
 

 

MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Makowski 
- o życiu Waldka Z. 

- o milicyjnej ikonie 
- o Wiesławie Żelazko 

Czarnecki 
- List do M. Szczerby 

XXV Lat SEiRP 
- w Gdańsku - Kaźmierski; 

Pietruszewski, Brzozowiec; 

- w Łodzi - Pełka; 
- w Kielcach - Mańko; 

- w Kaliszu i Ostrzeszowie -  

  Wojciechowski 

- w Tarnowie - Borowiński 

Żach 
- o spotkaniu przy kętrzyń-

skim grillu 

Fiedorowicz 
- o Zaciszu Leśnym 

- o Kole na jeziorach 

Kowalewicz 
- o Radzie Olsztyńskich Se-

niorów 
- o pałacach i dworach WiM 

- o wizycie w Nidzicy; 

Ziomka 
- o Dniu Seniora w Mysłowi-

cach 

Skowron 
- o Grzegorzu Załodze; 

Kobryń 
- o biegającym Marczuku 

Zawody Strzeleckie 
- w Pile - Bartula 

- w Słupsku - Wojciechowski 

- w Kętrzynie - Żach 

Kostrzewski 
- o rewaloryzacji rent i eme-
rytur w 2016 r. 

Otłowski 
- o polityce w Barwach Słów 

wierszem. 

Już ćwierćwiecze szparko zbiegło 

W trudzie pracy, w znoju działań 

Z czasem wielu z nas odeszło 

Dając miejsce nowym siłom. 

Niemożliwe na początku 

By zaistnieć, by zjednoczyć, 

Jest już faktem: Istniejemy! 

I będziemy szukać nadal 

Możliwości i sposobów 

By EMERYT - godnie wybrzmiał, 

MUNDUROWY - jeszcze piękniej. 
      JKK 



 

 

N a początek wyjaśnienie, 
które pomoże zrozumieć, a 

może i wybaczyć niektóre po-
tknięcia, czy niedoróbki, które 
Szanowni Państwo Czytelnicy 
zapewne dostrzegą w tym wy-
daniu OBI. Otóż: Redakcja 
przeniosła się na dwa tygodnie 
kończące wrzesień na wypoczy-
nek do „Blue Marine” w Unie-
ściu nad Bałtykiem. Wypoczy-

nek, wypoczynkiem ale OBI 
musi być wydane. 
Zainteresowanie olsztyńskim 
wydawnictwem, co wprawia 
redakcję w zrozumiałe zadowo-
lenie, owocuje coraz większą 
ilością napływającego materia-
łu do druku, „wymuszającego” 
przyrost stron i wydłużeniem 
czasu redakcyjnych prac. 

J ubileuszowe, XXV.-Lecie 
SEiRP, opisy uroczystych 

obchodów w całym kraju wy-
pełniają sporą część Biuletynu. 
Sporą część opisów tych ob-
chodów i imprez związanych z 
nimi, zamieściliśmy w poprzed-
nim wydaniu OBI. A honoro-
wanie Ćwierćwiecza SEiRP i 
„sprawców” tak dobrej kondycji 
Stowarzyszenia jeszcze się nie 
zakończyło, jeszcze wiele Za-
rządów Wojewódzkich, Okręgo-
wych i Kół tego rodzaju impre-
zy ma zaplanowane. Redakcja 
sądzi, że na szczeblu Zarządu 
Głównego, po zakończeniu 

„świętowania” powstanie zbior-
cze, podsumowujące, wydaw-
nictwo obrazujące zasięg i for-
my  XXV. Lecia SEiRP. A jest 
co zapisać, by zostało zapamię-
tane, by wszyscy ci działacze, 
którzy przyjdą na nasze miej-
sce, mieli do czego „równać”, 
by na Pięćdziesięciolecie SEiRP 
pokazać dla porównania zarów-
no okazałe uroczystości np.. w 
Krakowie, Gdańsku, ale także 
grillowe imprezy, okazjonalne 
zawody strzeleckie, czy cho-
ciażby rowerowe wycieczki or-
ganizowane w Kołach. Niech 
nasze działania nie zapisane, 
nie utrwalone (chociażby cyfro-
wo) nie zaginą, jak to mówi 
poeta: „w pomroce dziejów”. 
Wysiłki dokumentacyjne OBI 
próbują swoich sił w dziele za-
pamiętywania historii. 

Z wrócicie zapewne Państwo 
uwagę na dość obszerne 

t e k s t y  h i s t o r y c z n o -
wspomnieniowe Bohdana Ma-
kowskiego z Giżycka. Ten zna-
ny już Czytelnikom OBI prezes 
Koła SEiRP, piszący w naszym 
miesięczniku od lat wielu, kon-
tynuuje cykl „oswajania z hi-
storią”. Z historią nie tak odle-
głą w czasie, co zapominaną z 
nakazu beneficjentów i spraw-
ców tzw.: „przemian ustrojo-

wych”. Przemian, którym okres 
PRL jest na tyle obrzydliwym 
czasem, że nawet zda im się 
zapomnieć o dacie urodzin, 
uzyskanym darmowym wy-
kształceniu i rodzinnych histo-
riach dziejących się wtedy… 
Makowski stara się przypo-
mnieć, że „czarna dziura” PRL 
zasiedlona była przez zwy-
kłych, normalnych ludzi a tacy 
też, w jego opowieściach, są 
jego koledzy i znajomi z Milicji 
Obywatelskiej. 
Pamiętajmy też, im więcej bę-
dzie publikacji, o nas milicjan-
tach i policjantach, tym mniej 
będziemy budzili demonicz-
nych skojarzeń.  

J eszcze jedną bardzo ważną i 
istotną dla nas emerytów 

sprawą wywołał list (str.8) kol. 
Zdzisława Czarneckiego do 
posła Michała Szczerby, po tym 
jak ów poseł nie zaprosił przed-
stawicieli SEiRP na inaugura-
cyjne posiedzenie Obywatel-
skiego Parlamentu Seniorów 
poprzestając na delegatach 
jedynie cywilnej części emery-
tów. 
Fakt ten niesie prosty przekaz 

celowej dyskryminacji emery-
tów mundurowych. Czyżby 
poseł Szczerba (PO) antycypo-
wał już wyniki wyborów parla-
mentarnych? 
Decyzja posła Szczerby tym 
bardziej jest dziwnie zaprzecza-
jącą rzeczywistości samorządo-
wej, gdzie w Wojewódzkich Ra-
dach Seniorów aktywnie biorą 
udział przedstawiciele stowa-
rzyszeń emerytów i rencistów 
mundurowych. 
W OBI publikowaliśmy infor-
macje o Myślenickiej (Marian 
Skowron), a w tym wydaniu 
opisujemy uroczystą inaugura-
cję działalności Olsztyńskiej RS 
której członkiem został niżej 
podpisany. 
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Od Redakcji 

P rzez trzy dni, od 17 września, trwały imprezy zwią-

zane z 25 Leciem powstania NSZZ Policji regionu 

Olsztyn. Imponujący plan porządku (za „Informatorem” 
KWP Olsztyn) obchodów wykonano, można rzec w pełni 

i z naddatkiem z udziałem władz centralnych Związku i 

jego założycieli. Na zaproszenie przewodniczącego Sła-

womira Koniuszego w inauguracji trzydniowych obcho-

dów wziął udział także prezes ZW SEiRP w Olszynie Je-

rzy K. Kowalewicz. To były udane trzy Związkowe dni. 
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T a nasza przeszłość, to nasze doznania w 

kwestii stosunków miedzy ludzkich po-

mimo nienawiści w stosunku do nas  śro-

dowiska lustracyjno - odwetowego wspiera-

nego przez IPN niekiedy w sytuacjach czy-

sto ludzkich, takich normalnych, bez ze-
msty i nienawiści ma zgoła inny charakter. 

I w żadnym przypadku  nie jest to syndrom 

Helsiński. W takiej malej  miejscowości jak 

Giżycko znamy się z imienia i nazwiska. 

Mnie Bogdana Makowskiego s. Władysława 
znają mieszkańcy naszego grodu, jak to ru-

skie mówią po „otieczestwu” i jak bym był 

szuja i... po prostu nastały takie czasy, że 

mógł bym na przykład nawet po przysłowio-

wym pysku dostać bo i takie przypadki się 

zdarzają. Tak się jednak nie dzieje pomimo, 
jak to odbieram nie jednokrotnie, oczeki-

wań tych wszystkich nienawistnych odwe-

towców, w sumie nie wiadomo do końca 

nawet za co ta zemsta. Ta nasza lokalna 

rzeczywistość, o czym kilkakrotnie już 
wspominałem stosuje taką naturalną, a za 

razem autentyczna weryfikację. Odbywa się 

ona nie pod katem politycznym, lecz w oce-

nie człowieka pod względem etyki, moralno-

ści, podstawowych zasad koegzystencji mię-

dzyludzkiej. Jako mieszkańcy Giżycka od 
urodzenia jesteśmy praktycznie znani z  

naszych, naszych rodzin. Tu nie uda się 

zasłonić parawanem anonimowości wielko-

miejskiej. W tej ocenie, swoistej korekcie, 

jakiś tam szuja nie znajdzie uznania i prak-
tycznie odstawiony zostanie na boczny tor 

życia publicznego. Dał wielu z nas okres 

emerycki stał się drugim nowym życiem. 

Działamy społecznie, podejmujemy nawet 

dodatkowe prace zawodowe w których nie-

zmiennie wymagane są określone wartości 
etyczno - moralne. I jak się okazuje bardzo 

często zdajemy egzamin z tych sprawdzia-

nów i nawet z tego powinniśmy być dumni 

na przekór wspomnianym wyżej malkon-

tentom.  

T o wszystko czynie tytułem wstępu. I aby 

być zrozumiałym, nie chodzi o to aby 

przedstawić siebie jako tego cacy, człowieka 

o nieposzlakowanej przeszłości. Proszę so-

bie wyobrazić, że osoba , która jak by się 

wydawać mogła, by mieć w stosunku do 
mnie nazwijmy to podstawy do wrogości w 

stosunku do mnie rozmawia ze mną na wa-

runkach… no właśnie jakich. To nie była 

spowiedź. To nie było wyjawienie swojej 

przeszłości, o której już i tak co nieco wi-

działem. Ta nasza rozmowa w parku miej-

skim w Giżycku była takim swoistym Mea 
culpa („moja wina”), aby być może inni tego 

się wystrzegali. Sam nie wiem, jak to odbie-

rać. Kierując się zasadą wysłuchania 

wszystkich i na każde tematy, spisałem na-
szą w sumie niecodzienną rozmowę. Wal-

dek aktualnie siedzi w pudle. Być  może 

wyjdzie za 2,5 roku. Trudno: Dura lex, sed 
lex. Ale ja jako ten negatywnie oceniony 

przez pseudo lustratorów odwetowo - mści-

cielskich oceniany jako zły człowiek w oce-
nie tego, który został z mojej poręki osadzo-

ny w sumie na kilka lat oceniony jako.. no 

właśnie kto? Godny jego zaufania, uniewin-

niony w jego ocenie od zarzutów, które są  

mi przypisywane, a nawet jako ten nie co-

dzienny spowiednik do rangi której starają 
się podwieszać obecni funkcjonariusz KRK . 

Znalazłem się w sytuacji w której sam nie 

wiedziałem co mu powiedzieć. Stąd też od-

syłam szanownych czytelników do osobi-

stej, nawet subiektywnej oceny mojego ste-
nogramu rozmowy: „Różne drogi życia…” 

D zisiejsze spotkanie ze słuchaczami po-

święcę osobie w sumie pokrzywdzonej 

przez los. W jego wypowiedziach wielokrot-

nie przewija się wątek nie udzielenia mu 

pomocy przez innych. Element odosobnie-
nia w późniejszym etapie życia, wręcz izola-

cji, decydował, że musiał liczyć na siebie, 

do tego doszedł problem opieki nad bliźni-

mi, nie tylko materialnej. Oni byli rodziną 

tego... złodzieja, przestępcy. Im również nie 

wolno ufać. 

T o jest swoista spowiedź przestępcy. On 

tego nie ukrywa, on przyznawał się do 

popełnionych przestępstw, za które już po-

niósł konsekwencje. Jednak jak twierdzi w 

tym wszystkim jest po prostu osamotniony, 
bezradny. Oczekiwał pomocy po wyjściu z 

więzienia. To jest jedyny i dający szansę na 

normalne Zycie element resocjalizacji…. 

lecz może od początku.  

Z a nim nastąpił czyn wyżej opisany może 

od początku. Mój pierwszy kontakt z 
Waldkiem  miał miejsce ok. 38 lat temu i 

nosił charakter zgoła humorystyczny. Jako 

inspektor do spraw nieletnich MO rozpyty-

wałem jak to wtedy nazywano małolata . 

Miał on na sumieniu kilka włamań do piw-
nic. Szczegółowo opisywał gdzie i komu 

sczyścił jak to on mówił zrobił rentgena w 
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piwnicy. Ze swadą opisywał sposób włama-

nia. M.in. powiedział: „Zrobiłem rentgena w 

piwnicy jednego gliniarza na Osiedlu XXX 
lecia.” Co tam skubnąłeś? Zaczął wyliczać: 

np. komplet kluczy w takim metalowym 

pudełku. Ja dodałem, że były to klucze ra-

dzieckie. Taki zakupy robiono na rynku 

miejskim od naszych ówczesnych przyjaciół 

handlujących przywiezionym towarem na 
kocykach i straganach. Wtedy dla nich byli-

śmy zachodem. Wracając go Waldka. Dalej 

opisuje, że zwinął wentylator. Ja mu wpa-

dłem w zdanie mówię, że to jakiś inny wen-

tylator. On przyznał mi racje i powiedzia-
łem, że był to wentylator montowany w 

otworze np. okiennym, a nie wolnostojący 

np. na biurku. W pewnym momencie dotar-

ło do niego, że znam zbyt dużo szczegółów, 

o których mógł wiedzieć tylko on, jako 

sprawca włamania. Wybawiłem go ze zdzi-
wienia mówiąc: ty wiesz, że to moją piwnicę 

oczyściłeś?. Mój małoletni adwersarz nie 

tracąc rezonu powiada: No to teraz mam u 

Pana przeje.  

P o latach obydwaj staraliśmy się znaleźć 
przyczynę tego złego początku. Zdaniem 

Waldka wynikało to z wielu powodów. Pa-

nująca bieda, rodzice nie mieli doświadcze-

nia w wychowaniu dziecka. Jednak chyba 

tym głównym bodźcem do takiego postępo-

wania była prosta dziecięca zawiść. Inne 
dzieci, rówieśnicy, mieli różne rzeczy, fajne 

ciuchy na które jego rodziców nie było stać. 

To, że w prosty sposób tłumaczyli mu, że 

nas na to nie stać nie docierało do niego. 

Uważał to za wielce niesprawiedliwe. Posia-
danie wymarzonej rzeczy stało się jego ob-

sesją. Cóż pozostało. Zaczynał od piwnic, 

garaży. Wystarczyło dokładnie rozejrzeć się. 

Takim swoistym Eldorado było, kiedy to na 

ul. Jasnej (przy kanale) pobudowano 

„blaszaki”- garaże. Tam była okazja robie-
nia rentgena. Niekiedy nawet i dwóch w 

ciągu nocy. Zabierał wszystko co dał radę 

unieść. Co z tym robił ?.  

P raktycznie nie miał stałego odbiorcy. 

Wystarczyło jednak pojechać np. do 
Kętrzyna i na rynku zawsze znalazł gościa, 

któremu za śmieszne pieniądze sprzedał 

narzędzia, rowery. Koła od samochodów  

wymontowane od malucha. Wtedy kiedy nie 

było „Stomilu” popyt na samochodowe 

„kapcie” był bardzo duży. Wtedy nie było 
kwestii zimowe, czy letnie opony. Byle były, 

byle jakie i aby bieżnik był odrobinę wi-

doczny. I to właśnie tych handlarzy, tych 

niby to dobrych ludzi pomagających chło-

pakowi w uzyskaniu kasy, wini Waldek za 

utwierdzeniu go w przekonaniu, że taki 

proceder, taki styl życia się opłaca. Oni z 
pewnością zdawali sobie sprawę, że kupują 

fanty z przestępstwa. Że jest to „ciepły to-

war”, stąd też dawali mu śmieszne pienią-

dze. Jednak jemu to wystarczało. Dodać 

trzeba, że od dzieciństwa wyróżniał się 

wzrostem, stad też łatwiej było mu oszuki-
wać swoich potencjalnych nabywców twier-

dząc że jest dorosłym. 

T rafia do poprawczaka. No  cóż, nie jest 

to okres życia, który jedynie ustanawia-

jący prawo uważają za okres resocjalizacji. 
To tam właśnie przekonał się, że można li-

czyć tylko na siebie. Tam teoria Darwina; „ 

silny przeżyje” była na co dzień sprawdza-

na. Udało mu się szczęśliwie przetrwać. Na-

wet osiągnął niebywały sukces, który mło-

dym osadzonym był wprost nie wyobrażal-
ny. Opuścił poprawczak be żadnego… tatu-

ażu. Już wtedy sądził, że z tym niechlub-

nym procederem zerwie całkowicie i nie 

chciał być „oznakowanym”. Będąc już na 

wolności uważał, że ten niemiły dla niego 
epizod zakończył się bezpowrotnie i zosta-

nie wymazany z pamięci. Skończył nawet 

zawodówkę. Znał się na ślusarstwie. Sądził, 

że będąc na wolności założy rodzinę, będzie 

normalnym człowiekiem. Chciał pracować, 

dorobić się mieszkania, mebli, telewizora… 
żyć w normalnych warunkach, w domu bez 

krat.  

T ak też początkowo postępował. Lecz 

rzeczywistość okazała się dla niego nie-

możliwa do przeskoczenia. Pracy nie ma. To 
właśnie wtedy zetknął się z tym elementem 

napiętnowania. Przed podjęciem pracy bar-

dzo bolały go z gruntu proste pytania: Co 

robiłeś przedtem?  Gdzie pracowałeś ? Co 

miał robić ?, Kłamać? I tak prawda wyszła 

by na jaw wcześniej czy później. Nie kłamał  
i… wylatywał na bruk, był bez pracy. Ile 

można żyć na garnuszku rodziców. Po kilku 

latach umiera mu ojciec. Praktycznie tylko 

skromna emerytura matki jest ich utrzyma-

niem. Ponownie przełamuje swoje opory 
moralne. Idzie na robotę. Początkowo ma 

szczęście, jednak ten jak mu się wydawało, 

dobry los opuszcza go. Ponownie trafia za 

kraty. Tym razem już jako pełnoletni, doro-

sły skazany. Nie chce opowiadać o swoim 

pobycie w Zakładzie Karnym. Co tam dużo 
mówić?. Każdy wspomina ten okres w spo-

sób odmienny. Jemu jako takiemu indywi-

dualiście, typowemu introwertykowi nie 

udawało się zadzierzgnąć przyjaźni z jakim-
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kolwiek ze współwięźniów. Początkowo było 

bardzo trudno. Jednak z czasem zaczęli go 

tolerować, a raczej ignorować. On dla nich 
był obojętny. Ta cecha tego indywidualisty 

przez cały okres jego życia brała zawsze gó-

rę.  Nigdy na jakiekolwiek włamania nie 

chodził z partnerem. Robił to sam. Nikomu 

nie dowierzał. Po wyjściu na wolność kolej-

ny raz, jak w szablonie, początkowo nadzie-
ja na prace, na normalne życie. 

P otem przymuszony warunkami mate-

rialnymi, zdołowany psychicznie godzi 

się na kolejny skok. Ta adrenalina, ten mo-

ment zdecydowania się na skok obudowy-
wały jego psychikę. On wtedy stawał się, 

według jego odczucia, istotą normalną. Brał 

swoje sprawy w swoje ręce. Moralne kwe-

stie, bo i takie miał rozterki , były odstawia-

ne na bok. To się nie liczyło. Coś tam tliło 

mu się w umyśle, własnym sumieniu, ale 
trwało to do czasu kiedy miał pieniądze. 

Każdorazowo liczył na normalną pracę. Na 

początku nowego stulecia, kolejny raz wy-

chodzi na wolność. Nawet za dobre sprawo-

wanie zawieszono mu warunkowo część 
kary. Wreszcie staje się cud podejmuje pra-

cę. Zostaje ojcem, ma dwie córeczki. Ciężko 

pracuje, za zarobione pieniędzy kupuje so-

bie nawet garaż. On, sam jeden, utrzymuje 

swoją rodzinę. Pomaga mu w tym jego ma-

ma, która wreszcie jest szczęśliwa: Waldek 
wymazał z pamięci ten niedobry okres. 

Wszystko było by fajnie, lecz … ludzka za-

wiść, brak zrozumienia u innych powodują, 

że Waldek kolejny raz ląduje na bruku. Pa-

ni kurator rozkłada ręce. Co mogę zrobić ?. 
Proszę szukać pracy, nie poddawać się. Ła-

two powiedzieć. Znowu cała rodzina jest na 

garnuszku Babci z jej skromną emeryturą. 

Wredny los podszeptuje i wskazuje stary 

sposób na pieniądze, a w sumie na życie. 

Nadal są ludzie którzy nie potrafią zadbać o 
swoje mienie, o swój majątek. Ta okazja 

czyni złodzieja w jego przypadku bardzo 

często znajdywała potwierdzenie. Wytrzy-

mał nie całe cztery lata.  

W  2004 roku ponownie idzie na włam. 
Wykorzystuje jak już wielokrotnie 

praktykował ten sposób, niedokładnie za-

mknięte okno. Najpierw idzie do domofonu. 

Stara się sprawdzić czy ktoś jest w domu. 

Wystarczy powiedzieć do dowolnego miesz-

kania „ Poczta” i… brzęczyk otwiera drzwi. 
Będąc na klatce schodowej, pod drzwiami 

mieszkania wysłuchuje odgłosów. Gdy nic 

nie słyszy i licznik elektryczny nie obraca 

się. Jest OK. Podchodzi pod balkon jego 

wzrost i sprawność fizyczna pozwala mu na 

szybkie wskoczenie na balkon. W tym mo-

mencie decyduje czas. Trzeba jak najszyb-
ciej ukryć się, zniknąć z balkonu. Wchodzi 

do mieszkania. Tu tez można liczyć się na 

niespodziankę. Może ktoś być w mieszka-

nia, a jedynie nie chciało mu się otwierać 

drzwi. W mieszkaniu szybka analiza, gdzie 

szukać i co. Bardzo często pomocny jest mu 
odwieczny zwyczaj chowania pieniędzy i 

wartościowych rzeczy w szafach, w pościeli. 

Wystarczy przetrzepać poukładaną pościel. 

Lecz to wymaga czasu. Bierze sprzęt RTV, 

wtedy bardzo chodliwy. Sprawdza zawar-
tość kryształów i innych naczyń stojących 

na regałach. Tam tez niekiedy naiwni pozo-

stawiają swoje wartościowe rzeczy: pier-

ścionki, zegarki, bransolety. Wszystko od-

bywa się w błyskawicznym tempie. Napeł-

niam torbę, taki typ jamnika przewieszone 
przez remie i plecy. Torba napełniona. W 

uszach aż do bólu odbieram każdy szmer, 

każdy odgłos z wewnątrz, jak i też z  po-

dwórka i klatki chodowej. Adrenalina, na-

pięcie psychiczne wyostrzone do granic 
możliwości. Wychodzę. Upewniam się z za 

firanki czy nikogo na zewnątrz nie ma. Pu-

sto, dwa kroki do balustrady przeskok i … 

jak najszybciej oddalić się z tego miejsca. 

Zasłonić, twarz starać się być niewidocz-

nym.  Udało się. Lecz obawa, że mogę być 
rozpoznany powoduje, ze na następny skok 

wybieram inną miejscowość.  

J adę do Ełku , następnie do Węgorzewa i 

innych okolicznych miast. Interesowały 

mnie jedynie mieszkania na tzw. osiedlach 
domów wielorodzinnych. Przez okres bez 

mała 2 lat, do chwili zatrzymania dokonał 

łącznie około 40 włamań mieszkaniowych. 

Przez przypadek zostaje zatrzymany. Go-

spodarze niepodziewanie przyszli. Wcho-

dząc do mieszkania spotkali się twarzą w 
twarz ze mną. Ja nigdy nie czyniłem innej 

osobie fizycznie zła. Kradzież, starta drob-

nych przedmiotów - tak, lecz użycie siły 

uważałem i nadal uważam za nie godne. 

Dla tego wpadłem. Dopuszczając się prze-
stępstw w  warunkach recydywy dostaje 

łącznie karę 5 lat pozbawiania wolności. I 

to by było tyle. Córeczki rozpoznają jeszcze 

ojca na zdjęciach. Widzeń dla dzieci nie ma.  

K olejne solenne obiecanki, że jak wyjdę 

na wolność… . Kolejny raz, a padały te 
stwierdzenia z ust Waldka wiele razy, że za 

powrót do przestępstwa ponosi odpowie-

dzialność system penitencjarny. Te bajki, te 

rozmowy resocjalizacyjne, to wszystko 
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bzdura. Jak osobie będącej na wolności nie 

zagwarantuje się pracy, jakiejkolwiek, aby 

móc żyć normalnie to nie ma co liczyć na 
to, że człowiek pozbawiony elementarnych 

warunków do życia poprzestanie na zasił-

ku , na utrzymaniu Babci, matki. No tak 

lecz zawsze jest ta groźba powrotu do wię-

zienia. A przecież tam słodko nie ma. Bez 

przesady, chociaż jak słyszę, że na przykład 
do Afganistanu czy na inną misję wysyłani 

ludzie, nie koniecznie chętnie podejmujący 

taką decyzję. A czy nie lepiej było by wyra-

zić zgodę na mój wyjazd na taką misję. Ja 

potrafię odnaleźć się w sytuacji zagrożenia 
życia i zdrowia. Ja potrafię walczyć o swoje 

życie. I przynajmniej rodzina miała by za-

gwarantowane warunki do życia. Jako ska-

zany nie mogłem wstąpić do wojska. 

W ydawać by się mogło, że nasze spo-

tkanie, nasza rozmowa zakończy się 
tym happy endem. No tak w serialach, na 

filmach może i tak by było. To realne życie 

jednak jest brutalnie, bezpardonowe. Jak 

mi Waldek powiedział ma już pozamiatane , 

za kilka dni, czeka na uprawomocnienie się 
wyroku, ponownie trafi za kraty. Znowu 

będzie czas na rozmyślania. O rodzinie, o 

córkach, które już dorastają bez ojca, wy-

chowywane przez jedynie matkę i babcię. A 

on… 

W  moim subiektywnym odczuciu je-
stem w wielkiej rozterce. Czy tak ma 

trwać całe życie chłopaka, który jak powie-

dział w pewnym etapie życia nie koniecznie 

z własnej winy obrał taką drogę ? Czy aby 

przypadkiem ci wszelkiej maści decydenci 
całkowicie nie zapomnieli o losie ludzi po-

kroju Waldka. Zmieniony został system 

orzekania kary, lecz nie robi się nic aby 

Waldek i jemu podobni mogli powrócić do 

społeczności. Jak on twierdzi nie oczekuje 

wiele… po prostu pracy . To że nazywają go 
kryminalistą, trudno, w tym momencie nie 

jest to bez jego winy, lecz w życiu każdego 

człowieka są momenty zbłądzenia. Lecz czy 

za to należy być karany dożywotnio ?. Roz-
stając się podaliśmy sobie ręce. Życzyłem 

mu jedynie cierpliwości bo tylko tak mo-

głem podziękować mu za naszą rozmowę. 

Być może nie będzie ona miała istotnego 

wpływu na dalszy los Waldka, ale być może 

otworzy oczy nie tylko tych wspomnianych 
decydentów na tragiczny los osób kara-

nych. Być może otworzy oczy pracodawców, 

którzy będą oceniać osobę zwolnioną z 

więźnia pod kontem jego chęci do pracy, 

jago fachowości (bo i tacy się znajdują), a 
nawet uczciwości. Jak powiedział Waldek 

jemu, każdorazowo, podczas jakiej kolwiek 

pracy zawsze patrzono na ręce. Stąd siłą 

rzeczy byłem najuczciwszym pracownikiem 

ale… tak i tak lądowałem na bruku. 

D la moich czytelników może dzisiejsze 
spotkanie z tym odrobinę odmiennym 

mieszkańcem Giżycka może jest tematycz-

nie niezbyt związane z historią, lecz jedno 

mogę powiedzieć, że te nasze minione lata 

niosły w swoim zanadrzu nawet i takie 
przypadki naszej koegzystencji. Osobiście 

miałbym dwa życzenia: Aby Waldek lub je-

go koledzy zmuszeni takim swoistym sta-

nem wyższej konieczności nie odwiedzali 

naszych mieszań,  a z drugiej strony życzył 

bym Waldkowi, kiedy to po odbyciu kary,  
aby mógł wreszcie powrócić do normalnego 

życia, do swojej rodziny do swoich bliskich. 

Aby mógł z nimi żyć w normalny sposób..  

P.S. 

Zmieniłem jedynie imię mojego rozmówcy 
natomiast wszystkie fakty , zdarzenia są 

autentyczne i zostały opublikowane za jego 

zgodą. „Co tam ukrywać , może inni się 

opamiętają, że to nie popłaca? 

Bohdan Makowski s. Władysława 
Giżycko dnia `25.08.2015 
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Warszawa, dnia 11.09.2015 r. 

 

 
Pan 

Michał Szczerba 

poseł na Sejm 

Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej 

Ldz. 174/2015 

 
 

Szanowny Panie Pośle! 

 

Zwracam się do Pana, jako reprezentant Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych z prośbą o rozważenie i ewentualne spowodowanie dokooptowania 
naszych przedstawicieli do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) w cha-

rakterze oficjalnych delegatów. 

 

Znany jest mi mechanizm i klucz wyłaniania delegatów do OPS. Z przykrością 

konstatuję, że wyklucza on udział osób reprezentujących środowisko emerytów 

mundurowych, a przecież istnieje Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych 
Rzeczypospolitej Polskiej (FSSM RP) której mam zaszczyt być Prezydentem a w 

skład której wchodzi m.in. SEiRP tj. organizacja licząca ok. 22 000 członków. 

Środowisko emerytów i rencistów policyjnych liczy około 180 tysięcy osób 

(chociaż tylko 10% jest w naszym stowarzyszeniu - świadczeniobiorców w Zakła-

dzie Emerytalno - Rentowym MSW. Wśród nich są byli policjanci, strażacy, 
strażnicy graniczni, wdowy i sieroty po nich. Z tej grupy około 50 tys. osób zwią-

zanych jest z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP a Stowarzyszenie 

Emerytów i Rencistów Policyjnych stanowi jej główny element osobowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę pozwoliłem sobie do Pana napisać, gdyż wiadomość 

o tym, że w OPS znajdą się tylko przedstawiciele: Polskiego 

 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

(kilkadziesiąt tysięcy osób) oraz Rad Seniorów (istniejących w kilkudziesięciu 

gminach) sprawiła, że my emeryci i renciści mundurowi wraz ze swoimi proble-

mami zostaliśmy pozbawieni prawa głosu, a przez to uniemożliwia się nam 

ochronę interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im 
praw z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno- bytowych, zdro-

wotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej. 

 

Mam nadzieję, że Pan Poseł uwzględni moje postulaty w przedstawionej sprawie. 

Z poważaniem 
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I posiedzenie  
Rady Olsztyńskich Seniorów odbyło się 

w ratuszu 

Olsztyńscy seniorzy wybrani do specjalnej 
rady spotkali się dzisiaj (10.09) na pierw-

szym posiedzeniu. Na uroczyste spotka-

nie w magistracie zasiadający w Radzie 

Olsztyńskich Seniorów stawili się niemal 

w komplecie. Podczas spotkania prezy-
dent miasta Piotr Grzymowicz wręczył 

działaczom akty powołania do rady. 

- Przyjmijcie ode mnie serdeczne gratula-

cje - mówił prezydent Grzymowicz. - Je-

steście bardzo aktywni. Macie wiedzę, 

doświadczenie i grzechem byłoby z tego 
nie skorzystać. Przez wiele lat budowali-

ście nasze miasto, chylę przed wami czo-

ła. 

W 25-osobowej radzie zasiadają olsztynia-

nie aktywni w swoich środowiskach. To 
działacze rad osiedli, emerytowani mun-

durowi, przedstawiciele organizacji poza-

rządowych, aktywiści sportowi. 

- Znamy się od wielu lat przez pryzmat 

współpracy na różnych płaszczyznach - 

tłumaczyła dyrektor wydziału zdrowia i 
polityki społecznej Urzędu Miasta, Ewa 

Bertrand-Zbierska. 

Rada Olsztyńskich Seniorów ma za zada-

nie inicjować działania na rzecz osób 

starszych, podpowiadać władzom miasta, 
co zrobić, by najstarsi mieszkańcy stolicy 

regionu mogli żyć jak najbardziej komfor-
towo. Pracami rady będzie kierować Bar-

bara Baturo-Warszawska, która uzyskała 

największe poparcie spośród kandydatów 

na stanowisko. 

- Jestem Amazonką i najbliższe mi są 
sprawy zdrowia i dobrej kondycji - dekla-

rowała przyszła przewodnicząca przed 

rozpoczęciem głosowania. - Będę się sta-

rać, by w każdym osiedlu była możliwość 

zorganizowania zajęć rehabilitacyjnych. 

Trzeba też jak najszerzej objąć seniorów 
badaniami profilaktycznymi. 

Kolejne spotkanie działacze Rady Olsz-

tyńskich Seniorów zaplanowali na 15 

października. Wówczas mają przygotować 

plan pracy na dwuletnią kadencję oraz 
podzielić się na tematyczne zespoły. 

W Prezydium Rady Olsztyńskich Senio-

rów zasiedli: 

» jako przewodnicząca - Barbara Baturo-

Warszawska 

» jako wiceprzewodniczący - Lucjan Ję-
drychowski, Jerzy Gąska 

» jako sekretarz - Krystyna Żadziłko. 
http://www.olsztyn24.com/news/26366-i-posiedzenie-
rady-olsztyskich-seniorw-odbyo-si-w-ratuszu.html 

Seniorzy mają głos  

Będą zabiegać o to, by miasto było dla 

nich bardziej przyjazne i odpowiadało ich 
potrzebom. Takie są priorytety powstałej 

właśnie Olsztyńskiej Rady Seniorów 

 W Ustawie o samorządzie gminnym od 



 

 

dwóch lat funkcjonuje zapis, który pozwala 

samorządom powoływać rady seniorów. 

Mają one reprezentować środowisko osób 
starszych, aktywizować je i proponować 

korzystne dla nich inicjatywy. Chociaż 

przepisy te obowiązują od dwóch lat, do-

tychczas zaledwie ok. 80 spośród blisko 

2,5 tys. gmin w Polsce zdecydowało się na 

utworzenie takiego organu. 
 Ostatnio dołączył do nich Olsztyn. Posta-

nowieniu władz nie ma się co dziwić – w 

stolicy Warmii i Mazur mieszka obecnie ok. 

42 tys. osób, które ukończyły 60. rok ży-

cia. Rada została wybrana w sierpniu, a w 
czwartek miała swoje pierwsze posiedzenie. 

W jej skład wchodzi 25 olsztynian. To 

głównie osoby działające w różnych organi-

zacjach i radach osiedli. Według zapew-

nień ratusza ich głos będzie docierał m.in. 

do prezydenta oraz rady miasta i będzie 
brany pod uwagę przy podejmowaniu de-

cyzji. – Mają wiedzę i wiele energii. Będzie-

my z tego korzystać – mówi Piotr Grzymo-

wicz, prezydent Olsztyna. 

 Seniorzy już teraz doskonale wiedzą, o co 
będą chcieli zabiegać. Sabina Dąbrowska, 

która mieszka w Olsztynie od 1967 r. i 

przez 13 lat działała w Radzie Osiedla Poje-

zierze, wyjaśnia, że zamierza zdobytym 

przez lata doświadczeniem społeczniczki 

dzielić się z innymi. – Od lat pracuję na 
rzecz mieszkańców. Wiem, że są seniorzy, 

którzy nie wychodzą z domu. Chcę, żeby 

nasze środowisko było bardziej aktywne, 

żeby kwitło. Będę zachęcać do organizowa-

nia spotkań, imprez i kursów, np. nordic 
walking dla osób starszych – zapowiada. 

 Pani Teresa z kolei, która mieszka przy ul. 

Moniuszki, podkreśla, że denerwuje ją, iż 

stare olsztyńskie osiedla nie są przyjazne 

dla seniorów. – Na osiedlu Podleśna nie ma 

ławeczek, na których moglibyśmy odpo-
cząć. W wielu miejscach brakuje oświetle-

nia, wiec boimy się tam chodzić wieczora-

mi. Zieleń jest zaniedbana. 

 Swój pomysł ma też Aldona Bagińska, 

prezes Akademii Trzeciego Wieku w Olszty-
nie. Będzie namawiać władze m.in. do 

otwierania w Olsztynie poradni geriatrycz-

nych, czyli przeznaczonych wyłącznie dla 

seniorów. W mieście nie ma takich punk-

tów, a w całym województwie ma wkrótce 

zacząć funkcjonować dopiero pierwszy – w 
Dobrym Mieście. Zostanie otwarty 14 wrze-

śnia przy Zespole Zakładów Opieki Zdro-

wotnej (ul. Grunwaldzka 10 B).  

– Starzejące się społeczeństwo potrzebuje 

specjalistycznej opieki lekarskiej. A dobra 

kondycja psychiczna i fizyczna jest prze-

cież bardzo ważna – zaznacza Aldona Ba-
gińska. 

 Działalność na rzecz ochrony zdrowia bę-

dzie priorytetem również dla Barbary Batu-

ro-Warszawskiej, którą w czwartek wybra-

no na przewodniczącą rady. – Od lat należę 

do Olsztyńskiego Towarzystwa "Amazonki". 
Sprawy zdrowia są mi najbliższe – wyja-

śnia. Dodaje, że marzy o zorganizowaniu w 

każdym z osiedli zajęć rehabilitacyjnych 

dla osób starszych i objęciu wszystkich 

profilaktycznymi badaniami, które pozwa-
lają wykrywać nowotwory. 

 Olsztyńska Rada Seniorów będzie wybie-

rana co dwa lata. Działacze mają spotykać 

się raz na kwartał, a jeżeli uznają, że bę-

dzie taka potrzeba, to częściej. Społecznicy 

już zapowiadają, że chcą utworzyć kilka 
sekcji, które zajmowałyby się określonymi 

dziedzinami – np. kulturą, turystyką czy 

zdrowiem. 

 W Polsce od kilku lat rośnie udział osób 

starszych w populacji. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego już teraz 

osoby powyżej 65. roku życia stanowią ok. 

15 proc. ludności kraju. Przewiduje się, że 

w 2035 r. będzie ich ponad 23 proc. Zgod-

nie z prognozami w 2060 r. co trzeci miesz-

kaniec Unii Europejskiej będzie miał 65 
lat . 
Wszystkie teksty i zdjęcie z portali Olsztyna - 
przyp. JKK 
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W 
 dniu 15 września 2015 r. w restaura-
cji „Pick and Roll” w Sopocie przy ul. 
Zamkowa Góra  odbyły się obchody 

XXV rocznicy powołania Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych na terenie woje-
wództwa pomorskiego. 
Na uroczystości przybyło ponad 100 zaproszo-
nych gości, których powitał Prezes ZW SEiRP w 
Gdańsku, kol. Jan Pietruszewski.  
Po powitaniu rys historyczny powstania ZW SE-
iRP w Gdańsku z/s w Gdyni przedstawił Hiero-
nim Brzozowiec, I Wiceprezes ZW SEiRP  w 
Gdańsku. 
Uroczystym i miłym akcentem było wręczenie 
100 Medali XXV Lecia Stowarzyszenia za zasługi 
dla SEiRP zasłużonym członkom stowarzysze-
nia, komendantom miejskim i powiatowym Poli-
cji oraz zaproszonym gościom.  Wręczenia meda-
li oraz dyplomów dokonał Zdzisław Czarnecki, 
Prezes Zarządu Głównego SEiRP w Warszawie 
oraz Jan Pietruszewski, Prezes ZW SEiRP w 
Gdańsku. Medal nadany Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Gdańsku odebrał insp. Marian 

Szlinger, Komendant Wojewódzki Policji Gdań-
sku.  Prezes ZG, Zdzisław Czarnecki oraz Wice-
prezes Honorowy ZG, gen. Edward Kłosowski, za 
szczególne zaangażowanie w integrację stowa-
rzyszenia województwa pomorskiego ze stowa-
rzyszeniem krajowym również zostali uhonoro-
wani w/wym. medalami.  
Insp. Marian Szlinger, zabierając głos podzięko-
wał za zaproszenie i uhonorowanie Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku " Medalem XXV 
lecia". Stwierdził, iż Stowarzyszenie może zawsze 
liczyć na pomoc ze strony kierownictwa Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz podle-
głych jednostek i struktur. 
Prezes ZG SEiRP, Zdzisław Czarnecki w swojej 
wypowiedzi wysoko ocenił działalność ZW SEiRP 
w Gdańsku z/s w Gdyni. 
Gen. Edward Kłosowski dziękując za zaprosze-
nie powiedział, iż jest ściśle związany z woj. po-
morskim, gdyż tu zaczynał i awansował aż do 
stopnie generała i stanowiska Z-cy Komendanta 
Głównego Milicji Obywatelskiej. Wspomniał, iż 
zorganizował "Stowarzyszenie Generałów Policji 

Rzeczypospolitej Polskiej", którego jest człon-
kiem. Przekazał prezesowi ZW SEiRP w Gdań-
sku, kol. Janowi Pietruszewskiemu plakietkę 
ceramiczną z logo tego stowarzyszenia. 
Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów, podkom. 
Józef Partyka dziękując za zaproszenie i wspar-
cie NSZZP w różnych działaniach policji na rzecz 
warunków socjalnych i bytowych policjantów 
odznaczył kol. Jana Pietruszewskiego "Medalem 
Za Zasługi dla NSZZP województwa pomorskie-
go", nadanym przez Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Policjantów woj. .pomorsk. 
Upominki przekazali również Komendanci Miej-
scy Policji Gdańska i Gdyni. 
Życząc sobie wzajemnie zdrowia i długiego życia 
we współdziałaniu, odśpiewano „Sto lat”. 
W radosnym nastroju, uroczystości uwieńczył 
wspólny obiad, podczas którego zebrani mieli 
okazję spotkania i wymiany poglądów z kolegami 
i koleżankami z poprzednich lat. 

Henryk Kaźmierski 
rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 

 

POWITANIE  
Mam zaszczyt powitać naszych gości, którzy ze-
chcieli zaszczycić nasze uroczyste spotkanie z 
okazji XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
 
Serdecznie witam 

 insp. MARIANA SZLINGERA - Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Gdańsku  

 ZDZISŁAWA CZARNECKIEGO - Prezesa ZG 

SEiRP w Warszawie 

 gen. EDWARDA KŁOSOWSKIEGO - Wicepre-

zesa Honorowego ZG SEiRP w Warszawie  

 JOANNĘ SZCZEPAŃSKĄ – Sekretarza ZG 

SEiRP w Warszawie 

 ks. PRAŁATA DR BOGUSŁAWA GŁODOW-

SKIEGO - Kapelana Wojewódzkiego Policji w 
Gdańsku 

 insp. ZBIGNIEWA PAKUŁĘ - Komendanta 

Miejskiego  Policji w Gdańsku 

 insp. BEATĘ PERZYŃSKĄ – Komendanta 

Miejskiego Policji w Sopocie 
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 insp. ROBERTA LEKSYCKIEGO – Komendan-

ta Miejskiego Policji w Gdyni 

 insp. ANDRZEJA CZAJĘ - Komendanta Po-

wiatowego Policji w Kościerzynie 

 mł. insp. ANDRZEJA SZRAMKE -

Komendanta Powiatowego Policji w Malborku 

 mł. insp. MICHAŁA ZAPOLSKIEGO - Komen-

danta Powiatowego Policji w Sztumie  

 mł. insp. ARKADIUSZA POZORSKIEGO - Ko-

mendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie. 

 insp. MIROSŁAWA CZARNECKIEGO - Ko-

mendanta Powiatowego Policji w Starogardzie 
Gdańskim 

 INSP.TADEUSZA TRYBUŚ -Komendanta Po-

wiatowego Policji w Kartuzach 

 RYSZARDA MARSZAŁKA –Założyciela i Preze-

sa Honorowego SEiR KWP w Gdańsku 

 JÓZEFA PARTYKĘ – Przewodniczącego Za-

rządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w 
Gdańsku 

 asp. sztab. PIOTRA STROJNEGO- Przewodni-

czącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjan-
tów w Gdańsku 

 AGATĘ ZABOROWSKĄ – Wydział GMT w 

Gdańsku 

 FRANCISZKA MAKLESA – WICEPRESESA ZO 

SEiRP w  SŁUPSKU 
Witam serdecznie członków Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyj-
nej, Prezesów Kół wraz z zaproszonymi członka-
mi i gośćmi, którzy w szczególny sposób przyczy-
nili się do tworzenia i umacniania struktur Sto-
warzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 
na terenie województwa pomorskiego. 
 
SZANOWNI GOŚCIE, 
KOLEŻANKI I KOLEDZY  

Obszar działania Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku pod kierownictwem Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Komen-
dantów Miejskich i Powiatowych województwa 
pomorskiego jest nam szczególnie bliski z uwagi 
na to, że tutaj mieszkamy i pełniliśmy służbę nie 
tylko dla dobra mieszkańców województwa po-
morskiego, ale całej naszej ojczyzny.  
Hasło zawarte na naszym logo „WIERNI OJ-
CZYŹNIE”, nie jest frazesem, ale odzwierciedle-
niem naszego życia i pełnego naszego zaangażo-
wania podczas służby w ochronę jej bezpieczeń-

stwa i obywateli, zgodnie z oczekiwaniami władz 
państwowych i samorządowych.  
Funkcjonariusze Policji po przejściu na emery-
turę lub rentę z powodu utraty zdrowia w służ-
bie i w związku ze służbą, uzyskali możliwość 
dalszego działania w  Stowarzyszeniu Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. 
Na terenie kraju SEiRP liczy ponad 19 tys. 
członków skupionych w 22 organizacjach woje-
wódzkich i okręgowych oraz 335 kołach. Na te-
renie województwa pomorskiego funkcjonują 
dwa zarządy: Zarząd Wojewódzki w Gdańsku 

posiadający 11 Kół z ponad 700 członkami oraz 

Zarząd Okręgowy w Słupsku posiadający 9 Kół z 
około 750 członkami.  
Mimo zawirowań politycznych zachowaliśmy i 
kontynuujemy ciągłość pokoleń. Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych udziela w sze-
rokim zakresie pomocy prawnej  naszym emery-
tom oraz ich rodzinom, a między innymi: w 
sprawach emerytalno – rentowych, spadkowych, 
ubezpieczenia społecznego i mieszkaniowych, 
podatkowych oraz pomoc w sprawach przed są-
dami różnych instancji. Nie bez znaczenia jest 
integrowanie naszego środowiska podczas 
wspólnych spotkań integracyjnych, wycieczek, 
pobytów sanatoryjno – rehabilitacyjnych i in-
nych spotkań kulturalno – oświatowych. 
Mamy wśród naszych członków artystów, emery-
towanych sportowców, działaczy społecznych w 
samorządach i  innych organizacjach społeczno 
– użytecznych Jest to tym trudniejsze, że wypa-
czane są oceny o naszej służbie i naszym środo-
wisku.  
Dlatego współdziałamy w ramach Federacji 
Służb Mundurowych z pokrewnymi organizacja-
mi służb mundurowych oraz NSZZ Policjantów. 
Nie moglibyśmy rozwijać naszej działalności przy 
jednostkach terenowych policji  bez pomocy Ko-

mendantów i podległych im służb, za co serdecz-
nie dziękujemy i w dalszej części spotkania uho-
norujemy  wyróżnieniami.  
Stowarzyszenie w  swej działalności korzysta 
odpłatnie z wysokiej klasy prawników oraz do-
ciera do osób mających wpływ na kształtowanie 
prawa.  
Oczekujemy od rządzących stabilizacji, a szcze-
gólnie w sprawach socjalno bytowych, praw na-
bytych i poszanowania moralnego za lata naszej 
służby. 

Jan Pietruszewski 
Prezes ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni 
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Szanowni goście. 
W wystąpieniu swoim pragnę wskazać na uwa-
runkowania prawne i historię tworzenia Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Policji Zarządu 
Wojewódzkiego w Gdańsku z/s w Gdyni, które 
odbiegały od sytuacji krajowej.  
Geneza Stowarzyszenia tkwiła w początku lat 80

-tych, gdy znaczna część emerytów i rencistów 
policyjnych należała do Klubów emeryckich 
działających przy jednostkach organizacyjnych 
resortu spraw wewnętrznych.  
Zapoczątkowane w 1989 r. przemiany ustrojowe 
objęły swoim zasięgiem także resort spraw we-
wnętrznych. 
Sejm Kontraktowy uchwalił 6 kwietnia1990 r. 
trzy ustawy tzw. Policyjne. Na ich mocy nastąpi-
ło przekształcenie Milicji Obywatelskiej w Poli-
cję. 
Dalsza zmiana nastąpiła wraz z uchwaleniem 
także w 1989 r. ustawy o Stowarzyszeniach. Po-
wstały też w tym czasie struktury Niezależnego 
Samorządnego Związku  Zawodowego Policjan-
tów.  
Na posiedzeniu Rady Klubu w Gdańsku w dniu 
15 marca 1990 r. powołano Komitet Założyciel-
ski Stowarzyszenia. Przystąpiono do opracowa-
nia Statutu i wystąpiono do Ministra Spraw We-
wnętrznych o wyrażenie zgody na działalność 
Stowarzyszenia w jednostkach województwa 
gdańskiego.  
Wymaganą zgodę Ministra K. Kozłowskiego uzy-
skano dnia 27.09.1990 r. na działalność Stowa-
rzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Gdańsku. 

Na wniosek Komitetu Założycielskiego, Sąd Wo-
jewódzki w Gdańsku w dniu 19 lutego 1991r. 
zatwierdził Statut i Postanowił zarejestrować 
Stowarzyszenie. Wpis do Rejestru Stowarzyszeń 
nastąpił dnia 19.03.1991 r.  
Równolegle w maju 1990r. działania takie podję-
te zostały przez Prezydium Rady Klubu w Szcze-
cinie.  
Wcześniej zgodę Ministra uzyskał Szczecin i w 
dniu 16 lipca 1990 r. Sąd Wojewódzki w Szczeci-
nie zarejestrował Stowarzyszenie Emerytów i 
Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rze-
czypospolitej Polskiej. Datę tą przyjmuje się jako 
datę powstania Stowarzyszenia i dlatego w tym 
roku obchodzimy 25-lecie Stowarzyszenia w ca-
łym kraju.  
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z/s w Gdyni 
formalnie działało odrębnie – na szczeblu lokal-
nym, współpracując z niezależnie działającym 
na szczeblu krajowym Stowarzyszeniem Emery-
tów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych 
Rzeczpospolitej Polskiej, przeniesionym następ-
nie ze Szczecina do Warszawy. 
Założycielem i pierwszym Prezesem Zarządu Wo-
jewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Renci-

stów Komendy Wojewódzkiej Policji Gdańsku był 

Jan Ryszard Marszałek, który 30.06.2003 r. ze 
względu na stan zdrowia złożył rezygnację. Pre-
zesem został wówczas Mikołaj Durzyński, a od 
września 2006 r. Stowarzyszeniem kieruje Pre-
zes Jan Pietruszewski.  
Koledze Marszałkowi należą się wyrazy uznania i 
podziękowania za inicjatywę przy utworzeniu 
Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością 
ponad 13 lat.  
W dniu 5 października 2007 r. Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku działającego 
jako samodzielna struktura organizacyjna, pod-
jął  decyzję o zintegrowaniu się ze Stowarzysze-
niem resortowym działającym w strukturach 
krajowych to jest Stowarzyszeniem Emerytów i 
Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rze-
czypospolitej Polskiej. ( SEiR RSW RP). 
Decyzja powyższa była poprzedzona rozmowami 
członków kierownictwa obydwu Stowarzyszeń. 
W rozmowach o integrację brali udział: Prezes 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia, nie żyjący 
już Jerzy Żyżelewicz, Wiceprezes Edward Kło-
sowski i Sekretarz Zdzisław Czarnecki. Ze strony 
gdańskich działaczy Stowarzyszenia: Prezes Mi-
kołaj Durzyński, Wiceprezes Hieronim Brzozo-
wiec i Jan Pietruszewski oraz członek Zarządu 

Janusz Malek z Koła w Wejherowie.  
Wobec nie zaakceptowania przez Krajowy Re-
jestr Sądowy podjętych na tym Zjeździe uchwał, 
zmuszeni byliśmy zwołać ponownie Zjazd Nad-
zwyczajny Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w 
dniu 24 października 2008r. Na powyższym 
Zjeździe Nadzwyczajnym podjęto nową Uchwałę  
o rozwiązaniu Stowarzyszenia Emerytów i Renci-
stów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i 
przejęciu jego majątku przez Zarząd Wojewódzki  
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych w Gdańsku z/s w Gdyni.  
Powołano Komisję Likwidacyjną w składzie: Mi-
kołaj Durzyński, Krzysztof Woźniak i Teresa Ra-
domska, która przeprowadziła prawem przewi-
dziane procedury. Hieronim Brzozowiec czynnie 
pomagał Komisji Likwidacyjnej w opracowaniu i 
przygotowaniu prawem przewidzianej dokumen-
tacji. Na kolejnym zebraniu Nadzwyczajnym w 
dniu 17.09.2009r. została przyjęta uchwała o 
przyjęciu sprawozdania Komisji Likwidacyjnej i 
ostatecznym rozwiązaniu Stowarzyszenia E i R 
KWP w Gdańsku. 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego, w dniu 17.02.2010r. wydał ostateczne 

postanowienie o likwidacji i  wykreśleniu SEiR-
KWP w Gdańsku /nr KRS:0000067140/  z Kra-
jowego Rejestru Sądowego 
Również Główny Urząd Statystyczny w Warsza-
wie, pismem z dnia 3.03.2010r. powiadomił o 
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wykreśleniu z rejestru REGON nr 191460087, 
należącego do zlikwidowanego stowarzyszenia. 
 \W tym miejscu należą się serdeczne podzięko-
wania obecnym na dzisiejszym spotkaniu Gene-
rałowi Edwardowi Kłosowskiemu -, Honorowe-
mu Wiceprezesowi Zarządu Głównego oraz Pre-
zesowi Zarządu Głównego Zdzisławowi Czarnec-
kiemu. To bowiem z ich inicjatywy i przy ich 
osobistym zaangażowaniu odbyły się pierwsze 
spotkania integracyjne. Serdecznie dziękujemy! 
Podziękowania należą się także Leszkowi Orki-
szowi - Prezesowi Zarządu Okręgowego w Słup-
sku i Henrykowi Grobelnemu – członkowi Zarzą-

du Głównego za życzliwe współdziałanie w roz-
wiązywaniu trudnych problemów procedural-
nych w procesie zjednoczenia Stowarzyszeń.  
Podziękowania należą wszystkim wymienionym 
uczestnikom procesu tworzenia i integracji sto-
warzyszenia wraz z nieżyjącym już  Michałem 
Stryczyńskim oraz wszystkim działaczom w Za-
rządzie Wojewódzkim oraz Kołach stowarzysze-
nia, którzy codzienną społeczną pracą aktywne 
działali i działają na rzecz środowiska emerytów 
i rencistów policyjnych naszego województwa. 
Włączenie gdańskiego Stowarzyszenia w struk-
tury Krajowe pozwoliło na skuteczniejszą reali-
zację zadań stojących przed Stowarzyszeniem, w 
tym głównego celu – ochrony interesów socjalno-
bytowych oraz reprezentowania interesów środo-
wiska emerytów policyjnych wobec władz resor-
towych i państwowych.  
Udzielając wszechstronnej pomocy naszym eme-
rytom w dochodzeniu swych praw, korzystano 
bowiem z bogatego dorobku Zarządu Głównego i 
wiedzy zaangażowanych specjalistów i autoryte-
tów prawnych.  
Wszechstronna pomoc pozwoliła na uzyskanie 
przez dziesiątki emerytów z naszego wojewódz-
twa poprawy sytuacji materialnej poprzez zmia-
nę, często w drodze sądowej, błędnych interpre-

tacji przepisów przez Zakład Emerytalno-
Rentowy MSW w zakresie uprawnień emerytal-

nych.  
Zgodnie z przyjętymi Kierunkami Pracy, działa-
nia te będą kontynuowane, stanowiąc przedmiot 
szczególnej troski władz Stowarzyszenia wszyst-
kich szczebli. 
Sprawdza się w praktyce prawdziwość ha-
sła:„Razem możemy więcej”. 
Kończąc – gratuluję serdecznie wszystkim wy-
różnionym, którym za szczególne zasługi w dzia-
łalności Stowarzyszenia nadano MEDALE 25 
LECIA STOWARZYSZENIA’’ 

Hieronim Brzozowiec 
 I Wiceprezes  

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP  
w Gdańsku z/s w Gdyni 
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W 
 dniu 09 września 2015 r. w sali re-
stauracyjnej Zespołu Szkół Gastrono-
micznych w Łodzi odbyło się spotkanie 

członków stowarzyszenia i zaproszonych gości z 
okazji upływającego w tym roku 25-go Jubile-
uszu istnienia i działalności struktur Stowarzy-
szenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woje-
wództwa łódzkiego. Na zaproszenie zarządu wo-
jewódzkiego przybyli reprezentanci Zarządu 
Głównego SEiRP z Prezesem Zdzisławem Czar-
neckim, Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszał-
kowskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, 
Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w 
Łodzi, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnic-
twa RP w Łodzi, Krajowego Związku Emerytów i 
Rencistów Służby Więziennej, Stowarzyszenia 

"Pokolenia" w Łodzi, Zarządu Okręgowego SEiRP 
w Piotrkowie Trybunalskim, kół SEiRP z woje-
wództwa łódzkiego i Sekcji Socjalnej KWP w Ło-
dzi. 
 Mieliśmy również zaszczyt gościć byłego 
Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Mar-
ka Działoszyński, nadinsp. Dariusza Banacho-
wicza - Komendanta Wojewódzkiego Policji w 
Łodzi, mł. insp. Piotra Beczkowskiego - Komen-
danta Miejskiego Policji w Łodzi. 
Po przywitaniu zaproszonych gości prezes Zdzi-

sław Pełka w krótkim wystąpieniu podsu-
mował działalność struktur stowarzysze-
nia w województwie łódzkim podkreślając, 

że jest ona tak owocna tylko dzięki intensywnej 
pełnej zaangażowana pracy członków oraz wzo-
rowej współpracy z organizacjami skupiającymi 
emerytów wojska, straży pożarnej i służby wię-
ziennej. Zasłużonych  członków stowarzyszenia, 
jak i zaproszonych gości uhonorowano dyploma-
mi z medalem i medalami wręczanymi przez pre-
zesa Zdzisława Czarneckiego i gen. insp. Marka 
Działoszyńskiego.  Oficjalne wystąpienia i życze-
nia składane na ręce prezesa zarządu wojewódz-
kiego uwieńczył poczęstunek jubileuszowym 
tortem.  Zakończenie oficjalnej części uroczysto-
ści rozpoczęło mniej oficjalną przebiegająca w 
świątecznej atmosferze jubileuszu, niekończą-
cych się rozmów, wspomnień i zabawnych aneg-
dot. 

Zdzisław Pełka 
Prezes ZW SEiRP w Łodzi 
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W 
 dniu 11 września 2015r w Domu Rze-
miosła w Kielcach odbyło się uroczyste 
posiedzenie ZW SEiRP w Kielcach 

związane z obchodami XXV-lecia powstania Sto-
warzyszenia.  
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili przedsta-
wiciele zaprzyjaźnionych z nami organizacji 
m.in.: Świętokrzyskiej Grupy Wojewódzkiej Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w 
Kielcach, Związków Zawodowych Emerytów i 
Rencistów Pożarnictwa, Służby Więziennej oraz 
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”.  
Ponadto obecni byli kandydaci na posłów do 
sejmu - nasi emeryci Zdzisław Szczekota i Jerzy 
Brożyna. Zarząd Główny Stowarzyszenia repre-
zentowała sekretarz Joanna Szczepańska. 

Posiedzenie miał prowadzić i przygotował Prezes 
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Kielcach, Józef 
Libuda ale z przyczyn zdrowotnych nie mógł być 
obecny. W Jego imieniu posiedzenie prowadzili 
Wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego SEiRP – 
Izabella Jaros oraz Mirosław Łagan. 
W pierwszej części po krótkich wystąpieniach 
kandydatów na posłów do sejmu Zdzisława 
Szczekoty i Jerzego Brożyny nastąpiła miła uro-
czystość wręczenia odznaczeń i wyróżnień. 
Fakt, iż otrzymało je 20 osób świadczy o zaanga-
żowaniu naszego środowiska na rzecz Stowarzy-
szenia. Prezesi kół terenowych otrzymali pamiąt-
kowe medale z okazji jubileuszu XXV-lecia. 
W imieniu Zarządu Głównego odznaczenia i wy-
różnienia wręczyła pani Joanna Szczepańska. 
W części zasadniczej V-ce Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego SEiRP w Kielcach, Mirosław Łagan 
przedstawił kalendarium powstania i funkcjono-
wania Stowarzyszenia w kraju oraz w naszym 
regionie.  Dla nas najważniejsze były lata 2009 – 
2014. W tym okresie nastąpił dynamiczny, nie-
mal trzykrotny wzrost ilości kół terenowych oraz 

członków Stowarzyszenia. Był to 
największy przyrost struktur tere-
nowych w kraju. Obecnie w 11 

kołach jest nas około 540 osób.  
Są też problemy, o których wspomniano w dys-
kusji. Niemal od ośmiu miesięcy kieleckie koło / 
ponad 120 osób/ nie ma własnego lokalu z uwa-
gi na remont Komedy. Sytuacja powinna się po-
prawić po nowym roku.  
W drugiej części obrad jednogłośnie przyjęto trzy 
istotne uchwały dotyczące:  
- podziału środków pieniężnych z tytułu ubez-
pieczenia otrzymanych od ZG SEiRP, 
- zwrotu kosztów przejazdu członków ZW SEiRP 
w Kielcach na posiedzenia Zarządu, 
- sposobu wyliczania odpisu składek członkow-
skich w kołach dla Zarządu Wojewódzkiego w 
Kielcach 
W imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego 

SRiRP w Kielcach spotkanie podsumowała  V-ce 
Prezes Izabella Jaros.  

Stanisław Mańko 
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W 
 dniu 11 września 2015r w Ostrzeszo-
wie, w uroczystości ”Jubileuszowej” 25 
– lecia wzięli udział licznie przybyli 

emeryci i renciści oraz zaproszeni goście. Przy-
byłych przywitał Prezes Koła SEiRP Jan Góra. 
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Zdzisław 
Czarnecki, Prezes ZG SEiRP, Zbigniew  Gąsio-
rek, V-ce Prezes ZW SEiRP w Poznaniu, Mariusz 

Witek, Burmistrz Ostrzeszowa , Lech Janicki, 
Starosta, insp. Dariusz Bieniek, Komendant Po-
wiatowy Policji oraz przedstawiciele bratnich 
służb mundurowych. 
Informację ukazującą historię i aktualną działal-
ność Stowarzyszenia przedstawił Jan Góra, któ-
ry przypomniał, że Koło SEiRP w Ostrzeszowie 
powstało 6 września 1990 roku. Pierwszym Prze-
wodniczącym został Stefan Turek, Sekretarzem 
Józef Mądry a Skarbnikiem Marian Frąszczak. 
Aktualnie Koło liczy 51 członków. 
Następnie Prezes ZG SEiRP poinformował, że 
Krajowy Zjazd podjął uchwałę o wpisie do 
„Księgi Zasłużonych” Mariana Ozdowskiego, jed-
nego z założycieli Stowarzyszenia na terenie 
Wielkopolski i wręczył mu potwierdzający ten 
wpis certyfikat. 
Spotkanie było okazją do wyróżnień i podzięko-
wań za działalność społeczną: 
Prezes ZG SEiRP odznaczył: 
Odznaką „Za wybitne zasługi” – Helenę Włodar-
czyk i Edmunda Zawadzkiego; 
Odznaką „Za zasługi” z dyplomem Monikę Wy-
rwas. 

V-ce Prezes ZW SEiRP odznaczył: 
„Honorową Odznaką 25 leciaSEiRP” – Zdzislawa 
Czarneckiego, Stefana Turka, Stefana Tomcza-
ka, Józefa Mądrego, Jadwigę Moskalik, Łucję 
Szal, Helenę Wciórka, Cecylię Witak  oraz pod-
kom. Ewę Jakubowską i Łukasza Grzesika. 
Okolicznościowymi medalami uhonorowani zo-
stali wszyscy uczestnicy spotkania. 

 

W 
 ramach obchodów 25 rocznicy Stowa-
rzyszenia w mieście i gminie odbył się 
turniej wiedzy o polskiej policji. Najlep-

sze drużyny gimnazjów z Ostrzeszowa, Krasze-
wic i Mikstatu zostali wyróżnieni licznymi nagro-
dami i pucharami. 
Wśród uczestników jubileuszowego spotkania 
obecny był pierwszy Komendant Milicji Obywa-
telskiej Powiatu, Jan Mikulski liczący 93 lata. 
List gratulacyjny z życzeniami przesłał długolet-
ni Komendant Powiatowy Milicji Obywatelskiej 
Ludwik Gruchocki. 
Przebywający po raz drugi w Ostrzeszowie Pre-
zes ZG SEiRP, Zdzisław Czarnecki był pełen 
uznania dla emerytów policyjnych z regionu 
ostrzeszowskiego. 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Seniorzy w dalszej części spotkania bawili 
się przy muzyce i  wspominali  młodość oraz 
minione lata służby. 
 

Roman Wojciechowski 
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W  dniu 24 kwietnia 2015r w pięknej Sali 

„Kryształowej” Restauracji „Komoda” w Kaliszu 

odbyło się Walne Zgromadzenie Kaliskiego SEiRP. Zebra-

nie poświęcone było uczczeniu 25 rocznicy powstania 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Zebranie otworzył Prezes Koła kol. Zbigniew Gąsiorek, 

który przywitał zaproszonych gości: mł. insp. Sławomira 

Gembarę – przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta 

Policji, Grzegorza Sapińskiego – Prezydenta m. Kalisza, 

Karolinę Pawliczak – V-ce Prezydenta m. Kalisza, mł. 

insp. Mirosława Ścisłego – Komendanta Policji w Kaliszu, 

płk rez. Ryszarda Opalińskiego – Prezesa Zarządu Rejono-

wego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,  płk rez. Jana 

Stasiełuka – Prezesa Koła ZŻWP, Juliana Kaletę- Prezesa 

Związku Emerytów i Rencistów Straży Pożarnej, Krzysz-

tofa Jackowskiego – Prezesa Związku Emerytów i Renci-

stów Służby Więziennej, Mariusza Kołodziejczyka – prze-

wodniczącego NSZZ Policjantów oraz Annę Będkowską i 

Halinę Wójcicką – pracownice KM Policji. Po tym przeka-

zał prowadzenie zebrania kol. Romanowi Wojciechowskie-

mu. 

Następnie za aktywną działalność społeczną wyróżniono: 

„Honorową Odznaką XXV- lecia SEiRP Południowej 

Wielkopolski” 

Sławomira Gembarę – KWP w Poznaniu , 

Grzegorza Sapińskiego – Prezydenta m. Kalisza, 

Mirosława Ścisłego – Komendanta Policji w Kaliszu, 

Stanisława Kuś – Honorowego Prezesa Koła, 

Jana Andrzejaka – lekarza, mjr rez. WP, 

Ryszarda Koluśniewskiego – V-ce prezesa naszego 

Koła, 

Irenę Smolarek – członek koła, 

Małgorzatę Szewczyk – jw  , 

Zofię Łuszczek – Terczewska -  jw, 

Jana Kaczmarka – jw  , 

Eugeniusza Króla -  jw. 

Odznaczenia wręczyli: Zbigniew Gąsiorek – Prezes Koła, 

Marian Ozdowski – Honorowy Prezes i Henryk Kubik – V

-ce Prezes Koła. 

„Odznaką Honorową Za Zasługi dla Związku Żołnierzy 

Wojska Polskiego” 

mjr rez. Roman Wojciechowski, 

plut. rez. Andrzej Koszak. 

„Medalem XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Pol-

skiego” 

 Maciej Bielan, 

 Andrzej Skowroński, 

 Józef Czarnecki, 

 Sławomir Juraszek, 

 Dariusz Stępniak, 

 Zygmunt Morek, 

 Zbigniew Bogdański, 

 Zbigniew Cierniak. 

Odznaczenia wręczyli: Prezes i Vice prezes Rejonowego 

Zarządu ZŻWP: płk. rez. Ryszard Opaliński i płk rez. Cze-

sław Kowalczyk. 

Dyplomami ZW SEiRP 

 Włodzimierz Pacelt, 

 Helena Pawlak, 

 Irena Bartosz-Wandachowicz, 

 Adam Wojcieszek, 

 Arkadiusz Sobczak, 

 Dariusz Stępniak. 

 członkowie zespołu muzycznego „Kalina” : 

Longin Orpel, Bogumił Kawecki, Jerzy Błasz-

czyk, Eugeniusz Rogacki, Wojciech Musiałek 

i Bogdan Litwa. 

Wyróżnienia wręczył: Marian Ozdowski i Henryk Kubik. 

P o tym referat okolicznościowy wygłosił Prezes Koła 

kol. Zbigniew Gąsiorek, który podkreślił, że 25 lat 

temu powstało na terenie kraju stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów Policyjnych –resortu Spraw Wewnętrznych. W 

Kaliszu powstał jako jeden z pierwszych w kraju Zarząd 

Wojewódzki. Inicjatorami powstania byli: płk Hieronim 

Forysiak, mjr Tadeusz Martyn i st. sierż. Narcyz Wawrzy-

niak. Pierwszym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego został 

Hieronim Forysiak a Prezesem Koła Narcyz Wawrzyniak. 

Zarząd Wojewódzki obejmował 8 kół terenowych: w Kali-

szu, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Jarocinie, 

Pleszewie, Ostrzeszowie, Kępnie i Sycowie.  

Następnym Prezesem ZW został płk rez. Marian Ozdow-

ski, który jako Prezes Honorowy pracuje do dziś aktywnie. 

Kolejnym Prezesem zostaje wybrany Stanisław Kuś, który 
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do dziś jest członkiem zarządu naszego koła. 

Po reformie administracyjnej kraju powołano w Kaliszu 

Zarząd Okręgu, który koordynował działania tych kół w 

miastach na terenie południowej wielkopolski. Kolejnymi 

prezesami Zarządu byli Ryszard Świetlik i Ryszard Stru-

gliński. 

S towarzyszenie nasze rozwija się dynamicznie. Na XX 

lecie było nas 115 członków. Aktualnie jest nas 207 

członków zwyczajnych i wspierających.  Posiadamy status 

Organizacji Pożytku Publicznego. Działamy w interesie 

członków pomagając im w rozwiazywaniu problemów 

życia codziennego, prowadzimy działalność kulturalno-

oświatową integrującą środowisko seniorów policyjnych. 

Aktywnie uczestniczymy w życiu społeczno-kulturalnym 

miasta Kalisza. Nasi członkowie są współorganizatorami 

rajdów turystycznych oraz wycieczek krajowych i zagra-

nicznych. Jesteśmy w OSP, LOK, Towarzystwie Miłośni-

ków Kalisza, Klubie Honorowych Dawców Krwi, Klubie 

Oficerów Rezerwy oraz samorządach Osiedlowych. Po-

nadto nasi artyści Marian Ozdowski i Zofia Łuszczek-

Terczewska prezentują swoje prace malarskie i hafciarskie 

na różnych wystawach. Włączamy sięobchody ważnych 

Świąt państwowych i resortowych. W okresie letnim orga-

nizujemy pikniki integracyjne łączące seniorów z młodym 

pokoleniem. Zarząd nie zapomina o emerytach w pode-

szłym wieku, odwiedza ich w domach i wspiera wnioski o 

zapomogi. Spotykamy się z emerytami osiągającymi wiek 

75,80,85 i 90 lat. Organizujemy spotkania z udziałem Kie-

rownictwa Komendy Miejskiej Policji. Prowadzimy Kroni-

kę SEiRP dokumentując w niej ważniejsze przedsięwzię-

cia. Dwa lata temu powołaliśmy  Federację Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych, w której integrujemy emerytów 

wszystkich służb mundurowych. Uczestniczymy w zawo-

dach strzeleckich organizowanych przez wspomnianą fede-

rację. Prezes podkreślił, że te osiągnięcia organizacyjne są 

możliwe, dlatego że mamy wokół zarządu oddanych spo-

łeczników chcących pracować i integrować nasze środowi-

sko oraz rozwiązywać problemy emerytów. Za co wszyst-

kim podziękował. Prezes też podziękował za dotychczaso-

wą współpracę Kierownictwu KM Policji, Kierownictwu 

Władz Miasta Kalisza oraz Prezesom bratnich służb mun-

durowych. Na koniec swojego wystąpienia Prezes zazna-

czył, że wszystko co robimy łączy nas wspólny program 

„Zawsze Wierni Ojczyźnie”.  

Po wystąpieniu Prezesa głos zabrali: Prezydent m. Kalisza, 

mł. insp. Sławomir Gembara, Komendant Miejski Policji i 

Prezesi Służb Mundurowych składając nam okolicznościo-

we życzenia i pamiątki. 

Po tej części kol. Wojciechowski zarządził przerwę i wszy-

scy zjedli smaczny obiad. 

Po obiedzie przystąpiono do losowania  szczęśliwcy otrzy-

mującego obraz ofiarowany przez naszego artystę malarza 

Mariana Ozdowskiego. Przedmiotowe losy można było 

nabyć od początku naszego zebrania.  Zwyciężył los nr 177 

i jego właściciel stał się posiadaczem pięknego pejzażu. 

Dochód ze sprzedaży losów  zgodnie z wolą ofiarodawcy 

obrazu został przeznaczony na bieżące wydatki koła. 

Następnie przy kawie i ciastku rozpoczęto wieczorek ta-

neczny i wspomnienia z różnych momentów służby. Mu-

zykę podawali nam zespół „Kalina” i dj Henryk Kubik. 

W spotkaniu uczestniczyło nas ok. 150 osób w miłej i 

przyjemnej atmosferze, do której w dużej mierze przyczy-

nili się zawsze przyjaźni nam właściciele Restauracji 

„Komoda” państwo Margota i Cezary Suszyńscy. Dzięku-

jemy 

Rzecznik prasowy 

Roman Wojciechowski 
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 W TARNOWIE...... 
Jako Honorowy Prezes Zarządu Głównego 
zostałem zaproszony na uroczystości XXV 

Lecia koła w Tarnowie. Atmosfera, klimat i 

ranga tego spotkania zainspirowały mnie 

do podzielenia się wrażeniami z tego wyjąt-

kowego spotkania. Ocenę i wnioski pozosta-

wiam szanownym czytelnikom. 

Z  kronikarskiego punktu wspomnę, że 

prezes Koła w Tarnowie – Marian Sar-

kowicz prowadził uroczyste zebranie, po-

witał gości w osobach: dr Romana Ciepielę 

Prezydenta Miasta Tarnowa, nadinsp. 
Władysława Padło Pełnomocnika Komen-

danta Głównego d.s. Współpracy z Samo-

rządem i Organizacjami Społecznymi, ks. 

prof. Dr. hab. Stanisława Sojkę Diecezjal-

nego Kapelana Policji, Janusza Kaczmar-

czyka Prezesa Zarządu Wojewódzkiego w 
Krakowie, Andrzeja Czopka Honorowego 

Wiceprezesa Zarządu Głównego, nadinsp. 

dr Józefa Jedynaka Prezesa  Klubu Spor-

towego „Błękitni” i innych przedstawicieli 

zaprzyjaźnionych służb. 

J erzy Krawczyk, jako wiceprezes Koła, a 

jednocześnie wiceprezes Zarządu 

Głównego, wygłosił referat okolicznościo-

wy przedstawiając rys historyczny Stowa-

rzyszenia a następnie skupił się na histo-

rii Koła w Tarnowie. Z satysfakcją wspo-
mniał, że jednym z założycieli Stowarzy-

szenia na szczeblu krajowym był Jan Sko-

łucki, który w pierwszej kadencji został 

wybrany członkiem Prezydium Zarządu 

Głównego. Kolega Skołucki obecny na 
uroczystości, otrzymał gromkie brawa. 

Pierwszym prezesem koła był Wiesław 

Lipkowski, a po nim od 2010 roku preze-

sem jest Marian Sarkowicz. Następnym 

punktem programu było wręczenie medali 

jubileuszowych wraz z dyplomami. Otrzy-
mali je uchwałą Zarządu Koła: Roman 

Ciepiela-prezydent miasta Tarnowa, gene-

rałowie Władysław Padło i Józef Jedynak, 

kś. Prof. Stanisław Sojka i m.in. Henryk 

Borowiński. Przyjąłem to wyróżnienie jako 
honor i zaszczyt, gdyż prezes Zarządu 

Głównego o mnie zapomniał. 

Z  mojej oceny wynika, że koło w Tarno-

wie wyróżnia się pod wieloma wzglę-

dami:  jest jednym z najliczniejszych w 

kraju, gdyż skupia ponad 460 członków, 
notuje stuprocentową opłacalność skła-

dek członkowskich, a aktywność członków 

przejawia się we wszystkich kategoriach 

działalności stowarzyszeniowej. Wyjątko-

wa jest harmonijna współpraca wewnątrz 

organizacyjna, jak też z partnerami ze-

wnętrznymi, szczególnie resortowymi. 
Przykładowo w sierpniu br z aktywem Ko-

ła w Tarnowie spotkała się Pani minister 

Teresa Piotrowska, a taką inicjatywą i 

sukcesem nie może pochwalić się prezes 

Zarządu Głównego. Źródłem sukcesów 

jest umiejętne współdziałanie duetu M. 
Sarkowicz- J. Krawczyk, wzajemne wspie-

ranie się i obopólny szacunek. Obaj znają 

swoją wartość i cieszą się wysokim auto-

rytetem. Pan generał Padło w pięknych 

słowach wspominał początki pracy poli-
cyjnej pod kierownictwem Mariana Sarko-

wicza, jego mądre decyzje personalne, 

które zaowocowały awansem i wpłynęły 

na rozwój jego kariery. Takich komple-

mentów pod adresem prezesa Mariana 

Sarkowicza było wiele, gdyż uroczystość 
zbiegła się z jubileuszem 80 rocznicy uro-

dzin. Ręce składały się same do oklasków. 

Atmosfera wspaniała i niepowtarzalna. 

Moje gratulacje. 

Kolego Marianie! Jeszcze raz STO LAT i 
wszystkiego najlepszego. 

Henryk Borowiński 
honorowy prezes Zarządu Głównego 

 

 

MOJE REFERENDUM 
 

Żeby wyrwać się z obłędu, 

Sam zarządzam referendum. 

Zasadnicze dylematy 

Stawiam w formie alternatyw: 
 

Lepiej młodym być czy starym? 
Wybrać euro czy dolary? 

Chciałbyś zdrowy być czy chory? 

Lubisz szczaw czy pomidory? 
 

Chcesz być biedny czy bogaty? 

Nosić muszki czy krawaty? 

Z łysym związać się czy z rudym? 
Lepszy gruby mąż czy chudy? 
 

Mieszkać w zamku czy w chałupie? 

Mieć coś w sobie czy mieć w grupie? 

Wolisz deszcz czy więcej słońca? 

Można pytać tak bez końca. 
 

A tymczasem, moim zdaniem, 

Jedno ważne jest pytanie, 
Nad nim warto by się skupić: 

Rządzić mądry ma czy głupi? 
 

Wojtek Dąbrowski 
Ursynowski „Tygodnik Sąsiadów” 
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O dbywający się w listopadzie 2014 r Krajowy 
Zjazd Delegatów  Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych podjął uchwałę o wpisie 
do „Księgi Zasłużonych”  wcześniej rekomendo-
wanego naszego Kol. ppłk  rez. Mariana Ozdow-
skiego. Kol. Ozdowski jest jednym z założycieli 

SEiRP w Wielkopolsce. 

W  dniu 11 września 2015r w Ostrzeszowie 
odbyło się spotkanie „Seniorów Policji”. W 

spotkaniu tym brał udział Prezes ZG SEiRP 
Zdzisław Czarnecki, który korzystając, iż przeby-
wa na terenie Wielkopolski osobiście wręczył kol. 
Marianowi Ozdowskiemu  „Certyfikat” potwier-
dzający ten wpis. Wyróżniony jest jedynym z 
Wielkopolski, który otrzymał tak zaszczytne wy-
różnienie. Jako Honorowy Prezes Zarządu Okrę-
gu nadal aktywnie pracuje w Stowarzyszeniu i 
cieszy się dużym autorytetem wśród emerytów 
oraz czynnych funkcjonariuszy Policji.  

Gratulujemy Kol. Marianie. 
Rzecznik Prasowy 

Roman Wojciechowski 
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P oczątek czerwca 1945 roku. Do Giżycka, 
ówczesnych Łuczan przybywa tzw. „grupa 

Bydgoska” pierwszych funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej. W gronie tych kilkunastu funk-
cjonariuszy znajduje się dwudziesto letni Stani-
sław Patera. Będąc na robotach w Niemczech 
wraca do Kraju. Zatrzymuje się w Bydgoszczy 
tam usłyszał o tworzeniu się nowej „władzy” . 

Pragnie służyć dla ojczyzny, dla Kraju. Po pod-
stawowym przeszkoleniu trafia naj-
pierw do Olsztyna i tam podzieleni 
na plutony trafia go Giżycka. I tak 
zaczęła się jego historia z Milicją 
Obywatelską. Na wstępie pierwsze 
zdziwienie. Jak sądził otrzyma mun-
dur, broń, wyżywienie. Mundur to 
jedynie opaska biało czerwona na 
jego własnym cywilnym ubraniu. 
Karabin najpierw Francuzki i potem 
rosyjska „Zariadka”. Wyżywienie to 
służba za jednego śledzia i przemar-
znięte ziemniaki. Tak zaczął tworzyć 
wraz z innymi podwaliny naszej pol-
skiej rzeczywistości na terenie War-
mii i Mazur. Nie obeszło się bez 
przykrości. Jak to zwykle bywa, 
brak obiektywizmu, a nawet czysta 
ludzka zawiść zdecydowały, że wraz 
z kolegami kończąc przeszkolenie 
oficerskie dostaje jedynie… kaprala. Boli bardzo 
fakt, że jego koledzy z przysłowiowej ławki szko-
ły oficerskiej, później stali się jego przełożonymi. 
Trudno, jako ten przysłowiowy twardziel z cha-
rakteru nie poddaje się. Pracuje w wydziale 
śledczym. Osiąga bardzo dobre wyniki w pracy. 

To właśnie takie podejście do życia zadecydowa-
ło, ze awansuje, co prawda z przysłowiowymi 
oporami, lecz stopniowo uzyskuje uznanie i zo-
staje doceniany. Udaje mu się i po wędrówkach 
po różnych powiatach, po latach służby, przed 
emeryturą, powrócić do Giżycka. Na emeryturę 
odchodzi w 1975 roku z giżyckiej Sekcji Opera-
cyjno – Dochodzeniowej. Odchodzi z tej jednost-
ki, w której stawiał pierwsze kroki swojej mili-
cyjnej służby. Jednak jego osobowość, jego cha-
rakter, zapał do pracy społecznej powoduje, ze 
już jako emeryt udziela się w pracy w środowi-
sku spółdzielczości lokalne. Dostaje za to wyso-
kie odznaczenia państwowe, co jest wielkim 
paradoksem, niż te które otrzymał w trakcie 
służby. Mimo tego pamięta o swoich towarzy-
szach służby. W momencie powstanie SEiRP 
jest współzałożycielem Koła przy KPP w Giżyc-
ku. Ten chichot historii znowu daje znać o so-
bie. Prezesem zostaje R. Janiszewski  kolega z 
ławki szkoły oficerskiej , wtedy już major rezer-
wy, on st. sierż. w stanie spoczynku Stanisław 
Patera zostaje sekretarzem. Pełni tą funkcję 
nieprzerwanie do 1999 roku, kiedy to stan zdro-

wia nie pozwala na dalszą pracę społeczną. Da-
lej jest aktywnie zainteresowany losem Koła – 
Stowarzyszenia , które dzięki jego zaangażowa-
nia znalazło swoją egzystencję właśnie m.in. w 
Giżycku. Ta jego funkcja Sekretarza stała się, z 
całą odpowiedzialnością można powiedzieć 
funkcją kronikarza historii giżyckiej Milicji Oby-
watelskiej w lokalnym wydaniu. Znajduje to 

odzwierciedlenie w odręcznie pisanej Kronice 
Giżyckiej Milicji. Kronika 
kończy się na 1990 roku. I 
kolejny raz ściera się nasz 
Jubilat z niesprawiedliwo-
ścią. Jego syn (jeden z 
czwórki dzieci) tak jak i on 
spotyka się z nie uczciwą 
odpowiedzialnością zbioro-
wą. Jako oficer MO zostaje 
„negatywnie zweryfikowa-
ny” bo lojalnie służył Oj-
czyźnie. 

W  dniu 15 październi-
ka nas jubilat obcho-

dzi swoją 90-tą  rocznicę 
urodzin. Nadal na bieżąco 
zainteresowany jest wyda-
rzeniami związanymi z na-
szymi emeryckimi poczy-
naniami. Walczy z dolegli-

wościami zdrowotnymi, przypadłościami jego 
wieku .Nadal myśli o wydaniu książki o historii 
naszej giżyckiej „władzy” w tworzeniu której 
miał niewątpliwy wkład, nie ten z za biurka, ale 
ten przysłowiowy, autentyczny z pierwszej linii. 
On był zawsze odpowiedzialny na swoim stano-

wisku. Biorąc pod uwagę jego zasługi na wnio-
sek Zarządu Koła SEiRP w Giżycku przyznano 
mu tytuł Honorowego Sekretarza Kola SEiRP 
przy KPP w Giżycku. 

Z  okazji urodzin w imieniu nas wszystkich, 
członków SEiRP składamy jubilatowi naj-

serdeczniejsze życzenia, dużo, dużo zdrowia, 
zadowolenie z dzieci, wnuków i całej Rodziny. 

Trzymaj tak dalej kolego Stanisławie 
i żyj nam 200 lat. 

Bohdan Makowski s. Władysława 
PS. 

Pisząc powyższy tekst jestem niezmiernie pod-
ekscytowany, a za razem dymny, bowiem moim 
wprowadzającym, jak to kiedyś mówiono, był 
właśnie Stanisław. To dzięki niemu nabywałem 
tą milicyjną kindersztubę i dzięki niemu otrzy-
małem szansę spełnienia swoich marzeń, zosta-
nia milicjantem, i jak mi się wydaje, odnoszące-
go nawet istotne sukcesy w służbowe i życiu 
publicznym.  
Dzięki Stasiu Tobie za to! 
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Sierż. sztab. w st. spoczynku Stanisław Patera 

Ikona giżyckiej Milicji. 

Rok 1946. Giżycko. Od lewej: Stanisław 
Patera i milicjant Hojzerski (imię nieznane.. 



 

 

 

24                Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(65)2015 



 

 

 

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(65)2015                       25 

Od lewej Wojtkowiak i Patera przy grobie 

pomordowanych Milicjantów w Pańskiej 

Od lewej Stanisław. Patera – koniec lat 40-tych  przed budynkiem KPMO Giżycko 

Od lewej Były Prezes Janiszewski (†), Se-

kretarz Stanisław Patera i obecny Prezes 

Bohdan Makowski 

Jubilat dzisiaj 
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P 
olska nie jest w ruinie, ale ruiny w Pol-

sce są! - kierując się takim szlagwortem 

19 września emeryci mundurowi z Olsz-
tyna, w towarzystwie „cywilów”, objechali 

Warmię i Mazury w ich poszukiwaniu. A ści-

ślej: zwiedzaliśmy pozostałości pałaców i 

dworków tego regionu. 

W ciągu niemal 12 godzin byliśmy w: Gali-

nach, Łabędniku, Prośnie (na zdjęciu u góry), 
Drogoszach, Rodelach, Sandławkach i Je-

gławkach. To pierwsza taka wyprawa. Część 

druga zaplanowana jest na rok przyszły. 

Ruiny na Warmii i Mazurach 



 

 

N 
idzicę charakteryzuje, i jest jej tzw. logo, pokrzyżacki zamek komtura z XIV wie-

ku. Przez cały dzionek 12 września błąkaliśmy się po mieście zwiedzając inne za-

bytki, których Nidzica ma zatrzęsienie. A po za miastem, w odległości ponad 2 

km. od centrum, w deszczu, obmacywaliśmy tzw. „Kamień Tatarski”, przy którym biesia-

dując , śmierć poniósł chan tatarski trafiony kamienną kulą wystrzeloną, z widocznego w 

oddali, nidzickiego zamku. Pewno to bajki jakieś, bo żaden czambuł tatarski nie zapuścił 
się tak daleko w głąb krzyżackich ziem. 

Członkowie SEiRP z Olsztyna niemal co drugi tydzień w okresie letnim biorą udział w 

wycieczkach organizowanych przez Urząd Miasta integrując się z „nie mundurową” czę-

ścią społeczności emeryckiej Olsztyna. To już kolejny rok i coraz większy udział w impre-

zach kulturalnych środowiska policyjnych emerytów i rencistów. 
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Olsztynianie w Nidzicy. 
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Tytuł nie sugeruje bynajmniej by lidzbarskie 
Koło SEiRP szukało zacisza w jakichś ostępach 
leśnych, wręcz odwrotnie.19 września 2015 r w 
ośrodku wypoczynkowym „Zacisze Leśne” koło 
Lidzbarka-Warmińskiego zarząd Koła SEiRP zor-
ganizował swoim członkom i ich rodzinom ostat-
nie w tym roku spotkanie integracyjne.Była to 
biesiada przy grillu,przy wspaniałej i specjalnie 
dobranej muzyce połączona z tańcami.Całą im-
prezę przygotowano we własnym zakresie głów-

nym staraniem Iwony i Darka Balińskich oraz 
Zeni i Gerarda Wichowskich.Wymienieni koledzy 
są we władzach lidzbarskiego Koła SE-
iRP.Bardzo mocną stroną biesiady był bogaty w 
rozmaite smakowitości stół „szwedzki”, niezależ-
ny od równie smakowitych przekąsek serwowa-
nych z grilla. Celowo nie podajemy menu by nie 
rozbudzać apetytów wśród czytelników.Zabawie 
towarzyszyła wspaniała atmosfera i taka sama 
pogoda,jakby na specjalne zamówie-
nie.Szczególnie to słońce, którego promienie 
przebijały się przez korony drzew i siatkową ma-
skownicę tworząc jakieś dziwne iluminacje i baj-

kowość.W spotkaniu uczestniczyło 31 osób w 
tym kilkoro gości aż spod Czeskiej grani-
cy.Zabawa trwała od godziny 14.00 do 22.00. 
Uczestnicy spotkania integracyjnego serdecznie 
dziękują koleżankom i kolegom wymienionym w 
tekście za przygotowanie tak wspaniałej impre-
zy. 

Tekst: Lucjan Fiedorowicz 
 Zdjęcia: Elżbieta i Lucjan Fiedorowicz 
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Koło SEiRP w Zaciszu Leśnym 



 

 

Z amiar zorganizowania wycieczki autokarowej 
do Giżycka w programie której był też rejs 

statkiem po jeziorze Niegocin powstał wraz z 
tworzeniem planu pracy Koła na 2015 rok.Do 
realizacji planu doszło 29 sierpnia br.Tego dnia 
członkowie Koła SEiRP z Lidzbarka-
Warmińskiego wraz z rodzinami  o godzinie 9.00 
wynajętym autokarem udali się do Giżycka.Po 
krótkim zwiedzeniu portu „zamustrowano” się 
na statek żeglugi śródlądowej by przez około 1,5 

godz. trwającym rejsie podziwiać widoki wokół 
jeziora Niegocin-trzeciego co do wielkości jeziora 
w Polsce.Rejs miał wytyczony azymut na” Wyspę 
Miłości”,lecz wycieczka tam nie wysiadała.Wyspę 
jedynie opłynięto i statek zawrócił w kierunku 
portu.Pogoda tego dnia wyjątkowo dopisywała.Z 
pokładu statku podziwiano otaczające jezioro 
krajobrazy ale też wszystko to co działo się na 
wodzie.A było na co popatrzeć bo wokół bieliło 
się od żagli i pływających innych różnego rodza-
ju statków wodnych. 

P o zawinięciu do portu i zejściu na ląd uczest-
nicy wycieczki przez krótki czas zwiedzali 

jeszcze uliczki przyportowe a następnie autoka-
rem ruszono w drogę powrotną.Na dłuższy po-
stój wycieczka zatrzymała się w „Mazurolandii”. 
Jest to Park Miniatur Warmii i Mazur niedaleko 
Gierłoży. Tu przez ponad godzinę zwiedzano nie-
mal,że wszystko co oferuje turystom muzeum 

miniatur. Dużym zainteresowaniem zwiedzają-
cych cieszyły się wystawy znalezisk eksploracyj-
nych jak zbroje i oręż pochodzące z czasów śre-
dniowiecznych i ich repliki oraz elementy uzbro-
jenia i wyposażenia wojskowego obejmujące 
przedział historyczny aż po II Wojnę Świato-
wą.Wystawy prezentowały nie tylko militaria. 
Pokazywały dawne chaty wiejskie z pełnym wy-
posażeniem, sprzęty gospodarskie, narzędzia, 
ubiory, stroje i wiele innych interesujących rze-
czy. 
W wycieczce wzięło udział 25 osób w tym pięcio-
ro gości z Niemiec-rodzina członka zarządu lidz-

barskiego Koła SEiRP. Wycieczka była krótka ale 
udana. 

 Tekst: Lucjan Fiedorowicz 
 Zdjęcia: Elżbieta i Lucjan Fiedorowicz. 
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Koło na jeziorach. 



 

 

Dzień Seniora Policyjnego  
w Mysłowicach 
  W dniu 22 sierpnia 2015 r. w restauracji 
"Leśna Amfora" w Mysłowicach-Wesołej zarząd 
mysłowickiego koła Stowarzyszenia Emerytów i 
Rencistów Policyjnych zorganizował czwartą 
edycję Dnia Seniora Policyjnego. Oprócz upraw-
nionych emerytów i rencistów  
w uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli 

zaproszeni goście tj. Stanisław Wszołek - przyja-
ciel i sympatyk koła oraz Grażyna Haska - re-
daktor naczelny tygodnika "Co tydzień".  
 W części oficjalnej wręczono odznaczenia 
zasłużonym członkom koła, oraz Annie Star-
mach - kierownikowi redakcji tygodnika "Co ty-

dzień". Dyrektor Stanisław Wszołek uhonorowa-
ny został okolicznościowym medalem 25 - lecia 
SEiRP a redakcja w/w tygodnika  stylizowaną 
ceramiczną płytkę upamiętniającą jubileusz 25 - 
lecia Stowarzyszenia. 
Chwilą ciszy uczczono również pamięć tych kole-
żanek i kolegów, którzy odeszli na tzw. "wieczną 
służbę". 
 W części nieoficjalnej przy suto zastawio-
nym stole oraz muzyce wspominano czasy służ-
by, a dobra zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. 
 Tego typu spotkania są zawsze oczekiwa-

ne przez środowisko, ponieważ integrują emery-
tów i rencistów policyjnych oraz ich rodziny. 

Tekst i zdjęcia Zbigniew Ziomka 
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12 rocznica bohaterskiej śmierci po-

licjanta sierż. Grzegorza Załogi. 

 
O tym, że służba policyjna jest szczególnie 

niebezpieczna, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Świadczą o tym m.in. statystyki oraz nagłaśniane 

przez media wydarzenia, w których z rąk bandytów 

ponoszą śmierć policjanci. 

Od 1990 r. do roku 2010 zginęło podczas 

służby ponad 120 policjantów. Stracili życie podczas 

zatrzymywania groźnych przestępców, w wypadkach 

komunikacyjnych, podczas interwencji, czy też po-

magając innym ludziom. Nazwy takich miejscowo-

ści, jak m. in. Magdalenka, Będzin, Mikołajki, Nada-

rzyn, czy przystanek 

komunikacji miejskiej 

w Warszawie stały się 

symbolem tragicznych 

zdarzeń z udziałem 

polskich policjantów. 

Tylko w 2009 

r. aż 748 funkcjonariu-

szy zostało zaatakowa-

nych przez przestęp-

ców.  Rok wcześniej 

ponad 800 padło ofiarą 

ataków z użyciem bro-

ni palnej, noża czy 

innych niebezpiecz-

nych narzędzi. Ludzie 

w policyjnych mundu-

rach giną w całym 

świecie, gdyż utrata 

zdrowia czy życia jest 

wpisana w ryzyko tego 

zawodu. Można sobie 

postawić pytanie, jaka 

jest cena pełnionej 

służby?  Ceną pełnio-

nej służby są determi-

nacja, ofiarność i po-

święcenie – także po-

święcenie własnego 

zdrowia, a nawet życia. 

Dzielę się tą 

refleksją w 12. rocznicę bohaterskiej śmierci sierż. 

Grzegorza ZAŁOGI, na cześć którego odbyły się 

uroczystości rocznicowe w kościele p. w. Świętej 

Trójcy w Będzinie. Uroczystości te  rok w rok  orga-

nizuje proboszcz tej parafii i zarazem kapelan Policji 

diecezji sosnowieckiej ks. kanonik Andrzej Stępień 

przy udziale Komendy Powiatowej Policji w Będzi-

nie. 

W uroczystości udział wzięli m. in. członkowie ro-

dziny sierż. Grzegorza Załogi, posłowie na sejm RP, 

śląski komendant wojewódzki Policji nadinspektor 

Jarosław Szymczyk, władze samorządowe powiatu 

będzińskiego, funkcjonariusze oraz emeryci i renci-

ści Policji i licznie przybyli mieszkańcy 

W dniu 10 sierpnia 2003 r. około godz. 1.30  

sierżant GRZEGORZ  ZAŁOGA – policjant Sekcji 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie 

podjął interwencję wobec sprawców najścia na 

mieszkanie i rozboju dokonanego na jego właścicie-

lu. W trakcie pościgu, w następstwie użycia przez 

jednego ze sprawców broni palnej, został śmiertelnie 

postrzelony. Śmierć ta odbiła się echem w całym 

kraju i nie tylko. Będąc wówczas Komendantem Po-

wiatowym Policji w Będzinie, byłem jego przełożo-

nym. 

Ś.P. sierż. Grzegorz Załoga mimo młodego wieku 

( 23 lata )  i kilkuletniego stażu w służbie należał do 

wzorowych policjan-

tów. Jego tragiczna 

śmierć - pro publico 

bono (dla dobra ogó-

łu) – była wielkim 

ciosem dla rodziny, a 

także dla całej spo-

łeczności policyjnej, 

w tym dla mnie oso-

biście. Bohaterska 

śmierć sierżanta 

Grzegorza Załogi 

dzięki staraniom 

społeczności policyj-

nej, władz samorzą-

dowych miasta Bę-

dzina i innych insty-

tucji została upamięt-

niona poprzez ufun-

dowanie i odsłonię-

cie tablicy pamiątko-

wej w holu budynku 

Komendy Powiato-

wej Policji w Będzi-

nie. Jego imię nosi 

Szpital MSW w Ka-

towicach oraz jedna 

z będzińskich ulic. 

Pośmiertnie sierż. 

Grzegorz Załoga 

został odznaczony 

przez Prezydenta RP Medalem za Dzielność. W Ko-

mendzie Głównej Policji na tablicy pamięci oraz w 

księdze pamięci umieszczono pamiątkowe wpisy. 

 To tragiczne wydarzenie w wymiarze emocjo-

nalnym towarzyszy mi nieustannie i daje szczególnie 

swój wyraz w sierpniu każdego roku. 

Sprawca zabójstwa sierżanta Grzegorza 

ZAŁOGI odsiaduje w więzieniu wyrok 25 lat pozba-

wienia wolności. 

 

Tekst i zdjęcie: 

 Inspektor Policji w st. spocz. Mieczysław Skowron  
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W  dniu 5 września 2015 roku na strzelnicy 
„TARCZA” w Pile odbyły się Krajowe Zawo-

dy Strzeleckie z okazji XXV rocznicy powstania 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyj-
nych. Zawody zaszczycili swą obecnością: Zdzi-
sław Czarnecki, Prezes Zarządu Głównego SEiRP 
i zarazem Prezydent Federacji Stowarzyszeń 
Służb Mundurowych RP, Zdzisław Bartula, 
Skarbnik Zarządu Głównego SEiRP, Pani Mario-
la Chełminiak, Zastępca Dyrektora Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Piły, insp. 
Piotr Gaca, Zastępca Komendanta Szkoły Policji 
w Pile, Pani  Teresa Lemańska, Przewodnicząca 
Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Pile, Pan 
Zbigniew Musiał, Prezes Okręgowego Związku 
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Pan płk 
w st. spocz. Wacław Stępyra, Wiceprezes Związ-
ku Byłych Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile, 
Ryszard Strugliński, Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego SEiRP w Poznaniu, Waldemar Mielczarek, 
Prezes ZO w Pile, Ireneusz Koczan, Wiceprezes 

Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Szczecinie, 
Zbigniew Gąsiorek, Prezes Koła SEiRP w Kali-
szu. ZO SEiRP w Słupsku reprezentował Ry-
szard Skibiński.  
 

O rganizatorem zawodów był Zarząd Okręgo-
wy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

Policyjnych w Pile oraz Koła Nr 1 i 2 SEiRP  w 
Pile. Puchary dla zwycięzców w kategoriach dru-
żynowej i indywidualnej ufundowali: Prezes Za-
rządu Głównego SE i RP (za I miejsce drużynowo 
i I miejsce indywidualnie); Prezydent Miasta Piły 
(za II miejsce drużynowo i II miejsce indywidual-
nie); Zarząd Okręgowy SEiRP w Pile – (za III 
miejsce drużynowo i III miejsce indywidualnie 
oraz za I miejsce indywidualnie w kategorii ko-
biet). Ponadto kol. Tadeusz Dębski ufundował 
"Puchar Pocieszenia" dla ostatniego zawodnika 
w prowadzonej klasyfikacji pilskich zawodów. 
 W zawodach uczestniczyło 16 drużyn, łącznie 
56 zawodników startujących w rywalizacji ze-
społowej i indywidualnie. 
 

Klasyfikacja drużynowa: 

1 miejsce – drużyna ZO SEiRP w Słupsku; 
2 miejsce  - drużyna LOK Wałcz 
3 miejsce – drużyna Szkoły Policji w Pile. 
Klasyfikacja indywidualna: 
1. – POŁEĆ  ANDRZEJ - ZO SEiRP w Słupsku – 
92 pkt.  
2. – ZIELENIEWSKI ADAM - SP w Pile - 91 pkt. 
3. – ŚMIDOWICZ  PRZEMYSŁAW - NSZZ Pol. w 
Poznaniu – 89 pkt.  
4. – GADZIKOWSKI  JAN - LOK Wałcz - 88 pkt.  
5. - SCHULZ  ZENON -Koło Nr 2 SEiRP w Pile – 
87 pkt.  
6. - JANKOWSKI WŁODZIMIERZ - ZO SEiRP w 
Słupsku - 87 pkt. 
7. - TOBOLSKI  ROMAN - NSZZ Pol. w Poznaniu 
– 87 pkt.  
8.- JURCZYŃSKI  SŁAWOMIR - SP w Pile – 87 
pkt.  
W kategorii kobiet:  

Zwyciężyła BRZEZIŃSKANATALIA - Koło SEiRP 
w Złotowie – 66 pkt.  
Puchar pocieszenia otrzymał: 

  JANCZUK  STEFAN – ZBŻWP w Pile. 
Nad przebiegiem zawodów czuwali: 
Kierownik Zawodów Strzeleckich: Tadeusz Dęb-
ski. 
Sędzia główny zawodów strzeleckich: Eugeniusz 
Osesek. 
Sędzia zawodów strzeleckich: Zenon Schulz.  

Zdzisław Bartula 
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V ZAWODY STRZELECKIE KÓŁ 
EMERYTÓW  

FEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
SŁUŻB MUNDUROWYCH 

W  dniu 21 września br., odbyły się V Za-
wody Strzeleckie Kół Emerytów Federacji 

Stowarzyszeń Służb Mundurowych Kalisza, 
które jak co roku były świetną okazją do inte-
gracji środowiska emerytów służb munduro-
wych.  Zawody  odbyły się w Centralnym 
Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Szczy-
piornie k/Kalisza. Ugoszczono nas jak zawsze  
dostatnio i serdecznie. Obecnością  zaszczycili 
nas Prezydent Federacji Stowarzyszenia Służb 
Mundurowych RP i jednocześnie Prezes ZG 
SEiRP w Warszawie Zdzisław Czarnecki i V-ce 
Prezes  ZG SEiRP  Zdzisław Pietryka. 
 

N asze Stowarzyszenie wystawiło do zawo-
dów dwie drużyny, które w klasyfikacji 

drużynowej zajęli II i III miejsce. W klasyfikacji 
indywidualnej generalnej III miejsce zajął nasz 
kolega Henryk Kubik. W zawodach startowało 
czternaście trzyosobowych drużyn. 
Pogratulowano zwycięzcom oraz uczestnikom 
zawodów oraz wręczono im puchary oraz pa-
miątkowe dyplomy. 
Prezes naszego Kaliskiego SEiRP Zbigniew Gą-
siorek odznaczył: 
Honorowym Medalem 25 lecia SEiRP Połu-

dniowej Wielkopolski - Zdzisława Pietrykę – V-
ce Prezesa ZG SEiRP. 
Listem Gratulacyjnym i Medalem Pamiątko-
wym 25 lecia SEiRP: 

 płk Danutę Kalaman – Komendant COSSW; 

 Krzysztofa Jackowskiego – Prezesa Stowa-

rzyszenia Emerytów Służby Więziennej. 
 Jak co roku zawodom towarzyszyła serdeczna 
atmosfera, przeprowadzono wiele rozmów i 
nawiązano wiele nowych znajomości. 
 

Rzecznik prasowy 
Roman Wojciechowski 
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Pasja - bieganie 

Mariusz Marczak 

B o o nim będę pisał, na emeryturę odszedł 
ze stanowiska dyżurnego KMP , obecnie 

jest aktywnym członkiem Koła nr 2 SEiRP w 
Zielonej Górze oraz posiada wielką pasję do 
biegania. Zaraził się tym w okresie służby po-
licyjnej w 2003 roku, przyjmując motto: 
„uciekam na własnych nogach przed zawałem 
serca” i trwa przy nim do dnia dzisiejszego. 
Średnio tygodniowo przebiega 70 km, a to 
miesięcznie daje wynik powyżej 400 km. Efek-
tem tego są liczne medale, puchary i dyplomy 
zdobywane podczas krajowych, międzyresor-

towych i wojewódzkich zawodów biegowych. 
Jego domeną są biegi długie powyżej 5 km. 
Niemniej jednak nie stroni od biegów mara-
tońskich i pół maratonów, czego dowodem 
jest otrzymanie „Dyplomu 5 koron” tzn. prze-
biegnięcia 5 maratonów w jednym roku 2010 
(w skład tych maratonów wchodziły: Dębno, 
Wrocław, Cracovia, Warszawski i Poznański). 
Najlepszy jego czas w maratonie to 3 godz. 26 
minut i 04 sek. Jest to nie lada wyczyn, ma-
jąc na uwadze to, że trzeba przebiec w jednym 
maratonie, równym tempem ponad 42 km. 
Wyczynu takiego dokonują nieliczni zawodni-
cy, a co ważniejsze, wśród nich znalazł się 
nasz kolega – członek Stowarzyszenia Emery-
tów i Rencistów Policyjnych z Zielonej Góry. 
Zapytany - Jak do tego się dochodzi? odpo-

wiedział: ciężką pracą, upartością i systema-
tycznymi treningami 2 razy dziennie. 

W  wolnych chwilach realizuje się w pracy 
społecznej, działając społecznie w Klu-

bie biegacza „Bractwo Biegowe” pełni funkcję 
skarbnika Klubu oraz jest współorganizato-
rem biegów przełajowych. Corocznie bierze 
udział w sztafecie biegowej „Od Ratusza do 
Ratusza”, czyli na trasie Zielona Góra – Cott-
bus (odległość wynosi ok.100 km). Znajduje 
też czas na zajęcia rekreacyjne i uprawę - 
wspólnie z żoną - działki ogrodowej w Rodzin-
nym Ogrodzie Działkowym na terenie Zielonej 

Góry. 

P oza tym dużo czasu poświęca wnukom , 
opiekując się  , spędza wiele czasu  z nimi 

na wolnym powietrzu - przygotowuje ich do 
przejęcia „ pałeczki ” po dziadku. Chociaż pra-
wo wyboru i tak będzie w przyszłości należeć 
do wnuków. 
Okres przebywania na emeryturze kol. Mariu-
sza Marczaka, spotęgował u niego aktywność, 
bo wreszcie może się samorealizować – a sport 
to zdrowie i tego mu wszyscy życzymy z całego 
serca, wpisując jednocześnie do Księgi Pozy-
tywnie Zakręconych 
 

Zbigniew Kobryń  
 rzecznik pras. ZO Zielona Góra 
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W wieku 75 lat opuścił nasze szeregi, i odszedł na wieczną służbę  

komisarz w st. spoczynku Zdzisław Żelazko. 
Przed odejściem na emeryturę pełnił funkcje Kierownika Grupy Ruchu Dro-
gowego przy Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku. Swoją służbę  w sze-
regach MO rozpoczął w RUSW w Gołdapi. Po ukończeniu szkoły podoficer-
skiej, a następnie WSO w Szczytnie w 1979 roku trafia ostatecznie do Gi-
życka i przez cały okres dalszej służby do chwili odejścia na emeryturę Sze-
fuje funkcjonariuszami Ruchu Drogowego. Za swoją sumienną służbę był 
wyróżniany  odznaczeniami resortowymi i państwowymi. 
Poza pracą zawodową był  aktywnym członkiem Polskiego Związku Łowiec-
kiego. Ta jego miłość do przyrody, natury, zadecydowała, że jeszcze przed  
emeryturą opuszcza Giżycko i przenosi się na pogranicze Puszczy Boreckiej 
do wsi Przerwanki . Po odejściu na emeryturę jeszcze bardziej związał się z 
lokalna przyrodą organizując m. in. „polowania fotograficzne”.  
Jednak ten nieubłagany los spowodował , że nie wygrał z nim ostatecznej 
walki. Pozostawił pogrążoną w smutku Rodzinę oraz grono Przyjaciół i Ko-
legów ze służby , którzy licznie przybyli na uroczystość pogrzebową w miej-
scowości Pozezdrze . Obecna na uroczystości pogrzebowej asysta policyjna 
nadała powagi i szacunku zmarłemu. Odszedł na wieczna służbę nasz długo-
letni członek SEiRP. Pozostaje On na zawsze w naszej pamięci.  

Zarząd Koła SEiRP przy KPP Giżycko 
Giżycko dnia 10.09.2015   
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Waloryzacja emerytur i rent 2016 
Leszek Kostrzewski 

Rząd nie przeznaczy na marcową waloryzację 
więcej pieniędzy, niż wynika z prognoz. Zamiast 

tego emeryci i renciści, których świadczenie nie 
przekracza 2 tys. zł*, dostaną jednorazowe do-
datki. 
Decyzja o dodatkach do emerytur zapadła na 
Radzie Ministrów 7 września. Rząd przeznaczy 
na nie 1,4 mld zł. Dostaną je emeryci i renciści z 
ZUS, KRUS i służb mundurowych, osoby na 
świadczeniach przedemerytalnych, świadcze-
niach kompensacyjnych, pomostówkach. 
 Kwota dodatku będzie zależała od wysokości 
emerytury. 
KOMU I ILE DODATKU 

 Najwięcej dostaną osoby z najniższymi świad-
czeniami. 
 Dodatek dla tych, których świadczenie nie prze-
kracza 900 zł, wyniesie 350 zł na rękę. Tyle 
przede wszystkim dostaną ci, którzy pobierają 
emerytury minimalne - dziś 880,45 zł. W ZUS 
takich osób jest 149 tys. 
 Jeśli mamy emeryturę lub rentę w wysokości: 
 * od 901 zł do 1100 zł - dostaniemy 300 zł netto 
dodatku; 
 * od 1101 zł do 1500 zł - 200 zł netto; 
 * od 1501 zł do 2000 zł - 100 zł netto. 
 Ci, którzy mają emerytury wyższe niż 2 tys. zł, 
nie dostaną nic. 
 Uwaga! Przy wypłacie dodatków prawdopodob-

nie będą decydować wszystkie świadczenia wy-
płacane przez ZUS czy KRUS, a nie tylko sama 
emerytura. 
 Przykład. Pani Barbara pobiera z ZUS 1400 zł 
emerytury. Skończyła 75 lat i ZUS wypłaca jej 
jeszcze 208,17 zł dodatku pielęgnacyjnego. Łącz-
nie dostaje więc 1608,17 zł. W sumie jej świad-
czenia trafiają do wyższego przedziału - od 1501 
zł do 2 tys. zł - a to oznacza, że otrzyma dodatek 
w wysokości 100 zł netto. 
 Jak przewiduje rząd, dodatki należą się ok. 70 
proc. emerytów i rencistów. 
 Uwaga! Dodatki będą wypłacone tylko raz. Póź-
niej znów będziemy pobierać tylko emeryturę, 
rentę lub świadczenie przedemerytalne. 
 W nowym systemie emerytury oblicza się, dzie-
ląc zebrane składki przez statystyczną dalszą 
długość życia podawaną przez GUS. Jeżeli ktoś 
odprowadzał składki przez krótki czas, np. przez 
pięć czy siedem lat, to jego emerytura może wy-
nieść np. 300 zł. Dodatek będzie wtedy wyższy 
niż świadczenie. 
CO Z WALORYZACJĄ 

Rząd wyliczył, że przyszłoroczna waloryzacja 
będzie niewielka, i postanowił znaleźć dla senio-
rów dodatkowe pieniądze w budżecie. Stąd po-
mysł dodatków. 

 Waloryzacja rozpocznie się 1 marca. Obejmie 
blisko 9 mln emerytów i rencistów z ZUS, KRUS, 
zakładów emerytalnych MSW i MON. Ma spra-
wić, by ich świadczenia nie straciły na wartości. 
 O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: 

* inflacja w gospodarstwach emeryckich, czyli 
podwyżka cen towarów, które kupują emeryci; 
* 20 proc. realnego wzrostu płac. 
 Z rządowej prognozy przyszłorocznej waloryzacji 
wynika, że z powodu deflacji (spadku cen) eme-
rytury, renty, świadczenia przedemerytalne 
wzrosną o 0,52 proc. 
 Gdyby prognoza się sprawdziła, na przyszło-
roczną waloryzację będzie potrzebne ok. 940 
mln zł. 
Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń 
społecznych z Wydziału Zarządzania krakow-
skiej AGH, przewiduje, że waloryzacja może być 

jeszcze niższa. Nie wiadomo, jak susza się prze-
łoży na ceny żywności. Ale jeżeli ceny nie pójdą 
w górę, to waloryzacja powinna być symboliczna, 
nawet bliska zera - mówi. 
NAJNIŻSZE I ŚREDNIE ŚWIADCZENIA 
 Jeśli prognoza rządu się spełni i waloryzacja 
będzie na poziomie 0,52 proc., to: 
 * najniższa emerytura i renta, a także najniższa 
renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej nie-
zdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 
880,45 zł do 885 zł (o 4,57 zł); 
 * średnia emerytura wzrośnie z 2100 zł do 211-
0,92 zł (o 10,92 zł); 
 * świadczenie przedemerytalne wzrośnie z 102-
7,39 zł do 1032,73 zł (o 5,34 zł); 
 * średnia renta wzrośnie z 1602 zł do 1610,33 
zł (o 8,33 zł); 
 * średnia renta rodzinna wzrośnie z 1826 zł do 
1835,49 zł (o 9,49 zł); 
 * średnia emerytura pomostowa wzrośnie z 241-
5 zł do 2427,55 zł (o 12,55 zł). 
WIĘKSZE DODATKI 

 Dodatki również będą waloryzowane o wskaźnik 
0,52 proc.: 
 * dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne na-
uczanie z 208,17 zł wzrosną o 1,08 zł; 
 * dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 

całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej 
egzystencji z 312,26 zł wzrośnie o 1,62 zł; 
 * dodatek dla sierot zupełnych z 391,26 zł wzro-
śnie o 2,03 zł; 
 * dodatek kombatancki z 208,17 zł wzrośnie o 
1,08 zł. 
CZĘŚCIOWE Z MNIEJSZĄ WALORYZACJĄ 

Rząd wprowadził wcześniejsze emerytury czę-
ściowe, gdy podnosił w 2013 r. wiek emerytalny 
do 67 lat. Miały być rozwiązaniem dla osób, któ-
re nie będą w stanie tak długo pracować. 
Z emerytur częściowych można skorzystać po 
spełnieniu dwóch warunków. 
 Pierwszy to wiek. Kobiety o częściową będą mo-
gły wystąpić, gdy skończą 62 lata, mężczyźni - 
65 lat. 
 I warunek drugi - staż. Kobieta powinna mieć 
przynajmniej 35 lat stażu, mężczyzna - 40 lat. 
 W ustawie jest mowa o stażu ubezpieczeniowym 
- składkowym i nieskładkowym. Z emerytur czę-
ściowych nie skorzystają więc osoby na umo-
wach o dzieło. 
 Jeszcze w maju ubiegłego roku emeryturę czę-
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ściową pobierało 200 osób, w maju 2015 r. - już 
2,7 tys. osób, a w lipcu 2015 r. - 3,4 tys. Śred-
nia wysokość tego świadczenia to 2257 zł. 
Emerytura częściowa to 50 proc. emerytury 
ustawowej. Jej waloryzacja także musi być o 
połowę niższa. Zamiast 0,52 proc. prawdopodob-
nie wyniesie 0,26 proc. 
NIE BĘDZIE ZMIAN W WALORYZACJI 

 Rząd do końca się wahał, czy nie podnieść przy-
szłorocznej waloryzacji. 
 Już raz koalicja PO-PSL zmieniła zasady. W 
marcu 2015 r. emerytom również groziła nie-
wielka podwyżka. Dlatego postanowiono z kasy 

państwa dołożyć na waloryzację więcej pienię-
dzy. Ostatecznie podwyżka emerytur wyniosła 
nie mniej niż 36 zł. 
W tym roku minister pracy Władysław Kosiniak-
Kamysz (PSL) chciał podnieść najniższe emery-
tury do 1 tys. zł, a wyższe podnosić zgodnie z 
obecnymi zasadami (czyli o 0,52 proc.). 
 Na podwyższeniu najniższych świadczeń do 1 
tys. zł najbardziej skorzystaliby rolnicy, ponad 
milion Polaków ubezpieczonych w KRUS. 
 Ostatecznie wygrał pomysł z jednorazowymi 
dodatkami w wysokości od 100 do 350 zł netto. 
- Każda zmiana waloryzacji jest bolesna dla bu-
dżetu, bo dodatkowe koszty przenoszą się rów-
nież na kolejne lata. Jak ktoś otrzyma więcej w 
jednym roku, to ta podwyżka będzie mu wypła-
cana również za rok czy dwa lata - mówi nam 
przedstawiciel rządu. I dodaje: - Dlatego zapadła 
decyzja o wprowadzeniu jednorazowych dodat-
ków. To najmniej bolesne rozwiązanie dla budże-
tu państwa. 
ZWIĄZKOWCY I OPOZYCJA 

Łukasz Wacławik ma jeszcze inny pomysł na 
waloryzację: - Należałoby przyjąć mechanizm 
stosowany w tym roku, czyli emerytury i renty 
podnieść o tę samą kwotę - z tym że niższą niż 
36 zł. Najniższe świadczenia podnosimy o sto-

pień inflacji i 50 proc. realnego wzrostu płac, a 
pozostałe świadczenia o 20 proc. realnego wzro-
stu płac - ale nie mniej niż o kwotę, o którą pod-
nosimy najniższe świadczenie. 
 Co na to związkowcy? Wiesława Taranowska, 
wiceprzewodnicząca OPZZ: - Dziś minimum so-
cjalne to 1070 zł, a emerytura minimalna to 880 
zł. Z czego emeryt ma zapłacić za mieszkanie? 
Proponowaliśmy - żadnych jednorazowych do-
datków, bo to psuje system i nie rozwiązuje pro-
blemu. Emeryci się ucieszą, ale ich emerytura 
nadal będzie niska. Proponujemy podniesienie 
najniższych emerytur o 200 zł, do 1080 zł. 
SLD też chce podnieść najniższe emerytury o 
200 zł. 
PiS zapowiada, że zwolni najniższe świadczenia z 
podatku PIT. 
ZA MAŁO CZASU NA RENTY DLA WDÓW 

 W lipcu Sejm skierował do dalszych prac w ko-
misji sejmowej projekt SLD, który zakłada zmia-
ny w rentach rodzinnych. 
 Dziś wdowiec lub wdowa może dostać 85 proc. 
świadczenia zmarłego małżonka. SLD uważa, że 

to za mało. Proponuje, aby wdowa lub wdowiec 
oprócz swojej emerytury mogli otrzymać 25 proc. 
emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wa-
riant: przejście na rentę rodzinną po małżonku 
(na obecnych warunkach, a więc z 85 proc. 
świadczenia małżonka) i dodatkowo z 25 proc. 
swojej emerytury. Każdy mógłby wybrać korzyst-
niejszy dla siebie wariant. 
 Prawo do takiego rozwiązania, miałyby osoby, 
które nabędą prawa do własnej emerytury z sys-
temu powszechnego, emerytury rolniczej, emery-
tury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z 
tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej z 

tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty 
inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej. 
- Ktoś, kto nie pracował, nie miałby prawa do 
dodatków. Rozwiązanie nie byłoby więc kosztow-
ne dla budżetu - zapewnia Anna Bańkowska, 
posłanka SLD. 
 Niestety - jak zapewniają posłowie koalicji rzą-
dzącej - w tej kadencji nie ma już szans na prze-
głosowanie tego projektu. 
KIEDY DOSTANIEMY PIENIĄDZE 

 Dodatki będą wypłacane w marcu 2016 r. wraz 
z coroczną waloryzacją świadczeń, w terminie, w 
którym dostajemy emeryturę. Nie trzeba będzie 
składać wniosków. ZUS, KRUS, zakłady emery-
talne MSW czy MON same obliczą, ile kto powi-
nien dostać. 
Ważne! Wysokość dodatków może się zmienić. 
Ustawa trafi do konsultacji społecznych ze 
związkowcami i pracodawcami, którzy mogą 
zgłaszać propozycje zmian. Nawet jeżeli nic nie 
zechcą zmieniać, to ostatecznie o dodatkach 
zdecyduje nowo wybrany Sejm. Może postano-
wić, że np. te dla najbiedniejszych będą wyższe i 
wyniosą 500 zł. 
PO ILU LATACH PRACY POLACY PRZECHO-
DZĄ NA EMERYTURĘ 

 Średni staż kobiety odchodzącej na emeryturę 

w 2014 r. wynosił 32,8 roku 
Średni staż mężczyzny odchodzącego na emery-
turę w 2014 r. wynosił 37,5 roku 
Źródło: ZUS 
 UWAGA! Dane dotyczą emerytur ZUS z tzw. 
starego systemu. 
 WAŻNE! Staż mężczyzn zaniżają górnicy, którzy 
mogą odchodzić na emeryturę po 25 latach pra-
cy pod ziemią. 
ILE OSÓB DOSTAJE EMERYTURY MINIMAL-
NE Z ZUS 

2007 r. 273,9 tys. 
2008 r. 212,2 tys. 
2009 r. 206,3 tys. 
2010 r. 190,5 tys. 
2011 r. 184,6 tys. 
2012 r. 170,7 tys. 
2013 r. 162,7 tys. 
2014 r. 157,7 tys. 
2015 r. 149,2 tys. 
 

 *Kwoty w artykule są kwotami brutto, chyba że 

są oznaczone inaczej 
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Rozmowa 

Żył jakoby na przydechu 
stresował się z byle powodu,  
wszystko robił w pośpiechu, 
to też umarł za młodu. 
 

Do nieba chłopisko trafiło, 
a tu Pan Bóg doń rzecze, 
dlaczego tak się ci spieszyło  
do mnie- człowiecze? 
 

Muszę się przyznać mój Panie, 
a czynie to teraz z żalem, 
sprawiło to ciągłe się uganianie 
za sławą i szmalem. 
 

Przesadzałem z tym oczywiście, 
jak teraz z tego wynika, 
bo pragnąłem się znaleźć na 
    liście 
znanego z tej listy – tygodnika. 
 

Gdy wśród krezusów stu 

znalazłem się i ja 
wsadzili mnie do aresztu, 
może to była wola Twa? 
 

Krótką chwilę uniesienia 
przerwał upadek z piedestału, 
co nie było do zniesienia, 
nie uciekłem więc od zawału. 
 

Na to Bóg rzecze: jam  
  od strategii, 
w szczegóły ludzkie  
   nie ingeruję. 
Nie jestem winien  
  twojej tragedii 
i jako biznesmenowi  
  ci współczuję. 
 

Ja też dla was listę prowadzę, 
która jest otwartą i chyba  

  będzie długą, 
bo z polskim kapitalizmem  
  sobie nie radzę 
Nie jest on moją zasługą. 
 

Nie każdego z mej listy  
   przypadek 
czeka taki, jaki ze mną tobie  
   się zdarzył. 
Niejeden z nich pozostawi  
  duży spadek, 
ale w piekle będzie się smażył. 
 

Tych, co bez opamiętania 
po wielką mamonę sięgają 
do refleksji niech skłania 
pytanie: czy właściwą drogą 
zmierzają. 
 

Boże bacz na Swych  
  urzędników 

Nie Twoja to Boże wina, 
że nie masz najlepszych  
   wyników. 
Gdzie indziej tkwi tego  

   przyczyna. 
To wina Twoich urzędników. 
 

Choć pozostają w Twoim cieniu, 
to wciąż na Ciebie się powołują. 
I czyniąc zło w Twoim imieniu 
u wiernych opinię Ci psują. 
 

Dlatego prośba do Ciebie Boże 
Weź w karby swych  
   urzędników. 
Wtedy lud wierny Ci dopomoże 
W osiąganiu lepszych wyników 
 

Dworskie obyczaje 

Dygnitarze lubią dworskie  
   otoczenie, 
bo im splendoru to dodaje. 
Muszą na swój dwór mieć  
   baczenie 

i znać jego obyczaje. 
 

Prawda tu wyłania się taka, 
trzeba baczyć kogo się  
 wybiera na dworaka, 
bo gdy taki przestaje  
  być dworakiem 
o panie dworu mówi  
  z niesmakiem 
 

A gdy dwór, co pana otacza 
Zbytnio mu kadzi 
To niechybna oznaka, 
Że rychło z siodła go wysadzi 
 

Aby uniknąć takiej przykrości  
Pan wiedzieć musi co piszczy  
   w dworze, 
I nie powodować wśród  

  dworaków złości 
Wtedy dygnitarstwo  
  uchronić może. 
 

Drażliwe dla myśliwych  
   pytania 

Gdyby zwierzęta łowne 
mówić umiały,  
to co o myśliwych  
by powiedziały? 
 

Dlaczego nie dręczy myśliwych 
to pytanie? 
I nie mają moralnego kaca? 
Dla niektórych to drażliwe  
   wyznanie, 

a wielu to w żart obraca. 
 

Gdyby mówiły łowne zwierzęta, 
odpowiedź ich by  
  nie zaskoczyła, 
bo każdy myśliwy pamięta 
oczy sarny, którą jego kula  
   trafiła. 
 

Odpowiedź jasna  
  dla wrażliwych. 
Gdyby zwierzęta łowne mówiły, 
to by na myśliwych 
suchej nitki nie zostawiły. 
 

W Polsce przed i po wyborach 

Polityków po tym można  
   poznać, 
Że przed wyborami ich  
  na wiele stać. 
Przyszłość malują w różowych 
   kolorach 
Inaczej zaś widzą wszystko  
  po wyborach. 
 

Gdy są głosy policzone 
I mandaty rozdzielone 
- jak elektorat zauważa - 
Polityków jakoś niemoc poraża. 
 

Aktywni w wyborczych sporach 
Jakoś wnet po wyborach 
Politycy wszelkiej maści 
Dostają dziwnej zapaści. 
 

Zapaść owa się nie przejawia, 
Gdy o stołkach się rozprawia. 
Wtedy politycy tryskają wigo-
rem 
I o synekury walczą z uporem. 
 

Wznoszą wtenczas różne  
   sztandary, 
Jedni racji stanu, drudzy  
   zasad wiary, 
Inni rzekomo nad wszystko 
W interesie ludzi walczą  
  o stanowisko. 
 

Niektórym są potrzebne  
  publiczne porady, 
By ojczyznę ratować od zagłady, 
Zachowują się iście  
  po apostolsku, 
Bo uważają, że to po polsku. 
 

Co na to przeciętni obywatele? 
Do powiedzenia mają niewiele. 
Mogą jedynie uwagę na tym 
   skupić, 
By się nie dać całkiem ogłupić. 
 

O wysoka pusta izbo! 

Wysoka Izbo! Z mównicy  
  poseł woła,  
a tymczasem jest prawie pusta, 
co na ironię zakrawa to zgoła  
i uśmiech szyderczy ciśnie się 
   na usta 
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Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 
i polityków” 



 

 

Szanowni Państwo! 

Z powodu oszczędności Redakcja nie zdecydowała się na dołączenie do artykułu 

kol. Makowskiego o Waldku Z. wycinków kolejnych wyroków sądowych, poprzesta-
jąc na nagłówku jednego z nich. Próba ich publikacji wykazała, że „przybyło by” 

OBI kolejne trzy strony. Sentencje wyroków wzmagają specyficzną wymowę tekstu 

i jej puentę. Zainteresowani mogą wspomniane wycinki otrzymać oddzielną pocztą, 

wystarczy e-mail w tej sprawie do Redakcji OBI. 
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Okładka pierwsza: Jubileusz XXV Lat w Gdańsku 
Okładka tylna: Pałac w Rodelach 

(do tekstu „Pałace i dwory Warmii i Mazur” 

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 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Adres do korespondencji: 

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 
ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

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 

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 Olsz-

tynie. (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 odpowied-

nie uprawnienia do 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 czyn-

nych policjantów. 
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