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Czuchnowski
- o dezubekizacji

Walenciak
- o zemście

Kowalewicz
- o konsultacjach

Czarnecki

- o posiedzeniu FSSM

Makowski

- o nauce na błędach
- o tym co się rypło

Pieczkin

- o tym kim to kombatant jest

Wyszyński

- wymazywaniu

Bartula

- o 225 latach Policji
- o posiedzeniu ZG

Biculewicz

- o urodzinach i majówce

Żach

- o walnym zebraniu

Fiedorowicz
Wiele padłych drzew i karier
Znaczą klejma stóp błoniastych
Wzorem kurzych grzęd ambicji
Włażą coraz wyżej,
Mimo braku chwytnych łapek,
Wbrew nakazom Bożym.
Żadna z przestróg nie dociera,
Nawet światła rada,
Że z wysoka, tak jak zawsze,
Boleśniej się spada

JKK

- o wycieczce do Stoczka Klasztornego

Dagow

- o integracji Brodniczan

Bajurski

- o kajakowym spływie

Otłowski

- o polityce i politykach
w rymowanych barwach słów.
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P

o dwu miesiącach,
wymuszonej przez
konieczność poddania się szpitalnemu, operacyjnemu leczeniu narządu wzroku, przerwy,
jak
już
zapowiadałem
wcześniej pocztą elektroniczną, wychodzi ten podwójny numer OBI. Część
informacji będzie już za-
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pewne nieaktualna lub
opublikowana z pewnym
opóźnieniem. Niejako w
zamian otrzymujecie Państwo numer podwójny nie
tylko jeśli chodzi o numerację, ale także z powodu
zwiększonej ilości stron.
Dwumiesięczne pauzowanie spowodowało, że niektóre informacje z imprez
i uroczystości, jakie odbyły się w Kołach, są nieco

przeterminowane, a i tak
nie wszystkie, te które
dotarły
już
po
„zamknięciu”
wydania
opublikowane
będą
w
przyszłym OBI.
Mam nadzieję, że będziecie Państwo tolerancyjni
dla ułomności zdrowotnej
niżej podpisanego, wybaczycie ją.
Jerzy K. Kowalewicz
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Szanowni Państwo!
Emeryci i Ci, którzy - chcą czy nie - mają nimi zostać!
Z okazji Święta Policji pozwólcie Drodzy Państwo, że w imieniu
Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie
złożę Wszystkim Wam
jak najserdeczniejsze życzenia najlepszego, z możliwych, tak potrzebnego każdemu z Nas, zdrowia. Zdrowia pozwalającego na doskonałe wypełnianie obowiązków służbowych i nie mniej koniecznego do spokojnego korzystania z uroków „jesieni życia”, po przejściu na emeryturę.
Życzę byście Państwo, Koleżanki i Koledzy ufali i byli pewni, że po
przejściu w stan spoczynku, Wasza zawodowa praca i służba, będą docenione, a prawa nabyte w czasie jej trwania zostaną utrzymane i honorowane szacunkiem, jak na to zasłużyły, jak w chwili kiedy z Ojczyzną
podpisywaliście „umowę o pracę” w służbach mundurowych.
Życzę Wam Panowie Policjanci ,by z Waszych sukcesów w służbie zadowoleni byli przełożeni i doceniali je stosownie do ich wartości. Niech
dobry los nie szczędzi w obdzielaniu nimi Każdego z Was.
Życzę Waszym Rodzinom, by wykazywały zrozumienie dla wymuszonej konieczności poświęcania większej ilości czasu służbie niż ma to
miejsce w „zawodach cywilnych”.
Zawołanie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych:

„Wierni Ojczyźnie”
Jest i pozostanie przyrzeczeniem i deklaracją honorową
Nas Wszystkich.
Jerzy K. Kowalewicz
Prezes ZW SEiRP w Olsztynie
Olsztyn, 24 lipca 2016 r.
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Od Redakcji

W

iele stron tego
wydania
OBI
zajmują teksty
opisujące,
omawiające
skierowanie do konsultacji tekstu: Projekt ustawy
o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym
funkcjonariuszy…
itd.
Projektu
autorstwa
MSWiA, którego zasadniczym, głównym celem jest
obniżenie emerytur i rent
byłym funkcjonariuszom
służb specjalnych po raz
kolejny. (Projekt ustawy
wraz z „pismem przewodnim Państwo - członkowie SEiRP otrzymaliście
wcześniej)
Wspomniany projekt do
konsultacji przesłał pismem nr DP-2-023138/2016/ES/EM dn. 12
lipca 2016 r. Podsekretarz Stanu MSWiA Sebastian Chwałek.
Na dole strony dołączam,
z braku miejsca, wycinek
„pisma przewodniego” z
wykazem stowarzyszeń i
organizacji, ku którym
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zwrócono
się
o
„konsultacje” co do treści
Projektu. Już przy pobieżnym
przeglądaniu
listy można dostrzec, że
wiele z siedemnastu podmiotów tam wymienionych dolegliwości zawarte
w Projekcie nie dotyczą,
są im obojętne. Chyba że:
solidarność
emerycka,
wyczucie na prawne przekroczenia, czy wreszcie
zwykle współczucie dla,
raz już ukaranych obniżeniem emerytur ludzi,
spowoduje krytyczne podejście do tego swoistego
„aktu zemsty”.
śród wielu artykułów dotyczących
Projektu
znaleźć można różne opinie o treściach i skutkach
zmienianych przepisów,
sposobach działań prawnych mających wykazać
niezgodności z obowiązującym prawem, obyczajem, z moralnymi aspektami dotyczącymi praw
człowieka i obywatela.
Warto przyjrzeć się tekstom Federacji Stowarzy-

W

szeń Służb Mundurowych, w których szuka
się sposobów na zapobieżenie szykowanej niesprawiedliwości.
wrócenie się do
SEiRP o zaopiniowanie Projektu jest
dosyć chytrym zabiegiem
socjotechnicznym. O rozwinięcie tego aspektu
konsultacji pokusiłem się
w tekście: Ustawa do
konsultacji na str. 13.
Polecam niezmiennie rozważanie kol. Bohdana
Makowskiego łączące historię ze współczesnością
w społecznym odczuciu
emeryta mundurowego.
Są także teksty autorów
spoza naszego środowiska. Przedruki z Gazety
Wyborczej, Trybuny, czy
portalu Interia.pl. Cenne
przynajmniej z tego powodu, że pisane przez
dziennikarzy „nie skażonych” minionym czasem:
Wojciech Czuchnowski,
Robert Walenciak, czy
używający inicjałów MO.

Z

Jerzy K. Kowalewicz
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Życzenia składane insp. Tomaszowi Kamińskiemu, komendantowi powiatowemu Policji
w Lidzbarku-Warmińskim.

L

idzbarscy policjanci
swoje święto obchodzili 22 lipca 2016 r
w piątek, lecz w zupełnie
innej niż do tej pory scenerii. Tym razem uroczystość
zorganizowano w Lidzbarskiej Oranżerii Kultury, tj.
letnim pałacyku księcia
poetów biskupa Ignacego
Krasickiego. Pałacyk jest po
gruntownym remoncie,
przeszedł wszelkie możliwe
prace konserwatorskie, jak
również zrewitalizowano
jego najbliższe otoczenie.

U

roczysty apel rozpoczął się złożeniem
meldunku przez dowódcę ceremonii zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp.
Adamowi Kallowi. Następnie insp. Tomasz KamińskiKomendant Powiatowy Policji w LidzbarkuWarmińskim przekazał najlepsze życzenia wszystkim
policjantkom, policjantom i
pracownikom cywilnym jednostki którą kieruje. Złożył
też życzenia rodzinom policjantów. Pan Komendant w
oficjalnym wystąpieniu nie

zapomniał też o emerytach
i rencistach policyjnych i
ich rodzinach, którym życzył przede wszystkim dużo
zdrowia.
olejnym punktem
uroczystości było
odczytanie rozkazów
o przyznanych odznaczeniach i awansach na wyższe stopnie służbowe i wręczenie tych wyróżnień policjantkom i policjantom.
a uroczystość obchodów 97 rocznicy
powołania Polskiej
Policji Państwowej było zaproszonych wielu gości.Byli

K

N

Tuż przed wręczeniem „Medalu XXV.-Lecia Stowarzyszenia” i adresu z życzeniami
insp. w st. spocz. Adamowi Kołodziejskiemu - na foto. pierwszy z lewej.

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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to głównie szefowie
tym Pana Komendanta
samorządów lokalw stanie spoczynku do
nych funkcjonująwstąpienia w szeregi
cych w powiecie lidzStowarzyszenia a warto
barskim, szefowie i
tu być, jak zachęcał
przedstawiciele różprezes Lucjan Fiedoronych formacji munwicz chociażby ze względurowych oraz instydu na możliwość spotucji cywilnych. Jedtkania wspaniałych lunym z wielu gości
dzi i dobre towarzystwo.
był też Prezes ZarząPan Adam obiecał zapidu Koła SEiRP w
sać się do StowarzyszeLidzbarkunia i wielu to słyszało.
Warmińskim Lucjan
Ma jednak-jak powiePrezes Koła SEiRP w Lidzbarku Warm.
Fiedorowicz. Wszyscy składa życzenia z okazji Święta Policji dział-dylemat, czy zapigoście mieli możlina ręce Komendanta Powiatowego insp. sać się do Olsztyńskiego
wość złożenia życzeń
czy też do Lidzbarskiego
Tomasza Kamińskiego
policjantom jak też
Koła SEiRP. No cóż,
wręczenia kwiatów i upobarku-Warmińskim, Zarząd wszędzie zostanie przyjęty z
minków. Prezes lidzbarskie- lidzbarskiego Koła SEiRP w
otwartymi rękoma, ważne
go zarządu Koła SEiRP w
porozumieniu z panem koby tylko był z nami.
swoim wystąpieniu również
mendantem Tomaszem Kaważywszy na obchody
przekazał życzenia załodze
mińskim postanowił ten
rocznicowe święta
lidzbarskiej KPP i złożył je
fakt wykorzystać dla celów
Policji wszystkim
na ręce komendanta TomaOrganizacji. Za wieloletnią
funkcjonariuszom czynnym
sza Kamińskiego.
godną naśladowania współ- zawodowo i tym w stanie
orzystając z faktu,że
pracę z lidzbarskim środospoczynku przesyłamy z
gościem tej wspania- wiskiem emerytów i renciLidzbarka-Warmińskiego
łej uroczystości był
stów policyjnych zrzeszokoleżeńskie pozdrowienia
insp. w st. spocz. Adam
nych w Stowarzyszeniu
oraz życzymy dużo zdrowia.
Kołodziejski, do niedawna
uhonorowano
Pierwszy Zastępca KomenPana
Tekst i zdjęcia;
danta Wojewódzkiego PoliAdama Kołodziejskiego
Lucjan Fiedorowicz
cji w Olsztynie, a przed
„Medalem XXV-lat SEiRP”
tym, wieloletni komendant
oraz odrębnym adresem z
Powiatowy Policji w Lidzżyczeniami. Zachęcono przy

Z

K

Uczestnicy obchodów Święta Policji w Lidzbarku Warm.
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MSWiA obniża emerytury
Wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński potwierdził, że kierowany przez niego resort pracuje nad
projektem, którego celem jest obniżenie emerytur
byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Na
razie nie wiadomo, czy prace polegają na zmianie
dotychczas zgłaszanych projektów w tej sprawie,
czy jest to całkiem nowe rozwiązanie.
Nie znamy szczegółów
To kolejne podejście do
zmniejszenia emerytur w
służbach mundurowych,
nie tylko dawnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa mówi „Dzien
-nikowi Trybuna” Zdzisław Czarnecki, prezydent
Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych, jednoczącej stowarzyszenia byłych funkcjonariuszy oraz związków zawodowych reprezentujących
obecnych
pracowników
MON
i
MSWiA. Na razie nie dostaliśmy projektu ustawy,
o którym wiadomo, że nie
jest jeszcze skończony. I
nie wiadomo, czy on w
ogóle
do
nas
trafi.
Wszystko zależy od tego,
w jakim trybie zostanie
zgłoszony. Jeśli będzie to
projekt rządowy, będzie
musiał zostać poddany
obowiązkowym konsultacjom społecznym, a więc
przekazany do zaopiniowania przez związki zawodowe i wtedy będziemy
mogli się do niego odnieść tłumaczy. Nie jest
jednak wykluczone, iż
rząd będzie chciał obejść
obowiązek takich konsultacji i zdecyduje się zgłosić go do prac w Sejmie
jako projekt poselski, a
wtedy będziemy mogli
liczyć jedynie na życzliwość posłów zasiadających w komisji sejmowej,
do której ten projekt będzie skierowany i dzięki
nim móc odnieść się do
opisanych w nim rozwiązań dodaje.
W poprzednich kadencjach Sejmu przedstawiciele
służb
mundurowych mogli w tej sprawie liczyć na wsparcie

posłów Sojuszu Lewicy
Demokratycznej. Obecnie
nie mają oni gwarancji, w
jaki sposób ich środowisko będzie potraktowane
przez obecną opozycję par
-lamentarną. Zastrzeżenia wobec projektu ustawy zgłaszają nie-którzy
przedstawiciele Platformy
Obywatelskiej
oraz .Nowoczesnej.
PiS i PO zgodne
Warto pamiętać, że propozycje obniżenia emerytur byłych pracowników
Służby
Bezpieczeństwa
pojawiają się od 1990 r.
Obostrzenia w tej sprawie
na przestrzeni lat dotykały jednak wszystkie służby mundurowe, w tym by
-łych wojskowych i milicjantów,
wprowadzając
wobec nich nowe, niższe
przeliczniki, na podstawie
których obliczano należną
emeryturę. Części z nich
udało się zachować dotychczasowe
uprawnienia dzięki powołaniu
się na zasadę praw nabytych.
Rządzące w latach 2005
-2007 Prawo i Sprawiedliwość
swój
projekt
„dezubekizacji”
zgłosiło
już w 2005 r. Został on
uchwalony w 2006 r. i
objął blisko 30 tys. byłych funkcjonariuszy SB.
Nie objął on jednak tych,
którzy zostali pozytywnie
zweryfikowani po 1990 r.
i pełnili służbę w III RP.
Do pomysłów obniżenia
świadczeń
emerytów
mundurowych
też pod
hasłem
obniżenia
„esbeckieh emerytur’ w
2009 r. wróciła PO. Ustawa polegała na obniżeniu
przelicznika do 0,7 za
każdy rok pracy, podczas
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gdy w przypadku wszystkich emerytów wynosił on
1,3. Owa obniżka dotyczyła okresu Polski Ludowej. Krytycy ówczesnej
ustawy oceniali, że zostali
potraktowani w taki sposób, jakby w zasadzie nigdy nie pracowali. Mieściło się to wszak w filozofii,
która nakazywała uznanie całego okresu Polski
Ludowej za „czarną dziurę”.
Obecny rząd i większość
parlamentarna PiS ponownie próbuje obniżyć
emerytury byłych funkcjonariuszy SB. Przedstawiciele organizacji służb
mundurowych podejrzewają jednak, że na tym
się nie skończy i podobne
zmiany
dotkną
także
funkcjonariuszy
innych
resortów. Tym, co ma łączyć osoby, które mogą
obawiać się obniżenia ich
emerytur jest pełnienie
służby w okresie Polski
Ludowej, choćby trwała
ona zaledwie miesiąc. Dotyczy to pracowników
dawnego resortu spraw
wewnętrznych (w tym nawet sprzątaczek czy sekretarek), a więc również
milicjantów
i
późniejszych policjantów.
Różne dane
Opracowywany obecnie
projekt ma zakładać, że
maksymal-na emerytura
„resortowa” nie przekroczy 2100 zł. Obniżenie
dotychczasowych emerytur ma objąć ok. 12 tys.
byłych
funkcjonariuszy
SB, bo tylu wedle wyliczeń MSWiA pobiera wyższe świadczenia niż powszechna średnia. Jeszcze w ubiegłym roku politycy PiS, zapowiadając
takie zmiany twierdzili, że
niektórzy byli funkcjonariusze otrzymują emerytury w wysokości ponad
20 tys. zł miesięcznie, co
zdaniem
zainteresowa(Ciąg dalszy na stronie 8)
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

nych było liczbą wziętą z
sufitu. Po protestach organizacji
mundurowych
politycy PiS zaczęli się wycofywać z takich opinii i
weryfikować
informacje
na temat faktycznie pobieranych emerytur. Ostatnio wyliczyli oni, że średnia emerytura pobiera-na
przez byłych funkcjonariuszy SB wynosi 3200 zł,
ale również ta kwota jest
poddawana
w
wątpliwość. Z danych, jakie
zebraliśmy za 2015 r. wynika, że nikt z naszych
członków
nie
pobierał
emerytury w takiej wysokości informuje prezydent
FSSM, Zdzisław Czarnecki. Jeśli ministerstwu wyszła taka średnia, na pewno nie mogła ona wynikać
ze średnich emerytur pobieranych przez byłych
funkcjonariuszy SB czy
MO. Być może na zawyżenie owej średniej miały
wpływ świadczenia otrzymywane przez tych, którzy
swoją
aktywność
zawodową zaczynali już po
1990 r. i nabywali uprawnienia emerytalne w późniejszym okresie. Po 25
latach istnienia III RP rośnie bowiem grono takich
emerytów wyjaśnia.
Tymczasem
MSWiA
twierdzi, że przeciętne
świadczenie byłych funkcjonariuszy wyniosło w
tym roku 46 tys. zł miesięcznie. Generałowie mieli otrzymywać emerytury
w wysokości 8,5 tys. zł, a
najwyższe emerytury przekraczać 20 tys. zł.
Milicjanci bezpieczni?
MSWiA w oficjalnym komuni-kacie zastrzegło, że
„noweliza-cja ustawy nie
dotknie byłych funkcjonariuszy milicji”. Inaczej widzą to jednak przedstawiciele
Federacji, do której od
dłuższe-go czasu docierają
sygnały o róż-nym traktowaniu tzw. starych i nowych policjantów, wobec
których stosuje się cezurę
1989 r. i stosuje różne
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kryteria w zależ-ności od
tego, kiedy rozpoczyna-li
służbę. Niedługo po przejęciu władzy przez PiS do
stowarzyszeń i organizacji
związkowych w mundurówce zaczęły docierać
informacje, że m.in. w policji rozpoczęły się czystki
personalne i nowe kierownictwo MSWiA zaczęło
wzywać na rozmowy tych
funkcjonariuszy a najczęściej byli to doświadczeni oficerowie, którzy
swoją służbę rozpoczynali
jeszcze przed 1989 r. i
proponować im dobrowolne odejście ze służby.
Naszym zdaniem, są to
jedynie zabiegi socjotechniczne, których celem jest
rozbicie solidarności środowisk
mundurowych.
Obecna władza wie bowiem doskonale, że od lat
występuje-my wspólnie w
obronie naszych interesów
i trudno jej się zabrać za
nas wszystkich naraz oce
-nia Czarnecki. Stąd takie działania, jak zmiany
statusu jednej grupy zawodowej, propozycje podwyżek dla wybranych, a
jednocześnie uderzenie w
inne grupy. Mamy jednak
świadomość, że ograniczanie uprawnień w mundurówce będzie postępo-wać
krok po kroku uważa szef
FSSM.
Inni
przedstawiciele
mundurowych związków
zawodowych informują, że
takie podziały już daje się
zauważyć. Coraz częściej
pojawiają się głosy, że
przecież zamach na emerytury
dotyczy
tyl-ko
ułamka
przedstawicieli
służb mundurowych, pozostali zaś mają nadzieję,
że ich ten problem nie dotknie. Niektórzy nie kryją
jednak obaw, że gdy obecna władza rozprawi się z
jednymi, szybko zabierze
się za następnych.
Jednym z dowodów na
taką właśnie taktykę rządu PiS mogą być niedawne decyzje uderzające w
organizacje
weteranów
wojsko-wych i policyjnych. Kiedy tylko Antoni
Macierewicz stanął na

czele MON, natychmiast
podjął decyzję o pozbyciu
się z pomiesz-czeń MON
organizacji
reprezentujących byłych wojskowych. Teraz takie same
działania podjęto wobec
byłych
funkcjonariuszy
ochrony państwa, którym
mini-ster Mariusz Błaszczak uniemoż-liwił korzystanie z pomieszczeń na
ul. Rakowieckiej.
Chodzi o pieniądze?
Kierownictwo
MSWiA
twierdzi, że obniżka emerytur
byłych
funkcjonariuszy SB będzie
miała pozytywny wpływ
na budżet państwa. Z wyliczeń MSWiA wynika, że
będzie to kwota 20 min zł
miesięcz-nie, co w skali
roku ma wynieść 240 min
zł. Wziąwszy pod uwagę
fakt, że jest to zaledwie
kilkanaście tysięcy osób i
że ich emerytury są
znacznie niższe niż to, co
podaje oficjalnie resort
spraw
wewnętrznych,
można wątpić w te zapewnienia. Zwłaszcza, że z
roku na rok ta grupa topnieje po prostu ze względów biologicznych.
Jeszcze kilka lat i problem sam by się rozwiązał, bo nie będzie już komu pobierać tych, rzekomo tak wielkich, emerytur
zastrzega Czarnecki i dodaje, że przyjęte dziś rozwiązania pozostaną i praw
-dopodobnie będą rozszerzane na inne grupy zawodowe w mundurówce. Nie
można wykluczyć, że to
właśnie jest jednym z celów obecnego rządu, który
przystąpił żwawo do tworzenia od podstaw własnych kadr w służbach
mundurowych. A na nich
z pewnością oszczędzać
nie będzie, starając się
zapewnić sobie ich lojalność.
Autor: MO
„Trybuna”
piątek 17 czerwca 2016
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Dezubekizacja według rządu Szydło.
PiS nieco obniża emerytury i renty b. funkcjonariuszom bezpieki. Wcześniej drastycznie je obniżył rząd
PO. Pieniądze stracą nawet ci, którzy odnieśli rany,
pełniąc służbę.
To jest naprawienie tego, co przez lata naprawione nie zostało. To jest
wyraz
sprawiedliwości
społecznej. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i aparatu władzy państwa komunistycznego, represyjnego,
wciąż jeszcze pobierają
wysokie emerytury i renty. Projekt naprawia te
błędy twierdzi Mariusz
Błaszczak, szef MSWiA.
ednak
emerytury
SB pierwsza obniżyła w 2009 r. PO. Od
początku 2010 r. byli
oficerowie służb PRL dostają znacznie niższe
świadczenia
obliczane
według wskaźnika w wysokości nie 2,6 proc.
podstawy wymiaru za
każdy rok służby za lata
19441990 jak wcześniej,
lecz 0,7 proc. (przelicznik
zwykłej emerytury to
1,3).
2010 r. podawano, że ich
średnia emerytura wyniosła po tym
obcięciu ok. 2,5 tys. zł i
wciąż była wyższa niż
zwykłego emeryta
1,6
tys. zł.
Obniżka dotyczyła także
tych pozytywnie zweryfikowanych w 1990 r.,
których przyjęto wtedy
do UOP. Zmniejszono
emerytury 25 tys. osób,
w tym 6 tys., które dostawały świadczenia rodzinne. Co zmienia projekt PiS? Obniża procentowy wskaźnik obliczania
emerytury z 0,7 proc. do

J

W

0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa PRL. I odbiera
prawo do podwyższenia
emerytury
o 15 proc.
podstawy wymiaru
za
inwalidztwo pozostające
w związku ze służbą dla
osób pełniących służbę
wyłącznie w organach
bezpieczeństwa państwa.
Maksymalna emerytura
dla byłych funkcjonariuszy SB za czas ich służby
w tej formacji nie będzie
wyższa
niż
średnie
świadczenie w systemie
powszechnym (2131 zł),
a
maksymalna
renta
1610 zł. Renta rodzinna
ma nie przekraczać 1850
zł brutto.
owe prawo miałoby wejść w życie
od przyszłego roku. Już w 2009 r. b. esbecy protestowali, argumentując, że obniżenie
świadczeń uderza w ich
prawa nabyte. W lutym
2010 r. ich skargę odrzucił Trybunał Konstytucyjny. Potem ok. 1,6 tys.
b. funkcjonariuszy złożyło skargę do Trybunału
w Strasburgu. Ten w
2013 r. nie dopuścił tych
skarg do rozpatrzenia.
Uznał, że nie doszło do
"nadmiernych obciążeń
dla skarżących, którzy
nie doznali utraty środków do życia albo całkowitego
pozbawienia
świadczeń, a system ten
był i tak bardziej korzystny niż inne systemy
emerytalne".

N
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P

rof. Jan Widacki,
który w imieniu
klubu SLD pisał
skargę
na
obniżenie
świadczeń do TK, mówi
dziś, że kolejne obcięcie
emerytur jest "karaniem
po raz drugi za to samo".
Zwraca też uwagę na to,
że część funkcjonariuszy,
którzy mają renty z powodu ran odniesionych
na służbie, mogła walczyć np. z niemieckim
Werwolfem albo z UPA, a
tych formacji jako wrogich Polsce PiS przecież
nie kwestionuje.
a mocy projektowanej nowelizacji
obniżone miałoby
zostać ponad 18 tys.
emerytur, ponad 4 tys.
rent oraz ponad 9 tys.
rent rodzinnych. Projekt
trafi teraz do uzgodnień.
Jak ocenił szef MSWiA,
ma to przynieść oszczędności w budżecie państwa rocznie ponad 135
mln zł. Wiceminister w
resorcie Jarosław Zieliński powiedział, że uzyskane w ten sposób pieniądze powinny trafić do
najbardziej potrzebujących osób, które dzisiaj
żyją w biedzie, a w PRL
były ofiarami komunistycznego aparatu represji

N

Wojciech
Czuchnowski,
Gazeta Wyborcza,
czwartek, 14 lipca 2016
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Zemsta ślepa i głupia
Zadzwonił do mnie były funkcjonariusz służb wiadomych, emeryt. Znamy się dość długo, z 10 lat, poznałem go, pisząc jakiś tekst o służbach specjalnych, on
wtedy niewiele mi pomógł, za to - i z tego najmocniej
go zapamiętałem - wciąż mnie namawiał, że trzeba popierać PO, bo to rozsądek i jedyna zapora. Tak było
wtedy, teraz z kolei zapytał mnie, czy nie mógłbym
czegoś napisać o pomyśle PiS, żeby obniżyć emerytury
byłym SB-ekom. Tak poniżej średniej krajowej.

T

o będzie drugie obniżenie SB-eckich
emerytur, pierwsze
nastąpiło w roku 2009,
tu był pomysł Platformy
i Donalda Tuska, wtedy
przelicznik emerytalny
obniżono z 2,6 do 0,7
(przelicznik zwykłej emerytury to 1,3). PO wołała,
że to wymóg sprawiedliwości i budżet też na tym
zyska. Więc ustawę
uchwalono. A potem SLD
skierował wniosek w jej
sprawie do Trybunału
Konstytucyjnego. I wtedy
sędzia Rzepliński (tak,
tak, ten sam Rzepliński),
przewodnicząc składowi
sędziowskiemu oznajmił,
że ustawa jest OK., że nie
narusza konstytucji, że
"funkcjonariuszom podtrzymującym państwo
komunistyczne" odbierać
pieniądze można.
eraz w tamte buty
PO wchodzi minister Błaszczak. On
już niewiele może obniżyć, z 0,7 do bodajże 0,5,
ale też woła, że to w imię
dziejowej sprawiedliwości.
I co tu komentować?
Takie zabieranie to jest
oczywiście krok niecywilizowany.
Taki, ku radości gawiedzi.
Ilu jeszcze żyje ludzi, którzy służyli w UB? Stu?
Dwustu? Nawet emerytowanych SB-eków wielu

T

już nie ma. Tę formację
rozwiązano ponad ćwierć
wieku temu.
Więc teraz się mścić? Na
staruszkach?
Zwłaszcza, że ta zemsta
jest kulą w płot. Ona
w niewielkim stopniu dotknie generałów
i pułkowników, ci się jakoś poustawiali, tak jak
mój rozmówca fan PO,
ona uderzy w prostych
sierżantów, którzy pracowali w SB gdzieś
w służbach pomocniczych, jeździli radiowozem, serwisowali sprzęt,
robili za sprzątaczy...
Często na te etaty SB trafili przypadkowo... Już
teraz mają małe emeryturki, to będą mieli jeszcze mniejsze. Może na
mleko i wczorajszy chlebek im starczy.
aka będzie więc zemsta. Ślepa
i głupia.
Ale pisowskiemu ludowi
się spodoba. Więc za jakiś czas (raczej wcześniej
niż później) ktoś zapyta
rezolutnie - a dlaczego
tylko SB ma być ukarane? A inni? A ZOMO to
nie biło? A milicja to nie
biła na komisariatach?
I wtedy padnie pomysł by
zmniejszyć emerytury
tym z MO. I to już będzie
poważna oszczędność dla
państwa.

T
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Ale przecież antykomunistyczny smok tym się nie
naje. I zaraz po milicjantach zapyta: a wojsko?
A kto strzelał
w Poznaniu, kto strzelał
na Wybrzeżu? Kto przeprowadzał stan wojenny?
Kto ćwiczył razem
z Armią Czerwoną? Kto
szkolił się w Moskwie?
A wojskowe służby specjalne? Więc w dalszej
kolejności zmniejszania
emerytur będą generałowie LWP, a potem oficerowie. Z tymi z WSW na
czele.
Gdy naród nasyci się pognębieniem milicjantów
i żołnierzy, natychmiast
padnie kolejne pytanie:
czy aparat represji to tylko oni? A prokuratorzy?
A sędziowie?
A pracownicy aparatu
PZPR? Mają pozostać
bezkarni?
A PRL-owscy dziennikarze, którzy kłamali
w dzień i w nocy?
A nauczyciele, którzy łamali charaktery, kłamali
o Katyniu i wiecznej przyjaźni polsko-radzieckiej?
No, może do nauczycieli
od fizyki ta fala nie dojdzie, ale do kuratorów
i dyrektorów szkół - już
na pewno.
ędzie kolejka do
golenia. Więc taką
ścieżkę obieramy.
Nie nową - historia bolszewizmu zna okres, gdy
istniały klasy wykluczone, którym nie przysługiwały jakiekolwiek prawa.
Owszem, domyślam się,
że obecna władza uważa,
że ona nad tym procesem
odbierania emerytur bę-

B

(Ciąg dalszy na stronie 12)

11

(Ciąg dalszy ze strony 11)

dzie panowała, że zabierze
się SB-ekom i będzie
w narodzie radość, i na tym
koniec. No więc - nie będzie.
Jak się takie rzeczy zaczyna, to już szalenie trudno je
skończyć.
Robespierre nie potrafił powstrzymać terroru, Mao
Zedong rewolucji kulturalnej, Gomułka - fali antysemickich wystąpień.
Jest jeszcze drugi wątek.
Otóż owo zabieranie emerytur to ruch mocno demobilizujący służby mundurowe. Bo dziś oni, a jutro ich
następcy...
Bo przyjdzie kolejna władza
i powie - ludzi tego reżimu
(pisowskiego) musimy potraktować tak jak zasługują. Zabieramy im emerytury...
Coś takiego zapowiedział
już zresztą Lech Wałęsa,
pisząc o wyrywaniu z korzeniami, a on - co jak co ale wyczucie nastrojów ma.
ięc dziwię się milczeniu obecnych
mundurowych,
gdy zabiera się pieniądze
ich starszym kolegom, którzy mieli pecha, że służyli
w niesłusznych czasach. Bo
ten sam bat - panowie ofi-

W
P
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Bez poprawek!

rojekt przedmiotowej
ustawy narusza
wszelkie standardy
demokratycznego państwa
prawa, a przede wszystkim: konstytucyjne zasady:
zakazu dyskryminacji,
równości wobec prawa i
niedziałania prawa wstecz,
odbierania praw słusznie
nabytych ,przyznanych
przez władze wolnej Polski,
obowiązku państwa zapewnienia zabezpieczenia spo-
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cerowie - ktoś w przyszłości
może zastosować wobec
was. Pretekst znajdzie się
bez problemu.
Dlatego nie podoba mi się
ta zabawa z emeryturami.
Bo tak się nie buduje państwa (nie piszę "państwa
prawa", bo ta reguła dotyczy każdego państwa,
zwłaszcza takiego, które
dba o swoją powagę), bo jak
się daje i odbiera,
i wszystko jest na kaprys
wodza, to żadne służby takiemu państwu służyć
wiernie nie będą. Będą
kombinować.
ff... Tyle mojej opinii, a teraz czas na
najprostszą odpowiedź - czy ona wpłynie na
władzę? Ona i pewnie dziesiątki innych, podobnych?
Otóż, nie wpłynie.
Decyzja została podjęta.
Władza, panowie z SB, zabierze wam te emerytury i
tyle. Jedyna dla was pociecha - że pewnie pójdą za
wami inni, kolejne grupy.
Możecie więc dziś słać listy
protestacyjne, pisać do
Strasburga i gdzie chcecie,
to nie ma znaczenia. Znaleźliście się w obozie przegranych, i to jako ci, na
których rządzący chcą sobie poużywać.

łecznego na starość i w razie inwalidztwa,
W tym ochrony zdrowia,
ochrony rodziny, zaufania
do państwa i tworzonego
przez nie prawa.
rojekt ustawy jest
wyrazem małostkowej mściwości politycznej wobec wybranej
grupy zawodowej. Taka
ustawa spowoduje dalszy
podział społeczeństwa,
skrzywdzi i doprowadzi do

P

Vae victis!
zanowni SB-ecy przysięgaliście bronić
socjalizmu? Nie obroniliście go, więc o co wam
chodzi?
Jesteście jak ci tureccy żołnierze-puczyści na moście
nad Bosforem - leżycie bezbronni i goli, i tylko możecie się modlić, żeby nie rozszarpał was tłum.
Chcecie bronić swych emerytur listami, pismami, artykułami? Naprawdę, wierzycie, że to się uda? To nie
wiecie w jakim państwie
żyjecie?
Nie wiecie, komu oddaliście
władzę? Nie zabezpieczyliście się na taką ewentualność? Nie macie gdzieś poukrywanych teczek, których zawartość możecie
rzucić na żer?
Wskazać gawiedzi innego
złego?
Bo to jedyne, które tę władzę rusza. Jedyne czego się
boi.
Najwyraźniej nie macie.
No to pa.
Robert Walenciak
Dzisiaj, 18 lipca (06:39)
Ze strony:

S

http://fakty.interia.pl/
opinie/walenciak/

skrajnego ubóstwa wielu
starych i schorowanych
ludzi i odbierze środki egzystencji ich rodzinom.
Grozi uruchomieniem lawiny szykan wobec innych
grup zawodowych i społecznych W obecnej sytuacji nie ma sensu zgłaszanie
poprawek do treści normatywnej w/w projektu, lecz
jego oprotestowanie i demaskowanie fałszu i hipokryzji mocodawców.
Julian Czajka
ZW SEiRP w Olsztynie
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Ustawa do konsultacji
Skierowanie do konsultacji projektu „Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, itd..” do Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów jest gestem na tyle nowym i zaskakującym,
że warto się nad nim nieco zastanowić.

F

akt zauważenia
SEiRP przez obecne
kierownictwo
MSWiA, jako Stowarzyszenia istniejącego i działającego w przestrzeni środowiskowej emerytów i rencistów mundurowych, warto
ocenić jako zdarzenie doceniające i dowartościowujące. I jeżeli owo skierowanie do konsultacji miałoby
mieć tylko ten pozytywny
wydźwięk, byłoby dobrym
początkiem współpracy
rokującym jeszcze lepiej
na przyszłość. Byłoby,
gdyby nie zawartość
„projektu zmiany”.
wspomniana
„zawartość” ma być
zmianą na gorsze,
zmianą obniżającą po raz
kolejny emerytury, i renty
na dodatek, byłym funkcjonariuszom służb specjalnych ograniczonym,
jak na razie, do Służby
Bezpieczeństwa. Zmienić
się ma ochotę ustawę tylko po to właśnie, by dać
podstawy do ponownego
karania zbiorowości lekceważąc zasady: nabycia
praw, nie działania prawa
wstecz.
onsultowanie polega zwykle na przedstawieniu propozycji zmian zapisanych w
projekcie. Zaproponowanie
zmian w „wysokości cięć”
emerytur i rent będzie mimo wszystko proponowaniem wspomnianych cięć.
Nie można przecież zaproponować wykreślenia tego

A

K

zapisu z projektu, który
jedynie i wyłącznie w tym
celu powstał.
W tym wszystkim, w tej
propozycji konsultacji zawiera się nielichy podstęp
niczym przy
„konsultacjach” z partiami
politycznymi prowadzonymi przy ustawie o Trybunale Konstytucyjnym –
poprawek innych niż własne PiS nie uznano, a
ustawa „nabrała wartości”
jakby była wspólnym wytworem legislacyjnym. Coś
jakby sondaż przeprowadzony wśród karpi z pytaniem:
„Ile dni przed Wigilią
szanowne karpie chcą
być „sprawione”
do konsumpcji?
Proszę podać proponowaną ilość dni.”
A więc skoro konsultujemy, to przykładamy rękę,
to godzimy się na ostateczną wersję ustawy zmniejszającej emerytury i renty.
Godzimy się, a więc SEiRP
- sam osobiście, „obcina”
wysokość wymienionych w
ustawie świadczeń, stajemy się więc współautorami
draństwa.
olejny zawoalowany
podstęp, to sugestia dzielenia członków SEiRP na tych
„lepszych”, którym - jak
na razie (sic!), świadczeń
emerytalnych i rent się nie
obniża, w zamian za co
„dołożą się oni ochoczo” do
decyzji „cięć” świadczeń
tym „gorszym”, byłym

K
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funkcjonariuszom SB.
Wspomniany podział zaowocuje z całą pewnością
zmniejszeniem liczebności
członków, przecież nikt nie
zechce być członkiem organizacji, czy stowarzyszenia działającego na jego
niekorzyść, a w efekcie
obniżeniem znaczenia i
zasięgu oddziaływania
Stowarzyszenia na środowisko emerytów i rencistów mundurowych.
SWiA zapewne
wkalkulowało w
ofertę konsultacji
przez SEiRP odrzucenie
tego projektu. A taki krok,
odmowa konsultacji,
„zaowocować” może restrykcjami skierowanymi
bezpośrednio do Stowarzyszenia i próby ograniczenia jego działalności, chociażby przez nakaz opuszczenia lokali administrowanych przez Policję, a
nawet do powstania nowego, opartego na innym,
spolegliwym i poprawnym
politycznie statucie, stowarzyszenia.
Jednym słowem mamy
wybór między dżumą a
cholerą, między utrzymaniem zaufania członków a
przypodobaniem się wnoszącemu propozycję konsultacji i restrykcji w stosunku do części naszych
członków.
Tak jedno, jak i drugie,
godzi w spoistość SEiRP.
Tak też, jeden czy drugi
wybór: osłabi nas, zmarginalizuje i wymusi likwidację Stowarzyszenia lub
przejście – wzorem emerytów wojskowych, do działalności poza strukturami
„macierzystych” służb.
Jerzy K. Kowalewicz

M
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W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się w Warszawie
rozszerzone posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Zarządu Federacji oraz 10 osób
w charakterze gości. Poniższy tekst jest fragmentem
„Protokołu” w części dot. pkt. 1 porządku obrad: Omówienie projektu obniżenia świadczeń emerytalnych byłym funkcjonariuszom i żołnierzom. (dopisek JKK)

Wersja najłagodniejsza dotyczy rozszerzenia podmiotowego
za okres służby i pracy w PRL.
Projekt ustawy narusza podstawowe zasady konstytucji, tj.
art. art.: 30, 31,32, 40, 42, 45,
60 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 02 kwietnia
1997 r.;
 - ochrona godności i praw
Ad.1
Włodzimierza Czarzastego
człowieka jest obowiązkiem
Z. Czarnecki: przedstawił aktu- (nikomu bez wyroku sądu nie
władz publicznych – art. 30;
alną sytuację dot. przewidywa- można zabierać świadczeń eme-  - wszyscy są wobec prawa
nego projektu PiS o obniżeniu
rytalnych) oraz Janusza Korwirówni – art. 32;
świadczeń emerytalnych funk- na-Mikke (Zasady państwa pra - nikt nie może być dyskrymicjonariuszom.
wa - emerytura jest świętością i
nowany w życiu politycznym,
Zapowiedzi medialne przedsta- nie wolno jej naruszać");
społecznym lub gospodarwicieli Ministerstwa Spraw We- W prasie i mediach społecznoczym z jakiejkolwiek przyczywnętrznych i Administracji , w
ściowych pojawiają się głosy
ny – art. 32;
których przedstawiono i okre"wyklętych, pokrzywdzonych",

- nikt nie może być poddany
ślono warunki obniżenia świad- którzy zwracają się o rozszerzenieludzkiemu
lub poniżająceczeń:
nie podmiotowe tej ustawy i
mu traktowaniu i karaniu,
objęcie
nią
nie
tylko
funkcjona ma to dotyczyć 12.000 lub
art. 40;
riuszy milicji np. ZOMO, ale
24.000 osób;

- każdego uważa się za winrównież żołnierzy pionu opera świadczenie nie wyższe niż
nego, dopóki jego wina nie
cyjnego
Wojska
Polskiego
2100,- zł;
zostanie stwierdzona prawo(WSW, II Zarząd Sztabu Gene zyski budżetu 240 mln zł
mocnym wyrokiem – art. 42
ralnego, komisarze itp.). Takie
rocznie;
pkt 3;
wypowiedzi publikują przedstanowe rozwiązania prawne mogą
wiciele organizacji kombatanc-  - każdy ma prawo do sprawieobjąć również czynnych do dziś
dliwego i jawnego rozpatrzekich i niepodległościowych.
funkcjonariuszy i nie ma znania sprawy bez uzasadnionej
. Uczestnicy posiedzenia po
czenia, czy funkcjonariusze ci
zwłoki przez właściwy, niezawymianie informacji stwierbyli pozytywnie zweryfikowani
leżny i niezawisły sąd – art.
dzili, że:
po 89 roku.
45;

projekty
ustaw
opracowywaozpoczęta kampania me
- obywatele polscy korzystająne
są
w
MSWiA
i
Ministerdialna ma na celu:
cy z pełni praw publicznych
stwie Sprawiedliwości;
 przedstawienie zdecydowanie
maja prawo dostępu do służ zapowiadane projekty mają
zawyżonych świadczeń b.
by publicznej na jednakowych
różne
rozwiązanie
w
zakresie
funkcjonariuszy SB (średnia:
zasadach – art. 60;
przedmiotowym
i
podmioto4 – 6 tys. zł, maksymalna: 22

- każdy ma prawo do własnowym.
tys. zł );
ści, innych praw majątkoNajbardziej radykalnym jest
 kaci mają zdecydowanie
wych oraz prawo dziedziczeprojekt, który skutkowałby obwiększe emerytury niż ofiary
nia – art. 60 pkt 1;
niżeniem świadczeń emerytal(aktywni działacze Solidarnonych wszystkim uznanym za

- własność, inne prawa maści);
funkcjonariuszy ochrony pańjątkowe oraz prawo dziedzi atak medialny wobec wszyst- stwa (SB, WSW, II Zarząd Sztaczenia podlegają równej dla
kich osób, które nie tylko
bu Generalnego, Zarząd Zwiadu
wszystkich ochronie prawnej
sprzeciwiają się tej ustawie
WOP-u, SW i Kontrwywiadu,
– art. 60 pkt 1.
(SLD i PO), ale również tym,
Cywilna Służba Wywiadu i
. Podejmowane działania
którzy tylko konstatują (p.
Kontrwywiadu) nie tylko za
przez PiS nie mają żadnego
Kamila Gasiuk-Pihowicz z
okres pracy i służby w okresie
związku z rozwiązaniami pań"Nowoczesnej");
PRL-u, ale również za okres w
stwa prawa i są oceniane jako
Wystąpienie publiczne przeciw III RP.
zemsta polityczna ukierunkotej ustawie przedstawiciela SLD

R
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wana na odebranie godności i szacunku oraz
środków na życie byłym żołnierzom i funkcjonariuszom oraz ich rodzinom.
. Z danych posiadanych przez FSSM RP ustawa z 2009 r. miała objąć ok. 40 tys. osób.
Niechlujność jej przygotowania poprzez brak
jednoznacznej wykładni podmiotowej spowodowała, że z zaplanowanej liczby skutecznie
zmniejszono świadczenia 28.000 osobom.
W chwili obecnej ok. 22 tys., osób pobiera
zmniejszone świadczenia co świadczy, że ponad
5 tys. osób zmarło. Tempo zgonów wśród naszych seniorów wywodzących się ze służb specjalnych spowoduje, że za kilka lat problem ten
w zakresie podmiotowym przestanie istnieć.
Uczestnicy posiedzenia przypuszczają, że PiS
potrzebuje nowego wroga, dlatego m. in. chce
rozszerzyć tę podmiotowość i uderzyć finansowo
w całą rzeszę funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy
po pozytywnej weryfikacji podjęli pracę w służbach i wojsku III Rzeczypospolitej.
. Uczestnicy posiedzenia zaproponowali następujący program działania:
a) przedłożenie rządowe pozwoli nam ze względu
na dłuższy proces legislacyjny, przygotować się
do przeciwdziałania (przygotowanie opinii prawnych, prostowaniu informacji, przedstawienia
własnych opinii medialnych).
„Przedłożenie rządowe” po opracowaniu projektu założeń winno być skierowane do:
konsultacji publicznych (organizacje społeczne,
inne zainteresowane podmioty lub instytucje);
skierowane do uzgodnień w Radzie Ministrów
(MSWiA, MON, MS oraz Rządowego Centrum
Legislacyjnego);
skierowane do zaopiniowania Radzie Legislacyjnej, organom i instytucjom państwowym, których zakresu działania dot. projekt oraz podmiotom których prawo wynika przepisów UE;
przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej;
skierowanie do rozpatrzenia przez Komitet Rady
Ministrów;
skierowanie projektu ustawy do Sejmu.
b) W przypadku przedłożenia obywatelsko – poselskiego pomijane są uzgodnienia tzw. rządowe
i projekt bezpośrednio trafia do Sejmu, gdzie od
decyzji Marszałka zależy jego ścieżka legislacyjna.
Pierwsze czytanie - skierowanie do Komisji Sejmowej, ewentualne wysłuchanie społeczne oraz
zasięgnięcie opinii organizacji i podmiotów gospodarczych;
Drugie czytanie – zgłaszanie uwag parlamentarnych. Opinia Sejmowego Centrum Legislacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości;
Trzecie czytanie – ewentualne uchwalenie. Podobna ścieżka legislacyjna w Senacie: przy braku uwag – trzecie czytanie i projekt czeka na
podpis Prezydenta.
. Działania w zakresie medialnym.
Wykorzystać kontakty członków organizacji
stowarzyszeniowych do przekazania naszych
opinii i stanowisk mediom o zasięgu ogólnopolskim (TV, Radio, Prasa),
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W szerokim aspekcie wykorzystać media lokalne, (lokalna prasa, telewizja i radio).
W tych działaniach decydującą rolę odegrają
członkowie stowarzyszeń sfederowanych tj. zarządy rejonowe, wojewódzkie i koła, którym należy przekazać „wsad propagandowy”.
Uczestnicy posiedzenia zaaprobowali zmiany w
„Informatorze” opracowanym przez zespół: 1.
Grzegorz Domaszewicz, Leszek Sucholewski,
Andrzej Grzelakowski i Michał Otrębski, postanawiając wydrukować w co najmniej 2.000 i
przekazania do dyspozycji zarządów organizacji i
stowarzyszeń działających w środowiskach
mundurowych.
. Opinia prawna.
Po ukazaniu się projektu ustawy poddać ją
ocenie merytoryczno – prawnej i do tego celu
nawiązać współpracę z przedstawicielami nauki
o specjalizacji „konstytucjonalizm” (np. prof.
Marek Chmaj)
. Opracować wystąpienia do organów władzy
państwowej (Prezydent, Premier, Marszałkowie Sejmu i Senatu), w którym oprócz załączonych opinii należy wskazać skutki działania tej
ustawy:
- zachwiane zaufanie do Państwa (karanie osób
służących w III RP);
- karanie niewinnych art.18 Konstytucji
(ochrona rodziny, gdyż ustawa ta obniża jakość
życia członkom rodziny funkcjonariuszy);
- wskazać przykłady „niewdzięczności Państwa”
wobec osób, które położyły szczególne zasługi
dla jego bezpieczeństwa oraz kondycji finansowej;
- uzasadnić niewspółmierność (kary) np. 1 miesiąc w SB, 30 lat w Policji, a traktowanie jak
funkcjonariusza łamiącego prawo.
. Włączenie do obrony innych instytucji i organizacji.
Rzecznika Praw Obywatelskich;
Helsińską Fundacja Praw Człowieka;
Związki Zawodowe Funkcjonariuszy;
Włączenie w obronę politycznych osób nam
przychylnych (np. byłych ministrów spraw wewnętrznych);
Spowodować wystąpienie publiczne hierarchów
kościoła katolickiego wzorowane na „liście pasterskim” Wielkanoc - 2016 r. obecnego ordynariusza WP gen. bryg. bp Józefa Guzdka.
Reagować na kłamliwe artykuły publikowane w
mediach poprzez wysyłania listów z żądaniem
obiektywnego informowania społeczeństwa w
przedmiotowej sprawie, a w przypadku braku
reakcji występowanie na drogę sądowa.
. Zainteresowanie łamaniem praw funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych poprzez:
Europarlamentarzystów;
Komisji Weneckiej;
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
Parlamentu Europejskiego;
Komisji Parlamentu Europejskiego.
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Zdzisław Czarnecki - Prezydent FSSM
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Informacja
Informacja dot. spotkania w związku projektem zmiany „ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy …” obniżającej świadczenia emerytalnorentowe.
Warszawa, 18 lipiec 2016r.

W

związku z przedstawionym przez
ministra
Błaszczaka w dniu 12 lipca
2016r. Projektu zmiany„
ustawy
o
zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SG,
BOR, PSP i SW oraz ich
rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych
dokumentów”, w dniu 18
lipca 2016r, w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP odbyło
się spotkanie w którym
uczestniczyli:
 Zdzisław Czarnecki –
Pr ezes
ZG
SEiRP/
Prezydent FSSM RP,
 Maciej Niepsuj – Prezes
ZBFSOP,
 Leszek Sucholewski –
przewodniczący Związku
CBŚ,
 Zdzisław Pietryka – Wiceprezes ZG SEiRP,
 Jan Kacprzak – Sekretarz
Generalny ZŻWP,
 Ewa
Grzegorczyk
–
skarbnik FSSM RP,
 Joanna Szczepańska –
sekretarz ZG SEiRP,
 Henryk Jasik - b. Wiceminister
Spraw
Wewnętrznych
 Andrzej Ring – radca
prawny,
 Barbara Ślusarczyk – dr
prawa , b. pracownik
ASW,
 Piotr Strużewski – dr na-
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uk techn. mgr prawa, b.
pracownik ASW,
 Roman Kurnik – b. Zastępca KGP
 Agnieszka
WołkŁaniewska - dziennikarz
Diagnoza pod kątem
wymagań prawnych
W dniu 12 lipca w MSW
odbyła się konferencja prasowa (A. Wołk-Łaniewska)
na której Mariusz Błaszczak przedstawił projekt
zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW,
SG, BOR, PSP i SW oraz ich
rodzin oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych
dokumentów.
W trakcie spotkania sporządzono diagnozę pod kątem prawnym:
1. Przedstawiony
projekt
zmiany ustawy łamie zasady konstytucyjne, zasadę nie działania prawa
wstecz, praw nabytych,
zaufania do państwa,
2. Ustawa karna – nie wolno dwa razy karać za to
samo,
3. Nowy projekt ustawy zabiera prawo do waloryzacji,
4. Jeżeli zezwolimy na to
żeby zabrać świadczenia
po raz kolejny to wszystkie służby są zagrożone,
5. Państwo nie może sięgać
po wypracowane emerytury,

6. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia
Parlamentu
Rady Europy z dnia 27
czerwca 1996 r., wszelkie
prawa rozliczenia z komunizmem , o ile to nie
dotyczą ścigania przestępstw z Kodeksu Karnego, powinny być zakończone z upływem 10
lat od obalenia komunizmu. Tak więc w Polsce
powinny zakończyć się
do 2000 roku.
7. System emerytalny UE
nie przewiduje współczynnika poniżej 0,7,
8. Wprowadzenie
współczynnika 0,5 spowoduje
zmianę ustawy o ZUS,
Uzasadnienie – ustawa
wpływa na rynek pracy,
osoby sędziwe będą zmuszone korzystać z opieki
społecznej,
9. Projekt dotyczy rodzin
(renty rodzinne), żona nie
może odpowiadać za wybory męża,
10.Projekt „poszerza” podmiotowość osób wobec
których zostanie zastosowany,
11.Ma zastosowanie wobec
najniżej uposażonych,
Planowanie działań
Przyjęto założenie, że odpowiedź
SEiRP
jako
„konsultanta społecznego”
będzie składać się z:
1. Pisma przewodniego stanowiącego część opisową,
opracowaną na podstawie
„uwagi, propozycji” przesłanych na adres mailowy
SEiRP.
2. Załącznik do części opisowej stanowić będzie opinia sporządzona przez Kancelarię Prawną„Chmaj i
Wspólnicy”. Prof. Chmaja w
działaniach wspierać będą
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(Barbara Ślusarczyk oraz
Piotr Strużewski.
Planowane działania
1) W terminie do 22 lipca
zostaną zrealizowane czynności
- Prof Marek Chmaj przygotuje „konstrukcje” opinii
prawnej, która następnie
zostanie wypełniona treścią
w zależności od wagi jakie
zapisy projektu będą przez
Nas kwestionowane.
- Mec. Andrzej Ring, przygotuje uwarunkowań do kwestionowania zapisów projektu,
- Roman Kurnik wskaże
„zakres podmiotowości” projektu ustawy w oparciu o
obowiązujące w okresie
transformacji przepisy kadrowe MSW (zwolnienie jako
funkcjonariusz SB)
2) Projektodawca zwrócił się

o konsultacje społeczne do
17 podmiotów (związki pracodawców, związki zawodowe oraz stowarzyszenia),
dlatego należy zobowiązać
prezesów stowarzyszeń i
związków wchodzących w
skład FSSM o uaktywnienie
organizacji do opracowania
opiniiinteresie byłych funkcjonariuszy służb ochrony
państwa.
3) Prezes ZG SEiRP Z. Czarnecki nawiązał kontakt z
przewodniczącym NSZZP G.
Nemsem(działania podejmą
po siedzeniu Zarządu Głównego NSZZPolicjantow). Aktualnie pracujący tofunkcjonariusze którzy rozpoczęli
służbę w Policji po 1990 roku),
4) A. Wołk-Łaniewska - przygotowanie „wzorca” informacji do lokalnych środków

Odpowiedź
Dzisiaj (26.07.2016 – dop. JKK) otrzymaliśmy (Źródło
https://www.facebook.com/NIE-dla-obniżania-emeryturmundurowych-1777736369171619/?fref=nf) odpowiedź od
Pana Macieja Niepsuja Prezesa Głównego Zarządu Związku
Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa na nasz
list z dnia 22.lipca br.

Szanowni Koledzy!
Trudno każdemu z osobna
odpowiadać na pytanie co
Związek robi w wiadomej
sprawie, postaram się jednak uczynić Wam zadość.
Proszę wziąć pod uwagę
fakt, że można protestować,
wyrażać oburzenie w różnych formach, przedstawiać
opinie prawne, powoływać
się na utrwalone zwyczajowo i ustawodawczo przez
wieki zasady prawne, a
obecna większość parlamentarna kierując się swoją
ideologią zrobi co zechce –
wszak wola jest motorem
prawnie skutecznych działań człowieka, a prawo to
wola klasy panującej usankcjonowana siłą przymusu
państwowego. ALE! W niedalekiej przeszłości przyjęcie

ustawy z 23.01.2009r. było
poprzedzone kłamliwą kampanią medialną mającą na
celu zohydzenie społeczeństwu naszego środowiska.
Teraz wypowiedzi Jarosława
Zielińskiego mają wzniecić
oburzenie innych grup społecznych wysokością naszych emerytur. W związku
z tymi wypowiedziami przygotowano stosowny tekst,
który został autoryzowany
przez Prezydenta Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i przesłany na
ręce ministra Błaszczaka.
Do wszystkich mediów, które powtarzały kłamstwa Zielińskiego też wysłano stosowne pisma. Ponadto kolportujemy wśród posłów i
osób opiniotwórczych opracowanie zatytułowane
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masowego przekazu (prasa,
radio, telewizja),
5) Przygotowanie „listów” do
organów władzy (Prezydent,
Premier, Sejm, Senat)
6) Włączenie do działań
wspierających:
a) Rzecznika Praw Obywatelskich,
b) Helsińska komisję praw
człowieka.
Następny termin spotkania
25 lipca , uwarunkowany
jest tym, że na dzień 27 lipca 2016 r. zwołano posiedzenie ZG SEiRP w celu podjęcia
decyzji
odpowiedzi
(pismo przewodnie i opinia)
dla MSW
Opracowała
Joanna Szczepańska
Źródło:
http://www.fssm.pl/stronaglowna/
„Emerytury Mundurowe” i
ocena planu ich obniżenia.
MSW zwróciło się do SEIRP
o opinię projektu ustawy
obniżającej po raz wtóry
emerytury – uczestniczymy
w tych działaniach przygotowujących taką opinię. Przeciwstawiamy się powielanym
kłamstwom, nie zdarzyło się
jednak aby przedstawiana
przez nas prawda została
opublikowana przez którekolwiek z mediów. Pozostają
strony internetowe związków i stowarzyszeń mundurowych, które są , zwłaszcza
ostatnio często odwiedzane.
Mam do Was prośbę o
uczestnictwo w wypełnieniu
takiego tytułu treścią :
„Rządowy projekt eutanazji
esbeckich rencistów oraz
wdów i sierot po esbekach” –
to co zbierzemy zamieścimy
na stronie i rozkolportujemy
w odpowiedniej formie i zakresie. Pozdrawiam serdecznie,
Maciej Niepsuj.
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Uczmy się na błędach, ale czy to jest realne??!!
Słoneczny dzień, w stolicy jednego z największych
Państw w Europie, w Krakowie odbywa się uroczystość, której następstwa przez kilkaset kolejnych lat
decydowały o losach nie tylko regionu, lecz również o
losach całego kontynentu

K

iedy zegary wybiły
godzinę jedenastą ,
na podwyższenie
przed sukiennicami na
Rynku Głównym wszedł
odziany w szaty koronacyjne król Zygmunt I i zasiadł
na tronie. Towarzyszyli mu
najwyżsi rangą dygnitarze
królestwa , a wojewoda sieradzki Hieronim Łaski trzymał na rękach czteroletniego następcę tronu, Zygmunta Augusta. Do siedzącego w majestacie na tronie
króla podeszli przedstawiciele Albrechta i poprosili o
zgodę na nadanie mu w
dziedziczne lenno księstwa
w Prusach. W imieniu króla łaskawie zgodę wyraził
podkanclerzy Piotr Tymecki. Wtedy to do polskiego
władcy podszedł zakuty w
zbroję książę Albrecht z
rodu Hohenzollernów, padł
na kolana i podziękował za
oddanie mu lenna. Król
dokonał symbolicznego
przekazania władzy i wręczył mu proporzec z czarnym orłem (później symbol
Krzyżaków), królewską koronę, na szyi łańcuch z literą S (jak Sigmund) – od
tego czasu miał to być herb
Albrechta i jego prawych
potomków. Będący na
klęczkach książę Albrecht
wygłosił przysięgę wierności. M.in. padły słowa, że
on że to będzie wierny i posłuszny Królom i Koronie
polskiej, będzie się starał o
dobro jego majestatu i jego
potomków, i bronił od zła i
czynił będzie wszystko co
jest obowiązkiem wiernego
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wasala. A działo się to 10
kwietnia 1525 roku. Dla
nas Polaków data ta powinna głęboko utkwić w pamięci, bowiem był to ostatni raz kiedy to przed nami
ktoś padał na kolana.
d tego czasu tak się
zawsze składa, że do
dziś to my niby to
dumny naród walimy na
kolana, nie tylko przed watykańską władzą, ale również tymi świeckimi. Zmieniła się jedynie orientacja
geograficzna: ze wschodniej
na zachodnią. A jak oni
nas traktują to może też
taki powrót do przeszłości:
Na pytanie do producenta
Forda jaki kolor może mieć
najtańszy budowany na
początku XX wieku samochód, Ford odpowiada: kolor może być dowolny pod
warunkiem, że musi to być
wyłącznie czarny. I to taki
jest swobodny wybór w wydaniu amerykańskim.
jaki to ma związek z
nami bardzo prosty.
Ponieważ Min. (nie
mylić ministrantem, co w
żadnym stopniu nie odbiegało by od prawdy) Macierewicz wezwał swoje siły
logistyczne do przezbrojenie starych radzieckich Migów (Mi-24), które co prawda w Afganistanie się
sprawdziły, ale to Ruskie
maszyny i dlatego na złom
je i zakupić nowe amerykanckie (jak powiadał Kargul). Na durnowato zadawane pytanie i wątpliwości,
że tu nie ma jakiegokolwiek
wyboru wspomniany „nie
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ministrant”, jak zwykle ze
swoja głupkowatą argumentacją odpowiada: można wybierać każdą ofertę,
ale ma to być właśnie amerykancki, a wybór należy
do nas albo Apacze (AH-1Z
Viper) albo Żmija (AH-64E).
rzedstawiając, chciało by się powiedzieć
powyższy skecz, gdyby to nie była boląca prawda, chcę nawiązać do argumentacji i logiki jaką kierują się osoby piastujące
bądź co bądź najwyższe
stanowiska w tym)* Kraju.
Tu żadnej alternatywy i
wyboru nie ma. Wielu postępuje tak jak kasztanka
Piłsudzkiego, która miała
takie boczne klapki na
oczy, aby nie reagować na
zewnętrzne sygnały i parła
do przodu.
rzykład naszego, a
raczej ichniego Ministra (też nie ministrant?!). Nasz Prezes w
imieniu naszego Stowarzyszenia wystosował na jego
ręce konkretne wprost zarzuty dotyczące wypowiedzi
V-cze Min. (?!) o zakłamaniach dotyczących wielkości rent i emerytur byłych
funkcjonariuszy nie tylko
SB, które to kłamstwa obwieścił wspomniany V-ce
Min. Zieliński. Zwrócił się
nawet do Dyrektora Biura
Emerytalno Rentowego o
przedstawienie wielkości
emerytur. Jakoś tych 20-to
tysięcznych miesięcznie nie
znaleziono. Co gorsze sam
Pan Minister mimo to w
argumentacji o kolejnej
ustawie dexubekizacyjnej
był uprzejmy powiedzieć, że
jednak Ubowcy zarabiają
po 20. tys. zł miesięcznie.
Sama odpowiedź Dyrektora
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od emerytur też jest pokręcona. Najbardziej istotny
przedział wysokości emerytur został „zaokrąglony” do
kwoty 7.000 zł miesięcznie.
To właśnie ten przedział
nas najbardziej interesował, lecz w wymiarze np. co
500 zł, poczynając od najniżej emerytury tj. 800 zł
miesięcznie. Nie dokonano
podziału na SB (UB), UOP,
MO, Policja, starych i nowych emerytów. Wszystko
wrzucono do jednego worka
i do przodu, wio kasztanko!. Ja się Panu Dyrektorowi od moich emerytur nie
dziwię, bowiem nosi on ich
„getry” i musi grać do tej
„nowo-zmianowej” bramki.
Stąd też nie jest on moim
dyrektorem, a zwłaszcza
nie reprezentuje moich interesów, a powinien.
twierdzony jestem w
tym przekonaniu
kiedy to po bez mała
4 latach wygrałem z jego
firmą sprawę o zwrot nie
należnie zmniejszonej mi
emerytury. Ale to musiał
zrobić Sąd, nawet najwyższy bo nawet oddalił jego
apelacje. A była to oczywistość, oczywiście oczywista.
No tak ale…
chwili obecnej na
jakakolwiek logiczną dyskusję
nie ma co liczyć. Tu żadne
argumenty nie są brane
pod uwagę. Teraz liczy się
słuszna zmiana, wio koniku i do przodu. Dowalić SB
-ekom, zmienić ustawę o
Policji, Komornikach itd.
itp. Są to tego rodzaju służby i profesje, które są niezbędne do życia, lecz są
przywoływane w razie potrzeby i co by nie mówić,
nie koniecznie są lubiane.
Przy okazji jest możliwość
odegrania się i załatwienia
swoich interesów (Patrz
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zmiana ustawy o Policji). A
gdy nie ma możliwości materialnego upokorzenia to
pozostaje to moralne, duchowe.
aleko nie sięgając to
co czyni się obecnie
z tradycją i historią
Ludowego Wojska Polskiego
jest wielkim grzechem nie
mówię o niesprawiedliwości
społecznej, nie mówię o
działaniu nie honorowym,
bowiem w ich wydaniu patriotyzmu i honoru nie ma .
Przykładem jest Kukliński,
żaden tam pułkownik, bowiem on Armię która nadała mu ten stopień z całą
premedytacja i rozwagą
zdradził. Mając właśnie
odrobinę honoru on sam
powinien (za swojego życia)
zrezygnować z używania
stopnia pułkownikiem. To
niech mu CIA nada mu jakiś tam stopnień. Jak by
nie wiedzieli, Jak to się robi? to niech obejrzą sobie
serial „Kapitan Klos”. Miał
stopień polskiego majora, a
chodził w mundurze niemieckiego kapitana, hauptmana, jak kto woli.
zwróćcie uwagę
Szanowni czytelnicy,
to właśnie nowa
zmiana chce zabrać nam
(mi) medale przyznane nie
przez nich. Jakim Prawem!!??. Co najwyżej może
mi zabrać ten który mi je
nadal , a skoro tamten
okres u nich jest Be! i się
nie liczy w ich mentalności,
to wara od moich blaszek.
Nawet niech służą do zabawy moim wnukom, ale to
ich dziadek służąc dla Kraju, dla tej nawet lekko wykoślawionej ojczyzny, poświecił dla niej swoje młode
lata i za to otrzymał wspomniane wyróżnienia. Ks.
Jankowski, jak chciał sobie
klatę medalami wyzłocić, a
ówczesne władze nie pchały
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się z tym gestem: „goździk
klapa”, to sam sobie wymyślił i sobie przyznał order.
zorce są tylko korzystać. Jednak
jak widać
„słuszna – zmiana” ma
swoje metody, co starałem
się wyżej wykazać. Wracając do LWP. Nas, którzy od
samego początku transformacji ustrojowej, są non
stop zaskakiwania różnymi
poczynaniami, najprościej
nazywanymi: odwetem, zemstą, nic już praktycznie
nie może zadziwić.
ednak to co poczyna
się z kolegami w zielonych mundurach woła o pomstę do byle jakiego
nieba. „Nowo i słusznie”
wybrany Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego Sławomir Cenckiewicz
stwierdza wprost:
„Pogodzenie tradycji LWP i
Wojska Polskiego jest nie
możliwe” Inna jego wypowiedź wprost powala:
‘Wojsko, chciałem powiedzieć polskie, ale powinienem jednak powiedzieć Ludowe Wojsko Polskie , które
powołał Stalin w maju 1943
roku. Trudno mi uznać tę
formacje za część historii
naszego oręża”. Po prostu
Pan Profesor nienawidzi
wszystkiego co było w okresie od 1945 do 1989 . Wkurza go nawet fakt lokalizacji
jego firmy: Nie chciałbym ,
żeby (…) siedziba mojego
(!?) archiwum mieściła się
przy ul. Czerwonych Beretów! Bo wiem , kim był ich
współtwórca i patron gen.
Rozłubirski ! Polska ma jedną tradycję komandosów –
to cichociemni i żołnierze
gen. Sosabowskiego! Im
należy się nasza pamięć!
Ta marionetka historyczna
nie ma, być może pojęcia,
że gen. Rozłubirski walczył
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w Powstaniu Warszawskim
i to w sposób nie kwestionowany. Za co został przez
dowódcę AK, gen. Komorowskiego – Bora odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. I nie miał znaczenia
fakt, że walczył w szeregach
Armii Ludowej. Wtedy bohaterstwo, oddanie i poświecenie dla ojczyzny,
przelana za nią krew mierzona była jednakową miara. Była ponad podziałami,
które ten, pożal się Boże,
profesorek - dyrektor usiłuje zgodnie z „nowa linią”
wprowadzić.
ozpoczynając swoje
rozważania znalazłem się w XVI wieku. I proszę sobie wyobrazić już wtedy, raptem kilka
lat po „Hołdzie Pruskim”
następcą Albrechta wywodzący się z tego samego rodu Hohenzollernów, król
Pruski Fryderyk II, takie o
to miał zdanie o Polakach:
Z Polakami nie robić żadnych zachodów. Bo przez to
bardziej się psują, tylko
należy surowo dbać o to,
aby stosowali się do rozkazów, preastanda)** w swoim czasie wypełniali i nie
pobłażać im w niczym, bo
jeśli się zaraz nie przejdzie
z egzekucją, to nic nie pomoże. A że Frycek stary,
jak go na Prusach nazywano, potrafił rozszyfrować
Polaczków, świadczy fakt
zgarnięcia przez niego
sprzed nosa polskiego Króla
wielkich obszarów i przyłączenia ich do królewskich
Prus. I jakie wnioski wyciągamy z tej nieodległej przeszłości – żadne . Ten nasz
polski grajdołek nie może
funkcjonować w systemie
stabilnej, chciało by się powiedzieć normalnej koegzystencji wielu orientacji poli-
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tycznych, światopoglądowych. My zawsze musimy
być w „boju” choćby to był
bój o przysłowiową marchewkę. Klapy na oczy i
realizujemy swoje partykularne zamiary. A że przy
okazji ktoś tam straci i
przejedzie się po nim bez
litości, to się nie liczy. Bóg
nas usprawiedliwi, wybaczy
i da rozgrzeszenie ustami,
kupionymi za nie małe
srebrniki, duchownych.
rzypomniała mi się w
sumie legenda. Kiedy
to w okresie inkwizycji w XIII wieku Papież Innocenty III wydał polecenie:
W imię kościoła spacyfikować hiszpańską wioskę.
Jednemu z inkwizytorów
nasuwają się wątpliwości” :
przecież są tam też i nie
heretycy, prawi wyznawcy
wiary katolickiej, co z nimi?
Papież z rozbrajającą szczerością powiada: Wycinać
wszystkich Bóg swoich odnajdzie?!
taka też bywała sprawiedliwość chrześcijańska wtedy. A dziś? Nie
będę nawet starał się rozwijać tego tematu, lecz pamiętam, że w 1969 polscy
Biskupi w kard. Wyszyńskim wystąpili do Biskupów niemieckich z hasłem:
Wybaczamy i prosimy o
wybaczenie. (Kilka milionów Polaków zginęło w
trakcie wojny wywołanej
przez Niemcy). Niedawno
Polscy biskupi wystąpili z
orędziem o wybaczenie do
Biskupów kościoła grekokatolickiego, i o pojednanie
polsko ukraińskiej (ostatnio
upłynęła rocznica rzezi na
Wołyniu). Jednak jakoś za
cholerę nie mogę znaleźć
apelu polskich Biskupów o
pojednanie…. Polsko – Polskie. Może jako podpowiedź
zacytuję werset z ewangelii
św. Mateusza o przebacze-
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niu: Św. Piotr zwrócił się z
pytaniem do Jezusa: ile razy ma przepraszać swojego
brata, czy siedem razy. Jezus odpowiedział mu: siedemdziesiąt siedem razy.
(Mt.18, 21-35).
olejna podpowiedź
dla dobrych rozwiązań, no tak, ale to
było by za proste. Trudno
nam nic innego nie pozostaje jak dalej przyglądać
się tym „wyszukanym” popisom i mieć mimo wszystko nadzieje, że dożyjemy
czasu kiedy to nazwy występujące w naszej codzienności będą odnosiły się do
rzeczywistości i słowa Bóg
Honor i Ojczyzna będą miały autentyczne znaczenie.
Cierpliwości … ducha nie
gaście?!
Bohdan Makowski
s. Władysława.
)* Proszę zwrócić uwagę na
wypowiedzi „nowej zmiany”.
Przecież oni bardzo rzadko
mówią w „moim Kraju”, „w
mojej ojczyźnie” , „naszej
ojczyźnie” itp. Oni posiłkują
się przyimkiem wskazującym: „tym”, „w tym kraju”, „w tej ojczyźnie”. Oni
po prostu nie utożsamiają
się z naszym Krajem, z naszą ojczyzną. Dla nich Kraj,
Ojczyzna jest jedynie poligonem działań do spełnienie swoich partykularnych
interesów.
)** posłuszeństwo - (Prawo do

K

występowania przeciwko niemoralnej
władzy gwarantuje artykuł: „de non
praestanda oboedientia” konfederacji
warszawskiej z 1573 roku, wywodzący się z przywileju mielnickiego z
1501, gdzie zapewniano prawo do
uznania za niemoralnego każdego
władcę, który nie szanowałby wolności, swobód i praw własności obywateli. Takiego tyrana wolno było obalić siłą.
W artykułach henrykowskich jest to
sformułowane tak: "A jeśliby (czego
Boże uchowaj) co przeciw prawom,
wolnościom, artykułom, kondycjom
wykroczyli albo czego nie wypełnili,
tedy obywatele koronni obojga narodów od posłuszeństwa i wiary nam

powinien wolne".

- dopisek JKK
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Ale się rypło!.
Te wredne Angole po dwakroć wyszli z Europy. Pierwszy raz za pomocą tego ich Bereck… coś tam, a drugi
raz za pomocą tej piłki kopanej zresztą nogą.

N

o i fajnie. Pamiętacie
może mili czytelnicy
jednego Pana, który
wydał tą sławną komendę:
Sztandar wyprowadzić? To
On powiedział, że tylko kołek w płocie nie zmienia poglądów. Natomiast my, Polacy bardzo często. Jak już
weszliśmy na jakiś obrany
kierunek, a nie daj Boże (z
jakiegokolwiek kościoła) kierunek ten lansuje wódz
słusznie i demokratycznie
wybranej partii, to walimy
łbem w ten przysłowiowy
mur, bo nasza linia jest
słuszna (to tez cytat z czasów WUML-u).
o w życiu tak się zawsze składa, że występuje taka swoista zasada, w biznesie i stosunkach międzyludzkich, społecznych: Im słabsze jest
państwo i jego struktury,
tym większą role pełnią w
nim nieformalne struktury,
grupy tworzące układ i
spuszczone ze smyczy tajne
służby. I co jest ważne. Na
bazie przykładów z wielu
biednych Państw niezbicie
można wykazać, że takie
grupy nie oddają swojej włazy , swoich wpływów bez
walki. Stąd też zrozumiałym
jest napędzanie przez te
struktury psychozy strachu,
obawy o przyszłość. Takim
kuriozalnym chwytem, przyprawiającym niekiedy ciarki
na plecach zwłaszcza u starszego pokolenia, jest obawa
agresji rosyjskiej?!. O dziwo
nasza nowa „słusznie” wybrana Władza podejmuje
decyzje o wysłanie naszych
młodych chłopaków wraz z
samolotami do obrony demokracji w całkiem inny za-
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kątek globu. Ma to być jakoby w celach szkoleniowych.
Jednak nasuwa się pytanie,
czy nasi obecni bracia dadzą
nam dostęp do szyfrów odpalających rakiety, w które
są wyposażone nasze super
samolot.
le nie o tym chciałem
pisać. Po prostu w
dobie obecnym żyjemy w kraju igrzysk. To właśnie w celu odwrócenia uwagi od problemów bieżących
te grupy wpływów w sposób
wydawać by się mogło bardzo naiwny nadal zasypują
nas mrożącymi krew w żyłach informacjami: Trzecią
RP bezczelnie zarządzali ludzie ze służb specjalnych
oraz skupionych wokół nich
układów kryminalnych i biznesowych. Proszę dokładnie
przeanalizować dziedziny
życia które „nowa zmiana„
bierze pod lupę celem - no
właśnie.
olejny raz najlepszym
„chłopcem do bicia”
są resorty przymusu.
Nadal każdorazowo rzuca się
hasło: odebrać bajońskie
emerytury byłym SB-kom , a
teraz doszły propozycje innych służb mundurowych.
Jak nikt się nie zburzy, a
raczej pies z kulawą nogą
nie stanie w obronie tych
grupo społecznych, to im
można kolejny raz dowalić.
Dostało się przy okazji nawet Komornikom.
en cholerny traktor
sprzedany przez przestępcę asesora komorniczego, na zasadzie uogólniania, jest powodem do
wprowadzenia durnowatej
reformy w postaci nowej
ustawy o komornikach. Ko-
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mornik jest be! Bo wyrzucił
ludzi na bruk. No tak, ale
jak to kiedyś Brunon Hołyst
na wykładach z kryminologii
mówił, ze wiktymologia w
przestępstwie też jest ważna.
Dla czego ten komornik wywalił ludzi na bruk? A no z
tego powodu, że ludzie ci nie
mieli pracy, stali się bezradni, zaczęli konsumować tą
naszą rzeczywistość na warunkach: jakoś to będzie.
MOPS, Biuro Pracy dadzą
jakieś tam ochłapy i do
pierwszego się przetrwa)*.
Do tego 500+, i do przodu. A
Sądy, które niekiedy postępują zgodnie z prawem, wydają wyroki w których nie
gwarantują prawa nawet do
lokalu socjalnego. To nie
winien jest komornik lecz
system. To urzędnik ze skarbówki zmuszony wyrywać
kasę zakłada na gardło biednego podatnika pętle z domiarami, podatkami itp. Nie
ważne, ze po kilku latach
okaże się ze jednak klient
był nie winny, a jego firm
poszła w nie byt. Często bywa, ze przyznane nawet odszkodowanie, o ile w ogóle
będzie przyznane nie pokryje
nawet minimalnych strat.
Człowiek jest bankrutem. Z
tego radość ma jedynie
czwarta władza (Jaworowicz)
oraz np. Pani senator Staroń, czy też adwokat występujący bardzo często jak aktor, (on przyjmuje ostatnio
do prowadzenia sprawy jedynie wygrane, a zwłaszcza
medialne).
rzedstawiony przypadek nie jest odosobniony, jest to jeden z
naszej codziennej rzeczywistości. Podobnie ma się medycyna. Ta głupawa prywatyzacja, a raczej jej sposób
wprowadzenia spowodował,
że przykładowo w Giżycku
starostwo ogłosiło przetarg
na administratora tym po-
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tężnych obiektem, a w sumie systemem świadczenia
usług zdrowotnych. Przetarg
był tak skonstruowany, ze
wygrała firma, aż ze Szczecina pod tytułem: „Nowy szpital”. Skutek jest taki, ze Powiat, aby odebrać swoją własność musi boksować się po
sądach. Pal licho wycieczki
do Olsztyna, ale w Giżycku
prawie 30. tysięcznym grodzie, nie ma porodówki. Kobitki aby urodzić dziecko na
sygnale wożone są do Mrągowa, Kętrzyna tudzież Ełku. Prawda ze paranoja.
Giżycku jest jednostka wojskowa
im. Zawiszy Czarnego JW… (numeru i końcówki banderoli nie powiem
bowiem mogę być posadzony
o szpiegostwo). Jedno co
mogę powiedzieć, o ważnym
wydarzeniu dotyczącym tej
jednostki to fakt odwiedzin
giżyckiej brygady przez ministra Macierewicza. Jednak
jakoś nie mogę swoją już
odrobinę zmęczoną tą codziennością kiepałą, że wizyta zwieńczona była pobytem
Pana Ministra na … plebani
u dziekana Mazura. Tu tez
nawet w takiej tam mieścinie wiodącym tematem ministra resoru służącego do
zabijania, jak to fachowo się
mówi eliminowania czynnika
żywego jest sprawa… Smoleńska. Przecież żołnierze
poza bagnetem (w sumie
chyba paradnym) zakładają
miny, używają granatów,
karabinów, armat i innych
Leopardów (z niemieckiego
demobilu), aby ewentualnych przeciwników w trakcie
działań bojowych eliminować, lub co najwyżej urwać
im jakieś kończyny, ale najlepiej pozabijać. Nie wiem,
czy obecnym strategom taktyka bojowa nie ustabilizowała się na etapie bitwy pod
Grunwaldem. To tam, zanim

W

22

Niemiaszkom krzyżowym
dano łupnia, najpierw odśpiewano Bogurodzicę. A tak
naprawdę, Litwini z Witoldem na czele, to tak do końca to tej Bogurodzicy nie kojarzyli. Dziś w dobie możliwość naszego teoretycznego
przeciwnika – Ruskich, odśpiewanie Bogurodzicy zajęło by tyle czasu, że ten ichny
sprzęt do eliminowania siły
żywej dotarł by pod Warszawę. No tak, tu jednak nasz
szef od wojny ma rację, nic
innego nam nie pozostaje,
jak tylko modlitwa, bo tak
naprawdę, co było już udowodnione w czasie II Wojny
Światowej, na zachodnich
sojuszników nie możemy
liczyć.
statnio moja teściowa
namówiła mnie na
udział w spotkaniu
promującym sprzedaż garnków, itp. podobnych pierdół.
Prowadzący imprezę profesjonalny naganiacz powiedział wprost, ze winę za to,
że jest mi źle ponoszę ja
sam, każdy z nas. To moje
lenistwo, to moje godzenie
się z rzeczywistością powoduje, że jest mi źle i winić
nie można za ten stan rzeczy
kogokolwiek innego. Po części ma on rację. To, że na
wyborach moi koledzy w zielonych mundurach, i ich
emeryci, gremialnie głosowali za PIS-em z przekory, jak
mówili: aby dowalić i dać
nauczkę dla PO, potrafię
zrozumieć. Głupotę należy
leczyć, a nie przyzwyczajać
się do niej. Lecz patrząc na
wspomnianych kolegów z
chwilą uzyskania sygnału o
odbieraniu im emerytur widzę, że wpadli, i słusznie, w
panikę. I co? I nic!. Oni nadal tylko gardłują w kolejce
do lekarza. W sumie nie mają nawet złej woli. Oni po
prostu w dobie obecnej
zwątpili, że Polska może być

O

pełnowartościowym państwem. Lecz jak można przekonać ich, że jest to możliwe? Jakie wartości przekazać młodym ludziom, skoro
na każdym kroku to co było
do wczoraj to wszystko BE?.
Że byliśmy zdrajcami narodu polskiego, Najemnikami
Sowietów. Że w dalszym ciągu poszukuje się czarownic.
Że w dalszym ciągu mile widziane byłyby stosy
(podsycane przez „czarną
władze”). To że do końca Naród, zmęczeni tymi przepychankami ludzie, odchodzą
do swoich małych ojczyzn.
Chowają się jak te ślimaki,
bowiem boją się zająć zdecydowanie jakiekolwiek stanowiska. Aby nie być posadzonym np.: o sprzyjanie prawdzie, szanowaniu przeszłości, która nie zawsze była
biała lub czarna. Nawet ten
szary kolor naszej przeszłości, dla wielu, obecnie jawi
się, jako okres mimo wszystko godny czerpania wzorców.
a obecna polska
„serdecznie” do granic
możliwości stosowana
zawiść, wzajemne opluwanie
się, jest to efekt skłócenia
naszej społeczności. Jeszcze
nigdy w historii Polski nie
było takich podziałów. A
czynią to nawet posłowie.
Janusz Szewczak powiada
tak: „Rzeczywiście niektórzy
solidnie pracują już na piekło, na ósmy i dziewiąty
krąg piekielny, gdzie kotły
już się grzeją, czekając na
tych, którzy dziś rzeczywiście szkodzą Polsce. Polacy
chcieli zmian, chcieli Polski
silniejszej, sprawniejszej,
zdrowszej i na pewno uczciwszej i ten plan jest właśnie realizowany” Co do wykładni słów uczciwość, sprawiedliwość, to z całą pewnością wielu z nas odbiera całkiem odmiennie ich znacze-
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nie, zwłaszcza od wykładni
„nowo-zmianowej”.To tak
jest, jak jedna Pani
jest nazywana w
swoim gronie, jako
porządna, ale nie od
słowa porządek, lecz
od słowa pożądaj.
Pan Poseł określił
nawet wymogi jakie
winien spełniać kandydat do „władzy”:
Żeby do władzy aspirować , trzeba coś
konkretnego proponować. Nie wystarczy robić
za donosiciela i aroganta i
liczyć na to, że będzie gorzej,
bo jak widać choćby po kolejnym programie

„Mieszkanie Plus”, będzie
lepiej, a przede wszystkim

mądrzej. A mówi to ważny
analityk gospodarczy, nauczyciel akademicki i
publicysta, główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK,

poseł na Sejm VIII kadencji.
Od siebie tylko dodam, że
tak naprawdę to piekła się
nie boję, natomiast boję
się tej ichniej sprawiedliwości, moralności, mądrości i w sumie rzeczywistości w tej naszej „nowo –
zmianowej” Ojczyźnie.
Pozdrawiam:
Bohdan Makowski
s. Władysława.
Giżycko, 27 czerwca 2016.
)*Wpadła w moje ręce gazeta Czas Stefczyka i z niej
dowiedziałem się o więzi i
pomocy zwłaszcza dla kogo
(Patrz zdjęcie)

Konferencja naukowa
na 35-lecie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

W

e wtorek (14.06)
Janusz Lorenz. Wojewodę
wiak otwierając konferenminęło 35 lat od
reprezentował doradca wocję. - Pomoże także okrezjazdu założycieljewody Piotr Kardela.
ślić udział członków naskiego obecnego Związku
- Wyrażam przekonanie, że
szych organizacji w tym
Żołnierzy Wojska Polskietematyka konferencji przywielkim dziele naszego nago. Z tej okazji dzisiaj
bliży nam wkład członków
rodu, pozwoli nam lepiej
(17.06) Archiwum
nawzajem się poznać
Państwowe w Olszoraz przyczyni do zatynie, Zarząd Wojecieśnienia dalszej
wódzki Związku
współpracy.
Żołnierzy Wojska
Zanim rozpoczęto mePolskiego Oddział w
rytoryczną część konOlsztynie oraz Praferencji pięć osób
cownia Historii Wojszczególnie zasłużoskowości Instytutu
nych dla warmińskoHistorii i Stosunmazurskich organizaków Międzynarodocji kombatanckich
wych Uniwersytetu
odebrało wybite na
Warmińsko35-lecie Związku ŻołMazurskiego zorganierzy Wojska PolPrezydium Konferencji, W środku dr Aleksander skiego, unikatowe
nizowały konferenPieczkin. Głos zabiera dr Piotr Kardela z IPN.
cję naukową pod
(wykonano tylko 400
hasłem „Polskie orsztuk na cały kraj)
ganizacje kombatanckie.
naszych organizacji w odmedale pamiątkowe. Takie
Gośćmi honorowymi orgabudowę kraju z wojennych
medale dziś odebrali: arcynizatorów konferencji byli:
zniszczeń, w zagospodarobiskup senior Edmund
marszałęk województwa
wanie ziem włączonych do
Piszcz, marszałek Gustaw
Gustaw Marek Brzezin,
Polski, w tym szczególnie
Marek Brzezin, prezydent
arcybiskup senior Edmund obszaru naszego wojePiotr Grzymowicz, Janusz
Piszcz, prezydent Olsztyna
wództwa - mówił prezes
Lorenz oraz Marcin Kus,
Piotr Grzymowicz, były woolsztyńskiego oddziału
prezes Związku Kombatanjewoda olsztyński i senator
ZŻWP płk Romuald Jóźtów RP i Byłych Więźniów
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Politycznych Zarząd Wojewódzki w Olsztynie. Za wyróżnienia podziękowali w
okolicznościowych przemówieniach arcybiskup senior,
marszałek i prezydent. Głos
zabrał również doradca wojewody.
W tematykę konferencji
uczestników wprowadził
członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego Aleksander Pieczkin. Potem z referatami wystąpili:
 » dr Paweł Letko z UWM –
„Problem bezpieczeństwa
Polski w działalności kom-









batantów polskich na forum Federation Interallie
des Anciens Combattants”
» dr Piotr Kardela z Delegatury IPN w Olsztynie –
„Polskie organizacje kombatanckie w Stanach Zjednoczonych Ameryki północnej”;
» dr Aleksander Pieczkin –
„Organizacje kombatanckie
w wybranych krajach
świata”;)*
» dr Mariusz Korejwo z Archiwum Państwowego –
„ZBoWiD w województwie
olsztyńskim”;
» prof. Wiesław Łach z

UWM – ”Wojsko polskie na
rzecz i dla społeczeństwa
Warmii i Mazur, fakty i mity”.
Po referatach przeprowadzono dyskusję, do której wprowadził Wojciech Dębowski.
Olsztyńskie obchody jubileuszu 35-lecia ZŻWP zaplanowano na dwa dni. W sobotę (18.06) o 11.30 uczestnicy jubileuszowych wydarzeń złożą kwiaty pod Kolumną Orła Białego na Placu
Konsulatu Polskiego, a po
południu wezmą udział w
jubileuszowej imprezie.

Żródło:
http://www.olsztyn24.com/news/28130-konferencja-naukowa-na-35-lecie-zwiazku-zolnierzywojska-polskiego.html

)* - Publikowany poniżej tekst jest fragmentem referatu: Organizacje kombatanckie w
wybranych krajach świata” przedstawionego w trakcie Konferencji przez ppłk. dr.
Aleksandra Pieczkina

Kombatant – kto zacz?
„Nie wolno krwi żołnierskiej dzielić na lepszą i
gorszą” - tak powiedział ówczesny biskup polowy
Wojska Polskiego, ksiądz biskup generał brygady
doktor Leszek Sławoj Głódź w homilii wygłoszonej
podczas obchodów Święta 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki w 1992 roku. Proponuję, aby te słowa były mottem dzisiejszej konferencji
poświęconej polskim organizacjom kombatanckim.

Z

anim nasi paneliści
wygłoszą swoje referaty, proponuję uściślić i ujednolicić określenia
dotyczące tychże organizacji.
Słowem kluczowym we
wszystkich dzisiejszych
rozważaniach będzie słowo
kombatant, wywodzące się
z języka francuskiego, w
którym walkę zbrojną
określa się jako combat.
Natomiast żołnierza, bojownika określa się jako
combattant.
W języku angielskim, a
równocześnie według prze-
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pisów prawa międzynarodowego, słowo kombatant
określa człowieka aktualnie służącego w wojsku.
Natomiast byłego żołnierza
określa się jako excombatants lub exservicemen, co należy rozumieć jako weteran lub
były żołnierz.
Kombatanci zrzeszają się w
związkach lub inaczej nazywanych organizacjach,
które mają status prawny
stowarzyszenia. Dotyczy to
większości państw, w których te stowarzyszenia są
rejestrowane, w tym także

i Polski.
W 1950r. powstała Światowa Federacja Weteranów, działająca bardzo
aktywnie pod patronatem
ONZ. Federacja zrzesza
172 organizacje weteranów
ze 121 państw.
Polskimi członkami federacji są:
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
 Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej,
 Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych,
 Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ.
Nadto, istnieje także Europejska Organizacja
Związków Żołnierzy
(EUROMIL) z siedzibą w
Brukseli, która to zrzesza
36 krajowych stowarzy-
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szeń wojskowych i związków zawodowych z
21 krajów Europy. Z Polski do EUROMIL-u
należą:
 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz
 Konwent Dziekanów Korpusu Oficerskiego
Wojska Polskiego.
W polskim ustawodawstwie okresu międzywojennego nie posługiwano się terminem
kombatant. W Polsce przyjęto wówczas model opieki państwa wobec uczestników wojny stosowany w Anglii oraz we Francji i
używano terminów: weteran, inwalida wojenny lub uczestnik walk o niepodległość.
Nie powołano jednak, centralnej instytucji
państwowej zajmującej się szeroko pojętą
problematyką kombatancką.
spółcześnie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w ustawie z dnia 24
stycznia 1991r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego w
art. 1 uchwalił, że kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o
suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Dalej, w art. 3, ustawodawca stwierdził, że
do działalności kombatanckiej lub równoległej z działalnością kombatancką zalicza się
również czas przebywania w niewoli lub obozach internowanych oraz w sowieckich
obozach podległych NKWD, w hitlerowskich
więzieniach, obozach koncentracyjnych i
ośrodkach zagłady oraz w innych miejscach
odosobnienia.
Nadto, w art. 4 określono, że przepisy ustawy stosuje się także do osób, które jako
dzieci zostały odebrane rodzicom w celu
poddania eksterminacji lub w celu przymusowego wynarodowienia.
Ustawodawca określił również, że centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kombatantów jest Szef
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W porozumieniu z szefem tegoż urzędu, zarząd województwa może powołać pełnomocnika, którego zadaniem jest wykonywanie
działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.
W urzędzie marszałkowskim województwa
warmińsko-mazurskiego taką funkcję pełni
pani Joanna Glezman. W olsztyńskim urzędzie miasta podobną funkcję pełni pani Mo-
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nika Michniewicz. Obu Paniom w imieniu
wszystkich kombatantów i seniorów serdecznie dziękuję za opiekę nad nami.
Na stronie internetowej Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
przedstawiono zestawienie 79 krajowych
organizacji kombatanckich o ogólnopolskim
zasięgu. W marcu 2016r. Prezydent Olsztyna zarejestrował Stowarzyszenie Kombatantów, Weteranów i Żołnierzy Wojska Polskiego „PRZECIWLOTNIK” z siedzibą w Olsztynie – jako nr 80 w rejestrze warszawskiego
UdSKiOR.
W tym momencie nasuwają się pytania:
 Dlaczego w Polsce jest tak dużo organizacji kombatanckich?
 Czemu i komu służy takie rozdrobnienie
środowiska kombatanckiego?
 Jakie są rzeczywiste przyczyny rozdrobnienia ruchu kombatanckiego w Polsce?
 Co należałoby, a co można zrobić, aby
scalić środowisko kombatanckie w Polsce,
bo przecież – i tu zacytuję po raz drugi
motto naszej konferencji:
„Nie wolno krwi żołnierskiej
dzielić na lepszą i gorszą”.
 Dlaczego w Polsce kombatantów pozbawia się prawa do przyjaznej przestrzeni
publicznej, aktywności społecznej oraz
bezpieczeństwa?
 Jaka powinna być rola organizacji kombatanckich w przestrzeni publicznej?
 Jak polepszyć jakość i godność życia
kombatantów w Polsce?
 Jak kształtować przestrzeń publiczną
przyjazną kombatantom?
 Jak wykorzystać potencjał organizacji
kombatanckich przy tworzeniu wojsk
obrony terytorialnej w Polsce?
Być może uczestnicy dzisiejszej konferencji
wypracują odpowiedzi na niektóre z tych
pytań. A przecież takich pytań nasuwa się
więcej.
Dzieje polskiego ruchu kombatanckiego
miały swój prapoczątek po powstaniu styczniowym 1863 roku. Już w 1869 roku w
Krakowie utworzono Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Sybiraków, a we Lwowie
powołano Komitet Bratniej Pomocy Sybiraków. Obie organizacje zrzeszały uczestników powstania 1863/64 i byłych zesłańców
z Sybiru, a statuty tych stowarzyszeń były
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zatwierdzone przez władze austriackie.
światowej Polska była związana z Wielką
W 1916 roku w Lublinie założono Komitet Brytania i Francja układem sojuszniczym.
Wsparcia Weteranów 1863r. W tym saPo klęsce Francji w czerwcu 1940 roku na
mym roku na terenie będącym pod juryswyspy brytyjskie ewakuowało się około 25
dykcją niemiecką założono w Warszawie
tysięcy żołnierzy Armii Polskiej, odtworzonej
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy
we Francji po przegranej przez Polskę wojUczestników Powstania 1863 i 1864.
nie obronnej 1939 roku.
a marginesie należy wspomnieć, że
W tym samym czasie do Wielkiej Brytanii
Polacy będący obywatelami państw przybyli prezydent Rzeczypospolitej Polzaborczych należeli także do związ- skiej, premier z rządem oraz naczelny wódz
ków kombatanckich tych państw.
Polskich Sił Zbrojnych. 5 Sierpnia 1940
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę
roku polski rząd na uchodźctwie podpisał z
w 1918 roku byli żołnierze i działacze nierządem brytyjskim umowę, która regulowapodległościowi mogli zrzeszać się legalnie,
ła pobyt polskich uchodźców na brytyjskiej
ponieważ dekret z 3 stycznia 1918 roku
ziemi oraz regulowała użycie Polskich Sił
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o
Zbrojnych.
stowarzyszeniach oraz Rozporządzenie
Powołanie w Polsce prosowieckiego TymczaPrezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 27
sowego Rządu Jedności Narodowej, zgodne
października 1932r. prawo o stowarzysze- z porozumieniami jałtańskimi Wielkiej Trójniach dawały podstawę prawną do organi- ki, było pretekstem dla władz brytyjskich i
zowania stowarzyszeń i związków kombaamerykańskich do cofnięcia uznania dla
tanckich.
rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźcW II Rzeczypospolitej powstało kilkadziesiąt twie.
stowarzyszeń i związków kombatanckich.
Polskie Siły Zbrojne objęto demobilizacją, a
Mnogość tych organizacji oraz takie same
tysiące żołnierzy polskich zostało cywilami
cele i formy ich działania skłaniały władze
bez ojczyzny. Rozpoczynali życie cywilne w
polskie do scalania istWielkiej Brytanii,
niejących organizacji o
Nowej Zelandii, Aucharakterze czysto wojstralii, Afryce, Ameskowym w Federacji
ryce Południowej,
Polskich Związków
USA i Kanadzie.
Obrońców Ojczyzny. Do
Zdemobilizowany
roku 1939 w skład
żołnierz polski był
FPOO wchodziło 37
tam tylko niechciastowarzyszeń i związnym i niemile wików kombatanckich.
dzianym imigranFederacja Polskich
tem, który odbierał
Obrońców Ojczyzny
miejsce pracy obywchodziła w skład Fewatelom w kraju
deracji Międzysojuszniosiedlenia się PolaPpłk dr Aleksander Pieczkin
czej Byłych Kombatanków. Zła sytuacja
tów (FIDAC). Zdelegalizowano ją w 1947
materialna polskich kombatantów była jedroku, a powtórnie wpisano do rejestru w
ną z przyczyn powstawania polskich orga1990 roku.
nizacji kombatanckich w różnych krajach
Natomiast opozycyjny wówczas obóz naroświata.
dowo-prawicowy stworzył Legion Rzeczypo- Problematyka, którą zasygnalizowałem we
spolitej Polskiej.
wprowadzeniu, zostanie rozszerzona w wyDo scalenia organizacji kombatanckich nie stąpieniach referentów.
doszło, ponieważ tak jak istniejące dzisiaj
To krótkie wprowadzenie zakończę słowami
podziały, tak ówczesne miały to samo źróMarszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który
dło: różnice polityczne, odmienna ocena
powiedział, że
wydarzeń historycznych, liczne waśnie śro- „Naród, który nie szanuje swojej przedowiskowe, sprawy ambicjonalne oraz nasz szłości nie zasługuje na szacunek teraźpolski indywidualizm nie zawsze pozwalają- niejszości i nie ma prawa do przyszłocy na pozytywne działanie we wspólnej
ści”.
sprawie w czasie pokoju.
Opracował:
W okresie poprzedzającym wybuch II wojny
ppłk dr Aleksander Pieczkin

N
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Rozkaz – wymazać z pamięci.

P

an wiceminister Spraw podaje. W 1914 na ziemiach Pawła II w Polsce doszło do
Wewnętrznych Jaropolskich było: 57% analfaspotykania wielkiego Polaka
sław Zieliński rocznik betów w zaborze rosyjskim, z ówczesnym prezydentem
1960, z wykształcenia nau- 40% w Galicji 5% w zaborze Polski Wojciechem Jaruzelczyciel, szkoły wszystkie
pruskim. Według statystyk
skim – generałem na margiukończył w PRL-u, same
w Polsce w 1921 było 33,1% nesie. Z tej okazji poczta
studia w 1986 r., ukończył
analfabetów, w 1931 –
polska wydala bloczek, na
je na koszt państwa, a ina23,1%, w 1960 – 2,7%, w
którym przedstawiono znaczej określając na koszt spo- 1978 – 1,2%. Czy jego likwi- czek z zamkiem warszawłeczeństwa. Na koszt społe- dacja, to też zbrodnia komu- skim (też chyba do rozebraczeństwa bo to nie prawda
nistyczna? Czy sztuczne za- nia, bo odbudowano go z
że w tamtych czasach nauka trudnianie aby tylko zapew- inicjatywy, ha! Edwarda
była za darmo, ona była nie- nić dochód ludziom też jest
Gierka). Na bloczku tym po
odpłatna ale była na koszt
taką zbrodnią? Czy Pan wi- lewej stronie znaczka
społeczeństwa, które wypra- ceminister nie uważa za sto- umieszczono przywieszkę z
cowany zysk za pośrednicsowne, aby doprowadzić do wizerunkiem papieża Jana
twem rządu dzieliło na różne unieważnienia wszelkich
Pawła II, a po drugiej stronie
potrzeby. Obecnie pan wice- świadectw i dyplomów, które z przywieszką z wizerunkiem
minister chce
wspomnianego kozatrzeć te czasy i
munistycznego geneusunąć wszelkie
rała.
symbole komuniJak zniszczę ten blostyczne, inaczej
czek to dokonam
twierdząc z okreaktu dekomunizacji,
su 1944- 1989.
ale zarazem dokoają być
nam aktu obrazy
usunięuczuć religijnych.
te wszelanie wiceminikie symbole z
strze dzieje
tamtego okresu
naszego narokojarzące się tak
du są pokrętne tak
z UB, SB jak i
jak i innych naroMO. Podobnie
dów. To nie jest takie
Źródło: strona WWW Katalogu Michel
jak i na terenie
proste jakby się
kraju wszelkie
chciało to ocenić.
symbole kojarzące się tamosoby popierające dekomu- Czyżby autorzy ustawy detym okresem
nizację otrzymały w tamtym komunizacyjnej boję się tak
Nie wiem kim byłby pan wi- okresie? No bo jeśli dekomu- bardzo przeszłości, że dąży
ceminister gdyby nie ten mi- nizować to na 100%. Osoby do zatarcia śladów przeszłoniony okres, może rzeczywi- popierające tą ideę powinny ści?
ście miałby lepiej jako jedzdać wszelkie dyplomy,
A tak na marginesie panie
nostka. Faktem jest że jedświadectwa, uprawnienia i
wiceministrze czy nie widzi
nak znaczna część naszego
ponownie się o nie ubiegać. Pan pewnych podobieństw
społeczeństwa miałaby goPowinny opuścić mieszkania do gałązki noszonej na patrzej. Rocznik statystyczny
zbudowane tamtym wstręt- kach kołnierza policjanta z
wydany w 1938 r. a więc w
nym okresie. No jak dekoczasów II RP z podobną,
czasach II RP (bynajmniej
munizacja, to na 100% jak
choć uproszczoną gałązką
więc nie „komunistyczny”
napisałem powyżej.
noszoną na takich patkach
podaje stan analfabetyzmu
No i mam czasami problem
milicjanta z czasów Polski
w naszym państwie ok.
jak dekomunizować, bo
ludowej?
30%.)
można przy okazji obrazić
Wikipedia widzi to nieco w
uczucia religijne. Przy okazji
Karol Wyszyński
jaśniejszych barwach, bo
wizyty papieża Polaka Jana

M
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Konferencja naukowa „225 lat policji w Polsce”

W dniach 23-24 czerwca 2016 roku Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie zorganizowała Konferencję Naukową nt. „225 lat policji w Polsce”. Jednym ze współorganizatorów Konferencji było Stowarzyszenie Generałów Policji
RP.
czasie dwudniowych sesji plenarnych kilkudziesięciu przedstawicieli świata
nauki, Policji i IPN z całej polski przedstawiło skróty referatów i publikacji,
które zostaną zawarte w specjalnym wydaniu książkowym. Wystąpienia oscylowały wokół spraw związanych z historią podwalin i rozwoju policji, jako formy działalności administracji państwowej a także aktualnych problemów policji, straży granicznej i straży gminnych. W panelach studencko-doktoranckich możliwa była wymiana zdań i poglądów. W nich aktywny udział wzięli przedstawiciele SEiRP, uczestnicy
Konferencji, Zdzisław Pietryka i Zdzisław Bartula.
Tekst: Z. Bartula

W

Podczas obrad. gen. Adam Rapacki, insp.
Tomasz Klimek KWP Olsztyn, kol. Zdzisław
Bartula i Zdzisław Pietryka.
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Prezes Henryk Biculewicz

Obu Kolegom, Witoldowi i Józkowi, z którymi dane mi było pracować niemal pół
wieku, życzę kolejnych Rocznic w zdrowiu i
w poważaniu na jakie zasługują.
Wszystkiego najlepszego!
Cieszy mnie fakt, że koledzy z Bartoszyc
pamiętają o tak Ważnym Dniu.
Pozdrawiam!
Jerzy K. Kowalewicz
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Walne w Kętrzynie

W dniu 17.06.2016 roku w naszym Kole odbyło się walne zebranie członków i zaproszonych gości. Celem przewodnim zebrania była ocena ubiegłorocznych wykonanych zadań i przedsięwzięć.

Z

ebranie zaszczycili
swoją obecnością
zaproszeni goście w
imieniu Burmistrza, Damian Nietrzeba Z-ca Burmistrza Miasta Kętrzyn, w
imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie podinsp. Marcin Piechota Naczelnik Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego, oraz W-ce Przewodniczący NSZZ Policjantów Zarządu Terenowego w Kętrzynie.
Prezes Zarządu Koła po
otwarciu zebrania powitał
serdecznie zaproszonych
gości oraz członków Stowarzyszenia, następnie wraz z
Z-cą Burmistrza wszystkich
odznaczonych i Jubilatów
obdarowali upominkami i
adresami z życzeniami od
Burmistrza Miasta Pana
Krzysztofa Hećmana byli
obecni jeden odznaczony i
ośmiu jubilatów. Następnie
Prezes Zarządu Koła w asyście V-ce Prezesa Zarządu
Koła wszystkim Jubilatom
składał życzenia i wręczał
kwiaty i adresy z życzenia-

32

mi od Zarządu i wszystkich
członków naszego stowarzyszenia, a także uhonorował jednego z odznaczonych przez ZG Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie. W zebraniu nie uczestniczył najstarszy z Jubilatów Aleksander Brzeziński
z powodu złego stanu zdrowia, na czas choroby obowiązki skarbnika czasowo,
musiał przejąć Prezes Zarządu Koła Stanisław Żach.
aproszeni goście po
części oficjalnej opuścili nasze zebranie.
Prezes Zarządu zrelacjonował zgodnie z porządkiem
przyjętym przez zebranie
sprawozdanie z działalności
Koła i Zarządu za 2015 rok.
Jak wyjaśnił nie wszystkie
zaplanowane zadania udało
się zrealizować, przyczyną
jest od pewnego czasu
zmniejszająca się aktywność naszych członków
szczególnie tych młodszych,
jest to przykre ale prawdziwe. Pęd za pieniądzem
przysłania wszystkie aspek-

Z

ty społecznego angażowania się w działalność Stowarzyszenia. Uważam, że
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziąć udział w 34 zebraniach ogólnych, jakie odbywają się w ciągu
roku bo opłacanie składek
nie świadczy o właściwym
członkostwie. Zebranie
ogólne członków to okazja
do spotkania się z kolegami
do wymiany zdań, do dowiedzenia się czegoś co
dzieje się w kole w naszym
emeryckim środowisku.
prawozdanie finansowe z 2015r za skarbnika przedstawił Prezes Zarządu Koła, omówił
najistotniejsze problemy
działalności finansowej.
Najtrudniejszym problemem jest opłacanie składek
członkowskich. Na walnym
zebraniu została podjęta
uchwała, że składki członkowskie będziemy opłacać
zawsze każdego roku do
końca miesiąca marca i
bardzo o to proszę przy
każdej okazji. Prezes, ani
skarbnik, nie są po to aby
chodzić do członków po
składki, jestem członkiem
moim obowiązkiem jest pamiętać o składkach człon-

S
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kowskich. Trzeba pamiętać
tez o tym ,że Zarząd pracuje społecznie w wielu przypadkach nikt nie powie
nam słowa dziękuje, a pracujemy przecież dla naszego emeryckiego środowiska.
Komisja Rewizyjna podczas
kontroli pracę Zarządu i
Koła oceniła jako dobrą,
zorganizowaną, dążącą do
osiągnięcia statutowych
celów Stowarzyszenia.
ajwiększym naszym
osiągnięciem 2015
roku jest pozyskanie pomieszczenia na nasze
biuro Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman
przydzielił nam na naszą
siedzibę pokój w Centrum
Organizacji Pozarządowych
w Kętrzynie, za co bardzo
jesteśmy wdzięczni - szkoda ,że takiego prezentu nie
otrzymaliśmy w KPP. Prezes
wszystkim uczestnikom
wycieczki organizowanej
przez współpracujące z naszym od kilku lat Koło w

N

Mrągowie przekazał informację i plan wycieczki, która odbędzie się w miesiącu
sierpniu 2016 roku do Krynicy Zdroju.

P

odczas dyskusji i rozmów omawiano różne
sprawy związane z
działalnością Stowarzyszenia. Nasze środowisko zaniepokojone jest sytuacją
społeczno-polityczną, tą
panującą atmosferą ciągłej
zemsty i nienawiści. Potrzebny najbardziej jest
nam spokój i rozsądek.
odczas zebrania dowiedzieliśmy się, że
jeden z funkcjonariuszy Policji naszej Komendy
ma ogromne kłopoty związane z chorobą noworodka
który jest leczony w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie. Po krótkiej konsultacji zebranie na apel
Prezesa Zarządu Koła podjęło decyzję o przeprowadzeniu natychmiastowej

zbiórki pieniężnej i przekazaniu jej potrzebującemu.
Co tez uczyniono. Za ten
gest i zrozumienie tej wyjątkowo trudnej sytuacji serdecznie dziękuję wszystkim
naszym darczyńcom w
imieniu własnym i obdarowanego.
Tekst opracował:
Stanisław Żach
Zdjęcia wykonali: Robert
Żach i Antoni Mikulski

P

Żyją razem i szczęśliwie!

W

dniu 05.07.2016 roku
Prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Kętrzynie
Stanisław Żach i jego żona Janina
Żach zostali odznaczeni
przez
Burmistrza Miasta Kętrzyn Krzysztofa Hećmana Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanym przez Prezydenta RP.
Do wielu serdecznych życzeń: 100
lat w zdrowiu i wszelkiej szczęśliwości życzeń jakie złożono na Państwa ręce dołącza się, z całą przyjemnością Zarząd Wojewódzki
SEiRP w Olsztynie.
Żyjcie Kochani jak najdłużej mając
świadomość i wiedząc, że Wasz
trud i serce wkładane w działalność w środowisku mundurowych
jest doceniane.
Wszystkiego najlepszego.
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Rowerami do Stoczka.

D

ziewięcioro koleżanek i kolegów z lidzbarskiego Koła
SEiRP zadeklarowało chęć
udziału w wycieczce rowerowej zaplanowanej na 11
czerwca 2016 r. Zważywszy
na wysoką średnią wieku
członków Koła SEiRP można mówić, że w wycieczce
wzięło udział tylko dziewięć
a może aż dziewięć osób.
Niektórzy koledzy pracowali, inni realizowali swoje
prywatne i rodzinne plany,
a innych jeszcze odstraszyła od rowerowej eskapady
niepewna pogoda. Tak czy
inaczej wycieczka doszła do
skutku i przebiegała ścieżką rowerową po nieczynnym od początku lat 9otych szlaku kolejowym wiodącym z LidzbarkaWarmińskiego w kierunku
Jezioran i Korsz.

34

G

rupa rowerowa udała się w kierunku
Galin, miejscowości
położonej na trasie Bartoszyce-Bisztynek-Biskupiec.
Jest to miejscowość założona w 1336 roku przez komtura Bałgi Henryka von
Muro. Nieprzerwanie przez
okres 500 lat do 1945r majątek ten należał do rodu
Eulenburgów. Aktualnie
majątek Galiny obejmuje
zespół pałacowo-parkowy i
folwark ze stadniną koni,
pensjonat i gospodę. Jest w
prywatnych rękach a właścicielami są Polacy.
czestnicy wycieczki
rowerowej dojeżdżali
do celu w strugach
deszczu, tak więc o jakimkolwiek zwiedzaniu majątku nie było mowy. Po krótkim posileniu się w gospodzie, wypiciu kawy i innych
napojów, korzystając z

U

chwili przerwy w opadach
wycieczka sprawnie ruszyła
w drogę powrotną będąc
jeszcze trzykrotnie doszczętnie moczona przez
nawałnice deszczowe.
szyscy jednak
dzielnie dotrwali
do końca i powrócili do Lidzbarka-Warm..
Tu okazało się, że całkowita
długość przebytej rowerami
trasy wyniosła 45 kilometrów. Dla niektórych był to
wyczyn nie lada jaki, bowiem osoby te po raz pierwszy w tym roku „dosiadły”
rowerów. Są w Kole i takie
osoby, które regularnie
uprawiają sporty rowerowe
i dla nich przejechanie dystansu 20-50 kilometrów
dziennie nie stanowi problemu. Do zobaczenia na
kolejnej imprezie.
Tekst i zdjęcia:
Lucjan Fiedorowicz

W
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Mrągowianie na Podlasiu
W dniach 12.05.2016 r. - 13.05.2016 r. 40 osobowa
grupa członków i sympatyków mrągowskiego koła
SEiRP zwiedzała wspólnie Podlasie poznając jego najciekawsze miejsca.

G

rupa odwiedziła
Białystok, gdzie
szczególną atrakcją
był pałac Branickich i Muzeum Historii Medycyny
Uniwersytetu Medycznego,
oraz park przy pałacu.
Następnym punktem programu było zwiedzanie
Białowieży z przewodnikiem, między innymi: Muzeum PrzyrodniczoLeśnego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów, Szlaku
Dębów Królewskich i Ksią-

żąt Litewskich ze starą
Białowieżą, Parku Pałacowego i Rezydencji Myśliwskiej Carów Rosji. Drugi
dzień rozpoczął się przejazdem do Wioski Tatarskie w Kruszynianach,
gdzie członkowie grupy
oprowadzani byli przez
polskiego Tatara, po meczecie i cmentarzu muzułmańskim. Była możliwość
skosztowania kuchni tatarskiej w „Zajeździe Tatarskim Na Końcu Świata”
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w postaci smacznego obiadu. Po obiedzie grupa udała się do Tykocina „Perły
Baroku”, gdzie zwiedzała:
piękny kościół katolicki,
rynek otoczony bogato
zdobioną zabudową z XVIII
w, wielką synagogę z 1642
r, oraz muzeum kultury
żydowskiej. Po tak bogatym programie zwiedzania,
nie „zmordowani” członkowie i sympatycy mrągowskiego koła udali się w
drogę powrotną, śpiewając
piosenki biesiadne.
Tekst i zdjęcia
Edward Paga

35

E

meryci i renciści z
olsztyńskich struktur SEiRP uczestniczyli w zorganizowanym
przez Zespół Socjalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, 7. dniowym (28.05. do 4.06) turnusie wypoczynkoworehabilitacyjnym w Łebie.
Ośrodek „Zdrowotel” oferował pełne wyżywienie w
formie bufetu szwedzkiego,
zakwaterowanie w dwuoso-

bowych pokojach, propozycje animacyjne każdego
dnia: koncerty zespołów
muzycznych, wieczorki taneczne, wycieczki objazdowe z przewodnikiem, wykłady o zdrowiu i jego
utrzymaniu. Ponadto w
cenę wkalkulowano trzy
zabiegi rehabilitacyjne z
możliwością taniego wykupienia dodatkowych.
Nie zabrakło też czasu na
nie zorganizowane formy

korzystania z uroków Łeby. Spacery brzegiem Bałtyku i promenadami miasta miały swoich zwolenników.
Pogoda, a ona decyduje
przecież o jakości wypoczynku, była jak przystało
na wczasowisko. Woda w
Bałtyku dostatecznie zimna by nie było tłoku i tylko
ci najbardziej zdeterminowani mieli całe morze dla
siebie.

Piętrowe pawilony z pokojami dla gości.

36

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr (74-75)2016

Z

wiedzanie Łeby zaczyna się od portu. Od
kanału portowego, mola i wyjścia ku pełnemu morzu. Tam cumują kutry, statki
wycieczkowe i jednostki ratownicze, tam są
miejsca upamiętniające co z morza nie wrócili, a
także mnóstwo tawern i barów.
Jednym z głównych deptaków Łeby jest tzw.
Aleja prezydencka przy której zgromadzono, tablice z brązu z odciśniętymi „prawicami” wszystkich prezydentów RP. Póki co nie znajduje się
tam dłoń prezydenta Dudy - przewodnik uchylił
się od odpowiedzi na pytanie: Dlaczego jeszcze
nie ma?
Jak już wspomniałem wyżej, kąpiących się w
morzu w tym czasie nie było zbyt wielu, ale byli.
Co dobrze świadczy o Polakach i Polkach, bo i
panie kąpiące się w Bałtyku były widziane.
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D

o Parku Słowińskiego, na Ruchome Wydmy, a właściwie tylko na
jedną z nazwanych wydm (inne nie
posiadają imion) zawiózł wycieczkę taki
oto elektryczny pojazd-pociąg - W Łebie
transport publiczny używa energii elektrycznej.
Wydma Łącka, największa, znajduje się
na mierzei łebskiej, między morzem a jeziorem Łebsko. Pod wpływem wiatru przemieszczający się piasek powoduje, że wydmy „wędrują” na wschód z prędkością
kilku metrów rocznie, zasypując napotkane lasy. Największy obszar wydmowy w
okolicach Łeby ma obszar ok. 500 hektarów i stale się powiększa zasypując jezioro
Łebsko.
Po dotarciu do stóp wydmy najpierw należy po piachu kopnym, drobniejszym niż
ten na plaży, wspiąć się na 30 m by ujrzeć
ogrom i piękno dzikiej natury. Wygrodzony płotem linowym szlak prowadzi ku Bałtykowi. Wygrodzenie służy nie tylko turystom chroniąc ich przed zbłądzeniem i
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zejściem ze szlaku, ale także zabezpiecza
wydmy od zadeptania. Z tym zadeptaniem
to może przesada, gdyż przy ciągle tam
wiejących ku wschodowi wiatrach, już po
upływie pół godziny, wracając od morza,
śladów swoich już się nie zobaczy.
Zdjęcia nie oddają piękna wydm, nie słychać na nich szelestu przesypującego się
ciągle piasku, nie czuć zapachu morza i
unoszącego się w powietrzu kurzu. Trzeba
to zobaczyć, odczuć i zachwycić się.
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W

sobotnie popołudnie 28 maja
2016r. Zarząd Koła SEiRP w
Brodnicy (woj. kujawskopomorskie) zorganizował w nieodległym
ośrodku wypoczynkowym w Wądzyniu spotkanie integracyjne emerytów i rencistów
policyjnych oraz członków rodzin. W imprezie wzięło udział ok. 70 osób, w tym zaproszeni goście tj. członek Prezydium ZG Stowarzyszenia Janusz Dagow oraz delegacje z
kół w Golubiu-Dobrzyniu, Rypinie, Świeciu
n. Wisłą, Toruniu i Wąbrzeźnie na czele z
ich prezesami. Z gospodarską wizytą przybył właściciel ośrodka p. Wojciech Szulc.
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Biesiadnicy posilali się pysznym żurkiem i
potrawami z grilla oraz bawili przy akompaniamencie zespołu wokalno-muzycznego.
Organizatorzy pod kierownictwem prezesa
Andrzeja Ostrowskiego zadbali także o inne
atrakcje. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły pokazy ratownictwa wodnego i medycznego oraz rejsy łodzią po Jeziorze Wądzyńskim.
Uczestnicy długo będą wspominać tę bardzo udaną imprezę integracyjną.
Tekst: Janusz Dagow
Zdjęcia: Jerzy Piotrowski
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Primorsko - baza Kaliszan

Kaliskie Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów Policyjnych zorganizowało w
dniach od 9 do 22 czerwca
2016 r. wyjazd wypoczynkowo – turystyczny do miejscowości Primorsko w Bułgarii.
Funkcję pilota pełnił członek
naszego Stowarzyszenia kol.
Waldemar Pawlak, który też
dostosował program wycieczki do potrzeb i wymagań emerytów.
W wycieczce uczestniczyło
70 osób, z czego większość
to członkowie Federacji Stowarzyszenia Służb Mundurowych oraz przyjaciele i
znajomi z wielu miast Polski.
Oto jak relacjonuje przebieg
wycieczki jeden z organizatorów wyjazdu – kol. Waldemar Pawlak:
Podróżowaliśmy bardzo wygodnym autokarem piętrowym.
Po pierwszym noclegu w

Belgradzie, przed wyruszeniem w dalszą drogę, czekała nas niespodzianka. Udało
się znaleźć trochę wolnego
czasu i udaliśmy się na Kalemegdan zwiedzać fortyfikacje wybudowane za czasów
celtyckich i rzymskich.
Twierdza znajduje się w
dzielnicy Stare Miasto i jest
jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta. Z
twierdzy roztacza się piękna
panorama na ujście rzeki
Sawy do Dunaju.
W Primorsku czekały na nas
pokoje w eleganckim hotelu
z basenem. W hotelu tym
mieszkaliśmy10 dni. Wszyscy byli zadowoleni z warunków zakwaterowania oraz z
wyżywienia.
W czasie pobytu odbyliśmy
kilka wycieczek wzdłuż całego wybrzeża Bułgarii. Byliśmy m.in. w Burgas, w Neseberze, w Słonecznym
Brzegu, w Warnie, w Bałcziku, w Sozopolu i w Carewie.
Odbyliśmy też rejs statkiem
po Zatoce Sozopolskiej.
Dla 30 osobowej grupy zorganizowany został wyjazd na

zwiedzanie Stambułu. Grupa ta pomimo wcześniejszych obaw, wróciła z wycieczki bardzo zadowolona.
W wolnych chwilach uczestnicy wypoczywali przy basenie lub na piaszczystej plaży
oraz spacerowali po nadmorskiej promenadzie.
W czasie pobytu, głównie za
sprawą współorganizator
wycieczki-kol. Haliny Pawlak, odbyły się trzy spotkania przy muzyce. Pierwszy
wieczór to spotkanie integracyjne, drugi to wieczór „biało
-czerwony”, rozpoczynany
tradycyjnie polonezem i trzeci pożegnalny to wieczór
„zielony”. Byliśmy też w lokalu w pobliżu hotelu na
wieczorze bułgarskim.
Z żalem opuszczaliśmy Primorsko i po paru godzinach
jazdy byliśmy już w stolicy
Bułgarii. Nocleg mieliśmy w
samym centrum Sofii a w
hotelu po zakwaterowaniu
czekała już przewodniczka,
która oprowadziła nas po
najważniejszych zabytkach
tego miasta.
To jeszcze nie był koniec naszych przygód. Rano po
śniadaniu wyruszyliśmy na
południe w kierunku gór
Riła aby zobaczyć przepiękny Monastyr Rylski. Faktycznie obiekt robi niesamowite wrażenie i wszyscy byliśmy szczęśliwi, że udało
nam się to zobaczyć. Teraz
już tylko nocleg w Belgradzie
i powrót do Kalisza.
Najważniejsze, że wszyscy
wrócili do swoich domów
zdrowi, zadowoleni i wypoczęci, a przy okazji mieli
możliwość zobaczyć wiele
interesujących zabytków i
miejsc.
Do spotkania na następnych
imprezach.
Rzecznik Prasowy
Roman Wojciechowski
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Bałkany wzięte!

W dniu 14 .06. 2016r. grupa 33 osób że SEiRP Koła
Nr 1 w Zielonej Góry ,wyruszyło na podbój Bałkanów.

W

drodze wpadliśmy na nocleg do
Zagrzebia. Celem
była Czarnogóra najmniejsze państwo byłej Jugosławii-dzikie piękno przyrody,
tutaj można poczuć smak
kotła bałkańskiego. Zamieszkaliśmy w pięknej
Budvie, miasto które przyciąga turystów z wielu krajów.
ycieczka do starożytnego Kotoru z
przejazdem nadZatoką Kotorską, miasto
ujęło nas swoim pięknym
położeniem, uliczkami, kafejkami, kościołami, zwiedzaną Katedrą św. Trifona.
W drodze rzut oka na wyspę Sveti Stefana gdzie w
innym dniu i tam zawitaliśmy. Zwiedziliśmy też Park
Narodowy z Jeziorem Szkoderskim. Rejs po jeziorze
dostarczył nam pięknych
wrażeń a chętni skorzystali
z kąpieli na środku jeziora.

W

a tyle kwiatów onufarów
nigdy nie widzieliśmy.
iękna wycieczka trwa
dalej-jedziemy do
Starego Baru ,który
jest jednym wielkim muzeum, bramy, kościoły, wieża zegarowa, pałac Biskupów, stare drzewa 2000
oliwne, dawne łaźnie tureckie. Miejsce na miasto wybrali Rzymianie, którzy docenili widoki i położenie.
Czas na wycieczkę do Albanii w planie miasto Szkodra
drugie co do wielkości miasto tego kraju, widzieliśmy
antyczną Twierdzę Rozafa, do małego miasteczka
Kruja zwana albańskim
Krakowem. Albania jest
biednym krajem, ale z możliwością rozwoju i to już
widać, ma wspaniały klimat ,co pozwala postawić
na turystykę.
zas w Czarnogórze
dobiega końca a mamy do zobaczenia

P
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piękny Dubrownik zwanego „Perłą Adriatyku” miasto jest na liście UNESCO
zobaczyliśmy Klasztor
Franciszkanów że słynną
apteką, Pałac Sponza,
Dwór Książęcy, Mury Miejskie. Jedziemy do Trogiru
tutaj miasto o bardzo urokliwe o greckim rodowodzie, tutaj zwiedzamy pałac rodziny Cipko, budynek
Rady Miejskiej, kościół św.
Lowro. Po noclegu w okolicach Zadaru, został do
krótkiego zwiedzenia centrum Wiednia, gdzie w koło
są muzea i teatry, ale tutaj
wypada przyjechać w innym planie wycieczek…Na
plażowanie mieliśmy mało
czasu, ale warto było zobaczyć tak ciekawe i piękne
miejsca.. Do Zielonej Góry
wróciliśmy 23.06 2016r.
nad ranem, bardzo zmęczeni ale w głowie już, co jeszcze warto zobaczyć na następnej wyciecze
Tekst i zdjęcia:
J.E. Kowakaszek
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Już po raz XIX ( a stało się to już tradycją) odbył się e Wszyscy rozjeżdżali się zadowodniach 24-25 czerwca 2016 r. coroczny Zlot emerytów i leni i z hasłem „było fajnie, do
zobaczenia za rok na jubileuszorencistów pionu kryminalnego województwa lubuskiego
wym XX Zlocie Kryminalnych”
ym razem uczestniczyli Z-cy Komendan- Istotą rzeczy jest powiedzenie _ „OBY NAM SIĘ
tów ds. operacyjnych, obecnie pracujący CHCIAŁO CHCIEĆ”
Naczelnicy wydziałów kryminalnych i operacyjnych.
Tekst:
Miejscem spotkania były Niesulice, miejscowość
Zbigniew Kobryń
położona nad pięknym jeziorem Niesłysz.
Uroczystego otwarcia dokonał Z-ca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp.
Jerzy Głąbowski, wśród , a wśród zaproszonych
gości był również Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Gorzowie Wlkp. kom. Dariusz Kolanowski oraz Prezes ZO SEiRP w Zielonej Górze
( również wieloletni pracownik, emeryt pionu
kryminalnego) Jan Papis, którego wystąpienie
nagrodzono gromkimi brawami.
Głównym organizatorem imprezy był prężnie
działający w środowisku emeryckim – I Vice Prezes ZO w Zielonej Górze – Eugeniusz Czerwiński.
Zlot kryminalnych jest spotkaniem, służącym do
wymiany doświadczeń międzypokoleniowych, a
zarazem jest zabawą przednią.
Wspólne rozmowy, wspomnienia i śpiewy ( przy
OBI z zadowoleniem przyjmuje pojawieakompaniamencie gitary kol. E. Czerwińskiego)
nie się nowego „Kwartalnika emeryckietrwały do późnych godzin nocnych.
go” w Zielonej Górze. Zachęcam do preNie zapomniano również o tych, którzy odeszli z
numeraty którą dysponuje kol. Kobryń.
naszych szeregów na wieczną wartę.

T
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„Płyniemy dla Michałka!” Pod
tym hasłem w dniu 17 lipca
2016 roku odbył się spływ kajakowy po rzece Bzurze zorganizowany przez SE I RP Sochaczew przy współudziale Stowarzyszenia Kajakarzy Sochaczewa oraz właściciela mobilnej
wypożyczalni kajaków w Sochaczewie Przemka Turowskiego
W spływie udział wzięli zarówno
członkowie SEiRP Sochaczew
jak również zaprzyjaźnieni kajakarze ze Stowarzyszenia Kajakarzy Sochaczewa, a także
członkowie Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej.
Spływ trwał około 2 godziny .Była wyśmienita pogoda.
Przepiękna dzika rzeka Bzura
była przyjazna dla uczestni-

ków , a przyroda jaką można
było podziwiać z perspektywy
kajaka zostawiły niezapomniane wrażenia wśród uczestników
spływu który został zakończony na mini przystani Stowarzyszenia Kajakarzy Sochaczewa.
Po spływie odbyło się wspólne
pieczenie kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez Prezesa Stowarzyszenia Kajakarzy
Andrzeja Cichońskiego.
Głównym bohaterem spływu
był sam dziesięcioletni Michałek, który płynął kajakiem z
Przemysławem Turowskim. Michałek to dziesięcioletni chłopiec którego zaatakował nowotwór złośliwy oraz białaczka
limfoblastyczna. Wymaga on
całodobowej opieki i rehabilita-
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cji.
Spływ był zrealizowany dzięki
właścicielowi mobilnej wypożyczalni kajaków w Sochaczewie
Pana Przemysława Turowskiego
który przekazał bezinteresownie
karnety na ten cel.
Karnety te podczas I-wszych
Targów Sztuki które odbyły się
w dniu 22 maja 2016 w Gospodarstwie Agroturystycznym Jeziorany Pana Dariusza Zborowskiego w Kożuszkach Parcel
wylicytowało SE i RP Sochaczew .
Tekst:
Mariusz Bajurski
Zdjęcia
Maryla Markowska-Bajurska
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J

ednodniowa integracyjna
wycieczka członków puckiego Koła SEiRP miała
miejsce w dniu 11 czerwca
2016 r. z inicjatywy Zarządu Kola SEiRP w Pucku, pod
przewodnictwem prezesa kol.
Zygmunta Rohda i głównej inicjatorki kol. Gabrieli Behmke skarbnik, zorganizowano jednodniowe, wyjazdowe spotkanie
integracyjne w Malborku. W
spotkaniu udział wzięło 50 osób
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- członkowie koła wraz z małżonkami. Po przyjeździe do Malborka przystąpiono do trzygodzinnego zwiedzania Muzeum
Zamkowego. Przewodnik w bardzo szczegółowy sposób informował grupę i zapoznawał ze
zbiorami, badaniami, historią
zamku i zakonie od jego powstania, przechodząc przez poszczególne wnętrza i wystawy:
Zamku Wysokiego. Zamku
Średniego, Pałacu Wielkich Mi-

strzów i innych pomieszczeń. W
miejscowym barze przy kawie,
herbacie i cieście wspominano
o czasach młodości i pracy w
organach służb mundurowych i
dalszym integrowaniu się koła
puckiego. Zadowoleni z wyjazdu
uczestnicy spotkania integracyjnego, wracali do domu przy
śpiewie i opowiadaniu kawałów.
Zygmunt Rohda - prezes Koła
Zdjęcia Janusz Dereszewski
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P

anie ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach na medal…
W dniu 21 kwietnia 2016 r. na strzelnicy w Siemianowicach Śl. Koło Nr 12 Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach
zorganizowało Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Koła. W turnieju wzięło udział kilkanaście
drużyn męskich i żeńskich z województwa śląskiego.
Koło z Mysłowic reprezentowały 2 drużyny:
- drużyna męska w składzie: Józef Maciaszczyk,
Ryszard Padewski, Jerzy Romaniuk i Marian
Wiśniewski;
- drużyna żeńska w składzie Joanna Nowak i
Sylwia Romaniuk.
Panie okazały się tym razem lepsze nie tylko od
kolegów z Mysłowic ( 6 miejsce ) ale zdecydowanie wygrały całe zawody tak indywidualnie jak i
drużynowo.
Pierwsze miejsce przypadło Joannie Nowak, a
drugie Sylwii Romaniuk. Zwyciężczynie otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Serdeczne
gratulacje.
Tekst: Zbigniew Ziomka
na podstawie relacji Mieczysława Skowrona
Zdjęcia: Ewa
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W

dniach 7-8 czerwca br. 24 członków
Koła SEiRP w Wejherowie wraz z prezesem kol. Waldemarem Nowoczynem
wypłynęło promem Stena Line do Karlskrony
skąd udali się na wycieczkę autokarową z przewodnikiem zwiedzając: Karlskronę ( bastion Aurora, Muzeum Marynarki Wojennej, nabrzeże
królewskie, kościół admiralicji i inne), cmentarzysko z epoki wikingów w Hjortsberga. A także
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miasteczko Ronneby (spacer po najstarszej
dzielnicy miasta Bergslagen). Dawne uzdrowisko
Ronneby Brunn - spacer po parku zdrojowym,
kamienie runiczne. Po powrocie na prom krótki
odpoczynek, posiłek i tańce. Do Gdyni wszyscy
wrócili w dobrych nastrojach i gotowi do kolejnej
wycieczki.
Tekst i zdjęcia Tadeusz Trocki
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Dwudziestolecie Koła w Węgorzewie.
Dnia 13 maja 2016r w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w nych”. Jak do tej pory, jest to
Węgorzewie odbyły się uroczyste obchody 20-lecia założenia największe wyróżnienie jakie
Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.
otrzymał członek naszego Stowarzyszania w całej jego dwuroczystość została
sto, Wieliczka itd.), odbyły się
dziestoletniej historii.
otwarta przez prezesa
liczne spotkania towarzyskie
W dalszej części uroczystości
Koła, Zbigniewa Nawoj- (Wigilia, Nowy Rok, Dzień Kogłos zabrali zaproszeni goście,
czyka, który miał zaszczyt przy- biet), imprezy integracyjne oraz którzy po odczytaniu listów grawitać zaproszonych gości: zaspotkania w plenerze (ogniska, tulacyjnych deklarowali dalszą
stępcę komendanta KPP Węgo- grille, grzybobrania). Wielu
współpracę, życzyli kolejnych
rzewo podinspektora Dariusza
współczłonkom udzielono także lat działalności oraz dziękowali
Gidę, wicestarostę Krzysztofa
pomocy w trudnych kwestiach
za zaproszenie na obchody naKołaszewskiego oraz zastępcę
socjalno bytowych (zapomogi,
szej rocznicy.
burmistrza Andrzeja Lachowikolonie dla dzieci, paczki świąarząd Stowarzyszenia po
cza, a także licznie zebranych
teczne).
zakończeniu oficjalnej
członków Stowarzyszenia.
Po powitaniu gości i przedstaczęści zaprosił wszystkich
Stowarzyszenia, którego histowieniu bogatej historii naszego zebranych na poczęstunek, któria zaczyna się 11.05.1996 z
Koła, Prezes Zbigniew Nawojry uwieńczył obchody naszego
inicjatywy Bolesława Ćwinaroczyk wyróżnił medalami i dyplo- dwudziestolecia. Poczęstunek
wicza, który jako pierwszy domami zasłużonych członków
odbył się na polu namiotowym
strzegł potrzebę powstania na- Stowarzyszenia. W gronie odcampingu 175 w Węgorzewie. W
szego koła oraz został pierwznaczonych znaleźli się: Karol
imprezie oprócz kilkunastu
szym Prezesem, pełniącym swo- Sierakowski otrzymał odznakę
emerytów wziął udział z-ca Koją funkcję nieprzerwanie przez
oraz dyplom za zasługi dla
mendanta Powiatowego Policji
14 lat.
SEiRP przyznają przez Zarząd
w Węgorzewie podinsp. Dariusz
asze koło miało wiele
Główny Stowarzyszenia w War- Gida.
celów, jednak do główszawie; Jan Maczan, Józef NaZbigniew Nawojczyk
nych zaliczało organizo- ruszko, Karol Sierakowski, MaPrezes Koła SEiRP
wanie życia kulturalnego, wyrian Żynda uchwałą Zarządu
poczynku i rekreacji członków
Wojewódzkiego w Olsztynie
koła, pomoc tym z nas, którzy
otrzymali dyplom uznania; Zoznaleźli się w trudnej sytuacji
fia Jedynasta, Wanda Stępkowżyciowej i materialnej, współska, Stefania Zielska, Jerzy
działanie z innymi stowarzysze- Bardziński uchwałą Zarządu w
niami i instytucjami państwoWęgorzewie otrzymali dyplom
wymi oraz lokalnymi, pozyskiuznania; Bolesław Ćwinarowicz
wanie nowych członków koła, a uchwałą Zarządu w Węgorzewie
także inna działalność, mająca otrzymał pamiątkową paterę z
na celu pomoc naszym kolegom okazji jubileuszu Koła.
ze Stowarzyszenia.
Zaznaczyć należy, że Bolesław
W trakcie kilkunastoletniej
Ćwinarowicz, inicjator powstadziałalności naszego Koła,
nia Koła, a także jego wieloletni
członkowie Węgorzewskiego
prezes, w 2015 roku decyzją
Stowarzyszenia uczestniczyli w Zarządu Głównego Stowarzywielu wycieczkach krajowych,
szenia Emerytów i Rencistów
jak i zagranicznych (Wilno,
Policyjnych w Warszawie wpisaLwów, Praga, Ustka, Trójmiany został do „Księgi Zasłużo-
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Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego

W

dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się
posiedzenie Prezydium ZG SEiRP. Porządek posiedzenia obejmował infor-

macje o:
 - pracach nad Statutem Stowarzyszenia,
 - rozliczeniu efektów Programu ubezpieczeń
na życie„SEiRP 2009”,
 - emeryturach mundurowych,
 - stanie wdrożenia działalności gospodarczej,
 - planowanych imprezach sportoworekreacyjnych,
 - przyznaniu pomocy z funduszu OPP.
Porządek został rozszerzony informacje dotyczące:
 posiedzenia ZW SEiRP w Poznaniu,
 propozycji firmy ubezpieczeniowej MetLife,
 łączenia emerytur mundurowych z ZUSowskimi,
 porozumienia z Federacją Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.


Obradom przewodniczył Zdzisław Czarnecki,
Prezes ZG SEiRP.
Zdjęcia i tekst: Z. Bartula
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W dniu 14 czerwca
2016r. zmarł mjr w st.
spocz. Kolega Ryszard
Łubiński, Prezes Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP w
Warszawie.
Ryszard wstąpił do naszego Stowarzyszenia w
1991 roku. Od 1993 r.
do chwili obecnej pełnił
funkcję Prezesa Koła nr
7 w Warszawie. W latach

2006-2010 był wiceprezesem, a od 2010 roku
do chwili obecnej, prezesem Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Warszawie. Za osiągnięcia w
pracy zawodowej i działalności społecznej był
wielokrotnie odznaczany
i wyróżniany, w tym Złotym i Srebrnym Krzyżem
Zasługi, odznaką "Za za-

sługi z Dyplomem" i
Krzyżem "Za Wybitne
Osiągnięcia".
Ryszard był przyjazny
wobec wszystkich,
uczynny i szczerze życzliwy. Zawsze myślał o
innych. Człowiek o tak
wielkim formacie,
jak On winien być wzorem dla innych.
Czołem, Kolego Ryszardzie !!!
Zarząd Główny, Zarząd
Wojewódzki w Warszawie
Przyjaciele i Koledzy
Na kolejnych stronach drukuję znaleziony w sieci
tekst, Wojciecha Cieśli, już
teraz wspomnieniowe
opracowanie pt. „SB wciąż
walczy”. Tekst ten, jak
mnie pamięć nie myli publikowałem już w OBI, ale
teraz ma on całkiem inną
wymowę i znaczenie,
zwłaszcza jeśli się doczyta
do końca i zwróci uwagę
na końcowe opracowania
zdanie.
JKK
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SB wciąż walczy
Wojciech Cieśla
Żródło: http://www.newsweek.pl/polska/sb-wciaz-walczy,99118,1,1.html
Polska im najpierw wybaczyła, ale potem jej przeszło.
Więc teraz ci, którzy werbowali agentów i ci, którzy
przekładali papiery w MSW, pozywają Polskę – walczą
o wyższe emerytury.
Emeryt Ryszard Łubiński
ma siwe włosy i dużo czasu. Przez pół życia miał
nudną robotę, a przez całe
życie smykałkę do elektroniki. Przez tę elektronikę po
średniej szkole i wojsku, za
wczesnego Gierka, skierowali go do techniki operacyjnej MSW. Stamtąd do
kadr, wreszcie do Departamentu VI. – Ochrona gospodarki rolnej i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – tłumaczy Łubiński. I
już więcej nie musi tłumaczyć, bo wiadomo, jakie
sprawy trafiały się Służbie
Bezpieczeństwa na odcinku
rolnym. Odchylenia od linii
partii w marionetkowym
ZSL? Bez żartów. Nuda. –
Chociaż mieli trendy, no
wiadomo. Niesocjalistyczne
– mówi.
a emeryturę odszedł
w 1990 r. 20 lat
później ustawa
dezubekizacyjna zabrała
mu dwie trzecie emerytury
– tak samo jak prawie dwudziestu tysiącom byłych
funkcjonariuszy SB. Nikt
nie przewidział, że byli esbecy pójdą do sądu. I że to
będzie jeden, warszawski
sąd.
Z tej okazji sąd momentalnie się zakorkował. A spraw
przybywa
ezubekizacja, sztandarowy pomysł PiS,
ogłoszony już w
2005 r. Potem podchwytuje
go Platforma. W 2009 r.
Sejm uchwala ustawę, któ-
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ra odbiera emerytury mundurowe „byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa” (z wyjątkiem wojskowych służb
specjalnych). Ustawa ścina
też emerytury członkom
Wojskowej Rady Ocalenia
Narodowego (WRON).
Od tej pory emerytury byłych esbeków są liczone
według przelicznika 0,7 za
każdy rok pracy. To mniej
niż u zwykłych emerytów
(ci mają przelicznik wyższy,
bo 1,3). – Czyli traktują nas
tak, jakbyśmy wcale nie
pracowali. Jakbyśmy przez
cały PRL byli bezrobotni –
podsumowuje Ryszard Łubiński z VI Departamentu.
I wylicza: 18 tysięcy funkcjonariuszy służb PRL straciło średnio po 430 zł miesięcznie. Sprzątaczki, oficerowie, kierowcy, pracownicy kadr. Wszyscy, bez wyjątku.
– Znajomi, co w kadrach
przerzucali papiery, teraz
ledwo wiążą koniec z końcem. A ci z WRON, którzy
wprowadzali stan wojenny,
mają się świetnie – śmieje
się Zdzisław Czarnecki,
działacz Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych, były milicjant (i
policjant). – Jedni pochorowali się i zwiali na renty.
Pozostali mieli 40-letni staż
służby. Ustawa ich nie dotyczy.
Tylko od listopada 2009 r.
do warszawskiego Sądu
Okręgowego wpłynęło po-

nad 15 tys. pozwów byłych
funkcjonariuszy służb PRL.
Sąd się zakorkował. Do
orzekania przerzucono sędziów z innych wydziałów.
Wezwano posiłki z sądów
rejonowych.
roda, 28 listopada. Sala 132, XIII wydział
ubezpieczeń społecznych. Jedyny, w którym
rozpatruje się odwołania
„zdezubekizowanych”.
Skarżą się byli pracownicy
MSW z Radomia, Olsztyna,
Szczecina, Poznania. Cała
Polska.
Sąd za każdym razem musi
orzec, czy ktoś był esbekiem, czy nie. Zagląda więc
do ściągi z IPN o „organach
bezpieczeństwa PRL”.
Sprzątaczka z budynku
MSW na Rakowieckiej esbekiem nie jest. Wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej w Legionowie im. Feliksa Dzierżyńskiego – też
nie.
Z drzwi zwisa wstęga wokand – tylko dziś 33 rozprawy.
Wszystkie idą ekspresowo.
Sędzia czyta półgłosem dokumenty z IPN o przebiegu
służby: – Wywiadowca,
technika operacyjna, od
1977 do 1985 roku biuro
obserwacji dyplomatów
Dziesięć minut, koniec.
Dwie minuty później ogłoszenie wyroku, odwołanie
oddalone. Esbek.
Inna sprawa, inny wyrok. Z
sali wychodzi wysoki mężczyzna: – Wygrałem!
Kolejna sprawa. Sędzia czyta list kobiety, rocznik
1936. Jest za stara, żeby
przyjechać do sądu. Skarży
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się, że po obcięciu ma 1600
złotych emerytury: „Byłam
młodą dziewczyną, znalazłam pracę jako technik
operacyjny-telegrafistka.
Nikomu krzywdy nie wyrządziłam”.
Skarga oddalona. Ci, którzy
pracowali w podsłuchach,
to esbecy.
Inna sprawa: starsza kobieta, zakład informatyki
MSW. Tłumaczy: była jednym z pierwszych fachowców w tej branży, pisała
programy. – Nie było etatów
cywilnych – mówi lekko
drżącym głosem. – Nie miałam nic wspólnego z pracą
operacyjną.
– Z jakim stopniem pani
odeszła? – pyta sąd.
– Majora.
Koniec rozprawy. Skomplikowane. Wyrok w grudniu.
Do dzisiaj sędziowie rozpoznali ponad 12 tysięcy
spraw. W większości oddalili pozwy.
Ryszard Łubiński: – Nie
ma reguły. Mojemu koledze
zza biurka oddali emeryturę, a mnie nie. Składamy
apelacje.
Zdzisław Czarnecki w PRL
służył w Milicji Obywatelskiej, w III RP zakładał wydziały do spraw przestępczości zorganizowanej. Znał
ich wszystkich – „Nikosia”,
„Pershinga”, starą bandtyterkę. Działa w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. Stowarzyszenie: kilka salek w budynku policyjnej stołówki
na ulicy Domaniewskiej w
Warszawie. W powietrzu
zastygła woń kapuśniaku.
Czarnecki: – W 1990 r. była
weryfikacja. Tu, w tej stołówce, solidarnościowy minister Kozłowski prosił: zatrzymajcie exodus ze służb,
niech nie odchodzą, kto nie
popełnił przestępstwa, te-

mu ojczyzna krzywdy nie
wyrządzi.
zarneckiego nie dotyczy dezubekizacja. Co
innego Ryszard Łubiński. Z trzech tysięcy jego
emerytura zjechała do tysiąca z kawałkiem, ale i na
to wszedł jeszcze komornik.
– Zostałem ukarany, choć
w prawie nie ma przepisu,
który miałbym złamać –
uważa Łubiński. – Polska w
1990 r. nam wybaczyła. A
potem uznała, że można
nas upokorzyć. Jedynymi
rozliczonymi za PRL jesteśmy my. A partia? A Informacja Wojskowa?
ens dezubekizacji tłumaczy pracownik IPN:
– Chodziło o odebranie przywilejów ludziom
służb, które były jednym z
filarów PRL. Tych służb,
które naruszały godność
obywateli. Ryszard Łubiński: – Ja nie mówię, że
służba była święta. Popiełuszko, Przemyk, wszystko
wiadomo. Ale ukarano rękę, a głowa, która kierowała tym wszystkim, nie
ucierpiała.
Fakt. Ci, co mieli głowę – a
było ich ponad 3,6 tysiąca –
uciekli przed obniżką z
emerytury na rentę. Rent
byłym esbekom obniżać nie
wolno.
Sytuacja jest niezręczna.
To, że szef ABW, Krzysztof
Bondaryk, powołał do życia
Fundację Pomocy Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW, docenili wszyscy: i ci z nowych, i ci ze starych służb.
Cel jest szczytny, więc od
dwóch lat przy jednym stole
siadają oficerowie z różnych
czasów i opcji: Gromosław
Czempiński, Zbigniew Nowek, Andrzej Kapkowski,
Henryk Jasik. Radzą, komu
dać zapomogę.
Niezręczność polega na
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tym, że z jednej strony Kapkowskiego, Czempińskiego i
Jasika spotyka zaszczyt.
Służą radą i pomocą resortowi. Z drugiej – właśnie
niedawno zostali pozbawieni resortowych (niemałych)
emerytur. Każdemu z nich
dezubekizacja zabrała po
cztery, pięć tysięcy złotych.
Andrzej Kapkowski, były
szef ABW, zjadł zęby w PRL
-owskim kontrwywiadzie.
Zapewnia, że ta służba nie
ma politycznego koloru. –
Mnie ta ustawa nie zabije,
działam w biznesie – wzrusza ramionami. – Ale dezubekizacja to postawienie
sprawy na głowie. Co robił
kontrwywiad? Szukał szpiegów. Amerykanie nas cenili,
po 1989 r. nie mieli do nas
zastrzeżeń. Polska ma do
nas zastrzeżenia 20 lat po
upadku systemu.
Leszek Niepsuj był w
kontrwywiadzie PRL, potem
w UOP. Dziś szefuje Związkowi Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa: – Za PRL robiłem to
samo co w UOP, a zostałem
uznany przez to samo państwo za zbrodniarza.
Wiesław Poczmański jest
najbardziej znanym esbeckim blogerem. Piewcą SB.
Najpierw w II Departamencie zajmował się uciekinierami z Polski na Zachód. W
1968 r. wylądował w Departamencie III MSW, tropił
opozycję.
W nowej Polsce nie poddał
się weryfikacji, odszedł na
emeryturę. W czerwcu 2007
r. jego portret firmował IPNowską wystawę „Twarze
olsztyńskiej bezpieki”.
Pułkownik Poczmański ma
75 lat, porusza się o kulach. W internecie od początku dezubekizacji, od
2009 r., drażni się z prawicowcami. Specjalnie dla
(Ciąg dalszy na stronie 52)
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nich lubi zakładać maskę
ubeckiego skurwysyna.
Opowiada im, że palił akta,
żeby uchronić agentów.
Kiedy rządzi PiS, lubi rzucić, że „z pogardą odnosi się
do skurduplałej dyktatury,
której rządy mamy teraz w
Polsce”. Prawicowa sieć go
nienawidzi.
Poczmański: – Nie walczę o
emeryturę. To poniżej mojej
godności. IPN? Gardzę tą
instytucją. Tu nie chodzi o
sprawiedliwość, tylko o propagandę. Nie będę z nimi
rozmawiał. Co chwila dzwonią teraz do mnie z banku,
żebym spłacił. Spłaciłbym,
gdybym miał. Ale mi obcięli
emeryturę.
Rozmawiamy, pułkownik
zwija dłoń w pięść, uderza
rytmicznie o drugą dłoń: –
Ciekawe, ilu tych panów z
IPN oparłoby się w PRL
werbunkowi? W całej karierze odmówiono mi tylko
raz. To była ukraińska nacjonalistka.
ziałacz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych: –
Są tacy koledzy, którzy walczą. Na przykład J. biegał
po znajomych księżach,
żeby mu podpisywali kwity,
jakie to on, pracując w SB,
zasługi miał dla wolności.
Że przekazywał opozycji
informacje. Koledzy z Wrocławia z kolei załatwili sobie papiery, że za opozycję
bibułę nosili. No naprawdę
ciężkie jaja.
Pan Michał (imię zmienione) ma 87 lat i nie walczy.
W ogóle nie rozmawia o
służbie. Podobno jest zmęczony. Ile jeszcze zostało
mu lat? Dziesięć? Piętnaście?
Kiedy zaczynał pracę w UB,
miał skończone siedem
klas. Ale szybko się uczył:
bicie linijką po dłoniach,
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sadzanie podejrzanych na
nodze odwróconego stołka.
Potem pan Michał trafił do
milicji. Skończył dwa lata
prawa, potem był naczelnikiem biura śledczego MSW.
Dosłużył się pułkownika.
W latach 90. dostał siedem
lat za bicie przesłuchiwanego po głowie. – Pracowałem
w strukturach państwa polskiego, które zlikwidowało
analfabetyzm i bezrobocie,
zorganizowało bezpłatne
leczenie i możliwość masowego korzystania z wczasów – mówił na procesie.
W świetle prawa pan Michał i programistka z MSW
są takimi samymi esbekami. Obojgu obcięto emerytury. Z tym że pan Michał
ma trochę większą za lata,
które przesiedział w więzieniu.

Donoszę,
że byłem ubekiem

W

Fundacji Pomocy
Rodzinom Funkcjonariuszy i Pracowników UOP i ABW duży
ruch. Na korytarzu siwi,
lekko zagubieni mężczyźni
w jesionkach. Pytają o adwokata, który obsługuje
emerytów z SB. Leci stary,
resortowy żarcik o „tych, co
uczyli pływać Popiełuszkę
Rozmawiamy, a na biurku
między nami lśni niebieski
model milicyjnego fiata. –
Idziemy do Strasburga –
mówi Czarnecki. – Obniżenie emerytur do najniższego poziomu to jest karanie,
a nie odbieranie przywilejów. A od karania jest sąd.
W walkę z dezubekizacją
włączył się właśnie Ruch
Palikota. Jego posłowie już
złożyli interpelację. Chcą
wiedzieć, z jakich dokumentów korzystają sędziowie, którzy szkolą się przed
„ubeckimi” rozprawami. A

to posłom (i byłym esbekom) brzydko pachnie.
Ryszard Łubiński wynalazł
nową metodę, dzięki której
w końcu wygra z Polską w
Strasburgu. Napisał na siebie donos, że jest ubeckim
zbrodniarzem. Donos wysłał do prokuratora generalnego, po kilku miesiącach przesłuchał go IPN. –
Chciałem, żeby państwo mi
udowodniło, że coś zrobiłem – tłumaczy. – Ale nie
potrafią, bo nic na mnie nie
ma. Tylko prokurator zgłupiał i podpytywał, czy może
coś wiem o czyjejś współpracy? A ja przecież doniosłem tylko dlatego, że mi
się to przyda w Strasburgu.
Emerytowany esbek: –
Strasburg? Jak dożyjemy.
Wzdycha: – Żegnaliśmy
wczoraj towarzysza Zenona,
właśnie wróciłem z pogrzebu.
Już 5 tys.
naszych poszło do piachu
Pisane: 23-08-2013

Autor tekstu:

Wojciech Cieśla
41 lat, wieloletni dziennikarz
"Gazety
Wyborczej"
i
"Rzeczpospolitej", reporter w
dziale śledczym "Dziennika".
Pięciokrotnie nominowany do
nagrody Grand Press za
dziennikarstwo śledcze, zdobywca tejże w 2009 r., laureat
nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. W przeszłości
robotnik wysokościowy, pastuch i rysownik. Ultramaratończyk, wspinacz, skiturowiec
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nie jest miesięcznikiem finansowanym z reklam, czy publikującym opłacane teksty. Jako wydawnictwo
Stowarzyszenia non profit nie może i nie
potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia finansowego poszukiwać, chyba że zgodnego ze
Statutem SEiRP. Publikowane tutaj okładki
periodyków umieszczono z tego powodu, że
publikowane w nich treści informują głównie o sprawach szeroko pojętego środowi-
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ska policyjnego „czynnego”, jak i policyjnych emerytów.
Zwrócić chcę uwagę Szanownych Państwa
na nowy tygodnik „Faktycznie” redagowany
przez dziennikarzy „Faktów i mitów”, którym treści, opinie i oceny w nich publikowane nie odpowiadały. Jest w „Faktycznie”
inne spojrzenie na Polską rzeczywistość.
Jerzy K. Kowalewicz
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Mowa i milczenie.
Niby przeciwieństwa dwa,
lecz wystarczy zastanowienie,
a relacja związek ma.

Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”
O cześć wam książęta..
Kto historie pamięta
wie, różni bywali książęta,
byli starcy i małolaci,
generałowie i prałaci.
Obecnie w tym problem tkwi,
że niewielu jest książąt krwi
za to, niejednemu się wydaje,
iż na księcia się nadaje.
Ci, co czują taką wolę bożą,
najpierw swe bogactwa mnożą.
Wiedzą o co kopie kruszą,
gęby nadymają i strasznie
się puszą.

Ktoś gniewnie wykrzyczy
tym podziałem oburzony,
że Polaków nie dotyczy
taki podział uproszczony.

Takiemu się chyba wydaje,
choć to tylko złudzenie,
że obiektywnym się staje
przez to swoje milczenie.

Może w takim podziale
jest trochę uproszczenia,
ale to nie powód wcale
do jego odrzucenia.

Takie milczki wciąż się
pojawiają
i mają w tym własne cele,
ale choć głosu nie wydają
milcząc – mówią nieraz wiele.

Choć nieco uproszczony,
co kogoś bulwersuje,
to rzeczywistością
usprawiedliwiony,
bo on właśnie dominuje.

Oni z demokracji ciągną profity
dla nich się liczą tylko elity,
reszta, co nie jest w klikach,
to tylko tło dla tych na świecznikach.

Co o tym podziale
by się nie powiedziało,
to wszyscy widzą stale,
że cwaniaków jest niemało.

Te nowe elity Narodu
wzory biorą chyba ze wschodu
najgorszym tradycjom hołdują
i – jak dawniej szlachta –
się zachowują.

Są w każdej dziedzinie,
także wokół Ciebie.
Jak poczciwiec się nawinie
wnet wykorzystują go
dla siebie.

Każdy prominent narodowy,
pragnie mieć herb rodowy,
więc do nowobogackiego stażu
dodaje szlacheckiego
kamuflażu.

Pojawiają się jako chwalebni,
którym należy się nagroda.
Do tego poczciwcy są im potrzebni
jak rybom woda.

Ci nowi, polscy szlachcice
mają katolickonarodowe
oblicze
i pełne gęby właśnie takich
wartości,
co ma być synonimem
polskości.

Cwaniacy sprytnie żerują
na poczciwców naiwności,
zawsze ich wykołują
i sprowadzą do nicości.

Generują ich różne środowiska
i nie idze tu o nazwiska,
lecz o zdolność narodu
do wydawania takiego płodu.

Poczciwcy i cwaniacy
Patrząc na ludzi, zauważyć
wypada,
na podstawie wielu znaków,
że społeczność ludzka
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się składa
z poczciwców i cwaniaków.

Niezaprzeczalne związku tego
istnienie
wypływa z ludzkiej gestii,
ktoś zachowuje milczenie,
by się nie odnieść do danej
kwestii.

Cwaniacy bez poczciwców
naiwności
nie mieliby racji bytu,
to poczciwcy ich możliwości
doprowadzają do zenitu.
Poczciwcy są rozproszeni
Cwaniacy odwrotnie
– zorganizowani.
Dlatego poczciwcy
są zagłuszeni
i – z reguły – przegrani.
Nie każde jest złotem

Kryjąc się za maską milczenia
ktoś zbudował sobie pozycję,
lecz zachowanie takie nie jest
godne chwalenia
i słusznie rodzi opozycję.
Milczenie interesowne dobru
szkodzi.
Jest to zwykłe mamidło,
z czego obłuda wychodzi,
jak z worka szydło.
Choć rozróżnianie milczenia
łączy się z pewnym kłopotem,
to godne jest zauważenia
Nie każde milczenie jest złotem
Miary czasu
Kto nie uznaje
praw upływu czasu,
rozczarowań doznaje
i nie uniknie ambarasu.
Ten, co do czasowych zdarzeń
stosuje nieadekwatne dla nich
miary
tworzy nierealny świat marzeń,
niezależnie, jakie ma zamiary.
By dobrze rozumieć zdarzenia,
tak dawne, jak nowe,
trzeba ważyć warunki
ich zaistnienia
społeczne i czasowe.

Oni i barany
Politycy brutalnie ze sobą
wojują, co
widać w życiu i z telewizyjnych
ekranów,
a wobec społeczeństwa
tak się zachowują,
jakby to było stado baranów.
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie
W środy, w godz. 10.00 12.00,
Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW,
prowadzi nieodpłatnie doradztwo z zakresu cyfrowego
prowadzenia finansów Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Z dniem 1 czerwca 2015 r. wchodzi w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości
przez Komendę Wojewódzką Policji, Sali Gimnastycznej przy ul. Piłsudskiego 5 w
Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”)
Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają
użyczone ZW SEiRP na okres do końca roku 2016 r. z przeznaczeniem na zajęcia
taichi. (chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia
fizycznego i psychicznego.)
Zajęcia prowadzone będą 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. 10.0012.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.0012.00
Adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Sekcja Socjalna
ul. Partyzantów 6/8
10950 Olsztyn
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
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 0000 0416 2430

Okładka pierwsza: Jezioro Browarne w Jakubowie/Olsztynie
Okładka końcowa: Kol. Ryszard Łubiński 1949 2016
Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Warszawie
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