MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Bartula
- o centralnych obchodach 25. Lecia SEiRP

Predoń

- o obchodach 25 Lecia
SEiRP w Piotrkowie
Trybunalskim

Makowski

- o godnym życiu w RP

Insp. Walczak M
- list z okazji Święta
Olsztyńskiej Policji

Wnukowicz

- o pobytach w Białowieży, Sarbinowie i nad
jez. Wulpińskim

Skowron

- o obchodach 25. Lecia NSZZ Policji w Mysłowicach

Stypa

- o historii założenia
SEiRP

Styczyński

- o wręczeniu sztandaru ZW SEiRP w Krakowie

Otłowski

Kiedy jesień życia w pełni,
„Górna młodość” w cieniu skryta,
Działania jej i blask dokonań,
Wspominamy, doceniamy...
By sukcesy trwały wiecznie,
W SEiRP-owej dziejów Księdze
Zapiszemy zasłużonych
Dla munduru, dla Narodu.

- w rymach o polityce i
politykach

Kowalewicz

- komentarze od Redakcji o wydarzeniach
w Stowarzyszeniu.
JKK

Od Redakcji
Szanowni Państwo!
rzeglądając
zawartość
tego wydania OBI można, na pierwszy rzut oka,
odnieść wrażenie, że nasz,
olsztyński,
miesięcznik
przekształca się, nieubłaganie w periodyk ogólnokrajowy. I nie mam na myśli jego
zasięgu pocztowego, czy
mailowego, inaczej mówiąc,
a o prezentowane w nim
teksty i informacje.
To prawda, w tym numerze
„olsztyńskie” jest jakby
mniej eksponowane ustępując łamów tekstom, powiedzmy „centralnym”, ale
jak sądzę uniwersalnym dla
całej społeczności mundurowej.
wszystko to, głównie w
związku z obchodami
XXV. Lecia SEiRP. Obchodów, których centralna inauguracja miała miejsce w
Warszawie, w siedzibie ZG
SEiRP, dn. 16.07.2015 r.,
w obecności licznie przybyłych gości (lista na str. 21),
przedstawicieli KG Policji,
MSW, FSSM, Stowarzyszenia Generałów Policji i wielu innych.
rganizacja i przebieg
uroczystości doskonale
prowadzonej przez mł. insp.
Jarosława Barskiego z KGP
wywarła pozytywne wrażenie na wszystkich uczestnikach spotkania. Spotkania , w czasie którego nadano tytuły honorowe i wpisano do Księgi Zasłużonych
najbardziej wartościowych
dla SEiRP koleżanek i kolegów.
Warmii i Mazur do
Księgi Zasłużonych wpisano Annę Czerniawską wieloletnią skarbnik ZW i
Bolesława Ćwinarowicza byłego prezesa Koła SEiRP
w Węgorzewie. Tytuł honorowego prezesa GKR nada-

P

A

O

no kol. Aleksandrowi Kozłowiczowi Prezesowi Koła
SEiRP w Elblągu. W uroczystościach w imieniu ZW
SEiRP w Olsztynie uczestniczyli: Lucjan Kołodziejczyk - prezes honorowy ZW
i Jerzy K. Kowalewicz - prezes ZW Olsztyn.
zczegółowy obraz uroczystości znajdziecie Państwo w tekście kol. Zdzisława Bartuli i na zdjęciach.
Nie udało się także uniknąć
pewnego nieuporządkowanego publikowania tekstów.
Można powiedzieć, że taki
stan nieładu zaczyna stawać się regułą OBI. Stanem
rzeczy,
niezamierzonym,
ale, rzekłbym, wymuszonym przez zmasowany napływ materiałów w ostatnich
dniach
przed
„drukiem”
miesięcznika.
Boleję nad tym, że jednak
nie wszystkie teksty i zdjęcia są publikowane na bieżąco. Niektóre z nich przekładamy do publikacji w
następnych wydaniach OBI
zapewniajac, że zostaną
opublikowane.
ramce poniżej przedstawia się chór KSP.
Krótko zwięźle i rzeczowo.
Chór wystąpił na zakończenie uroczystych obchodów
25. Lecia SEiRP i zrobił jak
najlepsze wrażenie. Utwory
zaprezentowane tam można
było, i chciało się, słuchać
jak najdłużej, jak najczęściej, zwłaszcza te a capella. Pani dyrygentka Sylwia
Krzywda, to oddzielny dział
pochwał tak za prowadzenie zespołu, jak i indywidu-
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KOLEŻANKI
I KOLEDZY
UHONOROWANI
WPISEM DO KSIĘGI
ZASŁUŻONYCH W
XXV. LECIE SEiRP
1.Henryk Borowiński
2.Piotr Stypa
3.Jan Pietruszewski
4.Henryk Brzozowiec
5.Edward Strzelecki
6.Tadeusz Kagan
7.Franciszek Makles
8.Ryszard Bujak
9.Mieczysław Zając
10.Zenon Dziwicki
11.Wacław Zarach
12.Henryk Bednarek
13.Jan Prażuch
14.Władysław Majzner
15. Władysław Niedbała
16.Marian Ozdowski
17.Anna Czerniawska
18.Bolesław
Ćwinarowicz
19.Roman
Mazurkiewicz
20.Stanisław Śnieg
21.Julian Oziębło
22. Stanisław
Kowalczyk
23.Marian Łukasiewicz
Redakcja OBI korzystając
z okazji i możliwości
wszystkim uhonorowanym i wyróżnionym gratuluje i życzy najlepszego
zdrowia jakie należy się
każdemu niezależnie od
wieku i zasług dla Stowarzyszenia.
alne (czy w duecie) wykonanie kilku arii z oper.
Jerzy K. Kowalewicz

Z
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Centralne obchody XXV. Lecia
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W

dniu 16 lipca 2015 roku obchodziliśmy „srebrną” rocznicę działalności
Stowarzyszenia. W sali konferencyjnej KGP
przy ul. Domaniewskiej odbyły się centralne uroczystości związane z tym jubileuszem. Przybyło na nie wielu znamienitych
gości, ale przede wszystkim ci, którzy zakładali Stowarzyszenie oraz zapewnili jego
rozwój na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odegraniu hymnu państwowego i powitaniu wszystkich uczestników uroczystości
przez Zdzisława Czarneckiego, Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych, przedstawione zostały laudacje dla kilkudziesięciu działaczy
wyróżnionych wpisami do księgi zasłużonych oraz tytułami honorowymi. Laudację
poprzedził pokaz multimedialny przedstawiający historię powstania i rozwój Stowarzyszenia.

N

astępnym punktem uroczystości były
wystąpienia gości. W imieniu Komendanta Głównego Policji głos zabrał nadinsp.
Władysław Padło – pełnomocnik KGP ds.
kontaktów z samorządem terytorialnym i
organizacjami społecznymi, który w ciepłych słowach odniósł się do dorobku Stowarzyszenia oraz życzył dalszych owocnych
lat działania.
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Tomasz
Krzemieński udekorował sztandar Stowarzyszenia medalem 25lecia NSZZ Policjantów. Taki sam medal otrzymał Zdzisław
Czarnecki. Gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała, Prezes Zarządu Głównego
Związku Wojska Polskiego, udekorował
Zdzisława Czarneckiego oraz gen. w st.
spocz. Edwarda Kłosowskiego „Odznaką Za
zasługi dla ZŻ WP”. Gen. E. Kłosowski zasłużył się w integracji naszego Stowarzyszenia oraz jest pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia Generałów Policji. Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Krzysztof Maślankiewicz przekazał list gratulacyjny oraz
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okolicznościowy medal z certyfikatem z
okazji 20 lecia Związku. Przewodniczący
Zarządu Głównego Krajowego Związku
Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,
ppłk. w st. spocz. Janusz Kwiecień, również
przekazał list oraz medal z certyfikatem.
Listy gratulacyjne przekazali: gen. w st.
spocz. Adam Rapacki, od Stowarzyszenia
Generałów Policji, kapelan Komendy Głównej Policji, ks. Jan Kot od bp. Józefa Guzdka, Adam Miksiewicz, Prezes Zarządu
Głównego Związku Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej, Michał Wykowski, Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939, Mirosława Piróg, Kierownik
Działu Obsługi Pacjenta CSK MSW, od dr
hab. n. med. Marka Durlika, Dyrektora
Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, kpt.
inż. Kazimierz Rdzanek, Prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Tradycji LWP.
Nadinsp. Władysław Padło, Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji wraz z Ireną
Zając, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i
Sierotom po Poległych Policjantach przekazali specjalne gratulacje od Fundacji w formie tablo a płk Jan Gazarkiewicz, Prezes
Oddziału Warszawskiego Związku Polskich
Spadochroniarzy puchar z gratulacjami.

P

o zakończeniu wystąpień gości delegacja
pod przewodnictwem Zdzisława Bartuli,
udała się pod obelisk przed Komendą Główną Policji celem złożenia pod nim wiązanki
kwiatów w hołdzie pamięci poległych policjantów.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości
odbył się koncert chóru Komendy Stołecznej Policji.
Dodatkowym akcentem obchodów XXV lecia Stowarzyszenia była skromna wystawa
urządzona w holu Komendy Głównej Policji
obrazująca jego historię i dorobek.
Tekst: Zdzisław Bartula
Rzecznik prasowy ZG SEiRP
Foto: Jerzy K. Kowalewicz
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S

pora porcja zdjęć (więcej pod adresem:
https://picasaweb.google.com/105799275046063801430/150716XxvLatSEiRPWarszawa )

jakie zamieszczamy z centralnych obchodów XXV. Lecia SEiRP nie pokazuje tej
podniosłości i powagi pełnej refleksji nad
tym co zdołaliśmy dokonać i nad zadaniami jakie Stowarzyszenie stawia przed sobą
na kolejne lata. Wielu członków SEiRP,
zakładających jego struktury nie doczekało Jubileuszu, uczczono ich wkład w działalność i ich pamięć minutą ciszy podczas
uroczystości.
Jerzy K. Kowalewicz
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Z

djęcia
z
wręczenia
sztandaru ZW SEiRP w
Krakowie są wstępem, do
relacji z tej uroczystości
zamieszczonej na str. 22 i
23 autorstwa Piotra Styczyńskiego.
Obszerność
relacji pozwoliła Redakcji
zwiększyć „objętość” OBI o
dwie kolejne strony - by
było do pary.
Jerzy K. Kowalewicz
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UROCZYSTE OBCHODY XXV-lecia SEiRP
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W

dniu 10 lipca 2015 roku w Piotrkowie
Trybunalskim (zgodnie z Programem uroczystości pt. „Grób Generała” z 7.11.2014 r.),
odbyły się uroczyste obchody XXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
połączone z uroczystościami odsłonięcia tablicy
na frontonie budynku przy ul. Partyzantów 17
upamiętniającej miejsce zamieszkiwania w latach 1934 – 1951 ś.p. nadinspektora w/s Henryka Wardęskiego w latach 1922 – 1929 Zastępcy Komendanta Głównego Policji Państwowej, zorganizowane przez Zarząd Okręgowy
SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim pod przewodnictwem Kol. Wojciecha Trzecieckiego – Prezesa Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
uroczystościach udział wzięli Kol. Zdzisław Czarnecki – Prezes ZG, przedstawiciele władz samorządowych: p. Marian Błaszczyński – Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, p. Andrzej Kacperek – Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Starosta piotrkowski, którego reprezentował p.
Ryszard Musiałowicz, Kol. Jan Dziemdziora –
radny Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
prezesi Kół SEiRP w Sieradzu, Koluszkach,
Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku
i Tomaszowie Mazowieckim oraz zaproszeni
członkowie z Kół SEiRP wchodzących w skład
ZO SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim i inni
przedstawiciele różnych organizacji w tym, Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarządu
Wojewódzkiego Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”.
dsłonięto tablicę pamiątkową, złożono wieńce, zapalono znicze. Jednocześnie dwuosobowa delegacja złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicz na grobie ś.p. nadinspektora w/s
Henryka Wardęskiego na Starym cmentarzu w
Piotrkowie Trybunalskim.
astępnie odbyła się Akademia z okazji przypadającego XXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i działalności na
terenie piotrkowskim. Z tej też okazji głos zabrał Kol. Eugeniusz Czajkowski – wieloletni
członek, prezes Stowarzyszenia a obecnie
„Prezes Honorowy SEiRP”, który przedstawił
obszerną informację z przebiegu 25 lat działalności. Następnie głos zabrał Kol. Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego SEiRP nakreślając rys historyczny z dotychczasowej działalności 25 lat naszego Stowarzyszenia oraz plany
w jego działalności na dalsze lata, dziękując za
dotychczasową działalności jego członkom dla
dobra i na rzecz całego Stowarzyszenia. Następnie zostały wręczone: Srebrny medal „Za zasługi

W

dla Piotrkowa Trybunalskiego” nadany przez p.
Mariana Błaszczyńskiego - Przewodniczącego
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla Zarządu Okręgowego SEiRP w Piotrkowie Trybunalskim. Puchary w konkursie strzeleckim, którymi zostali wyróżnieni zwycięzcy zajmujący
miejsce od pierwszego do trzeciego. Uhonorowano również za działalność na rzecz Stowarzyszenia osoby oraz jego wyróżniających się członków - „ Medalem XXV-lecia SEiRP”, w tym mł.
insp. Dariusza Partykę – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim
Odbyły się również Zawody Strzeleckie z broni
pneumatycznej o Puchar Prezesa ZO SEiRP w
Piotrkowie Trybunalskim zorganizowane przez
Ognisko TKKF „Roland” w Tomaszowie Mazowieckim pod przewodnictwem prezesa p. Sławomira Wolskiego.
o uroczystościach odbył się Piknik z udziałem uczestników i zaproszonych gości. W
czasie trwania Pikniku odbyły się I Mistrzostwa
Vipów w rzutkach. Zwycięzcą został Kol. Zdzisław Czarnecki – Prezes ZG SEiRP.

P

Marek Predoń
Zdjęcia: Autor
oraz Mirosław Babiarczyk

O
N
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Jak godnie żyć ?

D

o napisania dzisiejszych moich refleksji
przymusił mnie niejako jeden z moich czytelników. Poza słowami uznania i poparcia moich wizji obecnej naszej rzeczywistości szanowny kolega był uprzejmy użyć takiego zwrotu:
Najważniejsze dla nas to w dobie obecnej żyć
godnie. Nie oczekiwać gwiazdki z nieba, lecz
mieć nadzieję na normalność, pozbawioną zawiści, nienawiści i wszelkiej maści negatywnych
postaw międzyludzkich. Najkrócej można powiedzieć, że godność człowieka wyraża się w
pragnieniu posiadania szacunku społeczności z
uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy
też zasługi społeczne. Jest ona zależna od podjętego przez daną osobę trudu (tego co w życiu
dokonała) i wiąże się z rozwojem osobowości
etycznej danej społeczności, narodu. Tak się
składa, że każdy z nas w mniejszym lub więk-
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szym stopniu wniósł większy lub mniejszy
wkład w celu przestrzeganie praworządności,
zapobiegania powstawania tych najbardziej negatywnych zachowań naszych obywateli, a i o
naszej społecznikowskiej działalności też warto
było by pamiętać. Być może metody i środki nie
do końca były doskonałe, być może w naszym
łonie występowali ludzie, którzy nie zasługiwali
na noszenie getrów naszego klubu, jednak na
całym świecie tego typu instytucje nigdy, ale to
nigdy nie były lubiane przez szersze forum społeczeństwa. Wynikało to nie tylko ze zmian np.
ustrojowych, lecz funkcjonariusz stosujący różne formy przymusu, działań prewencyjnych, a
w konsekwencji środków karnych i karania
zawsze będzie „tym złym”. To wszystko rozumiem i potrafię pogodzić się z faktem, że przysłowiowy murzyn zrobił swoje i… na śmietnik.
Oby tylko. Bardzo często te nasze formy postępowań doprowadziły do tego, ze pseudo bojownicy o sprawiedliwość społeczną , w celu swoich
koniunkturalny sukcesów politycznych są żąd-
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ni krwi. Zemsta zasłania im obiektywizm w pojmowaniu rzeczywistości. Wiadomo, że do takich
adwersarzy racjonalne argumenty i dyskusje
nie docierają. I to też potrafię zrozumieć. Jednak bardziej boli fakt, postaw nie godnych naszych koleżanek i kolegów. Właśnie nie godnych. Już kiedyś użyłem takiego zwrotu, że te „
zbrojne ramie Partii , jak kiedyś nazywano służby MO i SB dziś niszczy się , nawet w sposób
fizyczny pozbawiając podstawowych warunków
do życia. A jak się ma ten przysłowiowy tułów ?!
Pomijam te spektakularne zawieranie kościelnych związków małżeńskich po kilkudziesięciu
latach życia na „kartę rowerową” – ślub cywilny
(czy aby przypadkiem nie są one niezgodne z
kanonem religijnym zachowania „wianka” przez
Pannę młodą do chwili otrzymania sakramentu?!) Śmiem twierdzić, że wielu z nich nie zna
tak na prawdę istoty Religi, do której chcą podwiesić się jedynie w celach również partykularnych. Jednak kwestia bardziej mnie boląca jest
kupczeniem politycznym w celu utrzymania
stołka partyjnego i zachowania własnej pozycji
na przysłowiowym topie (koalicja np. z PIS-em
jak się dowiedziałem były na dość konstrukcyjnym etapie). Kwestie ekonomiczne, kwestie
obrony interesów ludzi najniżej sytuowanych
zniknęły gdzieś w szumnych pustosłowiach.
Poprzednio pisałem, o fakcie pozbawienia godności z jakim zetknęli się pracownicy giżyckiego
nie istniejącego już zakładu PREFABET, wylani
na bruk, bez żadnych perspektyw na jaką kolwiek pracę (w Giżycku bezrobocie na granicy 20
kilku %). Jednak jest to jeden drobny szczegół,
bowiem podejmowane są w dalszym ciągu działania o zasięgu globalnym. W chwili obecnej
Polak będący szefem Parlamentu europejskiego
podpisze umowę pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi (TTIP Transatlantyckie Partnerstwo
w Dziedzinie Handlu i Inwestycji) i Japonią
(FTA). Niby nic wielkiego, jednak rzeczywistość
jest dla nas Polaków tragiczna. Amerykanie
będą mogli sprowadzać na rynek europejski
tanie produkty wykonane przez tanią siłę roboczą z Ameryki południowej. Japonia sprowadzi
do Europy towary głownie elektronikę w wykonaniu taniej siły roboczej z Korei, Wietnamu, a
nawet i Chin. I co my możemy im przeciwstawić, naszą…. godność ?!. Pytam się jaką ?. Już
wstępne wyliczenia wykazały, że w Polsce pracę
straci ponad 250 tysięcy pracowników. Przy
czym komisje europejskie w jednej ze swoich
analiz wykazały, ze „istnieją uzasadnione obawy, iż pracownicy którzy utracą pracę w wyniku
TTIP i FTP, nie będą mogli znaleźć innego zatrudnienia”. Podkreślić należy, że właśnie ze
strony USA i Japonii podła wniosek utajnienia
całego procesu zawarcia i wprowadzenia w życie
powyższych porozumień. Decyzję o tajności negocjacji podjął Europejski Trybunał Sprawiedliwości w dniu 03 lipca 2014 ( właśnie ten sam
Trybunał, który przyklepał bezprawne wprowadzenie ustawy deubekizacyjnej). Tram ludzie isę
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nie liczą liczy się kasa. Godności ani śladu.
onstytucyjny status jednostki wynika z art.
30 Konstytucji RP (Dz. II). To tam napisane
jest, że : przyrodzona i nie zbywalna godność
człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka. Jest ona nie naruszalna, a jej poszanowanie i ochroną jest obowiązkiem władz publicznych. Zakaz naruszania godności człowieka ma charakter bezwzględny. Jak z tego wynika wszelkie działania władz publicznych powinny z jednej strony uwzględnić istnienie pewnej
strefy autonomii, w ramach której człowiek może się w pełni realizować, a z drugiej strony
działania te nie mogą prowadzić do tworzenia
sytuacji odbierających jednostce poczucie godności. A jaka w rzeczywistości jest ta nasza godność, nas byłych funkcjonariuszy stojących na
straży poprzedniego systemu ?. Tak na prawdę
zostaliśmy pozbawieni godności w każdej dziedzinie życia publicznego. Taki stan rzeczy pozwolił na wprowadzenie ustawy deubekizacyjnej, pozbawienia nas nabytych praw, potraktowanie wszystkich na warunkach odpowiedzialności zbiorowej, niekorzystne zmiany naliczanie podstaw emerytur (ze 100 % na 75%), ulgi
na przejazdy publicznymi środkami lokomocji
(PKP i PKS), zlikwidowanie darmowych leków w
lecznictwie resortowym, ulgowego korzystania
resortowych ośrodków wypoczynkowych, zabranie tzw. dodatków za malowanie itp. itd. A
wszystko dzieje się w państwie niby to prawa i.
sprawiedliwości. Ten stan rzeczy mógł i zaistniał tylko dla tego, że pozbawiono nas godności.
Przy czym zaistniał tu taki paradoksalny stan
rzeczy: Ci którzy nam zawdzięczają swoją pozycję, stanowiska partyjno-polityczne dziś o nas
zapomnieli ( w większości), lecz pamiętają o nas
ci rządni krwi, zemsty i odwetu za wszystko, za
cały poprzedni system, za wszystko co się udało
i nie udało. Dla naszych przeciwników politycznych jesteśmy tym pańszczyźnianym średniowiecznym chłopcem do bicia. Jaśnie Pana syn
zawinił, a że nie godne było aby był za to ukarany to baty dostał syn fornala i właśnie do takiej
rolki nas sprowadzono. Oczywiście nie jest tak
do końca, bowiem w wielu z nasz drzemie właśnie ta resztka godności. Ta ukształtowana całymi nawalankami postawa nie „poddawania
się”. Jak poprzednio pisałem życia na stojąco z
podniesioną głową. Jednak jawi się pytanie: jak
długo w tym wytrwamy?. Tą przysłowiową jaskółką jest informacja o jednoczeniu się Lewicy
przed wyborami parlamentarnymi. Być może
wreszcie lewicowi decydenci pójdą po rozum do
głowy i stworzą jeden wspólny front chroniący
nas przed totalną dominację nurtu klerykalno –
skrajnie – prawicowego, bezgranicznej presji
USA i Watykanu.
yć może taką drugą jaskółką jest udział duchownego na centralnych uroczystościach
obchodów 25 lecia powstania Stowarzyszenia
(miał identyfikator, a wiec był zaproszony). Pragnę w tym momencie podkreślić, wielokrotnie
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już o tym pisałem, że kwestie światopoglądowe
są sprawą indywidualną każdego z nas, głęboko
osobistą. Zjawienie się duchownego na centralnych uroczystościach organizacji, w skład której wchodzą emeryci wywodzący się z systemu,
gdzie delikatnie mówiąc ponad 90 % było nie
wierzących, dla mnie jest zaskoczeniem. W tym
momencie mam dziwne wrażenie, że być może
wzorem decydentów, o których wyżej pisałem,
do grona których, z tej całej „wierchówki” zaliczyć można Kwaśniewskiego, Kalisza, Millera,
Oleksego, a nawet ponoć i Jaruzelskiego (?!)
nasze emeryckie „naczalstwo” poczuło taką potrzebę przefarbowania się!?. Trudno ich wybór.
Ja osobiście, jako taki bliżej nie określony
agnostyk oczekiwałbym właśnie od duchowieństwa, generalnie rzecz ujmując od Kościoła,
podjęcia rękawicy w kwestii pojednania Polsko
– Polskiego. To Kościół przyczynić się może do
stworzenia warunków godnego życia ludziom,
którzy nie rzadko zbliżają się do „wieczoru życia”. Nie chcemy, generalnie nic wielkiego,
chcemy normalnego i godnego traktowanie , a
nie jak odrzucone na margines społeczny istoty.
Nikt, ale to nikt, nie zastanowił się, czy aby
przypadkiem nie jest pogwałceniem prawa
(tajemnica danych osobowych) umieszczenie
przez bądź co bądź Instytucję prawną jaką niewątpliwie jest IPN ( Instytut Nienawiści Narodowej) pełnych danych o funkcjonariuszach objętych ustaw dezubekizacyjną (miejsce i data urodzenia, imiona rodziców itp. itd.). Dla hakerów
jest to eldorado do sczyszczenia rachunków
bankowych. To takie jest przestrzeganie prawa?!. Za to nikt nie ponosi konsekwencji. Nas
przestrzegających ówczesne prawo w Państwie
uznanym przez cały świat, pragnie się palić na
stosach. Byliśmy i jesteśmy za przestrzeganiem
prawa. Jeżeli w naszym gronie byli winni, to
niech zostaną ukarani przez niezawisłe Sądy, a
nie krucjaty inkwizycyjne. W kontekście tego
stanu rzeczy mam takie wrażenie, że ciągła presja, szukanie przysłowiowych „haków”, zbiorowej odpowiedzialności, wywołuje uzasadniony
sprzeciw w kwestii sprawiedliwości Społecznej.
Myśmy nasz mundur nosili z godnością. Nadal
manny nadzieję, może nadejdzie taki czas, kiedy wzorem emerytów wojskowych, marynarzy,
listonoszów, kolejarzy, tramwajarzy i innej pomniejszej lub większej braci mundurowej nam
również będzie dozwolone założyć wyjęty z szafy
i otrzepany z naftaliny mundur. Myśmy się jego
nie wstydzili i będziemy godnie nosić go, jako
przykład wiernej i lojalnej służby. Fakt ten będzie namacalnym dowodem przywrócenia nam
zbrukanej na wszelkie sposoby godności.
Korzystając z okazji, pozwólcie Koleżanki i Koledzy, że w imienia Nas wszystkich w dniu Święta
Policji przekażę naszym następcom najserdeczniejsze życzenia. Dużo szczęścia. Niech ich
służba obfituje w sukcesy oraz przynosi wiele
satysfakcji z własnych dokonań. W życiu rodzinnym niech towarzyszy im ciepło i miłość ze
strony bliskich, niech spełnią się najskrytsze
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marzenia.
Z wyrazami szacunku i uznania:
Bohdan Makowski s. Władysława
PS.
Sekretarz naszego Koła Mietek Mazurek udał
się w rodzinne strony. Tak się narobiło, ż odwiedzając swoje stara zakamarki, miejsca z
dzieciństwa został zaproszony na… zawody
strzeleckie. Początkowo potraktowano go kurtuazyjnie i pozwolono staremu emerytowi milicyjnemu jak to powiedziano „postrzelać sobie trochę”. Jakie ich było zdziwienie, kiedy to grono
wytrenowanych zawodników, młodych wiekiem
i sprawnością, musiało ustąpić miejsca na podium naszemu emerytowi. Generalnie zajął on
drugie miejsce. Oczywiście i my jesteśmy z tego
faktu bardzo zadowoleni. Gratulujemy sukcesu.
Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu
24 lipca odbędą się zawody strzeleckie o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji w Giżycku
(mamy już dwa puchary zdobyte na stałe i przydał by się kolejny - miejsce w naszym mini muzeum jeszcze się
znajdzie: Powodzenie
„emeryckie snajpery”!. Reprezentacji będzie dużo: 2 Kluby Strzelecki LOK, 3 reprezentacji KPP,
Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska, Służba
więzienna i WP.
Przypominam o pokazach lotniczych w Giżycku
w dniach 1-2 sierpnia 2015. Impreza nie bywała w skali światowej. Wstęp bezpłatny. Jedyny
problem to znalezienie parkingu w dniu pokazów. Trzymamy kciuki!
Bohdan Makowski s. Władysława
Ten siwy to właśnie Mietek Mazurek nasz Sekretarz na łamach miejscowej gazety. (poniżej)
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Szanowni Państwo, Policjanci i Pracownicy Policji,
za nami kolejny – wyznaczony Świętem Policji - rok służby i pracy. Jak zawsze w tym czasie patrzymy w przeszłość, przyglądamy
się temu, co było, mierzymy się z niepowodzeniami, ale także z
dumą wspominamy sukcesy, wyciągamy wnioski, aby - nauczeni
doświadczeniem – śmiało patrzeć w przyszłość.
W tym szczególnym dla naszej formacji dniu wszystkim
funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym chciałbym podziękować za codzienną pracę na rzecz bezpiecznego i spokojnego
życia mieszkańców Warmii i Mazur. Dziękuję za właściwą reakcję
na Ich potrzeby, za troskę i to nie tylko w czasie policyjnej służby,
ale również - co się wielokrotnie zdarzało - w czasie wolnym od
niej, gdy wspieraliście potrzebujących, podejmowaliście interwencje, ratowaliście życie.
Za takie postawy bardzo serdecznie dziękuję.
To pokazuje, że jesteśmy częścią społeczeństwa, że mieszkańcy mogą na nas liczyć
nie tylko w czasie wykonywania naszych obowiązków służbowych. Mogą na nas liczyć zawsze, gdy tego potrzebują.
Gratuluję awansowanym i odznaczonym, dla których służba w Policji to nie tylko
zawód, ale misja. Szczególne słowa uznania kieruję do wszystkich policjantek – w tym roku
przypada 90 lat, odkąd Panie pełnią służbę w niebieskim mundurze.
Wszystkim funkcjonariuszom życzę, aby każde wyjście do służby kończyło się bezpiecznym powrotem, a natłok codziennych obowiązków nie pozwolił stracić z oczu drugiego
człowieka i jego spraw.
Życzę Wam, aby to, co robimy, było doceniane przez mieszkańców. Niech nasz mundur budzi szacunek i będzie gwarantem prawa i obrony przed złem.
W słowach podziękowania kłaniam się rodzinom policjantów - za spokój, wyrozumiałość i wsparcie, prosząc o jeszcze.
Mam zaszczyt podziękować także naszym Przyjaciołom z samorządów, służb i instytucji. Bez współpracy z Państwem właściwa realizacja policyjnych zadań nie byłaby możliwa.
Za codzienne wsparcie w służbie i pracy, konstruktywną rozmowę i wspólne rozwiązywanie problemów dziękuję organizacjom związkowym.
Dziękuję również emerytom policyjnym i rencistom za obecność zainteresowanie
sprawami warmińsko-mazurskiej Policji.
Jeszcze raz życzę wszystkim dużo zdrowia oraz radości i satysfakcji z wykonywanej
służby i pracy .

Źródło: http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/
aktualnosci/12081,KWP-quotChcialbym-podziekowac-zacodzienna-prace-na-rzecz-bezpiecznego-i-spokojn.html
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nek Koła kol. Mirek Karpowicz, który przygotował program i z olbrzymią wiedzą geograficzno historyczną i dużą swadą przybliżał wszystkim
Zgodnie z zapowiedzią 27 – 28 czerwca 2015
wiedzę o Podlasiu. Wszyscy oczekują na następZarząd Koła zorganizował 2 dniową wycieczkę do ne wyjazdy.
Białowieży po trasie: Szczytno – Łomża – Tykocin – Białystok – Supraśl – Białowieża – Hajnówka – Szczytno. Uczestnicy zwiedzili XIX – wieczne forty w Piątnicy k. Łomży, następnie w Tykocinie – Muzeum Kultury Żydowskiej , kościół
Św. Trójcy oraz zamek Zygmunta Augusta, Muzeum Ikon w Pałacu Archimandrytów w Supraślu, Szlak Dębów Królewskich, a także Muzeum
Przyrodniczo – Leśne w Białowieży, Rezerwat
Żubrów w Puszczy Białowieskiej i Sobór Św.
Trójcy w Hajnówce ( miejsce sławnych Międzynarodowych Festiwali Pieśni Cerkiewnej ).
Uczestniczono także w wieczornej biesiadzie przy
ognisku i regionalnej muzyce. W wycieczce wzięło udział 51osób. Wspaniałą pracę wykonał czło-

WSPol w Białowieży
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Jak po zdrowie to do…

Wiosenno – letnio w Kole.

Tradycyjnie jak co roku członkowie Koła
SEiRP przy WSPol. wybrali się do ośrodka
rehabilitacyjnego w Sarbinowie by podreperować nadwątlone wiekiem zdrowie oraz
naładować duchowe akumulatory. Urokliwe
położenie ośrodka, wycieczki krajoznawcze,
bal przebierańców i inne konkursy, a nade
wszystko zabiegi rehabilitacyjno – lecznicze
i spotkania w wąskim gronie, miały pozytywny wpływ na wszystkich uczestników wszyscy powrócili do rodzinnych domów
bardzo zadowoleni. W wyjeździe brało
udział 27 członków Koła.

Wiosna za oknami lecz w sobotę 6 czerwca
pogoda była zupełnie letnia. Członkowie
Koła stawili się więc nad pięknym jeziorem
Wałpusz k. Szczytna, by na spotkaniu
sportowo rekreacyjnym 48 osób mogło miło
spędzić czas. Była grochówka, był grill, było ognisko i akordeon, była rekreacja – a
więc wszystko co sprzyja miłej zabawie, a
nade wszystko rozmowy i wspomnienia Do
miłego spotkania podczas następnej imprezy.
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Wycieczka do Muzeum Zamkowego w Pszczynie
26 czerwca br. koleżanki i koledzy z Koła Nr 27
SEiRP w Mysłowicach wraz z kolegami z Koła w
Świętochłowicach udali się na jednodniową wycieczkę do Pszczyny. Głównym punktem programu wycieczki było zwiedzenie Muzeum Zamkowego, które znane jest nie tylko w Polsce i przyciąga całe rzesze turystów z kraju i zagranicy.
Pierwotny zamek pszczyński powstał w XI lub w
XII wieku i pełnił funkcję siedziby o charakterze myśliwskim aż po wiek XX, czemu zresztą
trudno się dziwić, jako że Pszczyna położona jest
wśród lasów, zawsze obfitych w zwierzynę łowną.
W zamku znajduje się apartament cesarski, który był przeznaczony dla ostatniego cesarza Niemiec Wilhelma II ( 1859 – 1941 ), który kilkakrotnie gościł na zamku pszczyńskim, przyjeżdżając na słynne polowania, przede wszystkim
na żubry, których hodowlę w 1865 roku zapoczątkował książę Jan Henryk XI Hochberg, oraz
na okazałe szlachetne jelenie żyjące w pszczyńskich lasach ( które zwano jelenim rajem ).
Cesarz zamieszkiwał w apartamencie także w
czasie I wojny światowej, kiedy to na zamku w
Pszczynie, w latach 1914 – 1917 mieściła się
Kwatera Główna armii niemieckiej.
Muzeum Zamkowe w Pszczynie, powstałe w
1946 roku mieści się w trzykondygnacyjnym
budynku, do którego od północnej strony przylega wielkiej urody park krajobrazowy o powierzchni 156 ha.
Zwiedzając Muzeum Zamkowe, na uwagę zasłu-
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gują głównie Wnętrza XIX i XX – wieczne , Gabinet Miniatur, Znane i nieznane, Daisy von Pless:
Szczęśliwe lata, Zbrojownia i Stajnie Książęce.
Ponadto będąc w Pszczynie warto odwiedzić hodowlę żubrów i innych dzikich zwierząt oraz ciekawą wystawę trofeów myśliwskich.
o zwiedzeniu Muzeum Zamkowego i ciekawych miejsc w Pszczynie udaliśmy się na
obiad do restauracji Gryfno Karczma, gdzie zjedliśmy smaczny, typowo śląski obiad zwieńczony
wspaniałymi lodami. Wycieczka odbyła się przy
pięknej pogodzie i w dobrej, koleżeńskiej atmosferze.

P

Tekst: Mieczysław Skowron
Zdjęcia: Alina Skowron
Mieczysław Skowron

15

Jedna z wielu komnat Zamku Pszczyńskiego

7 lat Koła SEiRP w Mysłowicach

W

dniu 9 czerwca 2015 r. na zaproszenie tylko pod względem ilościowym, ale – co bardzo
Kol. Janusza Masłowskiego – członka Za- ważne – także pod względem jakościowym.
rządu Koła Nr 27 w Mysłowicach, na działce odpotkanie przy grillu upłynęło w serdecznej
było się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Koła.
atmosferze i przeciągnęło się do późnych goTaka forma spotkania powoli staje się już trady- dzin wieczornych.
cją. Podczas spotkania omówiono sprawy bieżąTekst: Mieczysław Skowron
ce, w tym dotyczące m. in. zbliżającej uroczystoZdjęcia: Janusz Masłowski
ści 25. Lecia Stowarzyszenia i udziału delegacji z naszego Koła w tym
święcie; Święta Policji 2015; organizacji wycieczki do Muzeum Zamkowego w Pszczynie w dniu 26.06.2015
r.
iezależnie od omówienia bieżących tematów j. w., spotkanie to
było okazją do wspomnień powołania
do życia 7 lat temu Koła Nr 27 SEiRP
w Mysłowicach. Koło nasze od momentu założenia do chwili obecnej
podwoiło ilość członków i obecnie
liczy 70 członków. Posiadamy niezależną od Policji siedzibę koła, niezależną stronę internetową, na której w
ciągu niespełna dwóch lat internauci
dokonali blisko 14 tysięcy odwiedzin.
Nasze Koło cały czas zmienia się nie
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25. Lecie NSZZ Policjantów w Mysłowicach

maja 2015 r. Zarząd Terenowy NSZZ
Policjantów przy Komendzie Miejskiej
Policji w Mysłowicach w lokalu „Szyb Bończyk”
zorganizował spotkanie biesiadne z okazji Jubileuszu 25. Lecia NSZZ Policjantów.
W spotkaniu oprócz policyjnych związkowców
udział m. in. wzięli przedstawiciele władz samorządowych miasta Mysłowice z prezydentem
miasta Edwardem Lasokiem i przewodniczącym
Rady Miasta Grzegorzem Łukaszkiem.
W spotkaniu uczestniczył także prezes Koła Nr
27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach Mieczysław Skowron,
który w imieniu Koła, a także Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia przekazał przewodniczącemu ZT NSZZ Policjantów
w Mysłowicach aspirantowi sztabowemu Michałowi Szczęśniakowi okolicznościowy list oraz ceramiczną
płytkę nawiązującą w swej treści do Jubileuszu
25. Lecia SEiRP.
potkanie to było bardzo ważne ze względu na
historię NSZZ Policjantów, a zarazem bardzo
ciekawe. Było okazją do wymiany myśli, wspomnień pomiędzy tymi, którzy aktualnie pełnią
służbę, a tymi którzy w różnym okresie przeszli
w stan spoczynku. Dla mnie osobiście było to
bardzo cenne spotkanie, ponieważ przez okres
16 lat, w różnym okresie czasu dwukrotnie pełniłem na różnych stanowiskach służbę w Komendzie Miejskiej Policjiw Mysłowicach. Było
więc o czym rozmawiać.
czerwca 2015 r. w Piekarach Śląskich
miały miejsce wojewódzkie obchody Jubileuszu 25. Lecia NSZZ Policjantów. Uroczystości
rozpoczęły się w godzinach rannych w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, gdzie
delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą. Następnie uczestnicy tej uroczystości udali się do miejscowej bazyliki, gdzie w
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intencji policjantów i ich rodzin odprawiona została msza święta w asyście pocztów sztandarowych i policyjnej kompanii reprezentacyjnej.
Po mszy zaproszeni goście udali się na obiad do
hali sportowej MOSiR , po czym nastąpiła dekoracja zasłużonych związkowców i nie tylko. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m. in. posłowie na Sejm RP, Śląski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk,
wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ
Policjantów, były przewodniczący Zarządu Krajowego NSZZ Policjantów Antoni Duda oraz były
Komendant Główny Policji Roman Hula, który
nawiązał do historii tworzenia się Policji, NSZZ
Policjantów, w tym do osób, które miały bezpośrednio wpływ na te przemiany, jak choćby m.
in. Jan Lityński, obecnie doradca prezydenta
RP, oficjalny gość uroczystości.
śród zaproszonych gości był m. in.
Edward Lasok prezydent miasta Mysłowice, który udekorowany został pamiątkowym,
okolicznościowym orderem za zasługi dla NSZZ
Policjantów.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach reprezentowali podczas uroczystości: Piotr Stypa –
prezes ZW SEiRP, Mieczysław Skowron – I wiceprezes ZW SEiRP, Andrzej Jąder – członek ZW
SEiRP oraz Alina Skowron członkini Koła SEiRP
w Mysłowicach.
o zakończeniu oficjalnych uroczystości rozpoczęła się tradycyjna śląska karczma piwna,
atrybutem której były piękne, specjalnie wyprodukowane na tę okazję kufle do piwa.
Reasumując, była to uroczystość zorganizowana
z rozmachem przez kierownictwo NSZZ Policjantów woj. śląskiego na miarę jubileuszu
Tekst: Mieczysław Skowron
Zdjęcia: Alina Skowron i Mieczysław Skowron
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Skąd nasz ród czyli skąd się wzięło SEiRP
Jubileusz 25. Lecia Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych skłania do podsumowań, refleksji i oceny naszych wspólnych dokonań, których w tym
okresie było niemało. Uporaliśmy się z wieloma przedsięwzięciami organizacyjnymi,
mamy nowy statut, stronę internetową,
jako Stowarzyszenie jesteśmy organizacją
pożytku publicznego co pozwala nam na
kierowanie jeszcze większej pomocy finansowej do naszych członków i nie tylko, będących w potrzebie. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych wchodzi w
skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, gdzie odgrywa wiodącą rolę. Federacja skupia w swych szeregach ponad
100 tysięcy członków, których działania są
inspiracją dla 400 tysięcy mundurowych
emerytów i rencistów oraz ich rodzin.
miany ustrojowe w naszym kraju, które
nastąpiły pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku wywołały potrzebę
utworzenia organizacji zrzeszającej byłych
funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, organizacji samodzielnej i niezależnej o większym zakresie oddziaływania
aniżeli czyniły to dotychczas działające
kluby emerytów milicyjnych.
A tak to się zaczęło:
29 maja 1990 roku w Szczecinie odbyło się
spotkanie członków założycieli, którzy powołali Komitet Założycielski, który wypracował założenia i dał podstawę do powołania do życia organizacji o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą: „Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Resortu Spraw
Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej”.
Dzień ten to niewątpliwie data historyczna,
ale nie ona uznana jest za dzień powołania
nowej organizacji. Jako zasadę przyjęto
bowiem, że rozpoczynającym działalność
nowej organizacji jest dzień 16 lipca
1990 roku, kiedy to Wydział I Cywilny
Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie postanowił wpisać Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej
do rejestru stowarzyszeń pod numerem
KRS 0000043188.
łównym zadaniem, jakie miało przyświecać nowo utworzonej organizacji
była i jest szeroko pojęta ochrona interesów emerytów i rencistów policyjnych, by-
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łych funkcjonariuszy
i żołnierzy resortu
spraw wewnętrznych oraz ich rodzin, w
szczególności poprawa warunków socjalno
– bytowych, ochrona wcześniej nabytych
uprawnień, a także organizowanie życia
kulturalnego, wypoczynku i rekreacji. Cele
te zostały zapisane w statucie Stowarzyszenia.
dea powstania organizacji o charakterze
społecznym,
zrzeszającej
emerytów
i rencistów resortu spraw wewnętrznych
narastała od lat. Ten oddolny ruch stał się
już prawie powszechny. Powstawały już
nieformalnie koła emerytów i rencistów.
Głównymi kierunkami działań tych kół były m. in.: inicjowanie i uczestniczenie w
przedsięwzięciach mających
na celu
stworzenie emerytom i rencistom odpowiednich warunków do czynnego udziału
w życiu społecznym, utrzymywanie stałej
więzi między sobą oraz czynnymi zawodowo funkcjonariuszami, tworzenie właściwego klimatu w społeczności lokalnej wzmacniającego ich służbę, wykazywanie stałej
troski o właściwe warunki socjalno – bytowe itp.
towarzyszenie przeszło w tym czasie
szmat drogi, pokonując z niemałym trudem wszelkie przeciwieństwa, zarówno te
organizacyjne jak i wynikające z postępującej transformacji ustrojowej naszego kraju.
dee, które legły u podstaw powstania
Stowarzyszenia są ciągle żywe, a więc
aktualne. Potrzeba integracji, popularyzacja autorytetów moralnych, odkrywanie
nowym emerytom i rencistom mniej znanych kart historii, budowanie etosu emeryta i rencisty policyjnego oraz szacunku dla
różnych poglądów – to tylko niektóre z
nich.
towarzyszenie nie przetrwałoby tak długo, gdyby nie ludzie, którzy od lat dbali
o pielęgnowanie więzi, tradycji i podtrzymywanie poczucia własnej tożsamości.
Tworzono korzystną atmosferę wokół emerytów i rencistów policyjnych, Policji jako
całości i spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym kraju.
iestety, funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy, te mniej lub bardziej
świadome, wpływały na negatywne nastawienie
tzw.
„cywilów”
do
tzw.
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„mundurówki”. Pod wpływem tej atmosfery
lub z powodu bliżej nieokreślonych kalkulacji politycznych, w różnym okresie czasu
dochodziło do ograniczania bądź zabierania uprawnień, które mieli emeryci i renciści resortu spraw wewnętrznych.
owyższe działania nie osłabiły morale
członków naszego Stowarzyszenia, lecz
wręcz przeciwnie, oddziaływały integrująco
na nasze środowisko mundurowe, a w
konsekwencji samo Stowarzyszenie zmieniało się na przestrzeni lat tak pod względem ilościowym jak i jakościowym. Przybywało członków, którzy swoim zaangażowaniem aktywizowali innych dotychczas biernych w działaniu, nierzadko zastraszonych
i zahukanych przez niektóre media, zdanych na łaskę i niełaskę losu.
zięki bezinteresownej inicjatywie wcale
nie tak małej grupy, aktualnie Stowarzyszenie cieszy się nie tylko uznaniem
własnego środowiska oraz co bardzo ważne, innych środowisk tzw. „cywilnych”. Jako organizacja pozarządowa wpisuje się w
budowę szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.
ardzo ważnym nurtem pracy społecznej
była i jest działalność rekreacyjno–
wypoczynkowa i turystyczno – kulturalna.
Wspólne wycieczki, wyjazdy na wczasy,
spotkania, wyjścia do teatrów i muzeów i
inne przedsięwzięcia przyczyniły się do
jeszcze większej integracji środowiska
mundurowego, a także otwarcia się tej
społeczności na zewnątrz. Przykładem tego
niech będzie udział naszych członków w
powoływanych do życia Rad Seniorów
przy samorządach niektórych miast.
Ostatnio powstała Mysłowicka Rada Seniorów, w której troje radnych to członkowie
naszego Stowarzyszenia, aktywnie działający w tej Radzie.
owracając do wydarzeń natury historycznej naszego Stowarzyszenia, należy
zaznaczyć, że 4 lipca 1996 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Głównym Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Komisją Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów, którego
naczelną intencją było rozwiązywanie
wspólnych problemów i obrona wspólnych
interesów naszego środowiska.
amieniem milowym w życiu Stowarzyszenia stał się III Krajowy Zjazd Spra-
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wozdawczo – Wyborczy, który odbył się w
dniach 20 – 21 listopada 1998 roku
w Legionowie. Zapoczątkował on etap dalszej konsolidacji i reorganizacji Stowarzyszenia, dostosowania jego struktur do nowego podziału administracyjnego kraju, a
także działalności w warunkach postępującej transformacji ustrojowej przynoszącej
nowe problemy i stwarzającej nowe wyzwania dla naszego środowiska. Organizacja
liczyła już wtedy około
tysięcy członków. W uchwale zjazdowej wskazano na potrzebę dalszego
rozwoju i umacniania struktur terenowych, zwiększania liczby członków, doskonalenia form współpracy z NSZZ Policjantów, zawarto postulat przeniesienia siedziby Zarządu Głównego Stowarzyszenia ze
Szczecina do Warszawy.
orzystną w naszej działalności okazała
się Decyzja nr 235 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 grudnia
2002 roku w sprawie zapewnienia organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów
resortu spraw wewnętrznych i administracji do nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń znajdujących się w jednostkach
organizacyjnych Policji, poczty resortowej,
a także infrastruktury telekomunikacyjnej.
dniach 19 – 20 listopada 2006 roku
w Białobrzegach odbył się V Krajowy
Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, który
otwierał nową, trudną kadencję pełną zawirowań, zmian i niekorzystnych decyzji
nieprzychylnych nam gremiów politycznych.
Na Zjeździe wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem wybrany został Kol.
Zdzisław Czarnecki, który w swoim programowym wystąpieniu koncentrował się na
przyszłości Stowarzyszenia, podkreślając
mocno konieczność kolektywnego działania i podejmowania decyzji ale też dyscypliny w ich realizacji.
edną z zasadniczych zmian podjętych
podczas V Krajowego Zjazdu Delegatów
była zmiana dotychczasowej nazwy Stowarzyszenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w
Warszawie z dnia 24 maja 2007 roku Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
d 13 września 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

15

K

W

J

O

(Ciąg dalszy na stronie 20)

19

(Ciąg dalszy ze strony 19)

W tym samym roku w Wiśle odbyło się
spotkanie delegacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia z władzami organizacji emerytów Policji z Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie przebiegało pod znakiem jubileuszów: 90. Lecia Policji i 20. Lecia naszego
Stowarzyszenia. Na tym spotkaniu podpisano Deklarację Współpracy.
VI Krajowy Zjazd Delegatów odbył się 6 –
8 października 2010 roku w Legionowie
pod hasłem 20. Lecia Stowarzyszenia. Nowym prezesem Zarządu Głównego został
wybrany
ol. Henryk Borowiński, reprezentant
naszej śląskiej organizacji, który zapowiedział kontynuację dokonań swoich poprzedników, a idea jaka będzie mu przyświecać to łączenie, a nie dzielenie naszego środowiska
VII Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył
w dniach 10 – 11 października 2014 r. w
Soczewce koło Płocka wybrał nowe władze
Stowarzyszenia oraz określił zadania na
kolejne 4 lata. Nowo wybrany prezes Zarządu Głównego Kol. Zdzisław Czarnecki
określił się jako zdecydowany zwolennik
kolegialnego wypracowywania decyzji. Ponadto uznał koło – jako podstawową organizację – za najważniejszą, którą należy
stale wspierać i w miarę posiadanych możliwości wzmacniać dostępnymi środkami
finansowymi. Prezes Zdzisław Czarnecki
opowiedział się ponadto za rozszerzeniem
na odpowiednim poziomie współpracy
z
parlamentem, administracją rządową i samorządową oraz z innymi organizacjami
pozarządowymi.
jazdy naszej organizacji są znaczącymi
krokami na drodze poprawy działania.
Nie tylko ukazują dorobek, lecz także zakres niezbędnych korekt. Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych to dorobek 25 lat zbiorowej działalności, pracy
liderów oraz pracy znanych z imienia i nazwiska członków naszej organizacji pozarządowej. Tego dorobku nie wolno nam
zmarnować, ten dorobek należy pomnażać.
towarzyszenie Emerytów i Rencistów
Policyjnych jako całość liczy obecnie
20.000 członków. Zarządzanie tak dużą
organizacją jest możliwe dzięki mobilności
i profesjonalizmowi działaczy – liderów, a
także otwarciu się na nowoczesne technologie m. in. wykorzystanie elektronicznych
środków do komunikacji i kreowania wizerunku.
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zisiejsze zmiany w Polsce wzmagają
ustawicznego uzupełniania i stałego
dostosowywania form działania do nowo
pojawiających się zadań w życiu społecznym. Przezwyciężanie trudności ekonomicznych kraju dotykających również rodziny emerytów i
rencistów policyjnych stanowiło i
nadal będzie stanowić jedno z ważniejszych pól działania naszego Stowarzyszenia.
Katowice;
22
czerwca 2015 r.
Tekst: Piotr Stypa
/Prezes ZW SEiRP
w Katowicach/
Powyższy tekst, publikowany dzięki
uprzejmości jego autora, jest fragmentem
wystąpienia wygłoszonego przez Piotra
Stypę w czasie uroczystych obchodów
XXV Rocznicy Powstania SEiRP w Katowicach dn. 16 lipca 2015 roku. Redakcja
pozwoliła sobie dostosować tekst oryginału przemówienia eksponując głównie historię SEiRP spisaną przez kol. Stypę w
sposób wyraziście zaznaczający najważniejsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia,
istotne dla wszystkich jego członków.
Redakcja serdecznie dziękuje kol. Piotrowi
Stypie za możliwość publikacji i ma nadzieję na druk kolejnych tekstów.
Jerzy K. Kowalewicz
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Na zdjęciu: Piotr Stypa (w środku) po
otrzymaniu z rąk prezesa Zdzisława Czarneckiego „dowodów” na wpisanie go do
„Księgi Zasłużonych dla SEiRP”
Warszawa, 16 lipca 2015 r.
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ZAPROSZENI GOŚCIE
UCZESTNICZĄCY W OBCHODACH
XXV. LECIA SEiRP


nadinsp. Parfieniuk Igor – Komendant
Centralnego Biura Śledczego Policji



nadinsp. Padło Władysław –
mocnik
wych























KGP ds. organizacji

Pełnopozarządo-

insp. dr Żółkiewski Robert – Dyrektor
Gabinetu Komendanta Głównego Policji
insp. Łysakowski Rafał – Dyrektor
Biura Międzynarodowej Współpracy Policji
KGP
podinsp. dr Klonowska Iwona – Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
KGP
nadkom. Sowa Beata – Naczelnik Wydziału Prezydialnego KGP
dr. Magdalena Piróg - naczelnik wydziału obsługi pacjkenta Dyrektor CSK
MSW
gen. dyw. Puchała Franciszek – Prezes ZG Związku Żołnierzy WP
nadinsp. w/s Rapacki Adam – Prezes
Stowarzyszenia Generałów Policji RP
nadinsp. w/s Lamparski Leszek Stowarzyszenie Generałów Policji RP



szawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”



WYRÓŻNIENI
TYTUŁAMI HONOROWYMI
W XXV. LECIE SEiRP


Henryk Borowiński - Honorowy Prezes
ZG




Jan Papis -Honorowy Wiceprezes ZG
Henryk Grobelny -Honorowy Wiceprezes ZG



Aleksander Kozłowicz -Honorowy Przewodniczący GKR



Józefa Łozińska -Honorowa Członkini
Prezydium ZG



Andrzej Czopek - Honorowy Prezes ZW
(Kraków)




czący ZG NSZZP
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Ks. Kot Jan – Kapelan KGP
dr Wiśniewska Grażyna – Kierownik
Poradni Zdrowia Psychicznego CSK MSW



jowego Związku Emerytów i Rencistów
Służby Więziennej
Miksiewicz Adam – Prezes
Związku
Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
Niepsuj Maciej – Prezes ZG Związku
Byłych Funkcjonariuszy Służby Ochrony
Państwa
Politowski Zygmunt – Wiceprezes ZG
Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Forgiel Antoni - Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji w Limanowej
płk Rdzanek Kazimierz – Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego
płk Gazarkiewicz Jan - Związek Polskich Spadochroniarzy I Oddział w Warszawie
Zając Irena – Prezes Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Sucholewski Leszek – Stowarzyszenie
Byłych Funkcjonariuszy CBŚ
Woźniak Andrzej – Prezydent Mundurowego Klubu Motorowego RP

Ks. Kanonik Kondrak Stanisław –
Kapelan Policji




nadinsp. w/s Tokarski Henryk – Stowarzyszenie Generałów Policji RP
Wdowczyk Artur – Dyrektor ZER MSW
Krzemieński Tomasz – WiceprzewodniKwiecień Janusz – Przewodniczący Kra-

Wykowski Michał – Prezes ZG War-
















Wiktor Kardasz - Honorowy Prezes ZW
(Białystok) - nieobecny
Jan Kuczyński - Honorowy Prezes ZW
(Gorzów Wlkp.)- nieobecny
Jerzy Paczuszko - Honorowy Wiceprezes ZW (Białystok)- nieobecny
Marian Rydzyk - Honorowy Wiceprezes
ZW (Gdańsk)
Zenon Dziwicki—Honorowy Członek
Prezydium ZW (Jelenia Góra)
Bogdana Filar-Nather - Honorowa Prezes Koła (Gdańsk) - nieobecna
Franciszek Makles - Honorowy Prezes
Koła (Słupsk)
Janina Popielarczyk-Walczyńska Honorowa Prezes Koła (Łódź)
Stanisław Słomka - Honorowy Prezes
Koła (Poddębice)
Józef Litwin - Honorowy Prezes Koła
(Sanok)
Henryk Domagalski - Honorowy Prezes
Koła (Tuchola) - nieobecny
Jan Kolesiński - Honorowy Prezes Koła
(Augustów)- nieobecny
Franciszek Gruszka - Honorowy Wiceprezes Koła (Nowy Targ)
Jacek Jędryszek - Honorowy Członek
(Katowice)
Ireneusz Pukowski - Honorowy Członek
(Katowice)
Robert Żelawski - Honorowy Członek
(Katowice) – nieobecny
Jan SkołuckiHonorowy
Członek
(Kraków)
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Nadanie sztandaru
Zarządowi Wojewódzkiemu
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Krakowie

W

dniu 21 lipca 2015 roku, na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
pod obeliskiem upamiętniającym funkcjonariuszy Policji Państwowej – jeńców z obozu w
Ostaszkowie pomordowanych przez NKWD w
czasie II Wojny Światowej, miały miejsce obchody Święta Policji KWP i OPP w Krakowie oraz
uroczysty akt nadania sztandaru Zarządowi
Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Krakowie.
W uroczystości uczestniczyli, m.in.: Jerzy Miller
– Wojewoda Małopolski, nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, jego Zastępcy: insp. Paweł Dzierżak, insp.
Andrzej Płatek oraz insp. Jacek Fabisiak, Kadra
Kierownicza Garnizonu Małopolskiego, członkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych, zaproszeni goście, kompania honorowa Policji, wyróżnieni policjanci i
pracownicy Policji.
O godz. 10.25 podniesiono flagę państwową na
maszt, a następnie ustawiono pododdziały
uczestniczące w uroczystości oraz towarzyszące
poczty sztandarowe, wprowadzono wartę honorową i Kompanię Honorową, poczet sztandarowy ZW SEiRP w Krakowie (jeszcze bez sztandaru) zajął miejsce obok pocztu sztandarowego
KWP Kraków.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 wraz z
przybyciem Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dowódca uroczystości insp. Krzysztof Bogusławski zameldował Wojewodzie gotowość do rozpoczęcia apelu z okazji Święta Policji oraz wręczenia sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji. Po
złożeniu meldunku, Wojewoda Jerzy Miller
przywitał się z dowódcą uroczystości, a następnie obaj przywitali się ze sztandarem poprzez
oddanie honorów.
o wystąpieniu powitalnym Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji nastąpiło wręczenie odznaczeń państwowych, resortowych oraz aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne. Jerzy Miller odznaczył 9 złotymi,
7 srebrnymi oraz 2 brązowymi medalami za
długoletnią służbę krakowskich policjantów, a
nadinsp. Mariusz Dąbek wręczył 5 srebrnych i
5 brązowych odznak „Zasłużony Policjant”. Ponadto awansami na wyższe stopnie uhonorowano 21 policjantów.
W dalszej kolejności lektor odczytał aktu nadania sztandaru, ksiądz kapelan dokonał poświęcenia sztandaru, po czym nastąpiła ceremonia
wręczenia sztandaru. Dowódca uroczystości
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podał komendy: „Pododdziały BACZNOŚĆ!. Na
prawo PATRZ!. Poczet sztandarowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych BACZNOŚĆ! do wręczenia sztandaru MARSZ!”.
Poczet sztandarowy, w składzie Jan Puda, Janusz Janik oraz Edward Kwak, wyszedł przed
front szyku, zatrzymał się przed stołem na którym leżał sztandar, na początku rozłożonego
czerwonego dywanu. Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych wziął sztandar ze
stołu i przekazał go nadinsp. Mariuszowi Dąbkowi – Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji. MKWP podniósł go do pozycji pionowej, podszedł do Jana Kaczmarczyka –
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie i wygłaszając formułę przekazania, pochylił
sztandar tak, aby dolny brzeg znajdował się ok.
1 metra nad ziemią. Prezes Jan Kaczmarczyk
klęknął na prawe kolano, prawą ręką ujął płat
sztandaru, podnosząc go do ust pocałował,
wstał, przejął sztandar od wręczającego mówiąc: „Ku chwale Ojczyzny”. Następnie wykonał
w tył zwrot, uniósł sztandar do góry, i zaprezentował go pochylając w prawo, a potem w lewo.
Zaraz po tym poczet sztandarowy przyklęknął
na prawe kolano, Jan Puda prawą ręką ujął
płat sztandaru, podnosząc go do ust pocałował.
Na komendę dowódcy pocztu członkowie pocztu
wstali i Jan Puda przejął sztandar od Prezesa
Jana Kaczmarczyka w położenie PREZENTUJ.
Insp. Krzysztof Bogusławski – dowódca uroczystości podał komendę: „Poczet Sztandarowy –
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych BACZNOŚĆ! do prezentacji sztandaru
MARSZ!”. Sztandarowy przełożył sztandar w
położenie NA RAMIĘ, a przechodząc przed frontem pododdziałów przełożył sztandar w położenie SALUTOWANIE, a następnie poczet zajął
swoje miejsce w szyku,
o ceremonii wręczenia sztandaru przemówienie okolicznościowe wygłosił Jerzy Miller
– Wojewoda Małopolski, który pogratulował
wszystkim awansowanym, odznaczonym oraz
złożył życzenia okolicznościowe członkom
SEiRP z okazji wręczenia sztandaru. W dalszej
kolejności głos zabrał Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i zarazem Prezydent Federacji Służb Mundurowych, który pogratulował nadania sztandaru, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w codziennej pracy na
rzecz Stowarzyszenia, złożył także gratulacje

P

(Ciąg dalszy na stronie 23)

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr. 6(62)2015

(Ciąg dalszy ze strony 22)

wszystkim wyróżnionym policjantom i pracownikom Policji.
olejnym punktem uroczystości było wręczenie nadinsp. Mariuszowi Dąbkowi „Medalu
za zasługi dla Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego”, a wręczenia dokonali: płk pil. mgr
inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia
oraz Jan Kaczmarczyk – Prezes ZW SEiRP w
Krakowie.
Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez MKWP, NSSZ Policjantów. W
imieniu SEiRP złożyli ją: Prezes Jan Kaczmarczyk oraz Wiceprezesi: Wiesław Lipkowski i Janusz Dziedzic.
o wyprowadzeniu Kompanii Honorowej nastąpiło zakończenie pierwszej części uroczystości.
Jej druga część odbyła się w restauracji
„Piastowska” w Nowej Hucie, gdzie nastąpiło
uroczyste wbijanie gwoździ w tablicę pamiątkową oraz składanie podpisów w „Księdze pamiątkowej”.
Osoby uhonorowane wbiciem gwoździ pamiątkowymi:
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nadinsp. Mariusz Dąbek – Małopolski Komendant
Wojewódzki Policji w Krakowie
Zdzisław Czarnecki – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
Jan Kaczmarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w
Krakowie
mł. insp. Paweł Dzierżak – I Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Andrzej Płatek – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
insp. Jacek Fabisiak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
Z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych:
Zdzisław Pietryka – I Wiceprezes
Jerzy Krawczyk – Wiceprezes
Zdzisław Bartula – Skarbnik
Joanna Szczepańska – Sekretarz
Antoni Duda – Członek Prezydium
Z Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie:
Wiesław Lipkowski – I Wiceprezes
Janusz Dziedzic – Wiceprezes
Piotr Styczyński – Wiceprezes
Janusz Janik – Wiceprezes ZW SEiRP; Prezes Koła
SEiRP w Wadowicach
Jan Fabiański – Członek Prezydium
Stanisław Smoleń – Członek Prezydium
Stanisław Szeląg – Skarbnik
Halina Ochmańska – Sekretarz
Goście honorowi:
płk pil. mgr inż. Czesław Kurczyna – Prezes Porozumienia Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych
Woj Małopolskiego
Antoni Forgiel – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Komendantów Policji
Janusz Łabuz – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Małopolskiego
podinsp. Magdalena Balawajder – Naczelnik Wydzia-
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łu Prezydialnego KWP Kraków
podinsp. Katarzyna Wieczorek – Zastępca Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP Kraków
Z Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
w Krakowie:
Stanisław Kliś – Przewodniczący
Mieczysław Tomczyk – Wiceprzewodniczący
Róża Godyń – Sekretarz
Elżbieta Odziomek
Jerzy Byrski
Tadeusz Gurgul
Zbigniew Zdeb
Prezesi Kół Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych Województwa Małopolskiego:
Andrzej Jurga – Kraków – Centrum I
Józef Gromala – Kraków – Centrum II
Czesław Gaździk – Kraków – Krowodrza
Kazimierz Papiernik – Kraków – Nowa
Huta
Małgorzata Wolnik – Kraków – Podgórze
Anna Świerk – Kraków – Śródmieście
Stanisław Mądry – Bochnia
Henryk Majda – Brzesko
Wojciech Wójcik – Chrzanów
Wiesław Tokarz – Dąbrowa Tarnowska
Zdzisław Kowalski – Gorlice
Edward Solak – Krzeszowice
Krzysztof Lachor – Limanowa
Kazimierz Stochel – Miechów
Leszek Wawok – Myślenice
Marek Sadlisz – Nowy Sącz
Jan Puda – Nowy Targ
Danuta Kielar – Olkusz
Witold Janiga – Oświęcim
Jan Adamski – Proszowice
Krzysztof Droździewicz – Skawina
Andrzej Grzela – Sucha Beskidzka
Marian Sarkowicz – Tarnów
Stefan Grodowski – Wieliczka
Edward Kwak – Zakopane
Zasłużeni dla Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych:
Andrzej Czopek – Honorowy Wiceprezes
ZG i Prezes ZW SEiRP w Krakowie
Władysław Majzner – Honorowy Wiceprezes ZW SEiRP w Krakowie
Stanisław Wypchło
Irena Kawalec – Honorowy Sekretarz ZW
SEiRP w Krakowie
Józefa Łozińska
Władysław Niedbała
Wiesława Windak–Zawadzka – b. Sekretarz ZW SEiRP w Krakowie
Emilia Spytek – Skarbnik Koła SEiRP Kraków – Centrum I

Na zakończenie ceremonii wszyscy biorący w
niej udział podjęci zostali uroczystym obiadem.

Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych
w Krakowie
Piotr Styczyński
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a trzeba szukać tego przyczyny
u wielu politycznych
kameleonów.

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
Jak to przed wyborami…
Gdy wybory się zbliżają
w Polsce igrzysk nie brakuje,
politycy się w tym prześcigają
co, kto, komu obiecuje.
Politycy wtedy są niezwykle
hojni
Naród i wartości bardzo
kochają,
są zazwyczaj bogobojni
i co nie ich, to rozdają.

chce więc wszystkich
obdarować,
a jednocześnie obniżyć podatki.
Każdy też chciałby wzmacniać
demokrację
choć nie w jednakowym
majestacie
jedni np. chcą to czynić przez
lustrację,
a inni taką siłę widzą
w konkordacie.

I tak w polskim kotle wciąż
Nie wiadomo po raz który,
wrze,
a jest w tym cel ukryty
dostrzegane jest to nawet
politycy obiecują godne
z oddali.
emerytury
I tak naprawdę nikt nie wie,
a dla rolników niskoprocentowe
kto i czym pod kotłem tym pali.
kredyty.
Choć zauważyć można
Żarliwą miłością też wtedy
z pewnością,
pałają
że znana siła przewodnia
do pracowników
z dwutysiącletnią przeszłością
z tzw. budżetówki
dolewa oliwy do tego ognia.
i naiwnych ludzi zapewniają,
że oni więcej dadzą im gotówki. Gdy chwila wyborów jest bliska
politykom przybywa wigoru,
Politycy też zrozumienia
wtedy nasilają się igrzyska
mają wiele
bo wszyscy walczą do oporu.
dla obronności i bezpieczeństwa
obywateli
Na szczęście naród te igrzyska
i by osiągnąć wyborcze cele
wytrzymuje,
im przychylić nieba by chcieli
bo wyborcy jednak własny
rozum mają,
Niejeden polityk wtedy
a
wtedy
się
to
okazuje,
jest gotowy
gdy
głosy
mądrze
oddają.
obiecać mundurowym
nawet cud
i leje na ich spracowane głowy
swój żar miłości jakby miód.
W miarę upływu czasu
wyborcze igrzyska
się rozkręcają,
coraz więcej wyborczego
jest hałasu,
którym media ludzi ogłupiają.
Igrzyska obejmują coraz nowe
dziedziny:
oświatę, kulturę
i służbę zdrowia,
bo nie dzieje się to
bez przyczyny
jak to wynika z przysłowia.

Apolityczność polityków
Politykom cynizm towarzyszy.
Niektórzy aż tak są cyniczni,
że od nich się słyszy,
iż są – apolityczni.

Nie jeden z nich jest tak
cyniczny,
że w pewnych godzinach jest
polityczny,
o innej zaś porze doby
apolityczny jest jakoby.
Ujawniają się też tacy,
co są apolityczni w pracy.
Po niej cecha ta u nich zanika
i wnet przepoczwarzają się
w polityka
Niektórzy nawet czynią
takie szopy,
że od apolityczności
biorą urlopy.
Wtenczas się wyżywają na
politycznej stopie,
bo są przecież na urlopie.
Polacy jednak dość mają
politycznych absurdów
i wybryków
i już się nabierać nie dają
na apolityczność polityków.
W czym się zanurzyć?
Na zanurzenie się dla osłody,
w demokracji niejednego
by ogarnęła ochota,
gdyby więcej w niej było czystej
wody,
a mniej politycznego błota.
Umrzeć ze smutku
Obserwacja politycznego magla
polskiego
prowadzi do przykrego skutku,
bo śmiać się nie ma z czego,
można umrzeć ze smutku.

Dla życia narodu, także
politycy są ważnym czynnikiem, Czyszczenie od „nie swoich”
pod warunkiem wszakże,
Ze stajni Augiasza Polska
że jest się albo nie jest
ma wiele
politykiem.
i choć wciąż pojawiają się nowi
czyściciele,
Deklarowanie apolityczności jak
to nieraz już tak bywało,
kulawy utyka
że tylko „nie swoich” od koryt
i całkiem ludziom zbrzydło,
się usuwało
gdyż ze wszystkiego polityka
wyłazi, jak z worka szydło.
Dwa pierwsze utwory pochodzą z

Często z tego robi się kpiny,
Każdy każdego chce wykołować,
nie przestrzega znanych
a opozycja widzi same
kanonów,
niedostatki,
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Z samej bowiem ich natury
mają skłonności, jak
na zaklęcie
do zmiany politycznej skóry
w każdym, dogodnym
momencie.

cyfrowego zbioru Kazimierza
Otłowskiego zatytułowanego
„Myśli i pytania w rymach
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Uwaga!
W sierpniu 2015 r.
Biuro Zarządu Wojewódzkiego i Koła SEiRP w Olsztynie
nie będzie czynne - przerwa urlopowa.
W sprawach pilnych kontakt telefoniczny
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszła w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości przez
Komendę Wojewódzką Policji, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”)
Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają
użyczone ZW SEiRP na okres do końca roku 2016 r. z przeznaczeniem na zajęcia
tai-chi. (chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia
fizycznego i psychicznego.)
Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowiednie uprawnienia do tego typu szkoleń, dwa razy w tygodniu:
Poniedziałki w godz. 18.00 - 19.30 i środy w godz. 18.00 - 19.15.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czynnych policjantów.
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: Bolesław Ćwinarowicz odbiera z rąk
prezesa ZG SEiRP Zdzisława Czarneckiego
certyfikat wpisu do Księgi Zasłużonych dla SEiRP
Okładka tylna: Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
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