MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Mielczarek
- o OPS

Bartula
- o posiedzeniu ZG w
Legionowie
- o posiedzeniu ZW w
Olsztynie

Czarnecki

- o zmianach w ubezpieczeniu

Orkisz

- pyta Prezesa ZG

Makowski

- o Jubileuszu Patery
- o sprawiedliwości
- o odgrywce za „potop”

Kowalewicz

- o „Iskierce Nadziei”

Żach, Kaczyński,
Paga, Wnukowicz,
Der, Wojciechowski, Kaźmierski,
Landowski, Głowacki, Karda,
- o imprezach i z okazji
XXV Lecia SEiRP

Skowronowie

- o „Srebrnej Rocznicy”
- o „Długowiecznych”
Jesień zmiany z sobą niesie dla wszelkiej żywiny
Nawet kiedy zmian się nie chce - gdyż to złe nowiny
Zmiana czasu, zmiana rządów, świata kolorytu
W pewnym wieku nie przysparza radości, zachwytu...
Raczej czeka się na spokój, na słoneczną kąpiel
Może teraz już ostatnią - jak się w wszystko zwątpi.

JKK

Otłowski

- o polityce wierszem

Od Redakcji

T

ym razem OBI nieco spóźnione, chociaż „nie przybrało na wadze”, wypada więc
się z tego wytłumaczyć - chociaż każde takie tłumaczenie
nie zawsze jest racjonalnie i ze
zrozumieniem przyjęte. A więc
opóźnienia powodów było niewiele: do ostatniego niemal
dnia spływały materiały godne
opublikowania, a więc potrzebny był dodatkowy czas na
edycję, „łamanie” tekstu.
Niedotrzymanie terminu publikacji zostało spowodowane też
koniecznością wyjazdu na groby bliskich i znajomych. Ale
dość tych umizgów i zapraszam do „wnętrza”.
porą część OBI zajmują
podsumowania i informacje
z obchodów 25. rocznicy powstania SEiRP. Część tekstów
„nie zmieściła się” w poprzednim OBI i są teraz dostępne
dla Wszystkich Państwa. Z
całą pewnością skromne możliwości OBI dosyć wycinkowe,
przypadkowe, zależne wyłącznie od nadsyłanych materiałów, uzupełni spodziewane
wydanie Biuletynu Specjalnego ZG SEiRP, w którym w sposób profesjonalny, na papierze, będzie za jednym zamachem, pokazana „całość” uroczystości obchodowych na terenie całego kraju.
ażnym
dla
każdego
członka Stowarzyszenia,
dla OBI oczywiście też, jest
posiedzenie Zarządu Głównego. Dwudniowe obrady tego
gremium (12 - 13.10.2015r.) w
Legionowie potwierdziły tę tezę. Dały też przekonanie, że
były (te obrady) znacznie lepiej
przygotowane niż poprzednie.
Kilka ważnych decyzji, które
podjęto w głosowaniach i propozycje niektórych rozwiązań opisane w relacji kol. Zdzisława Bartuli - skarbnika i rzecznika prasowego ZG, wywołały
dosyć zdecydowaną reakcję
kol.
Leszka
Orkisza
w
„Pytaniach do Prezesa”. W
„Pytaniach”, które jak Państwo
mogą sami stwierdzić, dotyczą
głównie zmian w ubezpieczeniach, jakie prezes Czarnecki
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przedstawia w „Informacji” na
stronie 7.
Czy wspomniana informacja
daje odpowiedzi na pytaniaLeszka Orkisza? Czy może konieczne są dodatkowe wyjaśnienia? - zapraszam do dyskusji na ten temat.
rudno jest obejść bokiem i
nie napisać chociaż kilku
słów o dosyć znamiennym
okresie w jakim się znajdujemy. Z jednej strony to refleksja
nad przemijaniem związana z
dorocznymi religijnymi i świeckimi świętami Wszystkich
Świętych i Zaduszek, a z drugiej przemijanie, schodzenie ze
sceny, jednej grupy politycznej
i nadciąganie nowej siły. Siły,
która tak jak odchodząca,
okres między II a III RP uważa
za nie były, a ludzi (prócz siebie samych) za pełnowartościowych Polaków nie bierze.
Nie mnie prorokować: Jak będzie? Jakich doznamy przykrości, czy nawet krzywd nowych? Prognoz i lepszych widoków na przyszłość nie widać
Biorąc chociażby pod uwagę
kary jakich już doznaliśmy
tylko z tego powodu, że żyliśmy w nieodpowiednim czasie,
że służyliśmy z całym oddaniem Państwu, które okazało
się być „niesłusznym ustrojem” skażone, nie oczekujmy
niczego dobrego.
O przemijaniu pamiętajmy
jednak. Dotyka ono każdego
człowieka, tak prawego jak i
drania. Przemijają też idee i
oceny okazują się być często
niesłusznymi i krzywdzącymi.
Jerzy K. Kowalewicz

T

Dzień Zmarłych
Topi się skwiercząc wosk w
płonących zniczach.
Nikły blask ognia pląsa po
obliczach.
Modlitwa wsiąka w tę
cmentarną ciszę
i tylko w duchu swych
umarłych słyszę.
Tęsknię za ich życiem, co
znikło z tej ziemi,
a myśl mknie w zaświaty,
gdzie się też znajdziemy.
We mgle
We mgle majaczą dawni
przyjaciele.
Nie jeden teraz, gdzieś krąży
w niebiosach.
Na postać swoją spoglądam
z ukosa,
Gdy młyn pamięci stare
wątki miele.
Bywałem w tyle i byłem
na czele.
Dla wspólnych uciech nie
szczędziłem trzosa.
Dusza w ostrogach, choć i
przecież bosa,
Miała dla bliskich serca aż
za wiele.
Dzisiaj mgła wszystko
osnuwa woalem.
Wiem, że część siebie i w
Was zostawiłem.
Niewdzięczność, którą
przyjmowałem z żalem,
Teraz, jak w opar, w sonet
zatopiłem.
Niech myśl natrętna
nie powraca stale,
Bo nie żałuję, że zbyt
szczodry byłem.
Ze strony: poetika.pl
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Inauguracja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
w Polsce

D

zień 1 października 2015 roku miał charakter szczególny, z uwagi na fakt, że został
ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Międzynarodowym Dniem Osób Starszych, i
właśnie dlatego w Sali Posiedzeń Sejmu RP o
godzinie 11.00 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
(OPS).
rzedsięwzięciu temu honorowo patronowała
Marszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Kidawa- Błońska, natomiast merytorycznego wsparcia udzieliła Komisja Sejmowa Polityki Senioralnej, której przewodniczy Pan poseł Michał
Szczerba (PO). W trakcie inauguracji OPS głos
zabrała Pani premier Ewa Kopacz, a w ławach
prezydium Sejmu RP zajęli miejsca m.in.: Marszałek Senatu RP Bohdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu RP Wanda Nowicka, wicepremier - Janusz
Piechociński, - minister pracy i polityki
społecznej - Władysław Kosiniak- Kamysz, Marian Zembala - minister zdrowia.
Stare porzekadło mówi: „Poznać pioniera
po strzałach w plecach jego!”. Do takich
pionierów bez wątpienia zaliczyć należy
wszystkich delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Wywodzą się oni w zasadzie z
trzech środowisk: Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, Uniwersytetów Trzeciego
Wieku oraz Gminnych Rad Seniorów. W tym
składzie OPS będzie działał przez najbliższy rok,
a później wybór delegatów będzie musiał zostać
zweryfikowany w ramach demokratycznej procedury wyborczej i uzupełniony o przedstawicieli wywodzących się z zainteresowanych organizacji seniorskich. Inauguracja tego pierwszego w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów mogła się odbyć przede wszystkim dzięki
wymienionym powyżej środowiskom, a w szczególności dzięki Pani prezes Krystynie Lewkowicz
i panu prof. Januszowi Szymborskiemu z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, pani dr Elżbiecie Ostrowskiej – przewodniczącej Zarządu
Głównego PZERiI, pani Wiesławie Borczyk –
prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW oraz pani prof. Ewie Kozdroń z Warszawskiej Rady Seniorów, którzy przygotowali wraz
ze wspierającymi ich osobami: program, regulamin OPS, zgłoszenie do komisji OPS ,a także
projekt deklaracji końcowej.
Warto wiedzieć, że delegaci Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych: Zdzisław
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Pietryka – I wiceprezes ZG, Marian Stankiewicz
– wiceprezes ZW w Warszawie oraz Waldemar
Mielczarek – prezes ZO w Pile - „rzutem na taśmę” – znaleźli się w składzie OPS. Nasi przedstawiciele znaleźli się w następujących komisjach OPS: Zdzisław Pietryka – Kmisja ds. Informacji, Promocji i Kontaktów z Otoczeniem,
Marian Stankiewicz – Komisja ds. Strategii,
Budżetu i Finansów, Waldemar Mielczarek –
Komisja ds. Organizacyjno –Prawnych.
a uwagę zasługuje fakt, że delegatami w
Obywatelskim Parlamencie Seniorów zostali
także żołnierze Wojska Polskiego: płk w st.
spocz. Jan Kasprzak –sekretarz generalny
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, płk w st.
spocz. Kazimierz Kolasa – wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
płk w st. spocz. Miłosz
Biały – rzecznik prasowy Zarządu Głównego
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a zarazem rzecznik prasowy
Federacji Stowarzyszeń
Służb
Mundurowych
RP, który został wybrany
Przewodniczącym
jednej z komisji OPS, a
mianowicie Komisji ds.
Informacji, Promocji i
Kontaktów z Otoczeniem (prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach będących
przedmiotem działań OPS, współpraca z mediami, działalność informacyjna i wydawnicza,
udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach senioralnych i innych imprezach naukowych, integracyjnych oraz służących wymianie doświadczeń w środowisku seniorów).
ierzymy, że Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) jest inicjatywą reprezentatywnych środowisk polskich seniorów i z tych powodów Zarząd Główny SEiRP podjął w trybie
nadzwyczajnym i pilnym decyzję o wydelegowaniu przedstawicieli SEiRP do OPS, gdzie tworzona jest instytucja o charakterze ogólnopolskim,
apolitycznym, neutralnym światopoglądowo,
religijnie, jako przedstawicielstwo osób starszych, doświadczonych życiowo, gotowych
pryncypialnie wyrażać opinie, oceny, poglądy i
monitorować wszelkie sprawy i problemy środowiska polskich seniorów. Inicjatywy te wychodzą naprzeciw priorytetowemu (ponoć) programowi rządowemu pt.: „Rozwój aktywności obywatelskiej osób starszych” – zgodnego z
„Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej
rządu na lata 2014 – 2020”.
Na foto autor tekstu: Waldemar Mielczarek podczas obrad.
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Zarząd Główny SEiRP obradował w Legionowie

W

dniach 12 – 13 października 2015 nu jubileuszowego, jaki zostanie wydany
roku w CSP w Legionowie obradował z tej okazji. Z uwagi na brak projektu PreZarząd Główny Stowarzyszenia. Obszerny zydium, nie podjęto tematu harmonograporządek spowodował, że już w dniu mu pracy ZG na 2016 r.
11.10. 2015 r. większość uczestników Przewodniczący komisji problemowych
dotarła do Międzynarodowego Centrum dokonali podsumowania ich działalności
Szkoleń Specjalistycznych Policji gdzie po od czasu powołania na VII KZD. Uchwalozakwaterowaniu i kolacji przystąpiła do no regulamin Komisji Prawno-Statutowej.
jego realizacji. Korzystając z wyjątkowo Przedstawiono tez informację o rozpoczędobrych warunków lokalowych od razu ciu działalności Obywatelskiego Parlado działania przystąpiło biuro wyposażo- mentu Senioralnego.
ne w niezbędne zaplecze sprzętowe.
rugi dzień obrad - sesja III, rozpoczęimo wcześniejszych ustaleń dotycząto od omówienia kierunków zmian w
cych porządku obrad, już w pierw- statucie. Ten kontrowersyjny i wzbudzaszym dniu nie obyło się
jący spore zainteresood
„przepychanek”.
wanie
niektórych
Ostatecznie osiągnięto
członków Zarządu teconsensus w tym zamat,
omawiano
w
kresie. Obradom przeobecności
nadinsp.
wodniczył Prezes ZG,
Władysława Padło, PełZdzisław
Czarnecki.
nomocnika KomendanMinutą ciszy uczczono
ta Głównego Policji,
pamięć zmarłych dziaktóry zaszczycił swoją
łaczy w osobach Zdziobecnością nasze obrasława Jaworskiego i
dy.
Zapewne
nie
Tadeusza Janczewskiewszystkie wystąpienia
go. Przyjęto też do grozostały przez Pana Gena Zarządu Głównego
nerała ocenione pozyRyszarda Struglińskietywnie, ale tematyka
go, Prezesa Zarządu
była ciężkiego kalibru
Wojewódzkiego SE i RP
a poza tym chodziło o
w Poznaniu/po rezydyskusję autentyczną
gnacji Stanisława Prua nie pozorowaną.
szyńskiego/ oraz Henniej, ale tylko nieryka Bilskiego, Prezesa
znacznie, burzliMazowieckiego Zarząwa była dyskusja przy
du Wojewódzkiego zs.
prezentacji propozycji
Gość obrad nadinsp. Władysław Padło.
w Ostrołęce/po śmierci
nowego
programu
Tadeusza Janczewskieubezpieczenia na życie
go/. Najważniejszym punktem sesji I było przedstawiona przez brokerów zaproszoprzyjęcie planu budżetu na 2016 rok po- nych w tym celu.
przedzone prezentacją przewidywanych
astroje przed obiadem poprawiła kowyników za rok bieżący.
lejna prezentacja dokonana przez dyrzyjęto też uchwały: o podjęciu przez rektora Wojskowego Przedsiębiorstwa
Stowarzyszenie działalności gospodar- Handlowego w Warszawie.
czej, umorzeniu zobowiązania Zenona Pastatnia sesja IV to podjęcie uchwał o
terczyka i akceptacji decyzji Prezydium
likwidacji Policyjnego Domu Seniora a
ZG podjętych od poprzedniego posiedze- dokładnie Fundacji działającej w tym tenia ZG. Sesję zakończyła prezentacja macie oraz o wyróżnieniach a także podBanku BGŻ BNP Paribas dokonana przez sumowanie obrad. Teraz czas na realizajego przedstawicieli.
cję omówionych kwestii i podjętych
sesji II dokonano oceny obchodów uchwał.
XXV lecia działalności StowarzyszeZdzisław Bartula
nia oraz zaprezentowano projekt biulety- skarbnik i rzecznik prasowy ZG
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Zmiany w grupowym ubezpieczeniu na życie. - Informacja

D

ziałalność Naszego Stowarzyszenia opiera
się na zasadzie dobrowolności, w pełni demokratycznych zasad równości praw i obowiązków wszystkich członków. Dla osiągnięcia
swoich celów niezbędne są środki finansowe,
których podstawą są składki członkowskie.
Środki te jednak nie zapewniają komfortu pełnej aktywności satysfakcjonującej wszystkich
członków Stowarzyszenia.
Nowoczesny rynek finansowy wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom i pozwala na pozyskiwanie środków np. z prowizji ubezpieczenia
na życie.
Wybór podmiotu ubezpieczającego jest trudnym
zadaniem dla Prezydium i Zarządu Głównego
Stowarzyszenia, ponieważ musi łączyć się z wynegocjowaniem z podmiotem ubezpieczającym
jak najlepszych warunków pozwalających na
uzyskanie korzystnego świadczenia dla osób
indywidualnych – naszych członków oraz prowizji dla Stowarzyszenia.
ziałania prowadzone w tym kierunku niewątpliwie generują pytania u części naszych członków a przede wszystkim rodzą chęć
poznania procedury dojścia do warunków finalnej umowy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom poniżej informuję Koleżanki i Kolegów
co do meritum sprawy.
miana zasad uzyskiwania przez Stowarzyszenie prowizji ze składek ubezpieczenia na
życie wynikła z przepisów Komisji Nadzoru Finansowego uniemożliwiającej naszemu Stowarzyszeniu (oraz innym tego typu organizacjom
pozarządowym), od kwietnia br., bycia podmiotem umowy zlecenia dla firm ubezpieczeniowych. Regulowanie spraw związanych z ubezpieczeniem musiał przejąć bezpośrednio broker
lub uprawniona firma zatrudniająca brokera. W
obecnej sytuacji broker może przekazywać nam
prowizje w formie darowizny potrącając podatek
od darowizn. Celem uniknięcia uzyskiwania
mniejszych prowizji wynikających z konieczności opłacania podatku nasze Stowarzyszenie na
posiedzeniu Zarządu Głównego w Legionowie
podjęło uchwałę o podjęciu działalności gospodarczej i na jej podstawie będzie świadczyć na
rzecz brokera pewne usługi.
Mając na względzie wagę decyzji związanych z
zawarciem nowej umowy ubezpieczenia ZG na
posiedzeniu w Legionowie podjął uchwałę upoważniającą Prezesa ZG do podpisania umowy
przy kontrasygnacie Skarbnika ZG. Oczywiście
z całością procedury dochodzenia do umowy
finalnej na bieżąco zapoznawani są członkowie
Prez. ZG i z nimi Prezes ZG się konsultuje.
Na dzień dzisiejszy nadal obowiązuje ubezpieczenie PROGRAM „SEiRP 2009”. Środki z tego
programu w postaci prowizji wpływają na konto
ZG gdzie są księgowane i rozdzielane na rachunki Zarządów Wojewódzkich/Okręgowych.
Tylko te struktury otrzymują prowizję i nie do-
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tyczy to członków Stowarzyszenia jako osób
fizycznych. Wysokość prowizji uzyskiwanej
przez Stowarzyszenie wynosi 8 procent. Całość
problematyki finansowej corocznie kontrolowana jest przez Główną Komisję Rewizyjną,
która nigdy nie miała uwag co do stosowanych
regulacji w tym zakresie.
Bezpośrednią obsługą ubezpieczenia zajmuje
się pani Barbara Lachowicz, z którą warunki
umowy zostały wynegocjowane na spotkaniu w
Krakowie z udziałem członków Prezydium ZG
poprzedniej kadencji. Gremium to podjęło zobowiązanie o zakupie dla pani Lachowicz laptopa
a ponadto Stowarzyszenie wyposażyło ją w telefon służbowy do kontaktów z uczestnikami programu. Stowarzyszenie nie jest spółką nastawioną na zysk, aby tego typu sprawy jak fizyczna obsługa programu ubezpieczenia i zatrudnienie pracownika wymagały akceptacji Krajowego Zjazdu Delegatów.
związku z koniecznością korzystania z
usług brokera Stowarzyszenie dokonało
rozeznania na rynku ubezpieczeń, przekazano
stosowne informacje oczekując na oferty. Do
obsługi Stowarzyszenia w zakresie grupowego
ubezpieczenia na życie zgłosiły się dwie firmy
KDB z Krakowa oraz Mentor z Torunia. Prezydium ZG zarekomendowało firmę KDB, który
najkorzystniejsze i jedyne warunki ubezpieczenia uzyskał z Warty. Warunki te są korzystniejsze niż dotychczasowe warunku PZU, a ten do
dnia dzisiejszego nie przedstawił swojej oferty.
Pytanie - dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie
konkurują o takiego klienta jak emeryci policyjni?. Odpowiedź jest taka, że w tej grupie istnieje
tak
zwane
duże
ryzyko
szkodowości
(podniesiony wiek, częstsza zachorowalność i
zgony), które to generują duże środki na odszkodowania. Pytanie drugie, to dlaczego Warta? – czytaj broker chcą być filantropami. Odpowiedź – broker z Krakowa ma program, w
którym warunkiem opłacalności grupowego
ubezpieczenia jest pozyskanie znacznej ilości
„młodych” funkcjonariuszy odchodzących na
emerytury. Spełnienie tego warunku pozwoli na
rentowność ubezpieczenia.
Informacja bardziej techniczna, która być może
zaciekawi naszych członków, to baza ubezpieczonych. Ta baza należy do Stowarzyszenia i my
nią dysponujemy na takich samych warunkach
jak firma ubezpieczeniowa. Baza jest własnością Stowarzyszenia. Informacja ta wiąże się
być może z decyzjami niektórych naszych członków, którzy na gorszych warunkach będą
chcieli pozostać w PZU. W przypadku nie przystąpienia przez dotychczas ubezpieczonych do
nowego ubezpieczenia, osoby te będą w PZU na
swój wniosek ubezpieczeni w systemie indywidualnym.
Zdzisław Czarnecki
Prezes ZG SEiRP

W
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Pytania do Prezesa...
PREZES ZARZADU GŁÓWNEGO,
PREZYDIUM ZG SEiRP w Warszawie.
Z uwagi na niezrozumiałe zastrzeżenia dotyczące obowiązku podpisywania umów - które
zawierane są przez Zarząd Główny - równocześnie przez skarbnika i prezesa ZG, które
to podnosił Prezes ZG kol. Czarnecki na posiedzeniu ZG w Legionowie, pozwalam sobie
zadać następujące pytania:
a/ - z czego wynikają wątpliwości kiedy § 58
Statutu Stowarzyszenia oraz uchwalone przez
ZG Zasady gospodarki finansowej, literalnie i
wyraźnie określają osoby upoważnione do podpisywania dokumentów tworzonych na wszystkich szczeblach organizacyjnych Stowarzyszenia?
b/- dlaczego w przypadku podpisywania umowy z brokerem ubezpieczeniowym, bardzo ważnej nie tylko dla ubezpieczonych członków Stowarzyszenia, ale i wywołującą pozytywne skutki finansowe dla wszystkich zrzeszonych w
SEiRP konieczna była dodatkowa uchwała
ZG aby tę umowę – zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami - podpisał Prezes ZG
przy kontrasygnacie Skarbnika, który jest odpowiedzialny przecież za całokształt gospodarki
finansowej SEiRP?
c/- Czy taka praktyka stanie się codziennością i potrzebna będzie dla każdej umowy taka
dodatkowa „Uchwała Zobowiązująca”? Czy też
w sposób naturalny będą stosowane przepisy
już obowiązujące i wystarczające?
d/- dlaczego mimo zapowiedzi Prezesa ZG na
VII KZD, o transparentności działań Prezydium
ZG i ZG członkowie tych gremiów nadal nie
są w odpowiednim czasie i w całym zakresie
informowani o podejmowanych przez niego
działaniach? Zwłaszcza chodzi o uzgadnianie
wszelkiego typu działań niosących za sobą
skutki finansowe już na etapie programowania
a nie wtedy, gdy już „mleko wylane” (ale nie
tylko!)
e/ - dlaczego ZG nie został szczegółowo zapoznany z dotychczasową umową z PZU Życie i jej
realizacją na przestrzeni lat 2013 – 2015?
Jaka była prowizja dla Stowarzyszenia? Jakie
koszty niósł za sobą system? CHODZI O BARDZO DUŻE PIENIĄDZE wielokrotnie przekraczające wpływy ze składek członkowskich.
f/ - dlaczego ZG nie został zapoznany z umową
o obsłudze programu SEiRP 2009 przez B. L. i
wielkości prowizji przez nią otrzymywanych?
Informacje w tym zakresie były bardzo ogólnikowe.
g/ - czy ktoś jeszcze otrzymywał lub otrzymuje
prowizje? I czy wśród nich są lub były osoby z
Kierownictwa ZG, ZW. ZO.
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h/ - Po powrocie z Legionowa, kiedy relacjonowałem Prezydium ZO w Słupsku o spodziewanej zmianie ubezpieczyciela w żaden sposób
nie mogłem wiarygodnie udzielić odpowiedzi
na kilka pytań:

- dlaczego, mimo wysokiej ponoć szkodliwości „Warta” chce ubezpieczać członków naszego Stowarzyszenia a PZU nie?
Jacyś filantropi?

- kto będzie prowadził ubezpieczenie dla
członków, którzy nie wyrażą zgody na
przejście do „Warty” i na jakich zasadach?
i/ - jakie skutki przewiduje Prezydium ZG i
Prezes ZG w przypadku nie sfinalizowania
umowy z „Wartą”? Kilka razy apelowałem o
kapitalizowanie na gorszą przyszłość środków
finansowych a nie ich wydawanie choćby na
wielokrotne i niewiele wnoszące Prezydia. Czy
nagły brak tych środków lub ich poważne
ograniczenie nie zagrozi bytowi Stowarzyszenia?
j/ - Pytanie wręcz natury kryminalnej: W
jaki sposób brokerzy przejęli z PZU naszą
bazę (osób) - przyp. JKK - ubezpieczonych?
Czy umowa zawarta miedzy SEiRP a PZU przewiduje działania w tym zakresie?
k/ - czy Pani B.L. zwróciła SEiRP jakieś zakupione dla niej sprzęty? - wiem o zakupie laptopa. Nie wiem czy były inne zakupy.
To by były podstawowe moje wątpliwości i
liczę (choć nie mam zbytnich złudzeń, czy pilnie i czy na pewno) na zajęcie się tą sprawą
przez Prezydium i kol. Prezesa ZG
Podkreślam WATPLIWOŚCI, ale wynikają
one z tego co zawsze: braku dostępu do rzetelnej i pełnej informacji. Dlatego PYTAM.

I jeszcze jedno.
Nowa sytuacja polityczna po wyborach 2015
nakazuje szczególna ostrożność i skupienie się
przez Stowarzyszenie na sprawach wyłącznie
ważnych, łącznie z potrzeba gromadzenia środków. Sprawy biurokratyczno – organizacyjne
nie mogą zdominować naszej działalności. Już
w środkach przekazu masowego odzywają się
głosy ze strony części „zwycięzców” o powrocie
do idei powtórnej dezubekizacji. O tych sprawach postaram się przekazać wkrótce swoje
przemyślenia - w odpowiednim miejscu i czasie
- łącznie
z pokazaniem po raz kolejny
„pomysłów” z przebieraniem nóżkami włącznie
(aby było szybciej).
Leszek Orkisz
Prezes ZO SEiRP
W Słupsku
Tytuł główny artykułu pochodzi od Redakcji, jak i
„wytłuszczenia” literowych oznaczeń kolejnych „pytań”.
Podtytuł i inne wyróżnienia w tekście są oryginalne
chociaż manierą OBI „pokolorowane na niebiesko.
Jerzy K. Kowalewicz
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Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie
W dniu 23 października 2015 roku Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia zebrał
się na kolejnym w tej kadencji plenarnym posiedzeniu. W związku z remontem budynku Komendy obrady miały
miejsce w sali karczmy „Krys-Stan”.
bradom przewodniczył Jerzy Kowalewicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Stowarzyszenia /akurat w
dniu posiedzenia, na Powązkach Wojskowych odbywał się pogrzeb Bogusława Kowalskiego, członka organizacji warszawskiej/.
obradach udział wzięli: Komendant
Wojewódzki Policji w Olsztynie, insp.
Marek Walczak/przybył z niewielkim opóźnieniem/, mł. insp. Tomasz Stawarski, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP, podinsp. Grzegorz Królik, Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP
oraz kom. Sławomir Koniuszy, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie.
Zarząd Główny Stowarzyszenia reprezentował Zdzisław Bartula, Skarbnik ZG i zarazem rzecznik prasowy ZG.
ealizując przyjęty porządek obrad, Jerzy Kowalewicz wręczył prezesom kół
oraz zaproszonym gościom w tym Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej
oraz Przewodniczącemu NSZZ Policjantów,
pamiątkowe medale XXV lecia SEiRP i poinformował o obchodach srebrnego jubileuszu na Warmii i Mazurach. Omówił też
działania zarówno Zarządu Wojewódzkiego
i Prezydium ZW za okres od poprzedniego
posiedzenia oraz planowane działania. Kol.
Ewa Napora zapoznała z treścią uchwał
podjętych miedzy posiedzeniami. Lucjan
Fiedorowicz, Przewodniczący Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej, przedstawił obszerną
informację z działalności Komisji. Duże
zainteresowanie wzbudziło wystąpienie
Wojciecha Kozłowskiego, Przewodniczącego
Komisji Socjalnej w obecności Joanny Leżanko, Kierownika Sekcji Socjalnej KWP w
Olsztynie.
nsp. Marek Walczak w swoim wystąpieniu podkreślił rolę jaką odgrywa Stowarzyszenie dla emerytów i rencistów policyjnych oraz zapewnił o dalszej pomocy dla
całej organizacji na Warmii i Mazurach.
aria Kowalewicz przedstawiła stan
finansów Zarządu Wojewódzkiego za
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trzy kwartały 2015 roku w porównaniu do
założeń planowych a także o zmianie banku.
anusz Borowiński zabrał głos w sprawie
wydania biuletynu jubileuszowego przedstawiając jego koncepcję, treść oraz przybliżoną cenę jednostkową.
dzisław Bartula poinformował o tematyce posiedzenia Zarządu Głównego w
Legionowie w dniach 12-13.10.2015 roku
oraz o bieżących działaniach i problemach /Obywatelski Parlament Senioralny,
budżet ZG na 2016 rok, zmiana banku,
biuletyn, strona internetowa, spotkanie z
Dyrektorem ZER MSW, odznaki organizacyjne/.
W toku dyskusji poruszone zostały nurtujące członków problemy a wyjaśnień udzielali Jerzy Kowalewicz i Zdzisław Bartula.
Obrady podsumował Prezes Zarządu Wojewódzkiego, Jerzy Kowalewicz podejmując
po tym zebranych obiadem.
Zdzisław Bartula
Skarbnik i Rzecznik Prasowy ZG SEiRP

J

Z

Glossa
W kuluarowych dyskusjach, jak i na posiedzeniu olsztyńskiego ZW SEiRP, podkreślano merytoryczność i rzeczowość wystąpienia kol. Bartuli Zdzisława, a także celność odpowiedzi i udzielania wyjaśnień na
pytania, jakie padały w dyskusji.
Tą drogą, za pośrednictwem OBI, ZW
SEiRP dziękuje kol. Bartuli za udział w
posiedzeniu co znakomicie podniosło rangę
i znaczenie obrad.
Dziękujemy Ci Zdzisławie!
Za Zarząd
Jerzy K. Kowalewicz - prezes.
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Uczestnicy posiedzenia Ząrządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie w dn.23 listopada 2015
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Przepiękny jubileusz

W dniu 17 X 2015 w restauracji Złota Rybka w
Giżycku odbyła się fantastyczna impreza. Nasz
Honorowy Prezes Koła SEiRP w Giżycku Stanisław Patera obchodził swoje 90-te urodziny
wraz z jego Rodziną, która, jak policzyłem osobiście liczy obecnie 53 osoby. Jak się później
dowiedziałem, że jest nawet odrobinę większa
osobowo i zamieszkuje teren północno –
wschodni Polski od Suwałk po Olsztyn. Miałem
tą wielka przyjemność uczestniczenia na uroczystości wraz z naszym Skarbnikiem i oczywiście z naszymi żonami. Osobiście, dla mnie była
ta uroczystość o tyle sympatyczna, gdyż Stanisław Patera był moim wprowadzającym w arkan
pracy milicyjnej. (starsi wiekiem Koledzy pamiętają z pewnością taki system opieki na młodymi
milicjantami?) To przy nim stawiałem pierwsze
kroki swojej służby. A postać ta jest o tyle znamienita, że jest on jednym z pierwszym funkcjonariuszy MO, który w czerwcu 1945 roku tworzył struktury milicyjne w naszym mieście i
współtworzył administrację publiczną w nowo
odbudowywanym po zniszczeniach wojennych
mieście. Dziś jego przeżycia, jego historia dla
młodego pokolenia, nawet dla jego bliskich, są
niekiedy nawet niewyobrażalne. A nawet nie
tylko dla młodych ludzi, nawet w naszym gronie
nierzadko budzi one zdziwienie. Przykładowo
jego służba w Komendzie Powiatowej MO w Węgorzewie miała charakter na wskroś wojenny,
ale najbardziej wzbudzał zaskoczenie fakt dojeżdżania do pracy ze wsi Budry do Węgorzewa,
13 km w jedną stronę… rowerem, nie zależnie
od pory roku i dnia o pogodzie nie wspominając. Dodać należy, że sytuacja ta była o tyle
niebezpieczna, gdyż ówczesnych czasach napa-
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dy bandyckie, zbrojnych grup przestępczych
były nagminne. I to dzięki poświeceniu takich
ludzi jak szanowny jubilat ta nasza Polskość, tu
na Mazurach powstawała w szybkim tempie.
Dziś w wyniku historycznych zawirowań, sterowanych przez koniunkturalne potrzeby obecnych polityków nierzadko fakty te są przeistaczane, zmieniane. W tym stanie rzeczy w tych
zawirowaniach faktograficznych odbieram i jak
sądzę tak też odbiera jego rodzina Stanisław
Patera jest autentycznym bardem tamtych lat.
Duma z tego faktu nie napawa tylko jego najbliższych. My zaproszeni goście też mieliśmy z
tego faktu wielkie zadowolenie.
Dla tego też w imieniu nas wszystkich, składaliśmy naszemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia, dużo, dużo zdrowia, i nadal wielkiej pogody ducha, a zwłaszcza radości z życia i jego
przesympatycznej rodziny.
Bohdan Makowski s. Władysława
Prezes Koła SEiRP w Giżycku
P.S.
A tak przy okazji przyznam się, iż zbyt mało
dokumentujemy historię właśnie takich prostych, nie zabiegających o wielki blich i sławę
bohaterów. A jest to o tyle ważne, że właśnie z
ich przeżyć, tych przysłowiowych puzzli tworzymy autentyczną historie naszej Polski. Staje się
ona tym bardziej wiarygodna dowodowo, nie
podważalna nawet przez pseudo historyków z
IPN-u i innych „prostujących” historię, tworząc
w nielicznych przypadkach pseudo bohaterów
nazywanych obecnie żołnierzami wyklętymi.
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Dziadek z wnuczętami.
Najsłodsze życzenia.
Życzenia od kolegów emerytów (od lewej
N. Feifer, S. Patera i B. Makowski.)
Toast z małżonką kapitanem WP w st.
Spoczynku.

Sprawiedliwość społeczna…?!

D

ziś odrobina refleksji na temat sprawiedliwości społecznej. Wydawać by się mogło, że
we współżyciu miedzy ludzkim sprawiedliwość
traktowana jest jako zasada moralna, domagająca się szacunku dla poszanowania praw, tych
ogólnych i praw tych czysto ludzkich zwłaszcza.
Jak wielokrotnie pisałem i mówiłem większość
nas z chwilą złożenia ślubowania, tego przed
1990 rokiem i po nim starła się działać sprawiedliwie, starła się w relacjach pomiędzy nami , w relacjach międzyludzkich, postępować
zawsze zgodnie z zasadami etycznym i sprawiedliwości społecznej. Dotyczy to szczególnie sy-
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tuacji, w których występuje konflikt interesów,
a zwłaszcza występując jako ta przysłowiowa
„władza ludowa” nie kiedy w odczuciu subiektywnym tych osób, tworzyliśmy pokrzywdzonych i poszkodowanych.
Sądziliśmy, ze wtedy w czasie naszej służby , w
naszym Kraju panuje sprawiedliwość, że system prawno-polityczny w równy, uczciwy i
zgodny z wyznawanymi przez Państwo regułami
traktuje równo wszystkich ludzi .
W języku potocznym przez "sprawiedliwość"
rozumie się też czasami cały system prawny i
(Ciąg dalszy na stronie 16)
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(Ciąg dalszy ze strony 15)

wszystkie instytucje państwowe powołane do
jego egzekwowania, w tym służby bezpieczeństwa publicznego. I czy się to komuś podoba,
czy też, nie w każdym systemie polityczno ustrojowym takie służby były i zawsze będą, nie
zależnie od woli grup wpływowo – decydenckich
danego Państwa.
ie wolno zapominać o sprawiedliwości w
sensie religijnym. Kiedy to „sprawiedliwość
jest cnotą moralną, która polega na stałej i
trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego,
co im się należy” (KKK 1807). Innymi słowy
„sprawiedliwość”
wobec
Boga
to
cnota religijności.
a zakończenie tego jak gdyby filozoficznego
wywodu
dodać
należy,
iż
sama
„sprawiedliwość” rodzi się naturalnie w każdym
człowieku. Każdy człowiek, ze swej natury, posiada pewne prawa, a sprawiedliwość polega na
ich poszanowaniu.
Doskonałością było by gdyby „sprawiedliwość
społeczna” oznaczała taką organizację systemu
polityczno - ekonomicznego danego państwa,
gdzie jest zachowany równy dostęp do wszystkich dóbr materialnych dla każdego obywatela,
umożliwiający godne mu życie, co w konsekwencji nie doprowadzało by do takich skrajnych przypadków, jak przykładowo grupy społeczne zepchnięte na margines nędzy, pozbawione realnych szans na poprawę swojej sytuacji. Aby to wszystko jeszcze bardziej urealnić ,
urzeczywistnienie zasady sprawiedliwości społecznej jest jednoznacznie określone w artykule
2 naszej Konstytucji .
Najprościej rzecz ujmując to „sprawiedliwość” ,
głównie ta społeczna polega na:
 każdemu to samo –
wszyscy członkowie społeczności powinni być traktowani jednakowo, bez zbędnych wyjaśnień stwierdzić
można że jest to czysta utopia,
 każdemu według jego zasług – każdy będzie
traktowany według swoich zasług, no tak ale
jak traktować jaką miarka jego zasługi ?!
 każdemu według jego dzieł – efekty działalności jednostki, podstawa przywilejów,
 każdemu według potrzeb – jest to podstawowa zasada solidarności, w której głównym
celem jest zaspokajaniu przynajmniej podstawowych potrzeb jednostki,
 każdemu według pozycji – kryterium które
można nazwać arystokratycznym, np. immunitet dozgonny Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o niższej rangi immunitetach nie ma
co mówić z powodu ich wielkiej ilości.
 każdemu według tego, co przyznaje prawo –
i to jest najbardziej zwiły watek sprawiedliwości społecznej. Ale o tym później.
pewnością, każdy z elementów wyżej przedstawionych można było poddać obróbce myślowej, lecz do takich rozważań teoretyczno –
porównywalno - analitycznych odsyłam cierpliwych czytelników. Natomiast jak pozwolicie
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przeanalizujmy jednie takie tematy:
 - Każdemu według zasług. To nie jest nic
innego jak nasza pragmatyka. Z chwilą nałożenia munduru staliśmy się ludźmi oddającymi i w przenośni i dosłownie swoje życie
dla Kraju i dla Ojczyzny. Być może brzmi to
odrobię pompatycznie, lecz potwierdza to, ta
codzienna rzeczywistość. To nas oddzielano
od rodzin, od bliskich nie tylko służbami
dzień i noc, ale wysyłając na działania w
trakcie których niezliczony raz byliśmy naradzeni na utratę życia i zdrowia. To nas pozbawiano, w tym najsympatyczniejszym
okresie życia, możliwości utrzymywania bieżących kontaktów z naszymi dzieciakami,
ograniczony był kontakt do minimum – powroty ze służby w porze wieczorowo - nocnej , Święta poza domem itd. Itp. Lecz, mieliśmy serdecznych pomocników nasze żony. To
właśnie dzięki naszym współmałżonkom
udało się dla większości z nas wychować
nasze dzieciaki na normalnych obywateli
(dziś pisane są przez naszych oponentów
bajki o przywilejach komunistycznych dzieci?!). W zamian za to otrzymaliśmy emerytury, otrzymywaliśmy pewne, nazwijmy to przywileje: dodatki do emerytur, które w konsekwencji w imieniu tej sprawiedliwości społecznej zostały nam w jakieś tam sposób definitywne zabrane. I w tym momencie najbardziej boli fakt, że nadal nasi przeciwnicy,
oponenci starają się zabrać coś co dla na jest
najważniejsze, naszą godność. To nie chodzi
o te odznaczenia, nadane za czasów PRL-u,
lecz na przykład stawianie za wzór patriotyzmu zdrajcę LWP niegodnego tytułowania go
pułkownikiem (skoro zdradził LWP to po jaką
cholerę tytułuje się go stopniem nadanym
przez to Wojsko?!) Ba! Padają wnioski o przyznanie mu stopnia generała, a czemu nie
Marszalka ??!!. I to wszystko dziej się w imię
niby to sprawiedliwości społecznej. Przy czym
jeden z zastępców Komendanta Głównego
Policji powiada, że: jak on piastuje taką
funkcję to żaden z funkcjonariuszy – emerytów (służących do 1990 roku) nie otrzyma
awansu w stanie spoczynku, ani nie nałoży
munduru, (w którym przesłużył ileś tam lat
do emerytury na uroczystości państwowe , a
kolejarzowi, listonoszowi itp. maści mundurowym wolno). To jest ta właśnie niby ta
sprawiedliwość społeczna.
 - każdemu według jego pozycji. To właśnie
Trybunał Konstytucyjny, najwyższy organ
sprawiedliwości Państwa, naszej Ojczyzny
wydaje kuriozalny werdykt w kwestii ustawy
deubekizacyjnej. Odrobinę honoru mieli tylko
ci którzy mieli odrębne zdanie. Trudno, rewolucja wymaga ofiar, przyszła kolej na nas,
lecz najbardziej kuriozalną jest sytuacja nazwana syndromem „Kalego”, kiedy to : jak
on ukraść to dobrze, jak jemu to źle. Wyda(Ciąg dalszy na stronie 17)
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(Ciąg dalszy ze strony 16)

wane orzeczenia, wyroki przez Sędziów przeciwko opozycji były… nie do końca nawet
„tak” bo nawet obecnie je zmieniono, lecz oni,
Ci Sędziowie są nie winni, a w konsekwencji
nie można im nic zrobić, a zwłaszcza zabrać
emerytury w myśl sprawiedliwości społecznej
bowiem są to prawa nabyte. Dziś Sędziowie ci
jaja prawo kandydowania na Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, i .. prawo nie działa
wstecz. To jak to jest z tą sprawiedliwością
społeczną w gronie prawych wśród najbardziej
parowych.
I aby nie męczyć Szanownych Czytelników kwestiami oczywiście oczywistymi ostatni wątek:
 - każdemu według tego co przyznaje mu prawo. No cóż powiedzieć, przy potraktowaniu
wszystkich funkcjonariuszy bezpieczeństwa
publicznego metodą odpowiedzialności zbiorowej, sadzę ,że tematu tego nawet nie warto
rozwijać. I nie dziwić nawet może, że takie
stanowisko zajął Trybunał w Strasburgu. Oni
stwierdzili, że wyrok jest efektem właśnie
sprawiedliwości społecznej. Dziś przyglądając
się naszym euro posłom w osobach Korwina
M, Ryszarda C. i wielu innym naszym elastycznym politycznie pseudo euro – posłom
wyrok ten nie powinien dziwić. Ale czy to jest
sprawiedliwość społeczna ta nasza, polska ?!.
ie wolno zapominać o tym, że niekiedy ta
sprawiedliwość społeczna w naszym, tym
właśnie polskim wydaniu jest przyczyną powstania wyobrażeń religijnych. Bieda i umęczenie za
życia to po śmierci… masz szansę doznać sprawiedliwości w postaci nagród za dobre, a kary za
złe uczynki. Jest to istotne dla pewnej grupy
duchownych do manipulowania opiniami społecznymi, negatywnie przedstawiającymi stosunki międzyludzkie. W konsekwencji dochodzi do
tego, że pałający wprost nienawiścią ludzie, samą istotę wyznania katolickiego, wykorzystują
jako bronią, jako narzędziem do dyskryminacji
swoich przeciwników światopoglądowych. A
dzieje się to myśl sprawiedliwości społecznej,
która, jak by wydawać się mogło, jest wiodącą w
kanonach wiary chrześcijańskiej.
Szanowni czytelnicy, rozpisałem się dziś na tematy czysto teoretyczno -analityczne. Dzieje się
to na drugi dzień po przegranych wyborach lewi-
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cy (na całuj linii frontu). Z pewnością wnikliwi
czytelnicy pamiętają powielane wielokrotnie moje apele o zjednoczenie lewicy, zjednoczenie nurtu materialistycznego. Rządzenie Państwem,
Miastem, Gminą , to nie kwestie religijne, lecz
czysto menadżersko - ekonomiczne. Dzisiejsze
bajki, obiecanki i różne fantazje, w celu nakłonienia wyborców do oddania głosu, zostaną poddane brutalnemu rozliczeniu. Nie będzie mnie
satysfakcjonowało, że w pewnym momencie, już
nie będzie można twierdzić, że to z winy komuchów, że to ubeckie metody i to z naszej winy
cos im tam nie wyszło. Będzie to takie per rysowe zwycięstwo, mojej osobistej przepychanki
Goliata z krasnalem. Lecz ja po prostu tracę nadzieje na życie w normalnym Kraju, a zwłaszcza,
co staje się beznadziejne, na szansę powrotu do
Kraju mojego wnuka, którego oglądam na Skaypie. On po prostu nie będzie miał do czego wracać. On, tamże, za odległą granicą, w Kanadzie
żyje, w normalnym Kraju. Serce mi ściska kiedy
na moje pytanie do syna: kiedy wracacie do Polski otrzymuję odpowiedź: Do czego ?!. Boję się,
że za jakiś tam okres czasu, mój pierworodny w
imieniu swojej Rodziny nie powiedział na wzór
naszego „świeżego” Prezydenta: Ojciec nie ma
wracać do Polski bo już jej nie ma,… bo jest to
Księstwo watykańskie lub kolejny amerykański
stan.
a zakończenie powrócę do istoty sprawy, do
głównego tematu: czy sprawiedliwość społeczna funkcjonuje u nas, w naszym Kraju, z
pewnością „tak” lecz jest to ta sprawiedliwość,
którą tworzą obecni decydenci, na własne potrzeby, i tylko ten szablonowy zwrot jest na
wszystkie sposoby eksploatowany. I co nam, w
tym stanie rzeczy pozostaje, szczerze przyznam
się Szanownym Czytelnikom, że z gruntu jestem
bardzo łatwowierny, nadal oceniam ludzi ze swojego punktu widzenia. Nadal uważam, że wszyscy Polacy są dobrymi i prawymi ludźmi, i z tej
to przyczyny mam nadzieję, że ta sprawiedliwość
społeczna, w tym nie tylko teoretycznym wymiarze zagnieździ się naszej codziennej rzeczywistości, a nie będzie służyć niecnym celom politycznym i chęci dowalenia przeciwnikom innych
opcji.
Cierpliwości i ducha nie gaście :
Bohdan Makowski. Władysława

N

Odegraliśmy się za Potop!

W

tym ostatnim okresie rozbuchanym
politycznie tak jakoś nas naszło aby
zobaczyć jak się żyje w innym Kraju. Jak
sobie ludzie radzą w tej normalnej codzienności, nasi sąsiedzi, co prawda za
morzem ale zawsze coś nas z nimi odwiecznie łączyło. W tym tez celu Koło
SEiRP w Giżycku zorganizowało wycieczkę
do Szwecji. I jak zwykle na wstępie wystą-
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pił problem z ilością chętnych. Początkowo, każdy potakiwał, obiecał, ale jak co do
czego to … No nie ważne w każdym bądź
razie wraz z naszymi sympatykami zebrała
się ekipa 22 –u osobowa i w podróż. Nie
wiem jak inni odbierają, ale nasze takie
niefortunnie geograficzne położenie powoduje, że wszędzie mamy daleko, a to wiąże
(Ciąg dalszy na stronie 18)
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się ze stosunkowo dużymi kosztami przejazdu. I właśnie ten temat rozwiązał się
dzięki naszym sympatykom, a szczerze
można powiedzieć przyjaciołom. W każdym
mieście powiatowym mieszczą się Ośrodki
Szkolenia Kierowców i tam też zatrudniani
są jako instruktorzy czynni funkcjonariusze lub emeryci. W ostateczności w komisjach egzaminacyjnych zasiadają funkcjonariusze Ruchu Drogowego. W konsekwencji Kierownik i właściciel w jednej
osobie takiego ośrodka w Giżycku - Marian
Romejko, sprawił nam niesamowitą niespodziankę. Udostępnił samochód, a on
sam jako kierowca zawiózł nas tam i z powrotem za połowę należności jaką musielibyśmy zapłacić dla firmy przewozowej. Pojechaliśmy po kosztach. Drugim elementem mającym wpływ na ogólne koszty imprezy była rezerwacja i pełna obsługa organizacyjna wypadu bez firmy turystycznej.
Wyżywienie (poza zagwarantowanym przez
Stenia Linie) zaplanowano na warunkach
koszykowych. Każdy zagwarantował żywność i nie tylko bo i napitki też były. Przy
okazji odbył się konkurs na najlepszego
kipera i mistrza patelni. Pisząc powyższe w
tak konkretnych szczegółach, co tu ukrywać chwaląc się pragnę podpowiedzieć Koleżankom i Kolegom sposób na imprezę
która w sumie była jak to mówią „ po kosztach”.
odzi się powiedzieć, ze każdy z uczestników otrzymał certyfikat pokonania
trasy pomiędzy: Gdynią a Szwecją
(Karlskrone) nie wpław, nie kajakiem, nie
pontonem, ani po zamarzniętym Bałtyku,
jak to niegdyś bywało, ale za pomocą linii
promowej. Oczywiście każdy otrzymał swój
nowy morski przydomek -przezwisko.
Osobiście stałem się „Dumnym Rekinem „
a moja ślubna otrzymała miano „Zwinnej
Krewetki”. I aby uwiecznić te nowe urodziny tam i z powrotem bawiliśmy się na
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okręcie jak to mówią do samego rana. Na
drugi dzień zwiedzaliśmy autobusem miejscowość Karlskrone i nie wiadomo czemu
ale co niektórzy właśnie wtedy cierpieli na
chorobę morska a konkretnie mieli duże
pragnienia ?!.
o drodze zahaczyliśmy z Stadion Narodowy Arena w Gdańsku. Było to , nie
codzienne wrażanie oglądać coś do czego
oglądania przywykliśmy jedynie przez
szklany ekran. A ponieważ żadnej kontroli
dopingowej nie było raczyliśmy się podczas
podróży „Szarlotką” *.
Po pobycie w Szwecji wynieśliśmy
takie wrażenie że bijemy ich o głowę we
wszystkim. Oni wszystko mają takie małe:
domki, armia – ma zaledwie kilka okrętów,
ludzi na drogach mało. W tym stanie rzeczy odpuściliśmy im tym razem i zemsty z
Potop nie dochodziliśmy.
a zakończenie pragnę dodać jedynie, że
Towarzystwo tak się rozbawiło, że w
dniu 27 listopada wraz z członkami Koła
PTTK „Kormoran” przy KPP Giżycko wybieramy sie gremialnie na „Andrzejki” w
Ośrodku LOK, też u naszego przyjaciela
Czesława Stankiewicza, a z którego gościnności korzystamy od wielu, wielu . I w tym
momencie godzi się podziękować właśnie
naszym sympatykom za tak serdeczną pomoc, zaś uczestnikom życzyć aby ta ich
werwa i zapał nie opuszczały nas przez
wiele lat.
*Przepis na szarlotkę.
Potrzebny jest taki zmyślny termos z
pompką, może być nawet produkcji ZSRR,
do którego wlewa się ½ litra żubrówki + ½
soku jabłkowego. Oczywiście trunki schłodzone. W zależności do wielkości termosu
ilość butelek powielana jest z zachowaniem
proporcji (oczywiście prawa autorskie zastrzeżone).
Bogdan Makowski s. Władysława
Giżycko 26.10.2015
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XXV Lat SEiRP w Kole Kętrzyn.

W

dniu 16 października 2015 r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kętrzynie odbyło się spotkanie członków stowarzyszenia i
zaproszonych gości z okazji XXV -tej rocznicy
istnienia i działalności naszego stowarzyszenia.
Zebranie otworzył Prezes Kola Stanisław Żach,
przywitał zaproszonych gości; Pana Krzysztofa
Hećmana Burmistrza Miasta Kętrzyn, insp.
Wiesława Skudelskiego Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, Pana Czesława Ćwika
wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów w Kętrzynie, Panią Katarzynę Kopeć pracownika
Urzędu Miasta odpowiedzialnego za współpracę
z organizacjami pozarządowymi a także uczestniczących w zebraniu członków stowarzyszenia.
Po przywitaniu Prezes Koła zaproponował zebranym uczczenie minutą ciszy pamięci o zmarłych naszych kolegach co uczyniono z powagą.
Następnie za aktywną pracę społeczną na rzecz
Stowarzyszenia uhonorowanym gościom i
członkom Koła Prezes Stanisław Żach w asyście
członkini Koła kol. Anny Klimaszewskiej wręczył Honorowe Medale XXV - cio lecia SE i RP
wymienionym osobom:
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
Pan
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Krzysztof Hećman - Burmistrz Miasta Kętrzyn
Wiesław Skudelski - Komendant Pow. Policji
Antoni Mikulski - V-ce Prezes Zarządu koła
Aleksander Brzeżiński - Skarbnik koła
Marian Łuczak- Sekretarz koła
Marek Kupis - Członek zarządu koła
Rudolf Fortuna - Członek stowarzyszenia
Zbigniew Harasimowicz - Przew. Kom. Rewizyjnej
Edward Barański – Członek Stowarzyszenia
Józef Dudek – Członek Stowarzyszenia
Stefan Lewandowski - Członek stowarzyszenia

ie zapomniano o NSZZ Policjantów w Kętrzynie Prezes Zarządu Kola Stanisław Żach
wręczył wiceprzewodniczącemu Panu Czesławowi Ćwik adres z okazji XXV lecia NSZZ Policjantów z życzeniami i wyrazami uznania za dotychczasową działalność na jego ręce i za jego pośrednictwem wszystkim działaczom i członkom
NSZZ Policjantów. Prezes podziękował również
za dobrą współpracę pomiędzy NSZZ Policjantów i Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Kętrzynie. Po miłych akcentach
Prezes Koła przedstawił zarys powstania naszego koła nawiązując do tego, że 25 lat temu na
terenie kraju powstało Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych resortu Spraw We-
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wnętrznych. Nasze koło powstało 31.05.2003r.
w pierwszej chwili liczyło 15 członków założycieli, z upływem czasu rozrastało się obecnie
liczy 72 członków,a mogło by być jeszcze większe. Członkami pierwszego zarządu byli:
Stanisław Turek - Prezes Zarządu koła
Tadeusz Sienkiel – V-ce prezes
Aleksander Brzeziński – Skarbnik
Władysława Radziwon – Sekretarz
Krystyna Morchal - Z-ca Sekretarza
Wojciech Bilski – Członek
Jan Czapkowski – Członek

O

d 18 marca 2003 roku po wyborach Prezesem Zarządu Koła został Stanisław Żach i
jest do dnia dzisiejszego z nieco zmienionym
składem prowadzi kętrzyńskie kolo. W zarządzie z prezesem zostali Ci najwytrwalsi, którzy
chcą pracować na rzecz innych i dawać coś od
siebie. Wszystkim uhonorowanym Prezes złożył
podziękowania za współpracę i pogratulował
wyróżnienia.
an Burmistrz Krzysztof Hećman obecny na
spotkaniu podziękował za uhonorowanie go
Medalem XXV lecia Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych, złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i
powodzenia na niwie społecznej działalności.
W obecności zebranych oznajmił, że dla naszej
organizacji ma już lokal, który w niedługim czasie przydzieli nam do użytkowania, czeka tylko
do zakończenia remontu. Trzymamy Pana Burmistrza za słowo jestem przekonany, że go dotrzyma. W pozostałej części spotkania omawiano różne tematy dotyczące działalności stowarzyszenia. W dyskusji padło pytanie od członkini Doroty Baranowskiej do Prezesa dlaczego 1%
odpisywanego przez nas podatku nie wraca do
koła jako nasze środki finansowe. Zebranie zobowiązało Prezesa Zarządu Koła do przedłożenia tego wniosku na plenarnym posiedzeniu
Zarządu Wojewódzkiego i udzielenia w przedmiotowej sprawie odpowiedzi na najbliższym
zebraniu ogólnym członków.
Panu Burmistrzowi i jego pracownicy Pani Katarzynie Kopeć serdecznie dziękujemy za użyczenie nam sali oraz za kawę, herbatę i słodycze.
Zdjęcia wykonała: Monika Danielak
Tekst opracował : Stanisław Żach

P

19

Strzelanie w Iławie
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„Trzy Korony” dla Koła w Mrągowie.
którzy jak co roku licznie skorzystali z zaproszenia. W programie wycieczki było zwiedzanie
znanych i mniej znanych atrakcji regionu, takich jak: Westerplatte, kompleks zamkowoparkowy rodziny von Krockow w Krokowie,
„Kaszubskie Oko” w miejscowości Gniewno z
wieżą widokową, skąd rozpościera sią piękna
panorama ziemi kaszubskiej, muzeum wodolotów w Pucku, muzeum obrony wybrzeża na Helu. Pobyt na Kaszubach przeplatany był wycieczkami,
oraz
zajęciami
artystycznorozrywkowymi. Zorganizowany był wieczorek z
kapelą kaszubską. Było wąchanie tabaki i nauka alfabetu kaszubskiego. Nie zabrakło wieczorków tanecznych z konkursami i śpiewaniem
karaoke. Pobyt na Kaszubach zakończył się
ogniskiem z kiełbaskami i śpiewami piosenek
biesiadnych.
Tekst i zdjęcia Edward Paga

W

ostatnim tygodniu wakacji Koła SEiRP w
Mrągowie zorganizował 7 dniową wycieczkę na Kaszuby do ośrodka wczasowego ”Trzy
Korony” w miejscowości Jastrzębia Góra. Na
wycieczkę zostali zaproszeni sympatycy koła
mrągowskiego, oraz członkowie koła z Kętrzyna,
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Za portalem http://www.olsztyn24.com
z przyjemnością informujemy o sukcesach śpiewaczych członków, sympatyków i Prezesa Koła
Tadeusza Malinowskiego (na foto poniżej w kapeluszu)– inspiratora i dobrego ducha mrągowskich seniorów.
A
portal
„olsztyn24”
informuje
sobotę
(17.10)
z e s p ó ł
„Iskierka
Nadziei” ze
Stowarzyszenia Dzieci
Wojny
w
P o l s c e
(SDW), Zarząd Gminny w Pieckach, zorganizował spotkanie
w
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pieckach „Pegaz”, związane z 5. rocznicą działalności oraz 180. występami nie tylko na Warmii i Mazurach, ale też w całej Polsce.
el wspólnej pasji seniorów zespołu „Iskierka
Nadziei” to prezentowanie dorobku kultury
mazursko-kurpiowskiej, przekazywanie dawnych, zanikających zwyczajów, obrzędów i gwary oraz pokazywanie aktualnych problemów
dotyczących młodego pokolenia, np. zapobiega-
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nie narkomanii wśród młodzieży (spektakl „To
nie tak miało być, 26.04.2013 r. - przyp aut.).
W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób. Zofia
Chrostek - prezes zarządu SDW, przywitała
przybyłych na spotkanie gości: wójta gminy
Piecki – Agnieszkę Kurczewską,
burmistrza Mrągowa - Otolię
Siemieniec, Stanisława Bułajewskiego – radnego
sejmiku
województwa
warm i ń s k o mazurskiego,
Teresę Nowacką
kierowniczkę
GOPS-u w Pieckach, Zygmunta
Roślenia - prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny
w Polsce, Oddział w Mrągowie, Izabelę Kozyro-Cybulską – dyrektor GOKSiR w Pieckach oraz Joannę Turowską – redaktora naczelnego „Kuriera Mrągowskiego”.
Szczególnie
ciepło
przywitano
zespół
„Iskierka Nadziei” oraz zaprzyjaźnioną grupę
seniorów z Mrągowa.
Z portalu:olsztyn24.com przedrukował
i komentarzem opatrzył.
Jerzy K. Kowalewicz
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„GRZYBY NA EMERYCKICH STOŁACH”

W

trakcie wakacji członkowie Koła SEiRP
przy WSPol. w Szczytnie również odpoczywali. Na terenie szkoły, w tym czasie odbywały
się uroczystości związane ze świętem Policji w
dniu 22/07/2015, a dnia 22/08/2015 odbyła
się promocja na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość ta została zaszczycona obecnością Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Po wakacjach w dniu 02/10/2015 odbyła się
inauguracja roku akademickiego 2015/2016.
W uroczystości uczestniczyły władze i pracownicy WSPol. oraz przedstawiciele władz miasta i
samorządów. „Najważniejszymi przedstawicielami” byli jednak przyszli studenci.
arząd SEiPR dnia 10/10/2015 zorganizował
spotkanie sportowo – integracyjne członków
i ich rodzin Koła – „Grzyby na emeryckich sto-

Z
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łach”. Spotkanie odbyło się w lasach wokół
Ośrodka Wypoczynkowego w Wałpuszu. Była to
biesiada przy ognisku i dobranej na te spotkanie muzyce. Uczestnicy zostali poczęstowani
zupą fasolową z „wkładką”, pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami na ognisku. Mimo nie najlepszej pogody – po nocnym przymrozku – spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, a
szczególnie gdy na niebie zaczęło świecić słonce. W trakcie spotkania Prezes Koła R. Gidziński zapoznał obecnych o przyszłych planach –
wyjazd na spektakl teatralny do Olsztyna i
do sanatorium. Towarzystwo wracało do domów
w dobrych nastrojach, mimo słabego zbioru
grzybów. Do następnego spotkania!
Tekst i zdjęcia
Zdzisław Wnukowicz
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Obchody XXV Lecia SEiRP w Bydgoszczy.

Z

arząd Wojewódzki w Bydgoszczy zorganizował 30 września jubileusz XXV-lecia Stowarzyszenia pod patronatem komendanta wojewódzkiego policji nadinsp. Krzysztofa Zgłobickiego. Zgromadzonych przywitał prezes ZW
SEiRP podinsp. w st. spocz. Roman Skrzeszewski a wśród nich: nadinsp. Krzysztofa Zgłobickiego z kierownictwem KWP, byłych komendantów wojewódzkich- nadinsp. w st. spocz. Janusza Wikariaka i insp. w st. spocz. Jana Ludka,
doradcę wicewojewody Maję Sieję, zastępcę prezydenta Annę Mackiewicz, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jana Szopińskiego, prezesa
Zarządu Głównego Zdzisława Czarneckiego,
dyrektora biura poselskiego poseł Teresy Piotrowskiej Monikę Matowską i europosła Janusza Zemke- Ireneusza Nitkiewicza, kierownika
Urzędu Marszałkowskiego Henryka Pawlinę,
dyrektora szpitala MSW Marka Lewandowskiego, naczelnika Wydziału ZER MSW Wiolettę
Lipińską, przewodniczącego ZW Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płka dypl. w st. spocz.
Józefa Móla, przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów Jarosława Hermańskiego i przewodniczącego ZW NSZZ Pracowników Policji Zbigniewa Szmigiero, prezesa Stowarzyszenia Saperów
Polskich we Włocławku płka dra inż. Ryszarda
Chodynickiego, prezydenta Mundurowego Klubu Motorowego RP Andrzeja Wozniaka, prezesa
Zarządu IPA Jerzego Archackiego, honorowego
wiceprezesa ZG SEiRP Henryka Grobelnego,
honorowego prezesa ZW SEiRP Henryka Kiełbasińskiego, honorowego prezesa koła we Włocławku Jana Maciejewskiego, prezesów 24 kół
Stowarzyszenia
województwa
kujawskopomorskiego.
ys historyczny, główne zadania i cele na
przyszłość przedstawił Henryk Grobelny.
Wszyscy obecni zostali wyróżnieni Medalem
XXV-lecia Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Bydgoszczy a zaproszonych gości Zarząd Główny SEiRP wyróżnił swoim medalem jubileuszowym. Odznakę Zarządu
Głównego SEiRP „Za Wybitne Osiągnięcia” nadano: Teresie Piotrowskiej, Januszowi Zemke,

R

24

Andrzejowi Wozniakowi, Danucie Szymańskiej,
Henrykowi Chruścickiemu, Janowi Dobrowolskiemu, Mirosławie Gruszczyńskiej, Jakubowi
Gmińskiemu, Ryszardowi Judkowi, Barbarze
Pawłowskiej, Henrykowi Pliszce, Markowi
Skowrońskiemu, Rafałowi Żuchlińskiemu. Odznakę ZG SEiRP „Za Zasługi z Dyplomem”
otrzymali: Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego, Beata Sawińska dyrektor gabinetu marszałka, insp.Tomasz
Trawiński I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, Bernard Sykutera, Krzysztof Jakubiak, Kazimierz Tarasek, Franciszek Nowicki.
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski wyróżnił 11
działaczy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia okolicznościowymi albumami.
o wystąpieniu zaproszonych gości, przekazaniu na ręce prezesa Romana Skrzeszewskiego listów gratulacyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych, wicewojewody, Prezydenta Miasta
Bydgoszcz, Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy i we Wrocławiu i okolicznościowych upominków dla zarządu ogłoszono wyniki
konkursu kronik. Trzyosobowa komisja pierwsze miejsce przyznała kronice koła z Inowrocławia, drugie - z Torunia a trzecie - koła Bydgoszcz-Szwederowo. Wyróżniono też kronikę
zarządu wojewódzkiego. Najlepsi otrzymali nagrody pieniężne. Można było obejrzeć wystawę
na której zaprezentowano wyróżnione kroniki i
prace artystyczne członków Stowarzyszenia.
Były tam obrazy olejne, obrazy wykonana haftem krzyżakowym, robótki szydełkowe, rzeźby,
zbiory numizmatyczne.
Na zakończenie cytat z listu gratulacyjnego
Pani Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej: „Bycie Policjantem to nie tylko trudna
praca, to służba i powołanie. Kończąc aktywność zawodową Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Policji zachowują swoje stopnie, mogą ich
używać z dodaniem w stanie spoczynku. Oznacza to, że w odróżnieniu od przedstawicieli innych grup zawodowych, nawet na emeryturze
Policjant pozostaje Policjantem”.
Maria Judek
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Srebrna rocznica

C

hciałoby się rzec „srebrne gody”, ale to określenie obiegowo przypisane jest związkowi
dwojga ludzi, małżeństwu. A przecież srebrna
rocznica, to 25-lecie wspólnoty, niekoniecznie
małżeńskiej. Właśnie taką rocznicę obchodzi w
tym roku rzesza emerytów i rencistów policyjnych. W lipcu minęło 25 lat od powstania stowarzyszenia, którego aktualna nazwa brzmi
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH. W kraju obchody jubileuszowe
rozpoczęły się latem, w województwie lubuskim
świętowano 17 września 2015 roku. Uroczystość przygotowały dwa organy statutowe: Zarząd Wojewódzki i Zarząd Okręgowy. Odbyła się
ona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Było ceremonialnie ale jednocześnie swojsko, bez zbędnego zadęcia, tak
charakterystycznego dla doniosłych rocznic. To
dzięki sympatycznemu i zgrabnemu prowadzeniu całości przez Gabrysię Lubańską. Wśród
gości zaproszonych byli przedstawiciele Zarządu Głównego, Komendant Wojewódzki Policji,
Komendanci Miejscy i Powiatowi, przedstawiciel
emerytów Straży Pożarnej, zaproszeni członkowie wyróżnieni odznaczeniami. Odznaczeń odebrano wiele, ale - jak zaznaczyła Gabrysia chciałoby się wręczyć jeszcze więcej. Nie sposób
wymienić wszystkich odznaczonych, ale tych
najważniejszych odznaczeń nie można pominąć.
Trzeba je podkreślić, bo dotyczą tych, którzy są
w Stowarzyszeniu od początków istnienia. Wpisem do „Księgi zasłużonych ZG SEiRP” uhonorowano Ryszarda Bujaka wręczając Certyfikat i
kopię wpisu. Dyplom Honorowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymał Jan Kuczyński.
Inne, nie mniej znamienite odznaczenia to odznaki: „Za wybitne osiągnięcia dla Stowarzyszenia”; „Za zasługi dla Stowarzyszenia”; medale XXV-lecia; dyplomy. Wielką przyjemność
sprawiło obejrzenie dwóch projekcji wizualnych
o Stowarzyszeniu. Pierwsza była rysem historycznym powstania i ewoluowania SEiRP w Gorzowie Wlkp. – po aktualną strukturę Zarządu
Wojewódzkiego. Druga prezentacja była prezentacją Zarządu Okręgu i dotyczyła działalności
kół terenowych. Działalności wielorakiej: sportowej, rozrywkowej, wypoczynkowej, z pasją, ale
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także ukierunkowanej na potrzebujących. Obydwie prezentacje bogato urozmaicono fotografiami, bardzo starymi i tymi najnowszymi też.
Warto pokusić się o ich udostępnienie członkom Stowarzyszenia, np. w postaci płyty. Przecież to spory kawałek historii, naszej wspólnej
pracy społecznej oraz przypomnienie ludzi, którzy Stowarzyszenie tworzyli i kształtowali.
o przesympatycznej części oficjalnej, był
wspólny obiad z deserem - jubileuszowym
tortem, rozświetlonym „fontanną” lub jak kto
woli „fajerwerkiem” – zgodnie podzielonym przez
obydwu Prezesów (ZW i ZO). I w tym momencie
wypada zakończyć relację, bowiem nasuwa mi
się powiedzenie rodem z bajki: …i ja tam byłam, miód i wino piłam”… A że uroczystość w
gmachu państwowym, więc toastu nie było.
Zatem ujmę to tak: … ja tam byłam, torcik zjadłam, kawę wypiłam i do domu wesoła wróciłam…”

P

Tekst: Zofia Der
Foto: Eugeniusz Czerwiński
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25 LECIE STOWARZYSZENIA
W KALISKIM KOLE SEiRP

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 , st.
sierż. Narcyz Wawrzyniak i płk Edward Łada.
Pierwszym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego
został Hieronim Forysiak a Prezesem Koła Narcyz Wawrzyniak. Zarząd Wojewódzki obejmował
8 kół terenowych: w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Jarocinie, Pleszewie,
Ostrzeszowie, Kępnie i Sycowie.
astępnym Prezesem ZW został płk rez. Marian Ozdowski, który jako Prezes Honorowy
pracuje do dziś aktywnie. Kol. Marian Ozdowski
na wniosek Zarządu Kaliskiego Koła i przy jednogłośnym poparciu Zarządu Wojewódzkiego w
Poznaniu został w 2014r uchwałą Zjazdu Krajowego Delegatów wpisany do Księgi Zasłużonych. Jest tam jedyną osobą z naszego województwa. Kolejnym Prezesem zostaje wybrany
Stanisław Kuś, który do dziś jest członkiem
zarządu naszego koła. Stanisław Kuś pełni
funkcje Prezesa Kaliskiego Koła do 2009r
o 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 Strugliński.
2009 r na Prezesa Koła wybrany zostaje
Zbigniew Gąsiorek oraz do zarządu wybrani zostają aktywni i zaangażowani młodzi emeryci, co jest efektem progresywnego rozwoju
działalności zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Młodzi emeryci
wnoszą nowe pomysły i zarazem umiejętnie korzystają z
wiedzy doświadczonych kolegów, którzy chętnie służą im
swoją pomocą oraz
aktywnie
włączają
się
pr o wadz oną
działalność.
towarzyszenie nasze rozwija się dynamicznie.
Na XX lecie było nas 115 członków. Aktualnie jest nas 225 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.
Jesteśmy w OSP, LOK, Towarzystwie Miłośników Kalisza, Klubie Honorowych Dawców Krwi,
Klubie Oficerów Rezerwy oraz samorządach
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Osiedlowych. Ponadto nasi artyści Marian
Ozdowski i Zofia Łuszczek-Terczewska prezentują swoje prace malarskie i hafciarskie na różnych wystawach. Na wystawach tych prezentują przede wszystkim piękno naszego regionu.
Włączamy się
obchody ważnych Świąt państwowych i resortowych. Co roku obchodzimy
wspólnie z naszymi Paniami „Dzień Kobiet”. W
okresie letnim organizujemy pikniki integracyjne łączące seniorów z młodym pokoleniem. Zarząd nie zapomina o emerytach w podeszłym
wieku, odwiedza ich w domach i wspiera wnioski o zapomogi. Członkowie naszego Stowarzyszenia działają w Komisji Socjalnej Komendy.
Wspólnie z naszym zaprzyjaźnionym emerytem
organizujemy dla nich w razie potrzeby sprzęt
rehabilitacyjny. Spotykamy się z emerytami
osiągającymi wiek 75,80,85 i 90 lat.
rganizujemy spotkania z udziałem Kierownictwa Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej
Policji. Utrzymujemy stały kontakt z władzami
samorządowymi miasta i powiatu. Spotykamy
się z Wojewodą Wielkopolskim, który w imieniu
Prezydenta RP odznacza wyróżniających się
naszych emerytów.
rowadzimy Kronikę SEiRP dokumentując w
niej ważniejsze przedsięwzięcia. Dwa lata
temu powołaliśmy
Federację Stowarzyszeń
Służb Mundurowych, w której integrujemy
emerytów wszystkich służb mundurowych.
Uczestniczymy w zawodach strzeleckich organizowanych przez wspomnianą federację. Ponadto
organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne
oraz wczasy i turnusy rehabilitacyjne. Powołaliśmy przy naszym kaliskim stowarzyszeniu koło
PTTK „Z Buta”. Działacze tego koła aktywnie
włączyli się do życia organizując i uczestnicząc
w rajdach pieszych, rowerowych i motorowych
oraz w zawodach
wędkarskich.
rowadzimy
na
szeroką
skalę
działalność informacyjną
przekazując
wiadomości o dokonaniach, o planowanych zamierzeniach,
o kontaktach z naszymi
członkami
zarządu. Na stronie
internetowej KMP w
Kaliszu oraz na tablicach są te informacje zamieszczane. Każdy emeryt może się spotkać z
członkami zarządu w wyznaczonych pomieszczeniach, którymi dysponujemy dzięki uprzejmości Kaliskiego Komendanta Policji.
rezes podkreśla, że te osiągnięcia organizacyjne są możliwe, dlatego że mamy wokół
zarządu oddanych społeczników chcących pracować i integrować nasze środowisko oraz rozwiązywać problemy emerytów.
Roman Wojciechowski
Rzecznik prasowy
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE EMERYTÓW WOJ.GDAŃSKIEGO

W

dniach 16-18.10.2015r. w ramach obchodów XXV- lecia powołania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Zarząd Wojewódzki w Gdańsku,
zorganizował
spotkanie integracyjne członków Stowarzyszenia wraz z rodzinami w Domu Wczasowym
„ZEW MORZA” w Jastrzębiej Górze. W spotkaniu wzięło udział 174 osoby.
Dom wczasowy „Zew Morza” to nowoczesny
ośrodek, który zapewnił członkom komfortowy
pobyt z doskonałymi posiłkami.
dniu 16.10. br. spotkanie rozpoczęto
przemową
Wiceprezesa ZW SEiRP w
Gdańsku kol. Erwina Bruggemann, który w
imieniu Zarządu Wojewódzkiego powitał wszystkich uczestników a potem przy obfitych stołach
i muzyce dwuosobowego zespołu „Standard” z
Głodowa gm. Liniewo pow. kościerskiego bawiono się do rana. Zespołowi sporadycznie towarzyszył członek Stowarzyszenia kol. Andrzej
Kass, który barytonem zaśpiewał kilka piosenek uzyskując wielki poklask. W trakcie zabawy uczczono 33 -lecie pożycia małżeńskiego
Państwa Jolanty i Mariusza Tymczyszyn z Koła
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Sztumskiego, oraz urodziny 67 lat Władysława
Pazderskiego i 72 lata Stefana Chrzanowskiego
z Koła gdańskiego. Jubilatom zaśpiewano
100 Lat.
dniu 17 bm. Zorganizowano dwie autokarowe wycieczki na półwysep Helski a ci
którzy nie wzięli udział zwiedzali Jastrzębią Górę.
ogoda i humor dopisywał wszystkim uczestnikom a wieczorem w ogrodzie ośrodka pod wiatą, odbyła się biesiada kaszubska przy
muzyce i śpiewie grajka kaszubskiego Krzysztofa Korthals z Połczyna, jak zwykle towarzyszył
mu nasz kolega z Koła gdyńskiego Andrzej
Kass , były członek zespołu „ Harmonia „ z Wejherowa. Uczestników poczęstowano kiełbaskami grilla i śpiewano do późnego wieczora.
Spotkanie skończyło się 18. 10. br. po obiedzie.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni, co było zasługą organizatorów a szczególnie kol. Erwina Bruggemanna.
Henryk Kaźmierski
–rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni
Zdj. Rzecznik i T. Trocki
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Integracja
w Kościerzynie

W

dniu 9 października 2015 r. o godz.
17.00, Zarząd Koła SEiRP w Kościerzynie
zorganizował dla członków Koła - emerytów

oraz ich współmałżonków spotkanie integracyjne w Restauracji „Gryf” w Kościerzynie. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach : Członek ZW SEiRP w Gdańsku- Stefan
Chrzanowski, Wiceprzewodniczący WKR w
Gdańsku Jerzy Antkowiak , Prezes Powiatowy
Koła ZEiRP RP – Wacław Potrykus, Komendant
Powiatowy Policji w Kościerzynie – insp. Andrzej
Czaja, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie – nadkom. Tomasz Radomski. Przewodniczący Koła Terenowego NSZZ
Policjantów w Kościerzynie – aps.szt. Janusz
Matrejek, Wiceprzewodniczącego Koła Terenowego NSZZ Policjantów w Kościerzynie – asp.
szt. Michał Kowalski.
a wstępie członków oraz gości przywitał
Prezes Koła Roman Jereczek który przedstawił program spotkania oraz aktualne działania Zarządu Koła w tym uroczyste nadania medali „XXV Lat Stowarzyszenia” naszym członkom w Sopocie w dniu 15 września 2015 r. W
uroczystej atmosferze Prezes Koła
wraz z
Członkiem ZW SEiRP w Gdańsku Stefanem
Chrzanowskim wręczyli nadane medale „XXV
Lat Stowarzyszenia” kolegom z naszego Koła
tj. Brunowi Raulin i Pawłowi Potrykus. Zebrani
gorąco oklaskiwali nadanie medali. Po części
oficjalnej w dużym gronie wszyscy zasiedli do
zastawionych stołów. W ciepłym wystroju lokalu oraz miłej atmosferze uczestników spotkania
trwały wielogodzinne dyskusje o aktualnej sytuacji naszego
środowiska emeryckiego oraz
wspominano „niedawne” lata służby z wątkami
zabawnych sytuacji. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych i było bardzo udane.
Po raz pierwszy swą obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele Zarządu Koła Terenowego NSZZ
Policjantów w Kościerzynie co powinno przyczyni się do owocnej współpracy pomiędzy naszymi strukturami organizacyjnymi.
Tekst. Józef Landowski
Foto. J. Landowski
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25 lat Stowarzyszenia,
40 lat wspólnego życia

L

atem 2015 roku obchodziliśmy jubileusz 25.
lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych. Jako członkowie tej organizacji
pozarządowej jesteśmy dumni z tego powodu,
że Stowarzyszenie osiągnęło sukcesy nie tylko w
skali całego kraju, województwa śląskiego, ale
co niezwykle ważne także w skali kół terenowych. Koło Nr 27 SEiRP w Mysłowicach, które
mamy zaszczyt reprezentować, na przestrzeni 7
lat również przyczyniło się do tych osiągnięć.
Ma ono stałą tendencję wzrostową tak pod kątem ilości członków, ale co najważniejsze pod
kątem jakości.
By te oceny potwierdzić, zapraszamy na stronę
internetową naszego Koła:
www.seirpmyslowice.cba.pl, która została
założona niespełna 2 lata temu i zanotowała
15.000 odwiedzin.
ół żartem, pół serio można rzec, że jubileuszy w tym roku mamy dostatek. Otóż we
wrześniu 2015 r. wspólnie z żoną Aliną obchodziliśmy jubileusz 40. lecia wspólnego życia.
Zastanawiając się nad tym wydarzeniem przychodzi do głowy nieodparta refleksja. Z jednej
strony 40 lat wspólnego życia to piękna sprawa,
wobec której nie sposób zachować się obojętnie.
Z drugiej zaś strony to świadomość upływu czasu, a tym samym przemijania, co normalne.
Mimo wszystko z energią stosownie do wieku
staramy się myśleć optymistycznie, mając zawsze nadzieję na lepsze jutro. Jest jeszcze tak
wiele do zrobienia, do realizowania wspólnych
marzeń.
Tekst i zdjęcia:
Alina i Mieczysław Skowronowie
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Międzychodzie obchodzi

Na wstępie serdecznie powitano gości, a byli to:
- Poseł na Sejm RP Romald Ajchler
- Julian Mazurek – Starosta Międzychodzki
- insp. Sławomir Kaczmarek – Komendant Powiatowy Policji
- mł. inp. Marek Nawrot – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
- Marian Lachowicz – Prezes SEiR Strażaków
RP.

Zarys historii Stowarzyszenia
Najpierw powstały i działały Kluby Emerytów
Resortu Spraw Wewnętrznych. W dniu 29 maja
1990 roku, z inicjatywy mjr w stanie spoczynku
Adama Chatlińskiego, odbyło się w Szczecinie
zebranie członków założycieli, na którym
uchwalono powołanie do życia organizacji o
zasięgu ogólnopolskim pod nazwą Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów
Resortu Spraw Wewnętrznych
Rzeczypospolitej
Polskiej. 16.07.1990 roku
Sąd Rejestrowy w Szczecinie wpisał do rejestru
Stowarzyszenie Emerytów
i
Rencistów
Resortu
Spraw Wewnętrznych. W
2006 roku na V zjeździe
Stowarzyszenia, zmieniono nazwę na dotychczas
obowiązującą.
W Międzychodzie w latach 90-tych działało Stowarzyszenie skupiajace emerytów, lecz po kilku
latach zaprzestało działalności. Dopiero w
kwietniu ubr. z mojej inicjatywy zwołano pierwsze posiedzenie,a w maju założono Koło i dokonano stosownych czynności rejestrascyjnych,
utworzono stronę internetową, nawiązano
współpracę z Komendantem Powiatowym Policji, aktywnie uczestniczymy w działalność Zarządu Wojewódzkiego. Nasi członkowie uczestniczą w uroczystościach państwowych i lokalnych. Odwiedzamy naszych emerytów, którzy
sami juz nie wychodzą z domu, są chorzy i mają pewne ograniczenia. Organizujemy wolontariat dla osób potrzebujacych pomocy. W planach mamy jeszcze opiekę nad grobami wymagającymi poprawy wyglądu. Członkowie stowa-
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rzyszenia biora udział w obchodach Święta Policji oraz planowane jest spotkanie opłatkowe
wspólnie z policjantami w służbie czynnej.

Główne cele Stowarzyszenia
- obrona praw emerytów policyjnych
- zrzeszenie ludzi o różnych poglądach, uznających za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo
- możliwość stałego kontaktu z przyjaciółmi i
współpracownikami
- współpraca z innymi stowarzyszeniami służb
mundurowych
- prospołeczna aktywność
- szansa na wyrażanie swoich opinii i domagać
się by respektowano nasze prawa
- organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków
- reprezentujemy interesy emerytów i rencistów wobec organów
władzy i administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego
- uczestniczymy w komisji socjalnej przy KWP rozpatrującej i opiniującej wnioski o pomoc socjalną.
- korzystanie z ubezpieczenia
Emeryt 2009
- umacnianie struktur Stowarzyszenie, gdyż prawda „im nas więcej, tym jesteśmy silniejsi”.
XXV-lecie do dobra okazja do podziękowań dla
osób, które w sposób szczególny zasłużyły na
słowa uzania za współpracę, pomoc i wsparcie.
Do takich osób należą niewątpliwie insp. Sławomir Kaczmarek, mł. insp. Marek Nawrot, którym serdecznie dziękuję za okazaną pomoc i
przychylność.
Proszę o mzabranie głosu Pana Romualda Ajchlera Posła na Sejm RP. Jeżeli można to proszę wspomnieć o pracach nad ustawą o dzidziczeniu emerytur po zmarłym małżonku oraz
możliwości zmiany zapisów ustawy o pomocy
socjalnej, aby wszystskie komendy wojewódzkie
policji miały jednolite przepisy (obecnie Komendant Wojewódzki Policji wydaje wytyczne w
dziedzinie pomocy socjalnej).
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DŁUGOWIECZNI!

20

października 2015 roku w godzinach
popołudniowych w Muzeum Śląskim w
Katowicach odbyła się konferencja poświęcona
seniorom. Spotkanie otworzył Wojciech Saługa,
marszałek województwa śląskiego przy udziale
Alicji Knast, dyrektora Muzeum Śląskiego.
Wprowadzenia do dyskusji dokonała Katarzyna
Staszak redaktor naczelna „Tylko Zdrowie”,
tygodnika „Gazety Wyborczej”.

trakcie dyskusji można było zadawać
pytania z sali i takowe padały, a ich przekrój był różnorodny, odnoszący się do problemów życia codziennego.
Marszałek Wojciech Saługa zabierając głos w
dyskusji poinformował o pracach na rzecz powołania do życia Śląskiej Rady Senioralnej oraz
ustanowienia Śląskiej Karty Seniora.

Z

W

aproszeni do dyskusji goście to: Beata Małecka – Libera, sekretarz stanu w ministerstwie zdrowia; Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego; Jolanta Kwaśniewska,
prezes zarządu fundacji Porozumienie bez Barier; dr Jarosław Derejczyk, konsultant wojewódzki ds. geriatrii, dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach; Władysław Kozakiewicz, mistrz olimpijski w skoku
o tyczce i promotor aktywności fizycznej w każdym wieku.

Z

asadnicze pytanie, jakie postawiono podczas
panelu to: Co zrobić, żebyśmy się lepiej
przygotowali na srebrną falę?
Podczas tego panelu poruszone zostały takie
tematy jak:
 Jak na rosnącą liczbę osób starszych przygotowany jest system opieki zdrowotnej?
 Jakie działania społeczne mogą wspierać
stan zdrowia i samopoczucie osób starszych?
 Jakie wyzwania stoją przed społeczeństwem,
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instytucjami, urzędami, samorządami i edukacją w związku z coraz większą liczbą osób
starszych?

W

drugiej części konferencji wystąpili eksperci, którzy wraz z zebranymi uczestnikami konferencji wypracowali najważniejsze
postulaty, które docelowo będą mogły posłużyć
gminom, powiatom, samorządom wojewódzkim
i wszystkim zainteresowanym działaniem na
rzecz usprawnienia polityki senioralnej.

W

konferencji udział wzięli między innymi
Alina i Mieczysław Skowronowie, którzy
reprezentowali Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Mysłowicką Radę Seniorów.
Po zakończeniu konferencji organizatorzy zaprosili na gorący posiłek wszystkich chętnych
oraz umożliwili zwiedzenie zasobów Muzeum
Śląskiego.
Tekst i zdjęcia:
Alina i Mieczysław Skowronowie
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Brzeg świętuje.

W

dniu 19.09.2015 r w godz. od 10.00 do
19.00 Prezes Koła Nr 10 SEiRP w Brzegu
Emilian Garbula oraz członkowie Koła Nr 10
SEiRP w Brzegu dla uczczenia XXV rocznicy
powstania SEiRP w Polsce zorganizowali Piknik
na terenie stanicy WOPR. Wzięło w nim udział
70 emerytów policyjnych zrzeszonych w kołach
województwa opolskiego wraz z rodzinami oraz
zaprzyjaźnieni emeryci innych służb mundurowych z terenu Brzegu. Piknik zaszczycił Prezes
ZW SEiRP w Opolu z/s. w Nysie Henryk Szczotka, członek Komisji Rewizyjnej ZG w Warszawie
Marian Zielski i członek ZG SEiRP w Warszawie
Ryszard Żak. Na pikniku był również gospodarz
Stanicy WOPR w Brzegu prezes Janusz Głowik.

W

trakcie pikniku przeprowadzono I konkurs domowych nalewek o puchar przechodni Prezesa ZW SEiRP w Opolu z/s. w Nysie. Komisja konkursowa pod przewodnictwem
Mariana Biernackiego oceniła 11 nalewek i
stwierdziła, że I miejsce i Puchar Przechodni
zdobyła Lidia Kozitowicz ze Związku Emerytów i
Rencistów Wojska Polskiego Koło z Brzegu, pozostali zawodnicy zostali uhonorowani dyplomami za uczestnictwo.

W

śród uczestników pikniku rozegrano też
konkurs wiedzy historycznej, gospodarczej
i politycznej o województwie opolskim. Konkurs
wygrał Lucjan Bracichowicz z Koła Nr 1 SEiRP
w Nysie. Zwycięzca oraz pozostali zawodnicy
zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi
przez Starostę brzeskiego i Burmistrza Miasta
Brzegu.

P

iknik była doskonałą okazją do spotkania z
koleżankami i kolegami, odświeżenia znajomości, wymiany poglądów, powspominania minionego czasu i podzielenia się troskami dnia
dzisiejszego przy wspólnym stole obfitującym w
jadło i picie. Do zabawy przygrywała muzyka
Pawła Tkocza z Brzegu.
Tekst: Zbigniew Pasternak
– rzecznik prasowy Koła nr 10
Foto: Jan Głowacki
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Racibórz też obchodzi.

W

dniu 09 października 2015 r. na zaproszenie prezesa Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów
w Raciborzu delegacja Zarządu Wojewódzkiego
SEiRP w Katowicach uczestniczyła we wspólnej
uroczystości z okazji jubileuszu 25 lat tych organizacji.

Z

arząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach reprezentowali:
Mieczysław Skowron Iwiceprezes ZW, Wilhelm Grudzień – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG,
Jacek Jędryszek – skarbnik ZW, Zofia Skrzyńska – członkini ZW i Alina Skowron – członkini
Koła SEiRP w Mysłowicach. Obecny był również
opiekun Koła SEiRP w Raciborzu Henryk Mikosz.

U

roczystości swoją obecnością m. in. uświetnili: starosta raciborski, prezydent Raciborza, komendant i zastępca komendanta miejscowej Policji.

P

odczas uroczystości najbardziej zasłużonym
policjantom oraz emerytom i rencistom policyjnym wręczono okolicznościowe medale, nagrody i inne wyróżnienia. Na uwagę zasługuje
fakt udekorowania Medalem 25. Lecia NSZZ
Policjantów Kol. Edmunda Kanclerza - I wiceprezesa Koła SEiRP w Raciborzu, byłego wieloletniego prezesa tego Koła.

W

imieniu delegacji ZW SEiRP w Katowicach głos zabrał Mieczysław Skowron –
I wiceprezes ZW, który dziękując za zaproszenie
zwrócił uwagę na bardzo dobrą od lat współpracę pomiędzy emerytami i rencistami policyjnymi
a czynnymi zawodowo policjantami, co przekłada się m. in. na wzorowo zorganizowane wspólne uroczystości. To zasługa wielu koleżanek i
kolegów a nade wszystko liderów tych organizacji. Reasumując, do Raciborza zawsze jedzie się
z ochotą i przyjemnością.
Bezpośrednio po uroczystym obiedzie Kol. Wilhelm Grudzień wygłosił referat historyczny na
temat Stowarzyszenia.
Tekst i zdjęcia:
Alina i Mieczysław Skowronowie
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N

iezwykle uroczyście obchodzono 25-lecie
powstania Stowarzyszenia w Skierniewicach. Obchody pod patronatem Prezydenta
Miasta Skierniewice Krzysztofa Jażdżyka odbyły
się w dniu 18 lipca 2015 r. w Centrum Konferencyjno - Rozrywkowym „Maraton”. W spotkaniu uczestniczyło 110 osób w tym przedstawiciele władz samorządowych, Prezes Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Zdzisław Czarnecki,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zdzisław Pełka,
kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w
Skierniewicach i przedstawiciele innych organizacji emeryckich z terenu miasta. Uroczystości
rozpoczęły się o godzinie 13:00 pokazem sprzętu wykorzystywanego przez funkcjonariuszy
policji w codziennej służbie. Zaprezentowano
również umiejętności psa służbowego. Pokaz
wzbudził duże zainteresowanie wśród wszystkich uczestników spotkania. Padło wiele pytań
do funkcjonariuszy policji prezentujących poszczególny sprzęt.
o zakończonym pokazie uczestnicy przeszli
do pięknie udekorowanej sali gdzie odbyła
się część oficjalna, którą otworzył Prezes Zarządu Koła Edward Strzelecki. Wiceprezes Ryszard
Zaborski przedstawił genezę powstania Stowarzyszenia. Szkic historyczny dotyczył zarówno
struktury ogólnokrajowej jak i lokalnej – przedstawiono pierwszych członków założycieli.
Wspomniał o bogatych tradycjach koła w działaniach społecznych, integracyjnych jak też w
organizowaniu
wycieczek krajoznawczych.
Wskazał na ciągły przyrost członków, których
obecnie jest 188 w tym wielu aktualnie pełniących służbę funkcjonariuszy policji między innymi członkami wspierającymi są Komendant
Miejski Policji oraz jego zastępca . Następnie
zabierali głos zaproszeni goście, którzy w swych
wystąpieniach byli pełni uznania dla byłych
funkcjonariuszy policji oraz pracy społecznej
członków zarządu koła.
Prezes Zarządu Koła otrzymał z rąk Prezesa
Zarządu Głównego certyfikat potwierdzający

P
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uhonorowanie wpisem do Księgi Zasłużonych,
od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego pisemne
podziękowanie oraz laptopa. Pisemne podziękowanie za pracę społeczną na rzecz integracji
środowiska policyjnego od Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymał Wiceprezes Zarządu Koła
Ryszard Zaborski oraz Sekretarz Koła Grażyna
Tomasik. Prezydent Miasta Skierniewice przekazał Zarządowi Koła laptopa do własnego użytku. Zaproszeni goście oraz członkowie Zarządu
Koła otrzymali okazjonalne medale upamiętniające 25 lecie Stowarzyszenia.
o zakończeniu części oficjalnej zaproszono
uczestników do wspólnej zabawy tanecznej.
W czasie uroczystości Prezes Zarządu Koła wraz
z członkinią Grażyną Głuszek podzielił ogromny
tort z logo Stowarzyszenia oraz napisem 25 lat.
W trakcie uroczystości uczestnicy mogli zapoznać się z Kronikami Koła prowadzonymi od
dnia jego powstania oraz dokonać wpisu do
wyłożonej Księgi Pamięci.
dniu 16 lipca 2015 r. Prezes Zarządu Koła Edward Strzelecki w trakcie uroczystych obchodów Wojewódzkiego Święta Policji
organizowanych w Łasku otrzymał z rąk Izastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Mirosława Schosslera przyznany decyzją ministra spraw wewnętrznych srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji”.
dniu 24 lipca 2015 r. delegacja Zarządu
Koła uczestniczyła w uroczystościach
Święta Policji, które odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Uroczystości miały wielokierunkowy charakter. Poza
rocznicą powstania Policji Państwowej policjanci świętowali 25 lecie Ustawy o Policji, 25 lecie
powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz 90 lecie służby kobiet w
Policji. Komendant Miejski Policji wręczył Zarządowi Koła pamiątkowy ryngraf jako podziękowanie za pracę społeczną.
Tekst :Edward Strzelecki
Zdjęcia: Sławomir Karda
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Będzie więc w swej potrzebie
Ten kabaret tolerował.
Aby się nie nudzić w niebie
Wręcz go będzie sponsorował.

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
O pomnik dla obywatela
Każda władza mieć chce
przeciętnego
Oblicze nadające się na cokół,
W ludzkiej społeczności są elity, Dlatego ponadprzeciętnych,
Różnych gwiazd plejady,
ani w tle
Istnieją społeczne szczyty,
Nie lubi, ani też wokół.
W tym sitwy i układy.
Od władzy przeciętni obywatele
Różnych koterii cała masa
Daleko są, bo w tle,
W interesach się odwzajemnia, Oczekują od niej niewiele
Na czele kroczy polityczna klasa Ona im daje ile chce.
I jej szacowne gremia.
Zwykły człowiek przejęty
Ciekawość narzuca pytanie
Głoszoną o niego troską
O tło tych wytwornych
Wie, że złym losem dotknięty
emanacji,
Może liczyć tylko na
Otóż w dalekim planie
pomoc Boską.
Jest szary człowiek populacji.
Emanacje elitarne bez obywaW naukach i potocznie także,
telskiej przeciętności,
Dlaczego? Nie każdy wie
Też z trudem by się obywały
Choć z poczuciem rzeczywisto- Bez tego tła mimo świetności
ści wszakże
Elity by tak nie błyszczały.
Człowieka tego - przeciętnym
Spośród przeciętnych obywateli
się zwie.
Na odmianę losu chętnych
Nie jeden z tego pokpiwa,
wielu,
Inny wygłasza uczone tyrady,
Dotychczas jednak szczęście
Lecz się nie ukrywa,
nieliczni mieli
Że przeciętny obywatel
Na zmianę statusu i portfelu.
ma zalety i wady.
Władza więc i elity
Przeciętny mniej odczuwa
Mogą być pewne tego,
zalety,
Że przeciętni nie wejdą
Rzadko stać go na uśmiechy,
na szczyty
Bo jest tak naprawdę niestety
I nie utracą oni tła swojego.
Tłem dla tych co mają
Choć się sprawa wciąż odwleka,
charakterystyczne cechy.
To jednak może wysiłkiem
On jest przecież niejaki,
władzy i establishmentu
Więc drugorzędny, jakby
Przeciętny obywatel się doczeka
w cieniu skryty,
Wreszcie należnego
A jak wiadomo taki
mu postumentu.
Nie jest więc spostrzegany,
bo pospolity.
A kabaret będzie istniał
Przeciętny obywatel żyje
Bogu samotność znudziła
jako tako,
się wnet.
Czasem jest o suchym pysku,
Bo i dłużyły się Mu lata,
Zachowuje się pospolicie
Więc stworzył dla siebie kabaret
i nijako,
W postaci naszego świata.
Jeśli gdzieś mieszka,
Końca świata, więc nie będzie.
to w blokowisku.
Bezpodstawna jest taka obawa,
Przeciętni obywatele,
Bóg się na to nie zdobędzie,
jako nijacy
Bo skończyłaby się Mu zabawa.
Nikomu nie wadzą.
Bez tego kabaretu
Choć to też Polacy
i grających w nim ludzi
Nie konfliktują się z władzą.
Pozbawiłby się autorytetu
I na śmierć by się zanudził.
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By aktorzy tej ludzkiej komedii
Zbyt nie swawolili
Coraz to nie oszczędzi
im tragedii,
Aby za to go wielbili.
Bóg by nad światem utrzymać
swe stanowisko
Nie da mu się zawalić.
Po to stworzył ludzkie
zbiorowisko
By go miało za co chwalić.
Jest to zmartwienie
dla wróżbitów
To im chleb odbiera
Choć mogą obwinić kosmitów
O to, że ten świat nie umiera.
Gdy przestał nosić…
Nosił wilk razy kilka
Ale nigdy nie ponieśli wilka,
Bo wilk wyga stary
Wyprowadził w pole ścigające
ogary.
Młody wilczek w te słowa
Rzece do starego wilka:
Dlaczego nie zaczniesz od nowa
Jak dawniej, nosić razy kilka.
Wybacz mi młodzianie,
Że teraz nie odpowiem tobie,
A po latach na to pytanie
Sam odpowiesz sobie.
O takim jednym
Wtedy tylko wyraziście
Na coś reaguje,
Gdy w tym oczywiście
Własny interes wyczuje.
Intuicja nigdy go,
nie zawodzi,
gdy o jego sprawy chodzi.
I w tym jest dorzeczny
i bezbłędnie akuratny,
że interes społeczny
zawsze przerobi na prywatny.
Potrzebne do tego
są mu fawory,
które przyjmuje od każdego,
byleby z tego były splendory
Rzecz tylko w granicach
Polacy już z tym się oswoili
i nie reagują
na przejawy kabaretu
i parodii w polityce.
Jeszcze tylko wtedy
się denerwują, gdy
w tych formach są
przekraczane granice.
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Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszła w życie Umowa Użyczenia Sali Gimnastycznej
przy ul. Piłsudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”) przez Komendę Wojewódzką Policji.
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 są nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowiednie
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 czynnych policjantów.
Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00
Adres do korespondencji:

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

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Uwaga! Nowe Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 67 2030 0045 1110 0416 2430

Okładka pierwsza: Ławeczka nad Jeziorem Browarnym w Jakubowie
Okładka końcowa: Monument nagrobny miejsca spoczynku
poległych milicjantów. Olsztyn, ul. Poprzeczna.
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