że na tutejsze tzw. tereny poniemieckie napływały fale przesiedleńców, a
w ich gronie oczywiście szabrownicy, pospolite
rzezimieszki a i ludzie, którzy z różnych przyczyn starali się ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości. Co prawda zorganizowanych grup
Wehrwolfu nie było, ale bardzo często występowały przypadki powrotu do niemieckich rodzin ukrywających się żołnierzy Wermachtu.
ednak największą
zmorą była Armia
Czerwona. To niepisane prawo 24 godzin swobody dla
zwycięzców, w ówczesnym
Lötzen
rozciągnęło się w
Stanisław Patera (z lewej) czasie
praktycznie
i Ignacy Hojzierski 1945 do stycznia 1946

roku. Ich obłędna chęć palenia wszystkiego czego nie dało się zabrać ze sobą powodowała, że
nasi Milicjanci bardzo często zamieniali się w
strażaków - ochotników. To dzięki nim nie spłonął obecny Urząd Miasta, koszary Hindenburga,
w których powstał pierwszy szpital publiczny,
sala gimnastyczna przy ul Gimnasialstrasse
(Traugutta) w którym Ruskie trzymali… konie,
przed ich wywiezieniem na Wschód, oraz szereg
budynków istniejących nawet do dziś.

I

J
J

D

1950 r. Przy KPMO w Giżycku
Pierwszy z lewej Stanisław. Patera

D

la szabrowników tutejsze tereny były traktowane jako swoiste „Eldorado”. Można było
przejmować mieszkania, domy z pełnym wyposażeniem, maszyny, różnego rodzaju sprzęty i w
bardzo szybkim tempie wzbogacić się. Zimą
1946 roku nasiliły się napady na Posterunki
Terenowe. Stąd też ówczesna Milicja miała pełne
ręce roboty. Ciężka służba, życie w ciągłym napięciu, obawą o własne życie, doprowadzały do
różnej maści konfliktów. Ponadto wyżywienie nie
uległo poprawie. Głód , braki w umundurowaniu
i generalnie braki sanitarne spowodowały wybuch epidemii tyfusu. To wszystko w głównej
mierze było powodem bardzo częstych przypadków rezygnowania ze służby.

J
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Od lewej Stanisław Patera, M. Kurban – Galiew, Gasiorwski I. Hojzierski krawiec
„Wadek” i dwie pracownice KP MO .1946 r.
(Ciąg dalszy na stronie 11)
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T

akie
przypadki w powojennych
miejscowościach na terenie
Prus
Wschodnich
zdarzały
się
bardzo często.
Ci co pozostali
kształcili się ,
uczyli się zawodu Milicjanta.
Stanisław Patera w raz z innymi zostaje skier owany
do
szkoły MO w
Od prawej: Piotr Czerep,
Olsztynie. Po jej
Kulpeksza – obaj żołnierze s k o ń c z e n i u
1939 r.
(znalazł się w
i Stanisław. Patera 1946 pierwszej dziesiątce absolwentów) miał dostać starszego sierżanta. Jednak ten
wredny los, a w sumie funkcjonariusze Wydz. VI
zdecydowali, że nie został awansowany .
ydział VI miał za zadanie dokonywanie czystek politycznych. A wiec robił to według
własnych „widzi mi się”, a w sumie w celu wykazania się przed przełożonymi. Człowiek wtedy
nie za bardzo się liczył. Przełożony St. Patery Aleksander Nogal był żołnierzem 41 Pułku Piechoty w Suwałkach. W czasie okupacji należał
do AK. W wyniku wsypy zostaje aresztowany
przez Gestapo. Trafia do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Po wyzwoleniu obozu przyjeżdża do Giżycka. Od maja 1945 jest już funkcjonariuszem MO, w wyniku awansów w 1951 roku
zostaje Komendantem Posterunku Miejskiego
MO w Giżycku. Ówczesnemu pracownikowi
Wydz. VI - plutonowemu Kazimierzowi Mazurek,
ta jego wojenna przeszłość wystarczyła – z dnia
na dzień, staje się z bohatera – „wrogiem narodu”. Czy był on wrogiem ?! i czyim ?! Od chwili
zwolnienia zostaje Sekretarzem Powiatowym
Związków Zawodowych, działa w Samopomocy
Chłopskiej, PSS. Zakłada orkiestrę przy Domu
Kultury. - „Zadziwiającym jest…” - jak wspomina St. Patera, „...że jakoś ci „wrogowie narodu”
tuż po zwolnieniu z szeregów MO i SB odnajdują
się na innych, nawet wysokich stanowiskach
administracji i przedsiębiorstw państwowych….”
- Stąd też, nie dziwi go fakt tego swoistego zapętlenia się historii. Również w roku 1990 podobną metodą potraktowano wykształconych i sumiennych fachowców. Odbudowa należytej kadry trwa do chwili obecnej, a odbudowa autorytetu „władzy” potrwa jeszcze długo….
tanisław Patera był chłonny wiedzy, ambitny
w szybkim okresie czasu awansuje i zostaje
oddelegowany do Prokuratury w sąsiednim Angeborgu (Węgorzewie). Dalsza sumienna służba
i awanse powodują, że w 1958 roku przeniesiony zostaje na stanowiska Komendanta Poste-

runku w Reszlu. Do Giżycka powraca w 1964 i
trafia do Sekcji Operacyjno – Dochodzeniowej
przy KP MO w Giżycku i tu odchodzi na emeryturę w 1973 roku. Za swoją sumienną służbę
zostaje odznaczony niezliczoną ilością medali i
odznaczeń. M.in. Krzyżem Ofierskim i Kawalerskim OOP. Jednak jego osobowość zmusza go,
już na emeryturze, do aktywnego działania. To
dzięki niemu powstaje nasze giżyckie Koło SE i
RP. Wyrazem wdzięczności za jego postawę jest
przyznanie mu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, na nasz wniosek, Medalu „Za szczególne
zasługi dla SE i RP”, który, jako jego wychowanek, miałem przyjemność temu 89-cio letniemu
Seniorowi wręczyć.
Bohdan Makowski s. Władysława

W

PS. Kolega Senior mieszka w mieszkaniu spół-

dzielczym 2 pok. + kuchnia. Jeździ samochodzikiem Tico. Legendy o wielkich zarobkach i tego
czego dorobili się byli funkcjonariusze służb komunistycznych w tym przypadku i jak w wielu
innych można włożyć między bajki. Jeden syn
( z czwórki dzieci) były funkcjonariusz MO, też
został zwolniony ze służby w 1990 roku. I tak
jak ojciec dostał w plecy za to… że chciał i służył
ojczyźnie. Prawda, że ten chichot historii byłby
nawet i śmieszny gdyby nie służył politykom do
wykorzystywania tragedii indywidualnych ludzi

S
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Legitymacja służbowa Józefa Błaszczyka
1945 r. kolegi Stanisława Patery.
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BĘDĘ KANDYDOWAŁ!

S

pecyfika
służby
(działanie na rozkaz)
oraz realizowanie przyjętych przez Państwo
zobowiązań
wobec
„środowiska mundurowego” ugruntowały na
wiele lat propaństwową
postawę
emerytów
mundurowych, wyrażającą się zaufaniem do
Państwa i praw przez nie stanowionych. Sytuacja
zmieniła się po 1990 roku, gdy wraz ze zmianami
społeczno-gospodarczymi władze III Rzeczypospolitej
rozpoczęły demontaż systemu ubezpieczeń społecznych, w tym o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i
funkcjonariuszy. Zmiany w ustawach emerytalnych,
uzmysłowiły Nam, że rozwiązania prawne nie są
„wieczne”. Spowodowało to powstawanie i coraz
sprawniejsze działanie organizacji „pozarządowych”
w środowiskach mundurowych.
ależy podkreślić, że w okresie lat 90-tych wszystkie organizacje „mundurowe” działające w strukturach resortów „siłowych” pozostających w gestii
Prezydenta RP otrzymywały znaczące wsparcie kierowników tych resortów. Sytuacja zmieniła się w
1999 roku, gdy ówczesna władza polityczna zamierzała „zlikwidować” odrębność rozwiązań emerytalnych dla żołnierzy i funkcjonariuszy, włączając je do
rozwiązań powszechnych. Współpraca wszystkich
organizacji mundurowych przy poparciu Lewicy zaowocowała przywróceniem odrębnego systemu emerytalnego dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz ustabilizowanie dodatkowego ich zarobkowania. Nie zgodzono
się jedynie na przywrócenie „waloryzacji placowej”,
którą Sejm oddalił ze względu na słaby stan finansów
państwa. Niewątpliwy sukces był wynikiem: współpracy całego środowiska mundurowego (zebrano
180.000 podpisów), merytorycznego przygotowania
projektu ustawy, wsparcia społecznego dla Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ale co najważniejsze
politycznego wsparcia udzielonego przez SLD.
Następny krok jaki wymierzono w Nasze środowisko
to ustawa z 2009 roku obniżająca emerytury byłym
funkcjonariuszom służb ochrony państwa z okresu
PRL Odwołania do sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz
Trybunału Sprawiedliwości nie przyniosły żadnego
efektu. Jest to dla Nas ważny sygnał, że bez silnego
wsparcia politycznego nie mamy żadnych szans na
obronę swoich praw.
obecnej dobie najważniejszymi zadaniami dla
Naszego środowiska są: ochrona godności
funkcjonariusza, przywrócenie należnej pozycji w
strukturach i środowisku, ścisła współpraca z organizacjami służb mundurowych, rewaloryzacja emerytur
i rent, ochrona spraw socjalnych.
Zdecydowana większość członków władz Stowarzyszenia to przełożeni z okresu służby. Naszym obowiązkiem w okresie służby była ochrona i obrona
podwładnych. Nic się nie zmieniło, aby po przejściu
na emeryturę podejmować takie same działania. Aby
osiągnąć zamierzone cele musimy działać zespołowo. Całe środowisko policyjne winno być dla Nas
zespołem. Promowanie grupowych czy indywidualnych celów szkodzi Nam najbardziej.
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zdecydowanym zwolennikiem kolegialnego
J estem
wypracowywania decyzji. Ukształtowana praktyka,

że kilka osób „wie najlepiej” i decyduje nie jest najlepszą dla nas wizytówką. Aby to osiągnąć należy przywrócić należną pozycję Zarządowi Głównemu. Zgodnie ze Statutem mamy trzy organy władzy : Krajowy
Zjazd Delegatów, Zarząd Główny i Główną Komisję
Rewizyjną. Prezydium ZG i Prezes ZG działania winni
prowadzić tylko w ramach uchwał podjętych przez
władze naczelne.
ważam, że uszczegółowienie zadań biurokratycznych i sprawozdawczych w strukturach Stowarzyszenia jest jedną z przyczyn obniżenia efektywności działania organizacji podstawowych. Prezesi
Kół obłożeni sa biurokratyczną dokumentacją. Ich
głównym zadaniem jest przecież integrowanie i scalanie lokalnego środowiska i pobudzanie do aktywności. Zgodnie ze Statutem osobowość prawną posiada
tylko Zarząd Główny, który winien zbierać tylko niezbędne informacje dla zabezpieczenia swojej sprawozdawczości. Zmiana funkcji i zadań dla członków
Prezydium ZG, w szczególności dla Skarbnika i Sekretarza, którzy oprócz dotychczasowych zadań statycznych - „rejestrowanie” powinni być kreatywni w
swojej działalności.
oprzez racjonalizację kosztów funkcjonowania
Zarządu Głównego efektywne wydawanie środków finansowych. Zarząd Główny winien szczegółowo planować swoje wydatki, a nadwyżki przekazywać
na wsparcie działań realizowanych przez organizacje
terenowe.
estem za rozszerzaniem współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, które w swoich programach odnoszą się do spraw emerytów i rencistów, w
tym szczególnie za zacieśnianiem współpracy w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych,
gdyż zrzeszone w niej organizacje za najważniejsze
zadania podobnie jak SEiRP uznały: ochrona godności żołnierza i funkcjonariusza, rewaloryzacja płacowa, awans w stopniu bez skutków finansowych dla
„emeryta policyjnego”, równouprawnienie w wyróżnianiu orderami i odznaczeniami państwowymi oraz
obrona funduszu socjalnego.
estem za współpracą z organami władzy
(Parlamentem) i administracji państwowej (resorty
mundurowe) w zakresie spraw odnoszących się do
służb mundurowych, w tym dla emerytów i rencistów.
Jestem zdecydowanie za apartyjnością Stowarzyszenia ale nie za apolitycznością. Szereg prowadzonych
przez Nas działań ma charakter polityczny, a 25 lat III
Rzeczypospolitej nauczyło Nas, że bez wsparcia politycznego jesteśmy bezbronni.
ako Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych uważam, że „mundurowi” powinni szczególnie aktywnie włączyć się w struktury samorządowe. W wielu miejscowościach (zielone garnizony)
nasze środowiska mają wszelkie przesłanki do tego,
aby ich przedstawiciele zostali wybrani na burmistrzów, wójtów czy radnych.
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Zarząd Wojewódzki SEiRP w Warszawie w dniu 12
czerwca 2014 podczas posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP, zgłosił moją kandydaturę w wyborach na
VII Krajowym Zjeździe Delegatów do funkcji Prezesa
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
Wyraziłem zgodę na kandydowanie!.
Zdzisław Czarnecki
Prezes Honorowy SEiRP
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Informacja z pobytu delegacji SEiRP
na III Zjeździe Delegatów Veterana Policie CR.
W dniu 21 maja 2014 r. w Pradze.
Na imienne zaproszenie Prezydium Weteranów Policji D. Komisja Rewizyjna
Republiki Czeskiej w dniu 20 maja 2014 r. udała się E. Koordynator krajowy i kolegium członkowskie
do Pragi delegacja SEiRP w składzie:
koordynatora.
Przed wyborami , ustępujące Prezydium rekomendo
Henryk Borowiński - Prezes ZG
wało nazwiskami i imionami osoby do przyszłych

Zdzisław Pietryka - I Wiceprezes ZG
władz i Komisji Rewizyjnej.

Jan Papis - Wiceprezes ZG i Przewodn. Komisji Nowym Prezydentem wybrany został dotychczasowy
ds. Kontaktów Zagranicznych.
Wiceprezydent Jarosław ZEMAN, a Przewodniczącym
III Krajowy Zjazd Delegatów Weteranów Policji CR, Komisji Rewizyjnej ponownie wybrany został Leon
przy obecności 62 delegatów na 66 wybranych odbył LIPSKI.
się pod nieobecność byłego Prezydenta VP CR Jana W dniu 22 maja 2014 r. odbyło się spotkanie robocze
Zemana. Rzekomo z powodu choroby.
Prezydium VP CR z delegacjami Polski i Słowacji. PreZjazd prowadził i gości witał dotychczasowy Wicepre- zydent Jarosław Zeman uznał, że dotychczasowa
zydent VP CR Jarosław Zeman. Wśród gości był m.in. współpraca
organizacji emerytów policyjnych jest
Komendant Główny Policji (Prezydent Policji), wicemi- bardo potrzebna dla każdej ze stron, ale po stronie
nister SW ds. bezpieczeństwa oraz Dyrektor zabezpie- Czeskiej nie wszystko było dobrze zrobione. Poczuwa
czenia społecznego – odpowiednik ZER. Z gości zagra- się do grzechu zaniechania. Bardzo wysoko ocenił
nicznych, oprócz delegacji Polskiej była dwuosobowa wkład delegacji polskiej w organizację spotkań robodelegacja emerytów policji Słowackiej.
czych i wymiany informacji, a zaproponowane w
Rozpoczęcie Zjazdu odbyło się w bardzo uroczystej Czchowie w 2013 roku rozwiązania systemowe za piooprawie, według ceremoniału policyjnego. Trzy sztan- nierskie. Koledzy ze Słowacji podzielają tą ocenę, a
dary organizacyjne Veteranów Policji i sztandar Flagę wszyscy ubolewają, że wypadli całkowicie z gry emeryPaństwową wprowadziły poczty sztandarowe z prowa- ci policji węgierskiej. Mieli oni być pomostem między
dzącym i mistrzem ceremonii, trębacze - hejnaliści południową , a północną częścią europejskiej współodegrali wszystkie ceremonialne melodie oraz „ciszę” pracy.
na znak uczczenia zmarłych członków. Hymn pań- W imieniu delegacji polskiej przedstawiłem dokonania
stwowy odtworzono z urządzeń technicznych. Ceremo- Komisji ds. współpracy z Zagranicą, głównie omówiłem
niał ten, ale w odwrotnej kole3jności powtórno na za- nasze spotkania i wyniki rozmów ze związkami zawokończenie Zjazdu.
dowymi Policji Niemiec i Litwy oraz rozmowy z TowaPo wysłuchaniu sprawozdań i powołaniu Komisji Zjaz- rzystwem Wspierania Inicjatyw na rzecz obrony interedowych odbyło się wręczenie medali i odznaczeń hono- sów socjalnych służb uzbrojonych Niemiec.
rowych VP CR.
Na prośbę prowadzącego spotkanie Jarosława Zemana
Medalami VP; I i II stopnia odznaczono po - 5 osób, III poinformowałem zebranych jak uregulowane są wastopnia - 2 osoby
runki przejścia na emeryturę z polskiej Policji począwWyróżnienie VP CR; odznaką I stopnia wyróżniono - 5 szy od Ustawy z 18 lutego 1994 r. do ostatnich ureguosób, a odznaką II stopnia 6 osób
lowań prawnych w tym zakresie. Temat bardzo zainteMedalem I stopnia VP CR odznaczono delegacje zagra- resował stronę czeską. Wszyscy porównywali rozwiązaniczne tj.; Edward Pokorny - Prezydent A P V V Sło- nia prawne u
wacji; Jan Czarnogorski – Wiceprezydent A P V V Sło- siebie z naszywacji; Henryk Borowiński – Przes ZG SEiRP; Jan Papis mi.
- Wiceprezes ZG Zdzisław Pietryka—I Wiceprezes ZG
Uzg odn ion o
W następnym punkcie obrad głos zabrał Edward Po- następne spokorny – w imieniu delegacji emerytowanych policjan- tkanie
trójtów Słowacji i Henryk Borowiński, w imieniu delegacji stronne w Słopolskiej.
wacji w maju
Dyskusja nad sprawozdaniami i wybory władz oraz 2015 r. SłowaKomisji Rewizyjnej odbyły się pod nieobecność kilku cy liczą , że do
delegacji zagranicznych.
t ego
czasu
Warto odnotować ważny fakt , III Zjazd uchwalił nowy mogą odezwać
Statut VP CR. Nad treścią statutu głos zabierało się koledzy z
trzech członków. Żaden z wniosków nie został Węgier.
uwzględniony. W głosowaniu 2 delegatów się wstrzy- K o l e d z y
z
mało. Jako ciekawostkę warto podać, że nowy statut Czech zapewprzewiduje składkę członkowską w wysokości 300 nili , że prześlą
koron, płatne jednorazowo, do końca roku kalendarzo- nam komplet
wego. Statut przewiduje też zmianę proporcji wyboru materiałów ze
delegatów na Zjazd Krajowy – nie 1 delegat na 50 czł., Zjazdu i zachęa 1 delegat na 100 członków.
cali do systeNa Zjeździe podano, że organizacja VP CR liczy obecnie m a tyc zneg o
3600
członków
i
działa
w
14
Krajach o d w i e d z a n i a
(województwach ).
wzajemnie
Władze VP CR według statutu;
stron internetowych.
A. Zjazd Krajowy Delegatów - co 4 lata
Opracował:
B. Prezydium ( jak u nas Prezydium)
Przewodniczący
C. Prezydium Rozszerzone ( Prezydium i KoordynaKomisji Kontaktów Zagranicznych ZG SEiRP
tor)
Jan Papis
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PŁYWAJĄCA" MAJÓWKA

Z

arząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych Koła przy WSPol. w Szczytnie, w
dniu 31 maja 2014r. zorganizował majówkę rejs statkiem z Rucianego Nidy. Rejs przebiegał
przez wielkie jeziora mazurskie: Guzianka Wielka i Mała, Bełdany, Mikołajewskie, Seksty i
Śniardwy. Udział w rejsie wzięło 129 członków i
ich rodzin Koła. Statkiem "Faryj III" dowodził
właściciel Eugeniusz Faryj, który w trakcie rejsu
ciekawą narracją przybliżył nam historię oraz
bogactwo przyrody tej części Mazur.
W trakcie trwania rejsu na statku można było
zjeść smażoną - grilowaną rybę i wyroby mięsne
z grilla. Pogoda sprzyjała - świeciło słońce, wiała
lekka bryza - frekwencja i humory dopisały. Kolega Krzysztof Augustyniak swoją muzyką i śpiewem umilał rejs statkiem, a chętnych do tańca
nie brakowało.
Uczestnicy rejsu byli bardzo zadowoleni i proponowali powtórzenie podobnej imprezy, którą zorganizowano m.in. z okazji 10-lecia powstania
Koła przy WSPol.
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"Hej, Mazury, jak wy cudne !
Gdzie jest taki drugi kraj !
Tu zapomnisz chwile trudne,
Tu przeżyjesz życia maj......."
Tekst i zdjęcia:
Zdzisław Wnukowicz
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„Żyjmy zdrowo”!
Kętrzyńskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych uczestniczyło w
Dniu Organizacji Pozarządowych „Żyjmy
zdrowo”.
dniu 14 czerwca 2014 r. w kętrzyńskim
Amfiteatrze odbył się drugi Kętrzyński
Dzień Organizacji Pozarządowych. Udział wzięło
w omawianej imprezie 19-cie organizacji na 62
zarejestrowane w Urzędzie Miasta. Każda z biorących udział organizacji miała na celu promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców naszego miasta oraz pogłębienia integracji
organizacji pozarządowych, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań. Jest to
wspólne przedsięwzięcie Burmistrza Miasta Kętrzyn i organizacji pozarządowych ,w którym
każda organizacja znajdzie swoje miejsce i pole
do działania.
organizowano stoiska organizacji pozarządowych przy, których
ich przedstawiciele
udzielali indywidualnych informacji o swojej
działalności ,prezentowali swoje wydawnictwa i
inne materiały. Koło Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Kętrzynie prezentowało
swoją prowadzoną kronikę pokazującą zdjęcia
oraz komentarze z tych wydarzeń, a także biuletyny krajowe i Olsztyński Biuletyn Informacyjny
naszego środowiska. W strefie aktywności i zabawy organizacje przygotowały i przedstawiały
różnorodne zabawy ,konkurencje sportowe pokazy, w których bardzo aktywny udział brała
młodzież ze szkół podstawowych. Na scenie prezentowały się zespoły artystyczne działające przy

W

Z

17

organizacjach pozarządowych. Frekwencja na
imprezie nieco większa niż w roku ubiegłym,
zainteresowanie miejscowego społeczeństwa
wcale nie takie małe szczególnie osób związanych z niektórymi organizacjami. Naszą prezentacją interesowali się ludzie związani z policją i
naszym emeryckim środowiskiem byłych policjantów.
ożna z czystym sumieniem stwierdzić ,że
Kętrzyński Dzień Organizacji Pozarządowych był udany należy powiedzieć, że nie udał
by się bez aktywnego udziału organizacji pozarządowych i mieszkańców Kętrzyna. Wszystkim
uczestnikom i organizatorom omawianej imprezy
należą się słowa uznania i serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz społecznej integracji różnych środowisk.

M

Tekst i zdjęcia:
Stanisław Żach
Prezes Koła SEiRP w Kętrzynie.
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Koniec z wysoką waloryzacją!?.
Z powodu niskiej inflacji emeryci mogą zapomnieć o dużych podwyżkach emerytur. I
to nie tylko w 2015 roku.
LESZEK KOSTRZEWSKI,
PIOTR MIĄCZYŃSKI
by emerytury i renty nie traciły na wartości,
rząd co roku w marcu przeprowadza ich
waloryzację. Wskaźnik waloryzacji uwzględnia
inflację w gospodarstwach emeryckich (z roku
poprzedniego) plus przynajmniej 20 proc. realnego wzrostu płac w całej gospodarce. Limit
wzrostu płac można zwiększyć, np. do 40 czy
50 proc., ale muszą się na to zgodzić związki
zawodowe, pracodawcy i rząd. Już wiadomo, że
w przyszłym roku zostanie 20 proc. Tak zaproponował w czerwcu resort pracy.
Na podstawie tych prognozowanych danych
makroekonomicznych (ostateczne będą znane w
lutym przyszłego roku) rząd szacuje, że wskaźnik waloryzacji w2015 roku wyniesie 2,02 proc.
To oznaczałoby, że emeryt dostający 1500 tys.
zł brutto zyskałby 30 zł brutto. Jeśli ktoś ma 2
tys. zł emerytury, mógłby dostawać o 40 zł więcej. Najniższa emerytura wzrosłaby o 17 zł - do
861 zł brutto.
W porównaniu z poprzednimi latami to podwyżka symboliczna. Na przykład w 2009 r. waloryzacja przekroczyła 6 proc., w ubiegłym roku
tg4o to 4 proc.
Z drugiej strony trzeba pamiętać, że przy niskiej
inflacji siła nabywcza emerytur nie spada tak
szybko.
MINISTER ZADOWOLONY, EMERYT NIE
Może się okazać, że wskaźnik waloryzacji będzie
jeszcze niższy, niż prognozuje rząd. Rząd swoje
wyliczenia oparł bowiem na założeniu, że inflacja emerycka wyniesie w tym roku 1,5 proc.
Tymczasem ekonomiści sugerują, że będzie
mniejsza.
Dlaczego? Bo jak popatrzymy tylko na ceny samej żywności, to już mamy deflację. Wyniosła
ona w maju 0,8 proc., głównie za sprawą taniejących warzyw, cukru, ryżu i nabiału. Deflację
cen żywności ostatni raz mieliśmy w2006 roku.
Żywność tanieje m.in. dlatego, że mniej jej eksportujemy na Ukrainę i do Rosji. Więcej j ej
więc zostaje w kraju i żeby ją sprzedać, producenci i handlowcy obniżają ceny.
Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus
Banku, spodziewa się, że w kolejnych miesiącach (w lipcu, sierpniu) ceny żywności nadal
mogą spadać. Dlatego według niego waloryzacja
zamiast 2,02 proc. może wynosić tylko nieco
ponad 1 proc.
- Choć wywoła to zdenerwowanie u niejednego
emeryta, na pewno nie zmartwi ministra finansów. Bo mniej pieniędzy będzie musiał wydać
na podwyżki z budżetu -mówi Wojciechowski.
Jak wyliczył nam Łukasz Wacławik, specjalista
od ubezpieczeń społecznych z krakowskiej
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AGH, gdyby waloryzacja wyniosła 2,02 proc.,
kosztowałoby to budżet w przyszłym roku 3,9
mld zł. Przy 1-proc. waloryzacji koszty te spadną do 1,9 mld zł. Dla porównania - w ubiegłym
roku państwo przeznaczyło na waloryzację 6,3
mld zł, a w 2012 r. ponad 7 mld zł.
CZY MOŻNA ZMNIEJSZYĆ EMERYTURĘ?
Deflację ekonomiści przewidują najwyżej w kilku miesiącach tego roku.
Przy waloryzacji uwzględniamy jednak średnią
zmianę cen w całym roku, a nie tylko z kilku
miesięcy. Pospekulujmy jednak i załóżmy sytuację, gdy w 2014 roku będziemy mieli średnioroczną deflację. Czy to oznacza, że emerytury
będą zmniejszane?
Nie, bo ustawodawca zapisał w ustawie, że
emerytury mogą tylko wzrastać, ewentualnie
stać w miejscu, ale nie mogą się zmniejszać.
Deflacja oznacza więc podwyżkę mniejszą (bo
tylko o wzrost plac) lub żadną (gdyby się okazało, że nie będzie też realnego wzrostu plac).
W Europie znane są jednak przykłady, gdy rządy w obliczu problemów budżetowych rezygnowały z waloryzacji emerytur.
Indeksację świadczeń zawieszono np. w Hiszpanii w roku 2011, na Litwie w latach 2011-14, w
Irlandii w latach 2009-14 czy w Grecji w latach
2010-14 (tam w 2013 roku zlikwidowano tzw.
13. i 14. emeryturę, która do tej pory się Grekom należała). Rząd Portugalii rok temu wprowadził nawet obniżenie emerytur urzędników
maksymalnie o 10 proc.
JAK POMÓC NAJBIEDNIEJSZYM?
W Polsce też nie brakowało głosów, aby zrezygnować z waloryzacji emerytur. Niektórzy ekonomiści przekonywali, że jest ona zbyt kosztowna dla budżetu. I że lepiej pomoc kierować do
grup osób bardziej potrzebujących. Tym bardziej że, jak zapewniali, z danych GUS za 2013
rok wynika, że dochód na osobę w gospodarstwie emeryckim wynosi 1415 zl brutto i przewyższa ten z gospodarstwa pracowniczego, w
którym są dzieci -1306 zł brutto.
Poza tym dlaczego emeryt ma mieć co roku
podwyżkę rekompensującą wzrost cen, skoro
nie mogą na to liczyć pracujący na etacie małżonkowie z dwójką czy trójką dzieci?
Nikt z rządu takiego postulatu jednak nie poparł.
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz
zdaje sobie jednak sprawę, że wśród emerytów
są biedni i bogaci. Dlatego chcąc pomóc tym
pierwszym, zaproponował zmianę zasady waloryzacji. Obecnie emerytury i renty rosną
wszystkim o ustalony procent. W rezultacie,
licząc w złotych, najbiedniejsi dostają podwyżkę
mniejszą niż najbogatsi. Takie zasady powodują, że z każdym rokiem różnica między najbiedniejszymi i najbogatszymi rośnie.
(Ciąg dalszy na stronie 19)
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(Ciąg dalszy ze strony 18)

Minister pracy proponował, by dawać wszystkim
emerytom podwyżki o wskaźnik inflacji, a tylko
tym najbiedniejszym - o inflację i jeszcze dodatkowo o realny wzrost płac.
Dziś najniższe świadczenia pobiera z ZUS ok.
470 tys. emerytowi rencistów. Do tego dochodzi
kilkaset tysięcy osób z KRUS.
Pod koniec stycznia Kosiniak-Kamysz rozmawiał
o swoim pomyśle ze związkowcami i z pracodawcami. Do porozumienia jednak nie doszło. W
2015 roku będzie więc waloryzacja po staremu.
Zmiany mogą nastąpić najwcześniej w roku
2016.
OPŁACA SIĘ DŁUŻEJ PRACOWAĆ
W kolejnych latach waloryzacja też będzie niewielka. Nie należy się bowiem spodziewać nagłego wzrostu inflacji i dużej realnej podwyżki płac.
A to sprawia, że często wybierana dziś przez
emerytów strategia: szybko idę na emeryturę, a
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później zyskuję na corocznej podwyżce - bierze w
łeb.
- Teraz dużo lepiej wyjdziemy, jeżeli opóźnimy
moment przejścia na emeryturę. Dzięki temu
odłożymy więcej składek - mówi Wiktor Wojciechowski.
W starym, dotowanym przez państwo systemie
wcześniejsze odejście z pracy niczym złym nie
groziło. W nowym, uzależniającym świadczenie
od wypracowanych składek, zbyt krótka praca
oznacza ubóstwo na starość.
Dla 40-letniej Polki zarabiającej średnią krajową
praca do 60. roku życia zamiast do 67. spowoduje dużą obniżkę emerytury. Pracując do ukończenia 60 lat, taka kobieta dostanie 2060 zl
emerytury zamiast 3400 zł, czyli prawie o 1400
zł mniej.
Źródło:
Gazeta Wyborcza, piętek, 20 czerwca 2014 r.
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Potyczki z głupotą. (1)
Głupota i odwaga
Głupota jest wadą, odwaga - cnotą
o czym przekonujemy się
wielokrotnie
dlaczego więc odwagę myli się
z głupotą,
i zdarza się też odwrotnie.
Siła słów
Niektórzy myślący udają,
choć cieknie z nich głupota,
do myślenia głowy nie mają
lub wydają myślowego gniota.
Powtórki z historii
Spór nie został rozstrzygnięty,
czy historia się powtarza,
ale rewolucje wie to każdy
rozgarnięty
coraz to głupka wynoszą
na dygnitarza.
Różnica
Trzeba przyznać samokrytycznie
w Polsce jest nie lada cnotą:
mieć odwagę mówić publicznie,
co mądrością jest, a co - głupotą.

Osaczenie
Choć ludzi mądrych przybywa,
kresu głupoty to nie oznacza,
mądrość z głupotą często
przegrywa
bo głupota ją osacza.

Siła idiotyzmu
Niejeden na stołku idiota,
gdy przeżywa wzloty
głupotą swą omota
nawet mądre istoty
Cecha nie tylko osła
Głupota mądrość ma za nic
i w legendy już obrosła
a nie znając granic
jest cechą nie tylko osła.

Pokosy głupoty
Dziwi się senior i młokos
skąd się biorą liczne miernoty.
Wiadomo - nie jeden pokos
jest polskiej głupoty.

Wszechobecne chamstwo
Chamstwo cieknie z rodaków
wdziera się na społeczne szczyty
cechuje nie tylko prostaków
grzeszą nim także elity.

Uzależnienie w niezależności
Jest taka moda u niejednego
z niezależności czyni
przymiot cnoty,
szczyci się niezależnością
od wszystkiego
z wyjątkiem - własnej głupoty.

Krzywizny demokracji
Demokracja jest znakomita,
ale ma swoje krzywizny.
Jakie? ktoś zapyta?
W niej się przegłosowuje
- idiotyzmy.

Potęga głupoty
Jak w glebę perz
w umysły głupota wrasta
nawiedza rządzących też
i wtedy do potęgi urasta.

Kabaret życia
Granice głupoty
Ludzie przestają się śmiać,
Głupota też ma swoje granice,
gdy szerzy się głupota i bzdet,
po przekroczeniu których
a polityków na to jedynie stać,
są kłopoty, by oni przerośli kabaret.
więc bezkarnie w praktyce
nie przekracza się granic głupoty.
Granica edukacji
Historia jest - jak wiadomo
Dyktatura idiotów
- nauczycielką,
Dyktatura to wrogi ludziom stwór.
lecz nie wynika z tego,
Żadna nie miała wzlotów,
że aż tak wielką,
najgorszą wszak z dyktatur
by czegokolwiek nauczyć
jest dyktatura idiotów.
głupiego
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Nadmiar
Mądrość się otrzymuje
od Boga w darze,
na głupotę on skazuje
dlatego jest w nadmiarze.
Gdyby kłamstwo…
Kłamstwo szerokie kręgi zatacza,
otumania ludzi i osacza,
a gdyby nogi miało,
to by to wszystko zadeptało.
Zdrowy rozsądek przegrywa
Choć jest niezmiennym
pragnieniem,
by życiem kierował logiczny
porządek
to wciąż z ludzkim zaślepieniem
przegrywa zdrowy rozsądek.
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 czerwca 2014 roku,
przeżywszy lat 86, zmarł

Alojzy Arendt
W czasie okupacji hitlerowskiej od roku 1942 do 1945 był więźniem obozu
pracy w Potulicach. Po wyzwoleniu był jednym z pierwszych organizatorów Komendy Powiatowej MO w Kartuzach, zajmując kolejno funkcje od
Komendanta Posterunku do Kierownika Powiatowego Inspektoratu Ruchu Drogowego (w latach od 1960 do 1973r.).
Po przejściu na emeryturę w stopniu kapitana,
dopóki pozwalało mu zdrowie, był Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kartuzach. Długoletni członek Towarzystwa Miłośników Kartuz, Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych koła miejskiego w Kartuzach. Członek
wspomagający Ochotniczą Straż Pożarną w Kartuzach.

Cześć jego pamięci!
Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00
Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10-950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

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: Brzoza nad jeziorem Kielarskim k. Rusi
Okładka tylna: Zamek Olsztyński
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