MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Makowski
- o rozterkach jakie ma

Bartula

- zdradza co się działo
na posiedzeniu prezydium ZG

Skowron

- wyjaśnia czym jest
MRS
- o obchodach 25 lat
SEiRP w Katowicach

Biculewicz

- spotkanie z 90. latkiem
- na majówce w ostatnim dniu maja

Fiedorowicz

- Koło na rowerach

Biały

- wspomnienie o Sylwii
Wirskiej

Kućko

- o obchodach 25 lat
SEiRP w Braniewie.

Kobryń
W idylliczność spraw i zdarzeń,
Tak, jak w każde rajskie miejsce
Są czeluści poskrywane
Wabiąc słabych, kusząc mocnych.
Jak raz zboczysz z życia drogi,
By mocniejszych doznać wrażeń
Wiedz, że wyrwać się z nałogu
Jest trudniejsze niż weń wejście
Zanim wkroczysz w czeluść nocy
Poznaj starych rad kaganek
By rozświetlić ciemność świata
W który idziesz, w który wkroczysz.

- o wystawie w „Annie”
- wiersze Gromka

Redakcja

- spotkanie z Komendantem KWP i inne
-Tai-Chi zaprasza!

Otłowski

- o polityce w „barwach
słów”.

JKK

Od Redakcji

W

czerwcu dla ZW Olsztyn, bardzo ważnym
b y ł o
p i e r w s z e ,
„zapoznawcze”
spotkanie
jego przedstawicieli z Komendantem Wojewódzkim
Policji insp. Markiem Walczakiem. W czasie, blisko
godzinnej, rozmowy prezes
ZW Jerzy K. Kowalewicz
przedstawił stan Stowarzyszenia na Warmii i Mazurach, osiągnięcia integracyjne środowiska policyjnego i
aspekty współpracy z Kierownictwem KWP i Jednostek Terenowych oraz z
NSZZ Policji Regionu Olsztyn.
Komendant Olsztyńskiej Policji ze swojej strony zapewnił, że jest za tym by dotychczasowe dobre stosunki ze
strukturami
olsztyńskiej
SEiRP nie były gorsze, niż za
kierownictwa gen. Józefa
Gdańskiego.
W spotkaniu uczestniczył
także prezes olsztyńskiego
koła SEiRP kol. Leszek Maruszewski, z którym wspólnie wręczyliśmy insp. Markowi Walczakowi: pamiątkowy medal wybity na 25 Lecie
SEiRP i z tej samej okazji
wytworzoną,
ceramiczną
plakietkę z logo Stowarzyszenia i stosownym napisem
upamiętniającym rocznicę
powstania SEiRP.
Kolejne spotkanie z Komendantem Wojewódzkim odbędzie się z okazji Święta Policji, na obchody którego ZW
SEiRP został zaproszony.
W spotkaniu uczestniczył
także Naczelnik Wydziału
Komunikacji
Społecznej
KWP podinsp. Tomasz Stawarski, z którym ZW bezpośrednio współpracuje i który
jest autorem zamieszczonego powyżej zdjęcia na tle logo KWP Olsztyn.
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Na foto od lewej: Jerzy K. Kowalewicz - prezes ZW SEiRP,
Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie - insp. Marek Walczak
i Leszek Maruszewski - prezes Koła SEiRP w Olsztynie.

W

iodącym tematem tego
wydania OBI są, bo
jakby inaczej, rocznicowe
obchody 25 lat istnienia
SEiRP. Obchody, których
„rozmiar” i rozmach jest na
miarę sił i możliwości finansowych organizatorów.
I tak w Kole SEiRP w Braniewie był to piknik pod namiotami z własną orkiestrą i
bufetem domowym. A w Katowicach uroczystość, z natury
rzeczy
nieco
„sztywniejsza”, z udziałem
posłów, kierownictwa wojewódzkiej Policji i zaproszonych gości z Warszawy - niż
piknikowe nastroje bartoszyckie (w leśnych ostępach
jeszcze w maju), czy braniewskie w czerwcu.
Tak różne w formie i treści,
zapewne też, uroczystości
uzupełniają się, tworzą jedność w swojej różnorodności, nie wpadając w sztampę
szablonu monotematyczności, nie nudzą.
Spodziewam się, że inne regiony kraju, jak i olsztyńskie
Koła terenowe poinformują
Świat i Polskę o swoich formach obchodów 25. Lecia
SEiRP.

K

omendant
Wojewódzki
Policji insp. Marek Walczak zaprasza, za pośrednictwem OBI, wszystkich emerytów i rencistów mundurowych Olsztyn do wzięcia
udziału w wojewódzkich
uroczystościach obchodów
Święta Policji w dn. 16 lipca
2015 r.
Program obchodów:
- 10.00 - msza święta w Kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa przy ul. Mickiewicza 10 w Olsztynie
- 11.30 - Dalsza część uroczystej ceremonii w Sali 52
Warmińsko - Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie.
Zarząd Wojewódzki SEiRP
serdecznie zachęca swoich
członków i sympatyków do
jak najszerszego udziału w
obchodach
olsztyńskiego
Święta Policji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze ZW
SEiRP i przez telefony podane w stopce na ostatniej
stronie Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego.
Jerzy K. Kowalewicz
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Rozterki duchowe, patriotyczne,
o światopoglądowych nie ma co nawet rozwijać tego tematu ciąg dalszy….

W

wyniku naszej polityki gospodarczo – politycznej
skierowanej
zwłaszcza ku młodym ludziom, naszym następcom,
tak się narobiło, że mój
pierworodny ze swoją rodziną mieszka w Kanadzie.
Mają obywatelstwa Polsko
– Kanadyjskie. Osobiście wychowany, jak
mi się wydaje w duchu patriotyzmu (nadal
jak grają nasz , polski hymn staję w postawie zasadniczej), w rozmowie z dziećmi cały
czas poruszam temat powrotu. Pomimo mojej elokwencji i wygadania nie potrafię odpowiedzieć na proste pytanie: Kiedy Dzieciaki wracacie do Kraju, do Polski ? otrzymuję odpowiedź w postaci pytania: Do czego ? A no właśnie: Do czego ??!!!
- do Kraju, w którym wzorcem patriotyzmu
jest były pułkownik LWP , zdrajca Kukliński,
- do Kraju, gdzie „tylko głupi pracuje za 6
tysięcy miesięcznie”
- do Kraju, w którym wzorem naszej dumy
narodowej są globalne przegrane zrywy narodowe (powstanie warszawskie )
- do Kraju, w którym prawo służy jedynie
do otumanienia ludzi i tworzenie pod płaszczykiem niby to prawa partii politycznych,
aby te ociemniałe masy nagonić do roli
swojego bezwolnego elektoratu,
- do Kraju, który w imię niby to interesów
światowych trwoni się publiczne pieniądze
na zakup zabawek na ewentualnie
śmieszną wojnę (kilka rakiet, przeterminowanych, już po gwarancji produkcji made
in USA, można wystrzelić (jak się uda)w
godzinę chyba, że ruskie strzelą pierwsi to i
po wojnie w pół godziny będzie).
- do Kraju, którego kierownictwo wasalsko
– poddańcze nowemu bratu dąży do wywołania konfliktu w skali światowej, ale mającego miejsce nie za wielką wodą, a właśnie
tu w centrum Europy, naszym kraju,
- do Kraju, kiedy to pamięć naszych wybrańców
jest
śmiesznie
selektywna
(Komorowski wazeliniarsko uczestniczy w
spotkaniu z deputowanymi Ukrainy, którzy
2 godziny po tym uchwalą ustawę czyniących „bohaterami”, uczestników mordu na
Wołyniu co najmniej 150.000 Polaków,
- do Kraju, w którym pauperyzacja społeczeństwa kroczy w sposób niewyobrażalny,
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organizuje się „igrzyska” w postaci przepychanek związanych z zakazem przekroczenia granicy przez „wieczorne wilki” czy też
inne „straszne agresory”(?!).
- do Kraju, kiedy to szkolone na zachodzie
służby bezpieczeństwa wewnętrznego i tego
zewnętrznego są wyręczane przez kelnera,
babcię pisuarową do ujawniania przekrętów
za pomocą podsłuchów. Przekrętów, które
w cywilizowanym kraju dawno rozpie….ło
by cały ten stan rzeczy…. a jednak nic się
nie stał,
- do Kraju, niby to naszego (jak się okazuje
jest to Kraj tylko dla wybranych) puentą
jest powiedzenie: „H... d… i kamieni kupa”
- do Kraju, w którym Instytucje poczynając
do IPN (Instytut rozliczeń i intryg polityczny), ZUS-y, Urzędy Skarbowe stają się narzędziem do spełnienia polityki rządzących
partii,
- do Kraju, w którym w środowiskach partii
rządzących i tych niby to opozycyjnych afera goni aferę, a finał zawsze jest jednakowy
(brak dowodów winy), prawo jest dla maluśkich, bo cóż tam się stało, że wyłudził nienależną kasę na przeloty itp.
- do Kraju rządzącego przez populistów i
wszelkiej maści mafiosów. Tak , tak… bo
jak inaczej nazywać ludzi, którzy dla określonych grup społecznych potrafią sprzeniewierzyć wszelkie ideały, wartości moralne i patriotyczne,
- do Kraju, w którym zdawać by się mogła
prozaiczna tragedia lotnicza służyć może
dla ludzi wolącym żyć w ułudzie , nie
uwzględniających skutków przyczynowych
do tworzenia fikcji jako podstawa do rozgrywek politycznych,
- do Kraju, w którym Naród karmiony
obietnicami i fałszem funkcjonuje w absurdach nienawiści , niezgody, zawiści i braku
tolerancji,
- do Kraju, w którym populista lubi być
mamiony zamiast zakasać rękawy i budować nową lepszą przyszłość jako efekt konkretnej pracy,
- do Kraju, w którym Kościół Katolicki zdawać by się mogło wiodąca siła duchowa Narodu nigdy w okresie „chlubnego” 25-cio
lecia nie apelował o pojednanie Polsko –
Polskie,
- do Kraju, w którym dominuje zabobon
religijny tworzący w ludziach myślenie ma(Ciąg dalszy na stronie 4)
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giczne. Wystarczy pomodlić się, a Bóg za
nas wszystko zrobi, nawet odpuści nam złe
i niecne czyny. Wystarczy, że ksiądz uczyni
pokropek budynku, autostrady i już nie
można mieć uwag w kwestii stanu technicznego, przekrętów itp. wynaturzeń, bowiem
obiekt jest nieomalże święty,
- do Kraju, w którym istnieje paranoidalne
rozdwojenie jaźni pomiędzy rozumem, racjonalnym myśleniem, a fanatyczna wiarą i
wasalskim poddaństwem,
ędąc jeszcze dzieckiem widziałem jak
nasze delegacje odwiedzały i naszego
niegdysiejszego brata i jak on nas odwiedzał. Szydzono i śmiano się, że robiono niedźwiadka, że klepano się po plecach. A było
to w czasie jak to się obecnie się mówi było
to w czasie kiedy byliśmy pozbawieni wolności. Dziś głowy naszego Kraju (wszelkiej
maści) , państwa suwerennego, wreszcie
wolnego przyjmują przedstawicieli innego
państwa od tego najważniejszego z laską
pasterską poczynając a kończąc na kardynałach i biskupach na kolanach i całując
poddańczo w rękę ( w ostateczności w pierścień). Dodać tylko można, ze dla innego
tzw. nowego brata dla odmiany włazimy w
d… też na niskim poziomie.
czywiście w tym stanie rzeczy potrzeba
jakakolwiek rewolucji w naszej buńczucznej podświadomości staje się nieodzownym elementem naszych poczynań
(stad też nie dziwi uzyskane poparcie przez
Kukiza). Przy czym, te rewolucje nie wynikają z racjonalnych potrzeb i przewidywanych skutków. My Polacy, bardzo często
wierzymy w cuda. Wierzymy, że wszystko
się zmieni jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jednak życie wielokrotnie wykazało nam, że tak nie jest, lecz nie przekonało nas – a szkoda. To my , to cały Naród
musi się zmienić. Musimy zacząć myśleć
realnie, racjonalnie. Nie wolno wierzyć w te
obiecanki wyborcze (minione ) i te co mają
w najbliższym czasie kolejny raz tworzyć
mity bez pokrycia, kolejny raz będą służyły
otumanieniu społeczeństwa. I tak jak w
życiu bywa rewolucja spowodowana przez
masy tym masom sakramencko kolejny raz
dołoży.
tym momencie wracając do pytania
postanowionego w wstępie jak szanowni czytelnicy mogą obiektywnie stwierdzić to tak na prawdę brak mi argumentów
do sensownej odpowiedzi. Jednak aby nie
było tak za poważnie pozwolę sobie powtórzyć kawał, który słyszałem kilka lat temu:
„Na wiejskiej drodze, na końskiej kupie sie-

B

dzą dwie muchy i pałaszują sobie beztrosko. W pewnym momencie jedna z nich powiada: Tato jak to jest, widzę że inne stworzonka: robaczki, dżdżownice, ptaszki wyjadają zawartość śliweczek, jabłuszek i innych smacznych owoców, a my tylko na tym
gu…ku. Jaka to sprawiedliwość?. A starsza
mucha odpowiada: za młody jesteś i nie
wiesz co to jest patriotyzm to jedz dalej te
skarby !!!”
Przepraszam, za taki nie apetyczny
akcent, którym kończę dzisiejsze spotkanie
z Szanownymi Czytelnikami, lecz mam nieodparte wrażenie, że obiecanki Prezydenta
Dydy o czynieniu wszystkiego, aby nasi
emigranci za pracą powrócili do Kraju, powinienem wyrzucić między bajki, no chyba,
że on udzieli mi konkretnej odpowiedzi na
powyższe pytanie : DO CZEGO ?? !!

O

W
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Pozdrawiam B.M. s. Władysława
P.S.
Zamykają zakład. 56 osób straciło pracę.
Prefabet Niegocin, jeden z większych pracodawców w okolicach Giżycka znika z przemysłowej mapy regionu. Zakład produkujący beton komórkowy z podgiżyckich Wilkas
jest likwidowany. Po tym, jak firmę kupiła
duńska spółka H+H Polska pracę straciło
80 procent załogi. Kolejne osoby mają dostać wypowiedzenie w ciągu najbliższych
kilku tygodni.
Radzę zapamiętać to logo , ponieważ będziemy kupować styropian już duński za
cenę 2x większą. Aby była jeszcze tragicznie
to w tych samych Wilkasach do tej pory
nad jeziorem w sezonie letnim były, budki,
sklepiki taki tam Smol – Biznes. Jednak
Władze Gminy wydały zgodą na budowę …
„Biedronki” na samym jeziorem w centrum
Wilkas . To te wszystkie budki i cały ten
Smol – Biznes pójdzie w niebyt i kolejna
grupa ludzi pójdzie na przysłowiowy bruk.
Bez pracy, bez perspektyw …

Do czego wracać ??!!

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 6(62)2015

Posiedzenie Prezydium ZG

W

dniu 25 czerwca 2015 roku w siedzibie ZG SE i RP odbyło się posiedzenie Prezydium ZG. Tematem
były
sprawy organizacyjne oraz finansowe. Najważniejszą ze spraw organizacyjnych było
omówienie stanu przygotowań do obchodów XXV - lecia Stowarzyszenia. Przedstawiona została również ocena przydatności
ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w
Jabłonce k. Nidzicy i ewentualnego zaangażowania ZG w kwestię dofinansowania
jego działalności. Wytypowano przedstawicieli Stowarzyszenia na spotkanie ze
związkowcami policyjnymi z Litwy w
Szklarskiej Porębie. Uczestnicy posiedzenia ZW w Poznaniu ze strony Prezydium
ZG przedstawili relacje z obrad tego gremium. Nie mniej ważnym tematem rozpatrywanym przez Prezydium ZG była kwestia wydawania biuletynu informacyjnego.
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Rozdysponowano też pozostające w dyspozycji ZG telefony mobilne dla członków
ZG, niebędących Prezesami ZW/ZO.
Przedstawiona została również informacja
o stanie zaawansowania likwidacji Fundacji „Dom Seniora Policyjnego”. Przewodnicząca Komisji OPP ZG omówiła kwestię
wniosków, jakie wpłynęły w sprawie udzielenia pomocy z funduszu OPP.
panelu spraw finansowych przedstawiony został stan realizacji uzgodnień dotyczących obsługi bankowej, ustaleń wynikających z listu intencyjnego dotyczących ubezpieczeń majątkowych oraz
ubezpieczenia na życie.
odjęto decyzję o dofinansowaniu uroczystości XXV - lecia SE i RP w Rzeszowie, zakupu tomików wierszy oraz dofinansowania wydania książki.

W

P

Tekst i foto: Z. Bartula
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Inauguracja Mysłowickiej Rady Seniorów

W

dniu 29 maja 2015 r. Mysłowice
dołączyły do niewielu miast w Polsce, gdzie oprócz Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta została powołana do
życia Mysłowicka Rada Seniorów /
MRS /.
Na utworzenie Mysłowickiej Rady Seniorów niemały wpływ miał Zarząd Koła
SEiRP w Mysłowicach, który najpierw był
inicjatorem tego projektu, a następnie w
zasadniczy sposób przyczynił się do opracowania projektu statutu przyszłej Rady
Seniorów.
29 maja 2015 r. sala sesyjna Rady
Miasta Mysłowice zapełniła się osobami,
które 20 kwietnia b. r. zostały wybrane w
głosowaniu do Mysłowickiej Rady Seniorów. Odbyło się jej pierwsze posiedzenie.
Uroczysta sesja poświęcona była przede
wszystkim sprawom inaugurującym działalność Rady. Wszyscy obecni radni złożyli zatem uroczyste ślubowanie oraz
przystąpiono do wyboru przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza Rady.
W sesji inauguracyjnej Mysłowickiej Rady
Seniorów uczestniczyli: prezydent Mysłowic Edward Lasok, przewodniczący Rady
Miasta Grzegorz Łukaszek, naczelnicy
wydziałów i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Mysłowic.
Prezydent Edward Lasok w swoim wystąpieniu stwierdził m. in., że zapowiada się
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ciekawa rada i ciekawa współpraca, a
doświadczenie Mysłowickiej Rady Seniorów oraz młodość Młodzieżowej Rady
Miasta mogą przynieść ciekawe efekty.
Mysłowicka Rada Seniorów liczy 23
członków, a jej kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Kandydatem do
Rady mógł być każdy pełnoletni mysłowiczanin, który wypełnił i złożył w Urzędzie
Miasta Mysłowice odpowiedni formularz
zgłoszeniowy. Ostateczny skład
nowej
Rady utworzyli ci kandydaci, którzy w
bezpośrednich wyborach otrzymali największą liczbę głosów.
Do Rady wybrani zostali członkowie Koła
Nr 27 SEiRP w Mysłowicach t. j. Ewa
Bryś /sekretarz ZW SEiRP w Katowicach/, Mieczysław Skowron /prezes Koła
SEiRP w Mysłowicach i zarazem I wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach/ oraz
Andrzej Makowski /I wiceprezes Zarządu
Koła SEiRP w Mysłowicach/.
Członkowie Mysłowickiej Rady Seniorów
pełnią swoją pracę społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnych diet ani wynagrodzenia.
Działalność MRS to dla nowo wybranych
radnych wyzwanie i szansa na poruszenie
ważnych dla swojego środowiska tematów.
Tekst: Zbigniew Ziomka
Zdjęcie: UM Myslowice
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Wystąpienie kol. Mieczysława Skowrona
na inauguracji Mysłowickiej Rady Seniorów.
Mysłowice; 29 maja 2015 r.

Panie Przewodniczący!
Panie Prezydencie!
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!

B

ardzo dziękuję za umożliwienie mi zabrania
głosu podczas dzisiejszego inauguracyjnego
posiedzenia Mysłowickiej Rady Seniorów. Nie
chodzi tu o jakąś promocję, lecz o chwilę refleksji nad tym dzisiejszym wydarzeniem, w którym
uczestniczymy.

M

RS, która powstała, to pewien ważny etap
w samorządności naszego miasta, to jakaś
cegiełka w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

W

ażnym jest byśmy jako MRS zapisali się
godnie w naszej działalności, by nie powiedziano, że to taka fasada, która niewiele
wniosła przez te cztery lata, które przed nami.
Musimy mieć na uwadze zapisy ustawowe, które generalnie określają charakter Rady Seniorów jako konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Należy mieć świadomość, że jako Rada nie możemy być ciałem roszczeniowym. Przez podejście roszczeniowe skazalibyśmy się na wątpliwość i w konsekwencji niebyt. Nikt by nas poważnie nie traktował. Możemy wiele osiągnąć,
ale musimy działać w sposób wyważony ale także stanowczy. Mając rzeczowe argumenty w
jakimś określonym celu, czy sprawie, zadaniem
MRS jest przekonać rządzących, czyli władze
samorządowe do ich słuszności.

A

by osiągać określone cele, działając kolegialnie, powinniśmy być jedno. To wcale nie
oznacza, że powinniśmy w konkretnych sprawach myśleć tak samo. Wszyscy jesteśmy równi. Przewodniczący MRS to lider, primus inter
pares , który jest odpowiedzialny za właściwe
stawianie spraw do załatwienia, za właściwe ich
procedowanie. To musi być człowiek z inicjatywą i energią, wiedzą i pewnym doświadczeniem
w kierowaniu zespołami ludzkimi. To człowiek,
który mając autorytet musi go stale wzmacniać,
a w konsekwencji budować autorytet MRS.
Wreszcie przewodniczący to człowiek otwarty na
propozycje innych, umiejący przyjąć uzasadnioną krytykę, mający własne zdanie i mający
umiejętność podejmowania decyzji, w miarę
samodzielny, posiadający umiejętność utrzymywania dobrych relacji z całą MRS i władzami
samorządowymi.
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G

łówną działalnością MRS winno być określenie priorytetów potrzeb i problemów osób
starszych oraz przedstawienie propozycji i wniosków dotyczących działań na rzecz seniorów,
żeby aktywne środowisko osób starszych posiadające ogromny potencjał stało się spoiwem
jednoczącym pokolenia w duchu solidarności
międzypokoleniowej według zasady: jeden z
drugim, jeden dla drugiego, a nie jeden przeciw
drugiemu.

R

ada Seniorów będzie miała rzeczywisty
wpływ na sprawy środowiska osób starszych tylko wtedy, gdy organy samorządowe
będą uwzględniać jej realne wnioski.

J

aka to będzie Rada, czas pokaże. Wszystko
bowiem tak jak wszędzie zależy od ludzi, czyli
od nas w głównej mierze. Jeśli wykażemy się
inicjatywą i zaangażowaniem, to wymierne korzyści będą nie tylko dla samych seniorów, ale
dla całej społeczności lokalnej naszego miasta,
czego serdecznie życzę Państwu i samemu sobie.

P

owinniśmy podczas najbliższej sesji roboczej, jeszcze przed wakacjami, wypracować
realne propozycje do planu działania MRS do
końca 2015 roku i co najważniejszena 2016
rok. Plan należy budować w oparciu o nasze
własne doświadczenia, w oparciu o sygnały dochodzące od szerokiej
rzeszy seniorów i nie
tylko oraz w oparciu o
sprawdzone
doświadczenia funkcjonujących
już od pewnego czasu
rad seniorów na terenie
naszego województwa i
kraju.
Dziękuję za uwagę
Mieczysław Skowron
Od Redakcji.
„Mysłowicka inicjatywa”, jak można nazwać
pomysł Rady Seniorów w tym mieście jest, jak
sądzę, formą kolejnej organizacji pozarządowej
nadając jej inny, skierowany ku seniorom i ich
problemom wymiar. Nie mam wątpliwości, że
takie działania mogące wzbudzić w emerytach
chęć do uruchomienia ich własnych zasobów
wiedzy i doświadczenia jest nie tylko potrzebna
samych emerytom, ale i innym, którym brak doświadczenia życiowego.
Redakcja prosi inicjatorów MRS z Mysłowic o
informacje z dalszych działań, jak sądzę okraszonych sukcesami
Jerzy K. Kowalewicz
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Na Dziewięćdziesiąte Urodziny!

I

nformuję, że w związku z przypadającą 30
maja 2015r. 90-tą Rocznicę Urodzin naszego
członka-seniora p.płk w st. spoczynku Witolda
Hutka Zarząd naszego koła w składzie: Prezes Henryk Biculewicz, Sekretarz - Wiesław Bernatowicz oraz Skarbnik - Mieczysław Kubeł odwiedzili w/w w miejscu zamieszkania.
W obecności małżonki Ireny oraz córek Wiesławy i Elżbiety złożono Jubilatowi życzenia od
Zarządu Wojewódzkiego oraz naszego całego
Koła. Jubilatowi wręczono kwiaty, dyplom i medal pamiątkowy z okazji 25 lat powstania SE i
RP.
ol. Witold Hutek został wcielony do organów
ładu i porządku publicznego w lutym
1945r. (trwała jeszcze II wojna światowa) i pracował do 1990 r. (45 lat). W milicji pełnił różne
funkcje aż do powstania Policji. W Bartoszycach
przez 15 lat był z-cą Komendanta Powiatowego
Milicji i przez 15 lat był Komendantem Powiatowym Milicji.

K
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Jako ciekawostkę podaję fakt, że Jego córka
Wiesława pracowała w KWP w Opolu i już od 3
lat jest emerytowanym wyższym oficerem Policji.
odczas naszego pobytu, przy kawie Jubilat
wspominał i opowiedział historią Swojego
życia. Urodził się na terenie obecnej Wielkopolski. Doskonale pamięta czasy swojego dzieciństwa, które były bardzo ciężkie. W czasie II wojny światowej przebywał na przymusowych robotach. Kol. Witold Hutek był bardzo wzruszony naszą wizytą.
Nadmieniam, że jako Prezes Koła mam częsty
kontakt z Jubilatem.
Proszę aby te informacje ukazały się w naszym
Biuletynie Informacyjnym.

P

Redakcja OBI całym sercem dołącza się do życzeń jakie Szanownemu Jubilatowi złożył Zarząd Koła w Bartoszycach. Życzymy wielu lat
życia w zdrowiu i spokoju. Pozdrawiamy też
rodzinę!
Jerzy K. Kowalewicz
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„Majówka” z „Szarakiem”

I

nformuję, że w dniu 30 maja 2015r. Zarząd naszego Koła SEiRP zorganizował na
terenach Koła łowieckiego „Szarak” w miejscowości Żydowo gm. Bartoszyce „Majówkę
- 2015”.
woją obecnością zaszczycił nas Burmistrz
Miasta Bartoszyce Pan
Piotr Petrykowski a także
nasi członkowie, którzy
pełnią ważne funkcje w
Urzędzie Miasta Bartoszyce. Byli to: - Sekretarz
Miasta kol. Robert Pająk z
małżonką, - Z-ca Przewodniczącego Rady
Miasta kol. Janusz Pasjak z małżonką,
oraz Radny Miejski kol. Tadeusz Wawirowicz z małżonką. Zarząd Wojewódzki SEiRP
w Olsztynie reprezentował Janusz Borowiński z małżonką. Odwiedził nas także
Prezes Koła łowieckiego „Szarak” Pan Józef
Nowicki. Z przyczyn losowo-osobistych nie
byli obecni Komendant Powiatowy Policji w
Bartoszycach oraz Prezesi Kół z Lidzbarka
Warm. i Kętrzyna.

S
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M
W

ajówka - 2015” przebiegła w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze. Było wyśmienite jedzenie, tańce oraz wspomnienia
dawnych dobrych czasów.
„Majówce - 2015” uczestniczyło ogółem 36 osób. Zapewniono do dyspozycji uczestnikom autobus.
Tekst i zdjęcia:
Koło SEiRP Bartoszyce
Henryk Biculewicz - prezes
Od Redakcji
Tradycję „majówek” Koło w Bartoszycach
pielęgnuje już od lat wielu. Kolejne z nich
znajdują coraz to nowe miejsca na rozpalenie grillowych ognisk, coraz więcej interesujących osobistości samorządowych na nie
przybywa, by wspólnie z emerytami być,
wysłuchać ich problemów i szukać rozwiązań. A trzeba wiedzieć, że miejsc urokliwych na ogniska i przychylnych emerytom,
nie tylko mundurowym jest sporo. Redakcja
OBI przy tej okazji pozdrawia serdecznie
burmistrza Bartoszyc, pana Piotra Petrykowskiego. Życzymy Piotrowi sukcesów w
administrowaniu miastem.
Jerzy K. Kowalewicz
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WYCIECZKA ROWEROWA W LIDZBARSKIM KOLE SEiRP

13

czerwca 2015 r o godzinie 11.00 szesnaścioro koleżanek i kolegów związanych z
miejscowym Kołem SEiRP stawiło się na zbiórce przy ulicy Polnej, przy Szkole Podstawowej
nr.4.Obowiązkiem było mieć ze sobą sprawny
rower a inne wyposażenie już dowolnie według
indywidualnego uznania. Oczywiście mile widziane były też kamizelki odblaskowe, bowiem
całą grupę czekał do pokonania rowerami dosyć długi dystans w większości po drogach
szutrowych ale też i o nawierzchni asfaltowej.
Cała trasa w obie strony nie mogła przekroczyć
30 kilometrów. Organizatorzy wycieczki ustalając trasę mieli na względzie wiek uczestników
i fakt, iż dla niektórych osób była to pierwsza
jazda rowerem w bieżącym roku.
apa trasy w pierwotnym założeniu miała
przebiegać następująco:start;LidzbarkWarmiński-Koniewo-Wielochowo-Redy-Widryki
-Nowa Wieś Wielka-pasiecznik jako meta.
Uczestników wycieczki rowerowej w miejscu
zbiórki powitali koledzy policjanci z wydziału
prewencji i ruchu drogowego miejscowej komendy powiatowej Policji. W trosce o bezpieczeństwo starszych kolegów-emerytów w atmosferze koleżeńskiej pogadanki przypomniano sobie o zasadach bezpieczeństwa na drogach publicznych a szczególnie podczas poruszania się rowerami w grupie. Po tym krótkim
wstępie cała grupa ruszyła w kierunku ustalonej mety. Nie jechano na czas. Wszyscy uczestnicy wycieczki zachowywali się dzielnie i trzeba
przyznać, że nikomu nie zabrakło determinacji
w jeździe do celu. Po drodze w ciekawszych
krajobrazowo miejscach zatrzymywano się na
krótkie odpoczynki.
o niespełna dwóch godzinach jazdy oczom
uczestników grupy rowerowej na skraju
Nowej Wsi Wielkiej ukazał się cel podróży
tj.położony na niewielkim wzgórzu i cały skąpany w słońcu – PASIECZNIK .Trzeba przyznać, że tego dnia temperatura dochodziła do
+30 C. Mniej zorientowanym należy się w tym
miejscu wyjaśnienie pojęcia „Pasiecznik”. Otóż
jest to działka ziemska na której znajduje się
pszczela pasieka należąca do Krystyny i Michała Wijtiwiaków. Głównym pszczelarzem w
tym układzie jest Krystyna. Michał jest emerytowanym policjantem i jednocześnie członkiem
Koła SEiRP w Lidzbarku-Warmińskim. Z dużym zaangażowaniem i fachowością pomaga
małżonce w prowadzeniu pasieki.To właśnie na
terenie ich pasieki cała grupa rowerowa spotkała się z serdecznym i gościnnym przyjęciem
przygotowanym przez wspomnianych Krystynę
i Michała, którym dzielnie w pracy pomagali
ich córka Janina i zięć Janusz oraz przyjaciele
z lidzbarskiego Koła SEiRP Stanisława i Jan
Gierulscy. Grupa rowerowa gościła się tam
kilka godzin. Przygotowany był gorący kocio-
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łek, grillowana karkówka, kiełbaski, kaszanka,
warzywa, sałatki i inne smakołyki. Nie brakowało też do degustacji miodu ze świeżym pieczywem. Oczywiście pewną część aprowizacji
pochodzącej od uczestników wycieczki dostarczono w to miejsce nieco wcześniej by zbytnio
nie nadużyć gościnności wspaniałych gospodarzy.
ziałka Krystyny i Michała Wijtiwiaków jest
podzielona na dwie części. Część podstawowa to właśnie pasieka z ulami. Druga część
jest zabudowana dosyć obszernym i wygodnym
domkiem letniskowym i odrębną pracownią
pszczelarską, która jest dobrze urządzona i
wyposażona. Nie brakuje miejsca do rekreacji.
Oboje chętnie mówią o pszczołach i pracy w
pasiece. Michał jest bardziej rozmowny. Potrafi
zainteresować życiem pszczół nawet laików.
Pierwsze wrażenie z pobytu na terenie pasieki
Krystyny i Michała, stan jej utrzymani, ustawienie i wygląd uli, kolorystyka, numeracje,
jakość uli, prezentowana przez obojga duża
wiedza o pszczołach oparta również na podstawie własnych obserwacji i doświadczeń przekonują,iż ma się do czynienia z dużego formatu
fachowcami w tej właśnie dziedzinie.
askoczeniem dla niektórych koleżanek i
kolegów wykazujących zainteresowanie
problematyką pszczelarską był fakt, iż Michał
Wijtiwiak prowadzi rejestr pasieki. Coś w rodzaju jak dziennik pracy pasieki w którym wyszczególnione są wszystkie ule i ich numeracje.
Każdy ul ma swój numer i kolor. Jest plan
ustawienia uli i jest to niezmienne. Z kolei
każdy ul z osobna ma udokumentowaną swoją
historię. Są tam takie dane jak: ile razy był
wybierany miód, w jakiej ilości i daty tych
czynności oraz łączna ilość pożytku z ula w
ciągu roku. Jest odnotowany fakt rojenia z ula.
Czy wyrojone pszczoły zatrzymano, czy też
utracono rój bezpowrotnie. który ul zasilono
wyrojonymi pszczołami. Są adnotacje o wymianie matek w poszczególnych ulach, o kondycji
rodzin pszczelich, o ubytkach, o stosowanej
profilaktyce itp. W większości wszystkie te dane są w układzie tabelarycznym a niektóre
tylko w formie opisowej.
tym miejscu szanownym P. czytelnikom
należy się wyjaśnienie, iż autor niniejszego tekstu nie jest fachowcem z dziedziny
pszczelarstwa. Temat jest mu znany częściowo
z ogólnie dostępnych lektur z rozmów z kolegami pszczelarzami, po części też z własnego doświadczenia życiowego. Z tego też powodu w
tekście mogą się pojawić nie zawsze fachowe
określenia i zwroty.
uwagi na panujące od kilku dni upały ,rojenia się ,pszczoły były bardzo podenerwowane. Mimo to bardzo wyrozumiale i
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oszczędnie traktowały cyklistów. Tylko dwóm
osobom trafiło się użądlenie. Jedną z nich był
autor prezentowanego tekstu. W sumie na
działce Krystyny i Michała przebywały 23 osoby. Grupa rowerowa po zregenerowaniu sił na
działce przyjaciół do Lidzbarka-Warmińskiego
wracała już nieco krótszą i lepszą drogą pokonując łącznie 26 kilometrów.
rystynie i Michałowi Wijtiwiakom
oraz ich córce i zięciowi Zarząd Koła SEiRP
w
LidzbarkuWarmińskim
oraz
wszyscy
uczestnicy
wycieczki rowerowej z
dnia 13 czerwca 2015
roku za przygotowanie wspaniałego przyjęcia
i gościnność
składają na łamach OBI serdeczne podziękowania.

K

Tekst: Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz
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„Anna” się wystawia.

W

dniu 16 czerwca 2015 r. o godz.17.oo nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy Tkactwa Artystycznego – Klubu Tkaniny Artystycznej
„ANNA”. Miejscem wystawy był salon wystaw
artystycznych Żarskiego Domu Kultury. Wystawa trwać będzie do końca m-ca lipca.
ystawiono na niej 25 najlepszych prac w
postaci gobelinów. Na zaproszenie Przewodniczącej Klubu Anny Brożek w jej otwarciu
uczestniczyli nasi przedstawiciele ZO SEiRP w
Zielonej Górze : Prezes Jan Papis, I Wiceprezes
Eugeniusz Czerwiński i rzecznik prasowy Zbigniew Kobryń. Wystawa pokazała talent, pasję i
różnorodność wizji artystek należących do Klubu
„ANNA”. Ich wystawione gobeliny oglądane były
z zachwytem i podziwem. Prawdziwy kunszt artystyczny. Otwierający wystawę Dyrektor Żarskiego Domu Kultury podkreślił, że jest niezmiernie zachwycony i dumny, iż może po raz
drugi gościć tak zacnych artystów jak Klub
Tkactwa Artystycznego „ ANNA” z Zielonej Góry.
Nie sposób tu wymienić wszystkich dzieł i nazw

W
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tych gobelinów, które były wystawione , ale należy szczególnie odnotować fakt, że wystawa cieszy
się dużym powodzeniem zwiedzających. Nadmienić należy, że patronem Klubu „ ANNA” jest Zarząd Okręgowy SEiRP w Zielonej Górze.
Zbigniew Kobryń
Rzecznik pras. ZO
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Nad mogiłą...
Szanowni Państwo!

S

potkaliśmy się dziś, w tym szczególnym
miejscu, by pożegnać, po raz ostatni, Panią
Sylwię Wirską, osobę wszystkim nam dobrze
znaną, bliską i drogą, która odeszła na zawsze
przed kilkoma dniami.
o bolesny fakt dla Jej Najbliższych, ale także dla nas wszystkich, którzyśmy Ją znali,
współpracowali zawodowo i społecznie, przyjaźnili się lub utrzymywali kontakty koleżeńskie.
Była osobą ważną dla nas wszystkich, nie tyle
ze względu na pozycję i relacje zawodowe, co z
powodu szczególnej osobowości: stosunku do
ludzi bliskich i obcych, wrodzonej delikatności,
wrażliwości, życzliwości, skromności i kultury
osobistej. Cechy te, dostrzegane i doceniane
przez otoczenie, sprawiały, że była powszechnie
łubiana, a jednocześnie szanowana.
ani Sylwia urodziła się w listopadzie 1938
roku w mieście Łodzi, w rodzinie robotniczej. Jej Mama była prządką jedwabiu, ojciec
zaś robotnikiem w jednej z łódzkich fabryk. Niewiele miesięcy po Jej urodzeniu nastąpiła agresja Niemiec na Polskę, a po niej straszliwa okupacja. Matka, z niemowlęciem i kilkunastoletnim starszym synem, ukrywała się na wsi, zaś
ojciec znaczną część okresu okupacji spędził na
robotach przymusowych w Niemczech.
Szczęśliwie cała rodzina przeżyła wojnę. Po wyzwoleniu Sylwia, jak wszystkie dzieci, rozpoczęła edukację szkolną. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie średniej, zatrudniła się w
bibliotece w dzielnicy Widzew. Bardzo polubiła
tę pracę. Podnosiła swe kwalifikacje poprzez
specjalistyczne kursy, co pozwoliło jej na awans
na kierowniczkę biblioteki. W rozmowach z bliskimi podkreślała zawsze, że był to ważny okres
w jej życiu.
1956 roku wyszła za mąż. Rok później
urodziła córkę Kamilę. Małżeństwo nie
przetrwało próby czasu. Po rozwodzie, wraz z
córką, w 1965 roku trafiła do Olsztyna. Jednym
z powodów takiej decyzji był zapewne fakt, że jej
starszy brat Ryszard Szuster pełnił wówczas
funkcję zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Milicji Obywatelskiej w Olsztynie, co ułatwiło jej
start życiowy w nowym środowisku pracy i zamieszkania.
oczątkowo została zatrudniona w Wydziale
Ogólnym Komendy, zajmującym się głównie
obsługą kancelaryjną, a następnie w Wydziale
C, odpowiedzialnym zwłaszcza za archiwa. W
pracy tej przydatne okazały się uzyskane wcześniej kwalifikacje bibliotekoznawcze. Po kilku
latach została kierowniczką jednej z sekcji Wydziału C. Jej ówczesne współpracownice i podwładne podkreślają zawsze, że chętnie i taktownie uczyła ich nowych obowiązków, pomagała w
trudnościach, mądrze, spokojnie i przyjaźnie

T

P

W

P

14

doradzała, nigdy nie okazywała złości czy irytacji. W latach siedemdziesiątych Pani Sylwia
podjęła studia zaoczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które
ukończyła z tytułem magistra.
nowym środowisku pracy uzyskała także
szansę zbudowania sobie nowej, szczęśliwej rodziny. Tu poznała Janusza Wirskiego,
eksperta Wydziału Kryminalistyki, z którym w
1967 roku zawarła związek małżeński. Rok później urodziła syna Piotra. Sylwia i Jej Mąż stanowili bardzo harmonijne, bardzo oddane sobie
nawzajem i dzieciom małżeństwo. Swe dzieci
wychowali na mądrych, dobrych ludzi, z których byli bardzo dumni. Z czasem swe uczucia
przenieśli także na wnuki, których doczekali
się. czworo: dwóch synów z małżeństwa córki
Kamili oraz syna i córki z małżeństwa syna Piotra. Wnuczce, na cześć Babci, rodzice nadali
imię Sylwia.
pamiętnym roku 1990, roku przemian
ustrojowych i radykalnych przekształceń
służb resortu Spraw Wewnętrznych, Pani Sylwia, po pomyślnym przejściu weryfikacji, otrzymała zadanie utworzenia Wydziału C w nowo
powołanym Urzędzie Ochrony Państwa. Po wykonaniu tego zadania została mianowana naczelnikiem tego wydziału. Funkcję tę pełniła do
czasu przejścia na emeryturę w 1992 roku.
Odeszła w stopniu majora, wyróżniona wcześniej za długoletnią służbę odznaczeniami państwowymi.
boje z mężem, będąc już emerytami, gościli
u siebie dzieci z rodzinami, wnuki, znajomych i przyjaciół. W 2001roku, po śmierci męża, Pani Sylwia, mieszkając sama, przez około
dwa lata aktywnie działała w Stowarzyszeniu
Emerytów i Rencistów Policyjnych, pełniąc
funkcję sekretarza Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia. Pogarszający się
stan zdrowia zmusił Ją do sprzedaży domu i
przeniesienia się do Warszawy, gdzie zamieszkała z rodziną syna Piotra. Tam, otoczona opieką najbliższych, przeżyła ostatnie lata. Odeszła
w miniony piątek, 19 czerwca.
apamiętamy Ją jako osobę niezwykle miłą,
ciepłą, uśmiechniętą, łagodną i wyrozumiałą, zawsze gotową do pomocy i wsparcia, a równocześnie bardzo ambitnego, kompetentnego i
wymagającego, zwłaszcza od siebie, pracownika
i przełożonego.
Najbliższych Pani Sylwii proszę o przyjęcie
wyrazów szczerego żalu i współczucia z powodu tak bolesnej straty.

W

W

O
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CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
Autorem tekstu wygłoszonego w czasie pochówku Sylwii Wirskiej na Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Poprzecznej w Olsztynie jest Antoni Biały, członek Zarządu Wojewódzkiego SEiRP, znajomy i przyjaciel zmarłej.
Redakcja OBI łączy się z Rodziną zmarłej w ich
smutku.
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Obchody XXV Lat SEiRP w Kole Braniewo

W

spotkaniu zorganizowanym dla
uczczenia 25 Rocznicy powstania
SEiRP, w dn. 19 czerwca 2015 r. oprócz
niemal wszystkich Koła w Braniewie, ich
rodzin i sympatyków uczestniczyli zaproszeni goście:

- Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Olsztynie - Lucjan
Fiedorowicz, który jest także Prezesem Koła w Lidzbarku Warmińskim.

- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie - podinsp. Robert Mikusik.
potkanie otworzył Prezes koła w Braniewie Tadeusz Kućko, który przedstawił
krótki lys historyczny Stowarzyszenia, które
w Braniewie rozpoczęło działalność w 1990
roku.
Założycielem i pierwszym Prezesem Koła był
kol. Edmund Domański- (wieloletni Z-ca
Komendanta Powiatowego Milicji w Braniewie).
Kolejnym Prezesem Koła został wybrany w
1994 roku kol. Jan Switalski, który pełnił
tę funkcję przez 16 lat.
Od roku 2010 do 2014 roku Prezesem Koła
był kol. Dariusz Tatar, a od 2014 roku
funkcję Prezesa pełni Tadeusz Kućko.
astępnie głos zabrał kol. Lucjan Fiedorowicz , który podzielił się z zebranymi
wieloma spostrzeżeniami z działalności Wojewódzkiego i Krajowego Stowarzyszenia

S

N
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Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz wręczył Tadeuszowi Kućko Medal XXV Lecia
SEiRP nadany przez Zarząd Wojewódzki.
Życzenia i ciepłe słowa z okazji Jubileuszu
Stowarzyszenia przekazał również uczestniczący w spotkaniu - Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie - podinsp.
Robert Mikusik.
olega Hemyk Rycio podzielił się swoimi
spostrzeżeniami i wspomnieniami na
temat długoletniej działalności Koła.
kolejnej części spotkania nadano tytuły Członka Seniora : kol. Karolowi
Stępczyńskiemu, kol. Eugeniuszowi Trzcińskiemu.
yplomami uznania z okazji Jubileuszu
25 Lecia za aktywny udział w rozwoju
Koła w Braniewie uhonorowano:

kol. Jana Switalskiego,

kol. Adama Jankowskiego

kol. Henryka Rycio .
Na zakończenie odbyła się część integracyjna spotkania członków koła i ich rodzin.
Serdecznie zapraszamy emerytów i rencistów policyjnych z terenu powiatu braniewskiego, którzy jeszcze nie są zrzeszeni do
udziału w naszych spotkaniach. Nadmieniamy ,że biuro Koła mieści się w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie.

K
W
D

Tadeusz Kućko
Prezes Koła SEiRP w Braniewie
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Z historii Koła SEiRP w Braniewie
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych Koło nr 12 w Braniewie powstało w 1990r.
Założycielem i pierwszym Prezesem Koła był
pan Edmund Domański (wieloletni Z-ca
Komendanta Powiatowego Milicji w Braniewie).
Z-cą Prezesa Koła był Pan Piotr Szyrwiński,
Skarbnikiem Koła - Pan Stanisław Sadowski Członkiem Zarządu - Pan Franciszek
Wikiera.
Koło wówczas liczyło 18 członków.
Zespół muzyczny Koła „Emeryci”
Od czerwca 1994 roku do kwietnia 2010
roku Prezesem Koła był Pan Jan Świtalski.
Członkowie Zarządu Koła się zmieniali, a
kolega Jan zarządzał Kołem przez 16 lat.
Koło w tym czasie liczyło nawet 57 członków.
Od kwietnia 2010 roku do marca 2014 roku Prezesem Koła był kol. Dariusz Tatar.
Od marca 20I4 roku Prezesem Koła jest Tadeusz Kućko.
W- ce Prezesem - Dariusz Tatar Skarbnikiem - Wiesław Wojtasiewicz Członek Zarządu Koła - Henryk Rycio. Obecnie koło Wręczenia „Aktów Seniora” kol. kol.: Karolowi
Stępczyńskiemu i Eugeniuszowi Trzcińskiemu
liczy 27 członków, w tym 4 członków Seniorów są to :

Jan Słotwński,

Michał Jarmużewski,

Karol Stępczyński

Eugeniusz Trzciński.
ewną trudność w pozyskiwaniu nowych
członków , a tym samym rozwoju osobowego Koła stanowi brak świadomości i poczucia satysfakcji jaką dają wspólne spotkania i wspólne obcowanie emeiytów i rencistów Policyjnych. Częste są pytania typu „
co ja z tego będę miał - tylko płacił składki?
Wystąpienie podinsp. Roberta Mikusika
No nie koniecznie. A te składki nie są znowu takie wysokie .
hciałbym również podkreślić , że dużo
zależy od nas samych , czy jesteśmy
zamknięci, czy też otwarci na drugiego człowieka i jak zorganizujemy sobie dalsze życie, a możliwości jest wiele.
y Zarząd Koła zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, którzy
skończyli pracę zawodową w Policji i chcą
się spotykać , dzielić z nami wolny czas,
radości a czasami i problemy.

P

C

M

Tekst i zdjęcia:
Tadeusz Kućko
Prezes Koła
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Kol. Fiedorowcz Lucjan wręcza „Medal XXV Lecia SEiRP” prezesowi Tadeuszowi Kućko.

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 6(62)2015

Obchody 25. Lecie
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Katowicach

22

czerwca 2015 r. na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach
emeryci i renciści policyjni woj. śląskiego
świętowali jubileusz 25. Lecia Stowarzyszenia.

R

ok temu, 16 lipca w tym samym miejscu zainicjowany został rok obchodów
tego jubileuszu. Stało się to podczas ważnego wydarzenia, jakim było nadanie i
wręczenie sztandaru dla społeczności
emerytów i rencistów policyjnych woj. śląskiego.

N

a uroczystość licznie przybyli emeryci i
renciści wraz z rodzinami, kadra szkoły oraz zaproszeni goście, aby uczestniczyć
w tym doniosłym dla śląskiej organizacji
wydarzeniu. Przy dźwiękach orkiestry
wkroczyła
kompania
reprezentacyjna,
pododdziały Szkoły Policji i poczty sztandarowe, a wśród nich poczet ze sztandarem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia oraz poczet ze sztandarem Weteranów
Policji Republiki Czeskiej z Ostrawy.

K

omendant Szkoły Policji w Katowicach
inspektor Jarosław Kaleta powitał zebranych, wśród których byli m. in.: posłowie Ewa Kołodziej i Marek Wójcik, I zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego policji inspektor Roman Rabsztyn,
prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP inspektor policji w stanie spoczynku Zdzisław Czarnecki, prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina
Policyjna 1939” Teresa Bracka, komendanci i naczelnicy policji woj. śląskiego,
przewodniczący NSZZ Policjantów Dariusz
Kowalski, kapelan Szkoły Policji ks. Grzegorz Węglorz. emerytowany komendant
wojewódzki policji w Gdańsku nadinspektor w st. spoczynku Janusz Bieńkowski,
prezes ZW Weteranów Policji Republiki
Czeskiej Bedrich Fiala, przedstawiciele
stowarzyszeń służb mundurowych woj.
śląskiego.
hwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych
emerytów i rencistów policyjnych. Delegacja ZW SEiRP w Katowicach złożyła
wiązankę kwiatów przy pamiątkowej tabli-

C
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cy na terenie Szkoły Policji.
ys historyczny 25. Lecia Stowarzyszenia przedstawił w imieniu Zarządu
Wojewódzkiego Stowarzyszenia w Katowicach prezes Piotr Stypa. Przemówienia
skierowane do emerytów i rencistów policyjnych wygłosili posłowie, inspektor Roman Rabsztyn i prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki, którzy następnie dokonali
wpisów w księdze pamiątkowej Zarządu
Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

R

P

odczas uroczystości najbardziej zasłużonym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaki „Za wybitne Osiągnięcia dla
SEiRP”: Markowi Adamczykowi, Dariuszowi Ciszczoń, Jerzemu Kryczka, Józefowi
Kubiakowi, Mieczysławowi Kurzakowi, Ryszardowi Mędrzykowi, Wiesławowi Mrówka, Emilii Witas; „Za Zasługi dla SEiRP” z
dyplomem: Marii Rączy, Jerzemu Sekuła.
Honorowymi Odznakami Zarządu Wojewódzkiego SEiRP wyróżniono Piotra Budzynia, Jarosława Kaletę i Tadeusza Stefańczyka.

W

krótkim wystąpieniu prezes ZW
SEiRP Piotr Stypa skierował słowa
podziękowania dla kierownictwa KWP i
Szkoły Policji w Katowicach za nieocenioną życzliwość i pomoc w przygotowaniu i
przeprowadzeniu tej uroczystości, po czym
wszystkich zaprosił na okolicznościowy
poczęstunek.

N

a zakończenie orkiestra wykonała z
werwą kilka utworów, a kompania reprezentacyjna wraz z pododdziałami Szkoły Policji przedefilowała przed zebraną publicznością.

R

easumując, uroczystość została wzorowo przeprowadzona, z pompą, według
ceremoniału policyjnego przy pięknej letniej pogodzie. Miała wydźwięk historyczny
i patriotyczny.
Tekst: Mieczysław Skowron
Zdjęcia: Alina Skowron
i Benedykt Kamiński
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Poezja w „jesieni życia”.

W

ypełnieniem pustki
na emeryturze policyjnej, są różnego rodzaje zainteresowania i
osobiste pasje.
Henryk Gromek – bo o
nim będzie mowa, pracę
rozpoczął w KPMO w
Głogowie w Wydziale
Kryminalnym jako referent operacyjny i całe
swoje życie zawodowe
związał z pionem kryminalnym, w roku 1977 otrzymał w Szczytnie
pierwsze szlify oficerskie. Dalsza jego kariera
zawodowa to uzyskanie tytułu magistra historii. Na emeryturę odszedł w 1998 roku ze stanowiska Naczelnika Wydziału Kryminalnego
ówczesnej KWP w Zielonej Górze.
o przejściu na emeryturę, u niektórych naszych członków Stowarzyszenia budzi się
chęć ( pasja) robienia czegoś. W tym przypadku
pasja poetycka pisania wierszy. Henryk Gromek
– członek Koła Nr 2 SEiRP, połknął tego bakcyla i do dnia dzisiejszego „ tkwi w nim po uszy”.
Twórczość poetycka, stała się jego życiową pasją, wszakże nie jest publikowana w żadnych
periodykach, ani w publikatorach, lecz pisana
jest dla siebie oraz najbliższych znajomych, a
przechowywana i gromadzona jest w archiwach
domowych.
ego twórczość w obecnym czasie, sięga kilku
tysięcy wierszy pisanych przy pomocy komputera. W jego rymowanych wierszach ( bo takie tylko pisze), główną rolę odgrywają nastroje
własnych uczuć i wewnętrzna chęć ukazania
zjawisk i sytuacji społeczno – politycznych. Niektóre jego wiersze potrafią skłonić czytelnika,
do refleksji nad bytem doczesnym. Swoje wiersze każdorazowo podpisuje pseudonimem „ HG
Leśniczy”.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że Henryk Gromek od 18 lat ( nieprzerwanie), wydaje broszurę
z wierszami okolicznościowymi – uczestnikom
corocznych Zlotów emeryckich pionu kryminalnego woj. lubuskiego.
Ponadto wpisany został do Okręgowej Księgi „
Pozytywnie zakręconych”.
Oby takich członków w naszym Stowarzyszeniu
było jak najwięcej.

P

J

Oto kilka wierszy nazwałem je:„ Wiersze H.
Gromka”
Zbigniew Kobryń
Rzecz .pras. ZO SEiRP w Zielonej Górze
DĄB
Niewielki potoczek serpentyną się wije,
Gdzieś tam hen, w głębokim borze źródło jego.
Płynie przez łąkę, wielkie topole na brzegu,
Dumny czterechsetletni pan wodę popija.
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Ścieżka wzdłuż brzegu, od pobliskiego miasteczka,
Miejsce wiosennych spacerów par zakochanych.
Ów dąb na spotkania i randki wyznaczony,
Wielopokoleniową tradycją odwieczną.
Pod jego gęstą koroną, bujnym listowiem,
Zwierzenia, umizgi, całusy, przyrzeczenia,
Gdy potrzeba, przeciwdeszczowym parasolem.
Czasami, w dzień wietrzny, żołądź naruszy głowę,
Bywało - ptaszek nie uszanuje imienia,
Onych, którzy flirtują poniżej, na dole.
Pewnej niedzieli nawałnica rozszalała,
Wichura, ulewa, piorun pioruna gonił
Przed kolejnym, siarczystym, dąb się nie obronił,
Piekielna błyskawica wyrok wykonała.
W miasteczku żałoba szczera, nie ukrywana,
Wielu drzazgi, gałązki dębu - dla pamięci.
Historię ich drzewa jasny piorun zakończył.
Przyjdzie im pod topolą albo pod kasztanem?
Olbrzymi dąb swą potęgą, "jak dąb" był silny,
Piorun go powalił mocą niespotykaną,
W określonym momencie, nieszczęsnej godziny.
Gdzie znajdą drzewo z równie przytulną koroną?
Wybór konieczny i naprawdę bardzo pilny,
Natura dopomoże, odsłoni swe łono.
marzec 2014 HG Leśniczy
BIESZCZADY
Głowa moja noc całą pracowała,
Na jawie a także we śnie.
Wycieczkę po Bieszczadach wspominałem,
Z wielką rozkoszą, radością.
Trzydzieści lat temu owa wycieczka,
Była odskocznią, azylem.
Do samochodu: picie, wałóweczka,
Jeszcze tego dnia tam byłem.
W górzystym terenie niewielka rzeczka,
Znalazłem się u jej źródeł.
Zakwaterowałem w małym miasteczku,
Początek to mej przygody.
Nazwy miasteczka ni rzeczki nie zdradzę,
W duszy je chowam dla siebie.
Może mnie drogi znów tam zaprowadzą,
Jak się z miernoty wygrzebię?
Prywatny hotelik nad rzeki brzegiem,
Z widokiem na wody wstęgę.
W głowie ten obraz odradza się z siebie,
Co dnia i co nocy - cięgiem.
(Ciąg dalszy na stronie 20)
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O tym też kiedyś napiszę.
Przez tydzień zwiedzałem te okolice,
Chłonąłem powietrze świeże.
Kontrasty cywilizacji i dziczy,
Wspólne walki i pacierze.
Zauroczyła mnie wspomniana rzeczka,
Jej woda, nurt, przyległości.
Tu wygody - tam, jak "za króla Ćwieczka",
Miód na moje wrażliwości.
Dużo chodziłem, obserwowałem,
Wszystko mnie tam ciekawiło.
Piękne Bieszczady zachłannie brałem,
W sercu mym grotem utkwiły.
Oczy przymykam, znów rzeczka w odsłonie,
Jej brzegi i załamania,
Głębie, płycizny, skręty, "jak na dłoni",
Meandry, wały, kolana.
Woda, jak kryształ - w pobliżu jej źródeł,
Gdy się przesącza przez skały.
Kaskady, bystrza, małe wodospady,
Katarakty i siklawy.
Obejście wymusza ogromna skała,
Wokół gołoborze mniejszych.
Wodogrzmot, szypot, ławice, przemiały,
Zakręt i zagięcie cieszy.
Poniżej miasta nurt jest łagodniejszy,
Widoczne łachy, mielizny.
Krzywizny, wygięcia, jest wyspa rzeczna,
Bród, odsypisko i rynny.
Tutaj do brzegów jest dostęp możliwy,
Na brzegach rośliny wodne.
Tu, z prawej, płaski teren zalewowy,
Zagięcie, wiraż łagodny.
Wszystko, co widzę, smakuję, połykam,
Jest pokarmem dla mej duszy.
Obroty, zakola, zakosy, łuki,
Prąd rzeki w głowie wciąż huczy.
Śni mi się koryto i przytulisko,
Charakterystyczne brzegi.
Wodospadziki, progi i łożysko,
Zwroty i zwoje w jej biegu.
Bywa, że jestem nad jakimś strumieniem,
Nad którym nigdy nie byłem.
Głowa tworzy wirtualne zmyślenia,
Tutaj się chyba nie mylę?
Miłość do kobiety, rodziny, pracy,
To zdrowe, ludzkie marzenia.
Miłość do natury duszę wzbogaci,
Kto dotknął, ten to doceni.

Rozumiem tych, co Bieszczady cenią
I miłują bezgranicznie.
Twoja racja Lubosinianko Henia:
Bieszczady istotnie śliczne!
Bez znaczenia rzeczka i zakątek,
Obyś tam jeno zabłądził.
Znajdziesz swe miejsce, fantazji początek,
Z przepiękną przyrodą w zgodzie.
marzec 2014 HG Leśniczy
ZNAKI JESIENI
Oziminy powschodziły,
Okopowe obrodziły,
Gęsta sieć „babiego lata”,
Niebo już za mglistą szatą.
Widoki jesieni
Klucze ptactwa na południe,
Wieczory długie i nudne,
Opał na zimę szykują,
Mechanikę konserwują.
Prawo jesieni
Kolorowe liście z drzewa,
Słońce już tak nie przygrzewa.
Czas na leszcza i szczupaka,
Śniegi już w górach – wysoko.
To już jesień
Krótkie dni i chłodne noce,
Chryzantemy, turki, znicze.
Niedźwiedź, borsuk – brzuchy pasą,
Wiewiórki robią zapasy.
Bezsprzecznie jesień
W lesie grzyby wysypały,
Z drzew orzechy pospadały.
Płaszcze, kurtki odkurzane
I już lato pożegnane.
Dla jesieni
Jakby „na niby” ponowa,
Oddechy już też parowe.
Słoneczne „krwawe” zachody,
Coraz częstsze niepogody jesiennie
„Na dwoje babka powróży”:
Krócej trwać będzie, czy dłużej?
Lato może uszczknąć czasem,
Ale zima już „za pasem”?
Zima do drzwi zakołata,
Zechcemy wiosny i lata.
Wierszem pór roku nie zmieni,
Póki co ciesz się z jesieni.
listopad 2014 HG Leśniczy

Wrócę w te strony, jak zdrowie pozwoli,
W moje bieszczadzkie zacisze.
Wtedy się miłość z przyrodą zespoli.

20
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Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych
przy KWP w Olsztynie
Zaprasza,
wszystkich zainteresowanych poprawą aktywności ruchowej

na zajęcia z praktyki Tai-Chi i Hatha Yoga
Bezpłatne zajęcia, dzięki uprzejmości kierownictwa KWP w Olsztynie,
odbywają się (już od 1 czerwca 2015 r.)
w każdy poniedziałek w godz. 18.00 - 19.30
w Hali „Gwardii”, Olsztyn, ul. Piłsudskiego
Zaproszenie na zajęcia, prowadzone
przez renomowanych nauczycieli z certyfikatami europejskimi,
kierujemy do policjantów, emerytów policyjnych i ich rodzin.
Więcej o działalności szkoleniowej Stowarzyszenia Nei – Kung
w Olsztynie i możliwościach udziału w dodatkowych sesjach,
proszę poszukiwać na oficjalnej stronie internetowej:

http://www.taichi.olsztyn.pl/index.php
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Wyborcza proza
Kazimierz Otłowski

Cel wyborów jest znany
każdej rozgarniętej osobie;
potrzebne są do zmiany
miejsca przy żłobie.

„Świat polityki
i polityków”

Dławiące obietnice
W czym się zanurzyć

Czyszczenie od
„nie swoich”

Na zanurzenie się dla osłody,
Ze stajni Augiasza Polska
w demokracji niejednego,
ma wiele
by ogarnęła
ochota, gdyby więcej w niej było i choć wciąż pojawiają się
nowi jej czyściciele,
czystej wody,
to nieraz już tak bywało,
a mniej politycznego błota.
że tylko „nie swoich”
Umrzeć ze smutku
od koryta się usuwało.
Obserwacja politycznego magla
polskiego prowadzi do
Do czego służy
przykrego skutku,
immunitet?
bo śmiać się nie ma z czego,
Niejednego wybrańca narodu
można zaś umrzeć ze smutku.
duma aż rozpiera,
choć nie jest żadnym
Gdy upływają lata
moralnym autorytetem,
Gdy wydarzenia o historycznym
a
gdy
się
Temida do niego
wymiarze
dobiera,
zdążą obrosnąć w mity,
on się zasłania immunitetem.
wtedy tylko różni dygnitarze
ciągną z tego profity.

Przypadłość władzy

Niejedna choroba władzy
się ima,
dotknięta jest tym każe
jej instancja,
najbardziej jednak kurczowo
się trzyma
właściwa każdej władzy
- ignorancja.

Różne punkty widzenia
Polsce wiele spraw dolega,
zauważanych przez szarego
obywatela,
lecz często inaczej Polskę
dostrzega
ktoś z pozycji rządowego fotela.

Nowa grupa rządząca

Grupa rządząca wpływ
przemożny wywiera.
Media w Polsce są taką grupą
nową.
Może ona usidlić każdego
lidera, tłukąc go gazetą lub falę
telewizyjno-radiową

Dziwna amnezja

Opozycja przed wyborami wiele
o ludzkich sprawach gada,
a gdy już zdobędzie
rządowe fotele,
wnet dziwna amnezja
ją dopada.

Z programem
„przeciwko”
Niektórzy elektorat zdobywają,
robiąc krzyk pod
jakąś przykrywką,
a za program mają
jedynie slogany i „przeciwko”.

Zgubiony lud

Zawsze na złość

Demokracja znaczy
- władza ludu.
Choć definicja ta, dla ucha
jest miła,
to fałsz w niej widać bez trudu,
gdyż demokracja po drodze
lud zgubiła.

Szczyt, czy schyłek?

Nie jeden na to był już znak
w Polsce zawsze znajdzie się
niezgody kość.
Polacy w wyborach nie głosują
na tak,
lecz zwykle rządowi na złość.

Politycy na wielkość
mają zadęcie,
a jednocześnie robią tyle
głupstw i pomyłek,
Niejeden demokrata,
że nie wiadomo w pewnym
niby szczery,
momencie,
bohater rankingowych sondaży,
czy to jeszcze ich szczyt,
u kresu demokratycznej kariery
czy też już schyłek?
o dynastii sobie marzy.

Sny niektórych
demokratów

Skarpetkowy program

Magnez władzy
Władza ma liczne ponętności
w tym znane arkana imperii.
W jednych to wzbudza ślepe
namietności,
a drugich doprowadza
do histerii.

Motywacja obrońców

Nieustannie nowi obrońcy
No i prowadź wodzu
się pojawiają,
Partie wzniosłe hasła mają na
a
bronieni
stają
się
uwadze
ich
elektoralną
zdobyczą,
i o własne interesy przepełnia je
jedynie obrońcy zwierząt
troska.
moralne intencje mają,
Na celu mają tylko władzę,
bo
na
elektorat
zwierzęcy
zwłaszcza, gdy jest to partia
wodzowska. nie liczą.
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I na prawicy i na lewicy,
przed każdymi wyborami,
rwą się do stołków politycy
i aż się dławią obietnicami.

Programem wielu opozycyjnych
polityków,
jest krytyka i rozliczenie
ich poprzedników.
Wśród takich niemały
jest odsetek,
pragnących rozliczyć
aż do skarpetek.

Od wzlotów
do kabaretów
Polska polityka miała wzloty
i upadki
rzadko posługiwała się
konkretem,
więc bywały przypadki,
że stawała się politycznym
kabaretem.
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99 Prawnych absurdów świata.
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71. Na Kubie, pod groźbą utraty auta, nie wolno wozić prywatnym samochodem nikogo
oprócz najbliższej rodziny.
72. Na Spitsbergenie (wyspa norweska na Morzu Arktycznym) obowiązuje absolutny zakaz picia alkoholu.
73.Na Alasce (USA) prawo zabrania rozmawiania z niedźwiedziem.
74. W stanie Kentucky (USA) poślubienie po raz czwarty tej samej osoby grozi więzieniem.
75. W Waterwille (Maine, USA) zakazane jest publiczne wycieranie nosa.
76. Adiutant oficera angielskiej Gwardii Jej Wysokości Królowej Elżbiety II ma zakaz
przyglądania się małżonce przełożonego.
77. Ustawa o języku polskim przewiduje 30 dni aresztu za posługiwanie się językiem obcym w nazewnictwie towarów, reklamie, instrukcjach obsługi.
78. Według przepisów Międzynarodowej Federacji Bokserskiej w ringu nie mogą występować brodaci zawodnicy.
79. W Oklahomie (USA) obowiązuję zakaz rzucania czarów na nauczycieli przez uczniów.
80. Psy z New Jersey (USA) nie mogą szczekać od 8 wieczorem do 8 rano.
81. W Oklahomie (USA) niezbędne jest specjalne pozwolenie burmistrza na kopulację
psów. W tym samym stanie, za strojenie niestosownych min do psa, płaci się grzywnę w
wysokości 220 dolarów.
Prezydium Zarządu Wojewódzkie 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: Jezioro Mummel w Jakubowie/Olsztynie
z wejściem do podziemia.
Okładka tylna: Fontanna letnia jeziora Browarnego
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