MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Czarnecki
- o konferencji FSSMRP

Bartula

- o wpłatach i wypłatach z funduszu OPP

Kowalska

- o niepotrzebnych
emerytach

Kowalewicz

- o miejscach przyjaznych seniorom
- o puszczańskich
twórcach
- o czczeniu poległych

Wyszyński

- o poznawaniu Powiśla

Żach

- o wyprawie w Karpaty

Fiedorowicz

- o biesiadowaniu przy
grillu w Lidzbarku W.

Paga

- o „kartofelku”

Wnukowicz
- o pływaniu po trawie
Mistrz Ildefons przysiadł w ciszy
w wiecznym zasłuchaniu
Co mazurska sosna wieszczy?
W leśniczówce, w Praniu
Niespokojne myśli w głowie mu kołaczą
Że strofy spisane pod Eraty presją
Zostaną przesiane w IPN lustracją
Że Zielonej Gęsi nawet nie przebaczą.
„Niobe”, „Kroniki Mazurskie”, inne takie bzdury
Nie pasują przecież do „nowej kultury”,
A gdy „dobra zmiana” wszystko „pozamienia”
Z Leśniczówki Pranie zostaną wspomnienia.
JKK

Woźniak

- o boksie w Busku Zd.

Linkowski

- o wierności ojczyźnie

Ziomka

- o Dniu Seniora

Otłowski

- o polityce i politykach
wierszem

Spis treści miesięcznika
2. Od Redakcji
3. Obrady Zarządu Głównego SEiRP
15.09.2016 r. - Zdzisław Bartula
4. Konferencja FSSM RP „Służby mun
durowe w społeczeństwie obywa
telskim” - Program dn. 2.09.2016
r. - Zdzisław Czarnecki
6. Zestawienia wpłat/wypłat z fundu
szu OPP - Zdzisław Bartula
7. Wyszkoleni, sprawni, z ogromną wie
dzą. A już emeryci! - Dorota Kowa
lewska „Polska The Times”
10. Jak się bawić, to się bawić…
- Bohdan Makowski
13. Miejsca przyjazne seniorom w Olszty
nie - Jerzy K. Kowalewicz
15. Twórcy Puszczy Piskiej Jerzy K. Kowalewicz
17. Wycieczka po Powiślu Karol Wyszyński
19. Z Mazur w Karpaty - Stanisław Żach
21. Biesiada przy grillu
- Lucjan Fiedorowicz
22. Mrągowiacy „na kartofelku
- Edward Paga
23. Statkiem po trawie
Zdzisław Wnukowicz24. Uczcili poległych!
- Jerzy K. Kowalewicz
25. VI OGMP w Busku Zdroju

Od Redakcji

Z

ostatniej korespondencji jaka napływa do OBI
coraz wyraźniej widać, że
członkowie SEiRP do aktywnego wypoczynku powiązanego niekiedy ze sporym wysiłkiem fizycznym
korzystają coraz częściej.
Zauważa
się
tendencja
wzrostowa do organizowania jedno, czy dwu dniowych wycieczek za udział w
których brak jest refundacji
i ich koszty pokrywane są z
przez
uczestnika.
„Jednodniówki”, często organizowane przez tzw. zewnętrzne (nie seirpowskie
podmioty wyspecjalizowane
i merytorycznie przygotwane) całą procedurę organi-
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- Tadeusz Woźniak
27. Zebranie ZW SEiRP w Gdańsku
- Henryk Kaźmierski
28. Zawsze ‘Wierni Ojczyźnie” w Kaliszu
- Eugeniusz Linkowski
29. Gniew-Kwidzyn-Grudziądz
- J. Landowski
30. Dzień Seniora Policyjnego
- Zbigniew Ziomka
31. Dary Jesieni z Zielonej Góry
- Eugeniusz Czerwiński
32, Dekalog aktywności ruchowej senio
ra - Aleksander Pieczkin
33. Wieści z Sycowa: Powitanie lata. Sy
cowska Rada Seniorów. Święto
policji.
- Romuald Froński
34-36. Nekrologi: Jana Bączyka, Roma
na Tobisza, Stanisława Patery.
37 Inauguracja Tygodnia Olsztyńskich
Seniorów
38. Świat polityki i polityków
- Kazimierz Otlowski.

Okładki
I. Pomnik Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie
IV. Maria Kowalewicz - księgowa ZW
SEiRP w Olsztynie.

zacji i przygotowań biorą na
siebie,
wycieczkowiczom
dając całą przyjemność podróżowania i zwiedzania.
Nieco wyższy koszt wycieczek rekompensowany jest
dobrą obsługą i elastycznym podejściem organizatora do zamawianych usług
- autokar o dobranej ilości
miejsc, zmiana programu
zwiedzania, czy jego inne
rozłożenie w czasie.

Z

auważalnie
więcej
jest też doniesień z
całego kraju o powstawaniu i działalności Rad
Seniorów w gminach,
miastach i powiatach. Ta
forma aktywności obywatelskiej, w żadnym
stopniu nie związana, z

partiami politycznymi, a
nawet, dosyć często, partyjnym zakusom przeciwstawiana,
powstała
na podstawie dyrektyw
Parlamentu Europejskiego, nie jest specjalną
ulubienicą rządzących.
Przykładem tego jest
„wyprowadzenie” obrad
Ogólnopolskiego
Parlamentu Seniorów z Sejmu
przez jego marszałka.
Mimo tych utrudnień
OPS zbiera się na swoim
inauguracyjnym
posiedzeniu 1 października
2016 r. w Warszawie w
Muzeum Żydów. Relacja
z obrad w kolejny OBI.
Jerzy K. Kowalewicz
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Posiedzenie
Prezydium Zarządu Głównego SEiRP
15 września 2016 roku
W dniu 15 września 2016 roku obradowało Prezydium ZG SEiRP.

Z

aproponowany
wcześniej porządek został
przyjęty bez zastrzeżeń.
Głównym punktem posiedzenia była informacja
Przewodniczącego Komisji
Prawno-Statutowej o stanie konsultacji dotyczących projektu Statutu Stowarzyszenia. Do Komisji
wpłynęło już kilkanaście
opinii. Termin nadsyłania
uwag upływa 30 września
2016 roku. Do dnia 15
października
2016 roku Zespół
statutowy Komisji
dokona
analizy
tych uwag i opinii
i przedstawi ich
wynik na najbliższym posiedzeniu
Zarządu Głównego, który podejmie uchwałę w
sprawie terminu
zwołania
zjazdu
nadzwyczajnego.
rzewodniczący
GKR przedstawił informację o
wynikach kontroli przeprowadzonej
w
Zarządzie
Głównym dotyczącej procedury wdrażania nowego
programu
ubezpieczenia
na życie. Protokół z tej
kontroli zostanie omówiony także na najbliższym
posiedzeniu ZG.
dalszej części obrad
skarbnik ZG poinformował o wynikach zbiórki
funduszy w ramach OPP.
Niestety jest to najgorszy
wynik w dotychczasowej,
sześcioletniej praktyce. Są

organizacje wojewódzkie,
gdzie zbiórka jest na niezmiennie wysokim poziomie / np. mazowieckie/,
ale też takie gdzie jest ona
niska a przy tym wartość
udzielonej pomocy przewyższa wysokość zebranych funduszy. W tej sytuacji, wobec niskiej zbiórki,
Komisja OPP zmuszona
będzie bardziej rygorystycznie uwzględniać kryteria pomocy określone e

P

W

regulaminie. Mimo wielu
apeli, uwag, przypomnień
w dalszym ciągu do Komisji OPP nadsyłane są wnioski nie spełniające kryteriów formalnych, co świadczy o braku jakiegokolwiek
nadzoru ze strony Prezesów ZW/ZO a także Zespołów
Wojewódzkich/
Okręgowych ds. OPP. Takie podejście wydłuża jedynie procedowanie wniosków, nieraz do roku. W
niektórych organizacjach
wnioskodawcami są, co
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rok te same osoby, czyniące sobie niejako stałe źródło dodatkowego dochodu.
Być może to właśnie jest
przyczyną spadającego zainteresowania zbiórką.
Prezydium
zaakceptowało ustalenia Komisji
OPP, co do odrzucenia 8
wniosków o udzielenie pomocy z przyczyn formalnych
oraz
pozytywnie
ustosunkowało się do pozostałych.
karbnik ZG omówił ponadto kwestię podjętej
działalności gospodarczej
oraz zadań wynikających w związku z tym, informując przy tym o
sytuacji finansowej Stowarzyszenia w przededniu
opracowania projektu planu przychodów i wydatków na 2017 rok,
który
poddany
zostanie pod obrady najbliższego
Zarządu Głównego.
Przedstawił
także ofertę Deutsche Bank dotyczącą indywidualnych kredytów dla
członków naszego Stowarzyszenia.
a zakończenie obrad
prowadzący je, Prezes
ZG Zdzisław Czarnecki
omówił szczegółowo założenia programowe Konferencji naukowej pt. „Służby
mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” organizowanej przez FSSM RP
w dniu 26 września br.
Tekst i zdjęcia:
Z. Bartula

S

N
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Informacja o Konferencji
Koleżanki i Koledzy,
realizując decyzje Zarządu Federacji, Prezydium
przygotowało konferencję p.t. "Służby mundurowe
w społeczeństwie obywatelskim", którą zaplanowaliśmy na dzień 26 września 2016 r. w Warszawie. Program konferencji (projekt) w załączeniu.
W przekazanym Państwu zaproszeniu określone
zostały informacje organizacyjne (miejsce, czas,
tryb zgłoszenia) oraz cele konferencji, które są
wypadkową oczekiwań środowiska służb mundurowych.
Tematyka konferencji został zgrupowana w 10
punktach, które mamy nadzieje zrealizować podczas konferencji.
ednocześnie uprzejmie informuję, że z pisemnym zaproszeniem do udziału w konferencji
zwróciliśmy się do: MSWiA, MON, MS oraz Szefów Służb: KGP, KGSG, KGPSP, SKW, AW,
ABW, CBA, SC, SW.
aproszenia również skierowaliśmy do współpracujących z nami Związków Zawodowych:
Policji, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.
W konferencji przewidziany jest udział ok. 200

J

Z

uczestników:
- V.I.P., goście, prelegenci - ok. 60 osób,
- Zarząd Federacji, organizatorzy - 40 osób;
- przedstawiciele organizacji wchodzących w skład
federacji - ok. 100 osób.
yrażam przekonanie, że wszyscy członkowie
Zarządu Federacji powinni wziąć aktywny
udział w konferencji, a każda organizacja powinna
mieć swoich przedstawicieli.
Pragnę poinformować, że udział w konferencji
zadeklarowali m.in.: byli ministrowie spraw wewnętrznych: Andrzej. Milczanowski, Henryk. Majewski, Krzysztof. Janik, b. ministrowie sprawiedliwości: Jerzy .Jaskiernia, Andrzej Będkowski, b.
wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke,
oraz rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar
W panelu dyskusyjnym przewidujemy prof. prof:
Jan Widacki, Marek Chmaj, Stanisław Pieprzny,
Elżbiera Ura, J.Szymborski.

W

Pozdrawiam,
Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSSM RP

Program konferencji
„SŁUŻBY

MUNDUROWE
W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”
Warszawa, 26 września 2016 r.

Moderator:
gen. Adam Rapacki b. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
10.00-10.20
Uroczyste otwarcie oraz przedstawienie
celów konferencji. Omówienie głównych
kierunków działania FSSM RP oraz aktualnych zadań wynikających z aktualnej
sytuacji społeczno-politycznej
- Zdzisław Czarnecki Prezydent FSSM RP
1.) 10.20-10.35
Obowiązki państwa wobec funkcjonariuszy i żołnierzy z uwzględnieniem emerytów
i rencistów służb mundurowych Andrzej Milczanowski b. Minister Spraw
Wewnętrznych

- Henryk Majewski b. Minister Spraw Wewnętrznych
3.) 10,50-11.05
Prawa i obowiązki żołnierza i funkcjonariusza wobec współczesnych zagrożeń - Janusz Zemke b. Wiceminister Obrony
Narodowej
4.) 11.05-11,20
Zagrożenia środowiska służb mundurowych i stabilność uprawnień wynikających z praw nabytych
- Jerzy Jaskiernia b. Minister Sprawiedliwości

2.) 10.35-10.50
Zagrożenia dla jedności środowiska służb i 5.) 11.20- 11,35
stabilności uprawnień wynikających z
Emeryci mundurowi w Polsce i innych
praw nabytych
państwach UE prawa i przywileje.

4
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- Andrzej Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich
7.) 11.35-12,00
Dyskusja
gen. Adam Rapacki
8.) 12.00-12.30
Przerwa kawowa /zmiana ustawienia sali
konferencyjnej/

emerytów i rencistów Służby Więziennej.
Oczekiwania środowiska.
- Dr Magda Urlińska
13) 15.25-15.40
Stan prawny emerytów i rencistów Policji, z
uwzględnieniem oczekiwań w zakresie pomocy w ochronie zdrowia i pomocy prawnej.
- Insp. Leszek Sucholewski

9.) 12.30-13.30

14) 15.45-16.00
Rozwiązania organizacyjno-prawne dot.
a)
Społeczeństwo obywatelskie. Warun- emerytów i rencistów Straży granicznej.
ki dopuszczalności nieposłuszeństwa Proces integracji żołnierzy WOP w środowisku emerytów i rencistów Straży Granicznej
obywateli wobec państwa i prawa.
b)
Integracja społeczeństwa i środowisk Płk. SG Tadeusz Frydrych
służb mundurowych wobec istnieją15) 16.00-16.25
cych zagrożeń
c)
Wskazanie możliwości wykorzystania Programy aktywizacji zawodowej oraz przywiedzy emerytów służb mundurowych gotowania do życia w „cywilu” po zakończeniu służby wojskowej
w działaniach na rzecz obronności,
- Płk Marek Bielec
bezpieczeństwa państwa i porządku
publicznego.
d)
Rozwiązania organizacyjno-prawne w 16) 16.2516.50
Dyskusja
poszczególnych służbach umożliwiaGen. Marek Dukaczewski
jące wykorzystanie doświadczenia i
wiedzy emerytów.
17) 16.50-17.00
Podsumowanie, przedstawienie wstępnych
Moderator:
wniosków i zakończenia konferencji
gen. Michał Otrębski b. Komendant Stołeczny Policji
- Zdzisław Czarnecki
Prezydent FSS
Uczestnicy: prof. Jan Widacki,

- prof. Marek Chmaj,

- prof. Stanisław Pieprzny,

- prof. Elżbieta Ura,

- prof. Janusz Szymborski

Debata:

10) 13.30-14.30
Dyskusja
gen. Michał Otrębski
11) 4.30-14.50
Przerwa kawowa
Moderator:
Wyniki i wnioski wypływające z Konferencji
gen. Marek Dukaczewski
przedstawimy Państwu w jednym z kolej11).14.50-15.10
Polityka senioralna w Polsce. Rola i zadania nych wydań OBI po ich sformułowaniu i za
organizacji zrzeszających emerytów i renci- zgodą obradującego gremium. A już z samego porządku obrad Konferencji wynika, że
stów.
będą to ważne postanowienia dla całego
- Krystyna Lewkowicz.
środowiska emerytów i rencistów służb
mundurowych.
12) 15.10-15.25
Jerzy K. Kowalewicz
Rozwiązania organizacyjno-prawne dot.
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Wyszkoleni, sprawni, z ogromną wiedzą.
A już emeryci.
Polskie jednostki specjalne
cieszą się uznaniem także
poza granicami naszego kraju. Z ich wieloletniego doświadczenia państwo nie
korzysta, nie zagospodarowuje ludzkiego potencjału
tkwiącego w emerytowanych
policjantach,
wojskowych
czy strażakach, chociaż w
ich wyszkolenie włożyło grube miliony
Dorota Kowalska
d.kowalska@polskatimes.pl

J

eszcze młodzi, w każdym
razie w sile wieku, świetnie
wyszkoleni, z ogromną wiedzą
i doświadczeniem - już na
emeryturze. Setki tysięcy byłych funkcjonariuszy służb
mundurowych, nie tylko policjantów, ale wojskowych,
strażników więziennych, strażaków, pograniczników - choć
pewnie chciałoby, nie ma możliwości pracy na rzecz państwa. Jak podkreślają nasi
rozmówcy, brak jest rozwiązań
systemowych w tej kwestii i
trzeba to jak najszybciej zmienić.
- To problem, o którym mówimy bardzo dużo od bardzo,
bardzo dawna - zauważa ppłk
Krzysztof Przepiórka, oficer
jednostki specjalnej „GROM”,
uczestnik wielu misji na świede, prezes Fundacji Byłych
Żołnierzu GROM-u. Chociaż
byli gromowcy doskonale sobie
na emeryturach radzą, znajdują zajęcie głównie w firmach
szkoleniowych, bo ich umiejętności są przecież bezcenne,
więc pracy na rynku dla nich
nie brakuje:

T

yle, że kraj z nich nie korzysta, ale prywatny biznes
- wzrusza ramionami ppłk
Przepiórka.
Gen. Adam Rapacki nie ma
wątpliwości, że niezagospodarowanie takiej rzeszy wyszkolonych, wykształcony i często
chętnych do pracy ludzi, to

mado racjonalne z punktu
widzenia państwa. Czasami
wręcz dla niego niebezpieczne.
Niektórzy odnajdują się
poza służbą, inni zaczynają
współpracę z przestępcami,
jeszcze inni sięgają po pilota
albo piwo - mówi gen. Rapacki. On świetnie radzi so¬bie
się w prywatnym biznesie, ale,
co przyznaje, instytucje państwa z jego wiedzy i doświadczenia nie korzystają. A Rapacki całe życie zajmował się
problematyką przestępczości
zorganizowanej, przestępczością gospodarczą i narkotykową, kierował Biurem do Walki
z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, tworzył Biuro do spraw
Narkotyków Komendy Głównej
Policji, wreszcie - Centralne
Biuro Śledcze. W rządzie Donalda Tuska był podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnym za
nadzór nad policją, strażą graniczną i BOR-em. Podziękowano mu za pracę jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej,
dzisiaj jest cenionym fachowcem w sektorze prywatnym.
Szkoda? Szkoda. Tym bardziej,
że o problemie dyskutuje się
do kilkunastu lat.

J

uż w 2010 roku najmłodsi
polscy emeryci zjednoczyli
się i stworzyli Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Chcemy zainteresować problemami emerytów
służb mundurowych obywateli, a zwłaszcza parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji pozarządowych. Wskazać możliwości wykorzystania
wiedzy emerytów służb mundurowych w działalności na
rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego - mówi Zdzisław
Czarnecki, prezes federacji!
Stąd w najbliższy poniedziałek
będą o tym rozmawiać w War-
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szawie.
Czarnecki przeszedł na
emeryturę w wieku 48 lat, był
policjantem, dyrektorem biura
w MSW, wcześniej naczelnikiem wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną.
Kiedy w 2001 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej wygrał
wybory, okazało się, że nie ma
dla niego miejsca w ministerstwie, ą właściwie najlepiej,
gdyby przeszedł na emeryturę.
Roman Kurnik powiedział mu
wtedy: .Jakbyś był zastępcą,
to byś przeżył, ale tak - nie da
rady”.

B

o prawda jest tak, że każda
zmiana ekipy rządzącej,
niezależnie od tego, czy do
władzy dochodzi prawica czy
lewica, uruchamia lawinę
zwolnień w służbach mundurowych. Polityczna miotła porządki robi błyskawicznie,
oczywiście najszybciej pracę
tracą dowódcy, kierownictwo,
ale także szeregowi funkcjonariusze.
Tomasz, 50-latek, 28 lat
pracy w policji. Dobra zmiana
kilka miesięcy temu zmiotła ze
stanowiska jego szefa, odszedł
razem z nim. Wiedział, że jeśli
zostanie i tak go wyrzucą, więc
wolał postąpić honorowo.
Przez prawie 30 lat biegania za
przestępcami, był w ciągłym
napięciu. Cały czas coś się
działo, czegoś się uczył. Szkolenia, wy-jazdy, akcje - rzadko
bywał w domu.
Teraz nadrabiam straty, bo okradałem rodzinę z
czasu, który powinien spędzić
właśnie z nią - opowiada. Rodzina do jego ciągłej obecności
w domu musiała się przyzwyczaić, nie było łatwo - ani bliskim, ani jemu. Dzisiaj jakoś
się dotarli.
Gotuję, sprzątam, jestem właściwie taka panią
domu - przyznaje ze śmiechem. Odnajduje się w nowej
roli, ale nie Wszyscy potrafią.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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(Ciąg dalszy ze strony 7)

Koledzy znajdują robotę
w firmach ochroniarskich, w
firmach detektywistycznych,
ale oczywiście nie wszystkim
się to udaje. Niektórzy się załamują, bo wychodzi na to, że
nikomu nie są już potrzebni.
Poza tym, kiedy tyle lat żyje się
na takiej adrenalinie, trudno
odnaleźć się w poza- policyjnej
codzienności - opowiada. I dodaje, że większość z nich, młodych policyjnych emerytów,
chciałoby dalej służyć ojczyźnie, jak bardzo patetycznie by
to nie brzmiało.

T

o sam o zdanie usłyszałam
od Pawła Wojtunika, kiedy
żegnał się z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.
Nie przygotowywałem
się do przejścia na emeryturę.
I rozumiem osoby, które chcą
pracować do końca tycia.
Zresztą, myślałem, że kiedyś
umrę albo zginę na służ¬bie.
Więc to dla mnie nowe wyzwanie. Ubolewam nie tyle nad
sobą, co nad Wieloma osobami
w moim wieku, które z różnych, często absurdalnych
powodów, musiały odejść i
mają pewnie podobne dylematy, jak ja. Służyliśmy jednemu
państwu, a teraz jesteśmy w
swoistej pustce - mówił mi w
ostatnim wywiadzie. I jeszcze:
- Mam pewien problem z myśleniem o tym, co będę robił.
Do tej pory cały czas pracowałem dla Państwa, byłem funkcjonariuszem państwowym.
Odejście ze służby jest dla
mnie trudne. Nie byłem i nie
jestem alkoholikiem, nie byłem
na odwyku, ale przypuszczam,
że tak właśnie to wygląda. Nie
jest łatwo pożegnać się z tym,
co przez wiele lat robiło się na
co dzień. Ta praca była dla
mnie jak nałóg. Mam doświadczenie, wiedzę i chciałbym dalej służyć naszemu krajowi,
aczkolwiek jestem realistą,
wiem, że przypuszczalnie nie
będzie to możliwe z powodów
ode mnie niezależnych.
Ale Wojtunik znalazł pracę został zatrudniony na stanowisku doradcy premiera Mołdawii z ramienia Unii Europej-

8

skiej, nieoficjalnie mówi się, że
chętnie widzieli go u siebie
Ukraińcy, chcieli, by uczył ich
służby walki z korupcją. Wojtunik uchodzi za profesjonalistę, świetnie wyszkolonego, ale
też wydaliśmy na jego zawodowy rozwój, my wszyscy, czyli
podatnicy, sporo pieniędzy,
naprawdę dużo.
Były szef CBA zaczynał
pracę w policji już w wolne
Polsce, szybko trafił do osławionych „pezetów”, czyli wydziałów do walki z przestępczością zorganizowaną, potem
do tzw. operacji specjalnych,
czyli wydziału, w którym pracowali policjanci działający
pod przykryciem. Będąc w
Centralnym Biurze Śledczym,
zrezygnował z polskiej policji
tylko raz i to na chwilę - wyjechał do Londynu do pracy w
Scotland Yardzie. Po powrocie
został dyrektorem Biura Kryminalnego, a zaraz potem dyrektorem CBŚ, wreszcie szefem CBA. Ile Wojtunik mógł
kosztować państwo? Miliony
złotych.
- Antyterroryści w wieku 4546 lat mają pełną wysługę
emerytalną, odchodzą ze służby i nikt się nimi nie interesuje. Wyszkolenie każdego z
nich, to także miliony złotych zauważa gen. Rapacki.
A warto wiedzieć, że Funkcjonariusze SPAP (Samodzielny
Pododdział Antyterrorystyczny
Policji), BOA Komendy Głównej Policji biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu
ryzyka, są świetnie do tego
przygotowani. W czasie treningów do perfekcji opanowują
taktykę działań, sztuki walki
wręcz, strzelanie, nurkowanie,
skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę
osób', działania z materiałami
i urządzeniami wybuchowymi.
Podnoszą swoje kwalifikacje i
doskonalą umiejętności, także
pod okiem specjalistów amerykańskich, angielskich, francuskich, izraelskich. Nie inaczej
jest z gromowcami. To świetnie
wyszkoleni fachowcy, cenieni
przez swoich kolegów na całym świecie. Można by długo
wyliczać akcje, w których brali

udział. Przykłady? W roku
1994 jednostka GROM wystawiała polski kontyngent w
operacji „Uphold Democracy”
na Haiti, zajmujący się przede
wszystkim ochroną VlP-ów, w
latach 1996-97 brali udział w
misji ONZ we Wschodniej Sławonii, gdzie dokonali m.in.
a r es z to wan ia
s e rb sk ie g o
zbrodniarza wojennego Dokmanowicia. W roku 1999 wydzielona grupa gromowców
ochraniała wysłannika OBWE
na Bałkanach. Od roku 2001
do 2004 operatorzy jednostki
stanowili część polskiego kontyngentu w Afganistanie, stacjonowali w bazie lotniczej Bagram. Od roku 2007 komandosi jednostki ponownie biorą
udział w operacjach w Afganistanie. Ale to jedynie niewielka
cząstka tego, w czym uczestniczyła ta osławiona jednostka
specjalna.

W

prawdzie policyjny system emerytalny niedawno zmieniono. Wcześniej policjant mógł odejść na emeryturę po przepracowaniu 15 lat,
teraz po 25 latach (ale po osiągnięciu 55 roku życia). To i tak
oznacza, że policjanci, którzy
dzisiaj zostaną zatrudnieni,
emeryturę dostaną 12,5 roku
wcześniej niż kobiety i mężczyźni z innych grup zawodowych. A jeszcze przez wiele lat
z policji będą mogły odchodzić
osoby w wieku nawet 35 lat.
Wystarczy, że przepracują w
mundurze lat 15. Będą pobierać 40 proc. ostatniej pensji i
podejmować cywilną pracę w
pełnym wymiarze.

O

prócz policjantów, młodymi emerytami zostają pracownicy służb specjalnych.
Jedni odchodzą na emerytury,
bo sami tego chcą, inni muszą, z podobnych, jak policjanci względów, najczęściej politycznych. Ale też każda nowa
władza, to czystki w szeregach
służb specjalnych.
Jedna ze znanych publicystek:
- Pracowałam wtedy w tygodniku, byłam szefem działu.
Pewnego dnia przyszła do
(Ciąg dalszy na stronie 9)
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mnie młoda kobieta, nie wiem,
mogła mieć góra 40 lat.
Stwierdziła, że pracowała w
ABW, że właśnie przeszła na
emeryturę i chciałaby spróbować swoich sił w dziennikarstwie. Ciągnęło ją dziennikarstwo śledcze, napisała jeden
tekst o walkach psów i zarabianym pieniądzach na tym
nielegalnym biznesie. Potem
zniknęła.

W

szędzie na świecie praca
w służbach specjalnych definiowanych przez pryzmat
wywiadu i kontrwywiadu - to
zaszczyt. W krajach zachodnich czy Stanach Zjednoczonych to także dobry start do
tego, żeby później zaistnieć w
biznesie. Ludzie z przeszłością
w służbach bardzo dobrze się
w nim odnajdują, we wszystkich zresztą zawodach związanych z szeroko pojętą ekonomią. U nas kwestia służb specjalnych jest kojarzona historycznie - komuna, SB, agent
konfident. I pewnie trudno to
będzie zmienić. Tymczasem
ludzie służb specjalnych, nawet na emeryturze, to zazwyczaj osoby sprawne fizycznie,
posiadające umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność logicznego myślenia,
analizowania, bo to często
świetni analitycy. Tak naprawdę swoją wiedzę, umiejętności,
doświadczenie mogą sprzedać
wszędzie za całkiem spore pieniądze, nie zawsze z korzyścią
dla państwa. Głośno było na
ten temat po rozwiązaniu WSI,
wskazywano na wielką i niebezpieczną wiedzę, jaką posiadają wyrzuceni ze służby funkcjonariusze, na to, że mogą
zostać skuszeni przez obce
służby. Tyle, że dzisiaj sytuacja wygląda podobnie. Nikt nie
interesuje się tymi, którzy
opuszczają służby.
- W takich Stanach Zjednoczonych to nie do pomyślenia.
Tacy ludzie są lokowani w różnych miejscach. Instytucje
państwowe dbają, aby zostali
odpowiednio wykorzystani.
Tak samo jest w służbach brytyjskich. Tam, kiedy jakaś oso-

ba zbliża się do wieku emerytalnego, przychodzi do niej
kadrowy i pyta o dalsze plany,
o to, czy zamierza jeszcze pracować. Jeśli tak, proponowane
są takim funkcjonariuszom
przeróżne szkolenia, na przykład w dziedzinie gospodarki
czy finansów, aby łatwiej odnaleźli się poza służbami i dalej byli czynni zawodowo wykorzystując także to, czego nauczyli się w służbach - opowiada gen. Rapacki.

R

ównie kiepsko sprawa wygląda z wojskowymi. Janusz Zemke, były wiceszef
MON, opowiada taką historię:
- To z dzisiaj. Przyleciałem
rano do Warszawy. Wychodzę
przez lotnisko, łapię taksówkę.
I słyszę: „Dzień dobry, panie
ministrze.” Pomyślałem, że
taksówkarz musi być wojskowym. Podpytałem, okazało się,
że miałem racje. Człowiek w
stopniu starszego chorążego
odszedł na emeryturę w wieku
52 lat, ostatnie jego miejsce
pracy - dowództwo wojsk lądowych. W Warszawie, i nie tylko, na taksówkarzy jeździ całkiem sporo podoficerów. Ci
ludzie naprawdę się marnują,
ale nie ma żadnego pomysłu
na to, jak ich wykorzystać.
Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzom zawodowym
już po 15 latach służby, podobnie jak policjantom. Wysokość emerytury wynosi 40
proc. ostatniego uposażenia
plus rozmaite powiększenia.
Te zasady dotyczą żołnierzy,
którzy zostali zatrudnieni do
31 grudnia 2012 roku. Żołnierze, którzy zostali zatrudnieni
po tym dniu podlegają nowym
regulacjom. Prawo do emerytury zyskują po odsłużeniu
minimum 25 lat i ukończeniu
wieku 55 lat. W ich przypadku
emerytura wynosi 60 proc.
podstawy wymiaru i wzrasta o
3 proc. z każdym rokiem służby ponad wymagane 25 lat,
ale wciąż w polskim wojsku
funkcjonuje cała masa zdrowych, wyszkolonych, przyszłych młodych emerytów.
Oczywiście ci, co chcą,
mogą na emerytury odchodzić,
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ale ci, którzy mają ochotę pracować, powinni mieć taką
możliwość - mówi jeden z wojskowych. Inny opowiada historię sapera, który musiał
przejść do cywila. Miał żonę,
dzieci, spore wydatki i śmieszne pieniądze. Skończyło się
tym, że konstruował bomby
dla mafii wołomińskiej. Historii emerytowanych policjantów, którzy przeszli na stronę
wroga, też jest całkiem sporo,
choćby taka sprawa gliniarza z
Pomorza, który uczył strzelać
miejscowych gangsterów. Cóż,
znaleźli się chętni do skorzystania z jego umiejętności.

P

odobnie mają się sprawy ze
strażakami. Jest ich około
31 tys. i mogą przechodzić na
emerytury po 15 latach służby. Dostają wtedy 40 proc
ostatniej pensji, a za każdy
dodatkowy rok służby emerytura zwiększa się im o 2,6 proc
podstawy. Reforma emerytur
mundurowych, jak w przypadku policjantów, czy wojskowych, objęła tylko przyjętych
do służby od 20l3r. Muszą
pracować dłużej - do 55- roku
życia, a minimalny staż
uprawniający do emerytury to
25 lat. Ich emerytura będzie
wyliczana z 10 kolejnych wybranych lat.
Tomek, ten który zajmuje się ostatnio prowadzeniem domu, mówi, że gdyby
mógł, pracowałby dalej.
Tak naprawdę facet w wieku
45-60 lat to zazwyczaj człowiek zdrowy, jednak praca w
służbach mundurowych wymaga dbania o utrzymywania
sprawności fizycznej, osoba z
ogromną wiedzą i równie dużym doświadczeniem - tłumaczy. Czy państwo stać na marnowanie takiego potencjału?
Nie. Ale brak woli politycznej
lub, wręcz przeciwnie, nadmiar politycznych ambicji często biorą górę.
Dorota Kowalska
d.kowalska@polskatimes.pl
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Jak się bawić, to się bawić!
Jak się bawić to się bawić, można na różne sposoby.
Kolejny raz w tym roku udaliśmy się jako kolo PTTK policyjno-emeryckie na wypad do
teatru w Warszawie. Te nasze
siorbanie kultury tej przez
wielkie „K” pisane stało się już
tradycją. A przy okazji nasze
Panie mają możliwość odwiedzić centra handlowe, jakieś
tam „szklane Tarasy itp.”. Jednak jak się okazało to ceny
sakramencko powalają na glebę i okazuje się, że w naszej
„dierewni”)* towar podobny, a i
ceny odpowiednia pod klientelę. W tym stanie rzeczy kilkuosobową ekipą udaliśmy się na
Starówkę. Niektórzy wspaniali
jak to w „stanie wojennym” tu
lub tam brali udział w … przywracaniu porządku itp. legendy. Czas szybko minął i należało przejść Krakowskim
Przedmieściem i Nowym Światem w stronę teatru Bufo. I …
zaczęło się. Głośniki, megafony
cała tęcza demonstrantów.

która się zgromadziła, to raczej
tacy jak my dla ciekawości
zobaczyć o co tam im chodzi.
Dla pewności zrobiłem zdjęcie
tejże pani bowiem, i być może
jest to nad wyraz realne, że za
kilka lat po nowej, nowej zmianie ta pani w sumie młoda
laska, zostanie jakimś tam
sekretarzem stanu i dostanie
medal np. uśmiechu nie tylko
za „Zasługi dla obronności
Kraju”.

Autor
na tle pochodu KOD-ów.

W

Prezes marionetka i być
może nowy minister nowej,
nowej zmiany.
Pani z marionetką prezesa (ale
bez kota) przekonywała nas
widzów aby „podziękować mu”
za uwalenie TK, za grzebanie
w Konstytucji itp. Gawiedź,

10

sumie nasza mała grupka szła w przeciwnym
kierunku bowiem cała ta procesja?!, manifestacja?! Szła w
kierunku przeciwnym, w stronę Starówki. Te wrzaski, te
okrzyki a zwłaszcza piszczałki
to było coś. Ja pamiętam jak
mój przedwojenny polonista
Pan Alfons Jasiński z mojego
technikum mówił że zawsze
natężenie głosu wydawane
prze daną osobę jest odwrotnie
proporcjonalne do jego inteligencji. Wierzcie mi moi Szanowni Czytelnicy, że w tym
momencie ta mądrość odnowiła się w mojej pamięci. Ja to
tak odebrałem. Nieliczna
transparenty z hasłami były
mało widoczne.

N

a placu „Trzech Krzyży”
już na koniec pochodu
spotkałem panią delikatnie
mówiąc „60+”. Ta pani miała
na sobie na wzór starodawnych reklam dwie dykty o tej
samej treści z przodu i z tyłu,
z których wynikało, ze ona jest
przeciwna aborcji, zbijaniu nie
narodzonych dzieci itd. Ponieważ jestem w jakimś tam stopniu nawet uszczypliwo zgryźliwym, powiedziałem tejże pani,
że biorąc pod uwagę jej fizys,
ona nie powinna martwię się o
kwestę aborcyjną. Dodałem, że
te „śmieszne ruchy nie tylko
mają służyć celom prokreacyjnym”. Zostałem (skracając
temat) nazwany heretykiem i
nie mam szacunku dla Boga.
Czas nie pozwolił mi na dyskusję w sumie z moją rówieśniczką, ale szczerze mówiąc,
pod koniec rozmowy bałem się
jej. Jakby ktoś kazał jej podpalić moją skromną sadybę)**
to ona w myśl swoich poglądów z pewnością wydała by
część swojej skromnej emerytury na „koktajl Mołotowa” aby
mi dowalić, bowiem prawda
jest dla niej herezją.
o równowagi przywróciła
nas
super
komedia
„Boenig, boenig”. Młoda obsada, a i wykonanie było super.
Powrót był powtórką z historii,
nawet był śpiewany „Czerwony
Pas” co to na połoninie buszował. Było Fajnie.
en nastrój minął kiedy to
na drugi dzień włączyłem
TV i okazało się, że badania
przeprowadzone we Włoszech
wykazują , że zaufanie Italiańców maleje wglądem Unii Europejskiej. Z wiadomości Onet
dowiedziałem się również, że
zaufanie do ministranta Macierewicza tez malej i są propozycje (czyje?!) odwołania go
z funkcji, którą - pełni zdaniem szarej eminencji i jego
kota - w sposób należyty.
Szanowni czytelnicy, i czytelniczki również!.
Zastanawiam się czy ci obecni,
a i w sumie ci przeszli, nasi

D
T

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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decydenci mają na tyle w sobie
zadufania, że nie zdają sobie
sprawy, ze Naród dojrzewa?
Mamy Skeyp’a, możemy jeździć na wycieczki, nie tylko do
krajów Demoludów. Że nasze
dzieciaki i niekiedy wnuki
przymuszeni do wybycia na
saksy)***, też mają możliwość
obserwowania krajów w których przebywają. Tam jest prosty rachunek. To kasa jest
decydująca. To kasa ustawia
odpowiednie partie, a co za
tym idzie lobby polityczne, do
takich czy innych poczynań.
Tam z tym się nie kryją. Tam
nie prawi się banialuków pod
hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna.
Tam kościół ma swoje miejsce,
a raczej jak trusia siedzi cicho
z obawą przed postępującym
w szybkim tempie spadkiem
frekwencji
wiernych. My z
naszą rzeczywistością jesteśmy
w szponach polityków, wszelkiej maści lobbystów i za tym
stojącym na dodatek kościołem. Kościołem, który nie cacka się z maluśkimi i też skubie
ich na wszystkie sposoby. Aby
tego było za mało szczucie jednej grupy na dugą powoduje,
że w tym szambie te dobre
ryby są dla wybranych. Dochodzi do takich sytuacji, że
służby mundurowe z braku
wzajemnego szacunku biorą
się za przysłowiowe łby. Z
pewnością wiadomym jest
wszystkim przypadek Z-cy
Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, który w
sumie został pokonany przez 3
policjantki i jednego posterunkowego. Może odrobinę naświetlę ten kuriozalny przypadek. Trzej panowie: Z-ca Dowódcy Brygady, Dowódca Batalionu i jego zastępca w trójkę
poszli oblewać ewentualny
awans generalski pułkownika
B. Dodać należy, że on że nie
krył się z zasadą, że zabijać
mogą tylko samce i kobitki we
wojsku co najwyżej mogą być
przy kotłach i dawać lewatywę
lub coś innego. Te jego nastawienie prawdopodobnie zadecydowało o przebiega awantury. Ale do rzeczy: Ponieważ
kelner, który zarobił z liścia)
**** od będącego (jak i pozo-

stali) po cywilnemu półkownika nie dawał sobie rady z
uspokojeniem awanturniczo
zachowujących się bohaterów
w czasie nie wojennym wezwano Policję. Przyjechały dwie
kobitki. Strażniczka miejska i
policjantka. Na taką siłę fizyczną półkownika zareagował
w jego stylu twierdząc, że swoimi cyckami nie zastraszą go
(cytat). Próba uspokojenia
wspomnianych gości legła na
wstępie, wobec tego Panie
mundurowe wezwały posiłki.
Działania ze strony policjantki
przy użyciu tonfy spaliły na
panewce. Ba ! Wysportowany
pułkownik obrócił stronę medalu i właśnie za pomocą wyrwanej tonfy unieszkodliwił
ramię policjantki na kilka dni.
(A tak prywatnie dodam, że
nadal uważam ze gumowa pałka była i nadal jest skuteczniejsza od tego amerykańskiego badziewia). Wezwane posiłki zgodnie z zasadą Nec Hercules contra plures)***** pokonały wspomnianych bohaterów
czasu pokoju. Co prawda z
chwilą gdy policjanci dowiedzieli się że cala trójka to wysocy stopniami oficerowie należało powiadomić Żandarmerię, lecz jak to bywa w tym
chory systemie najbliższa placówka Żandarmerii znajduje
się w Bemowie Piskim lub w
ostateczności w Elblągu. Kiedyś była delegatura Żandarmerii w Giżycku, i jest ona
niby to nadal, lecz… czynna
od 8,00 do 18,00.
Ale to
wszystko Pikuś. Ważne co
działo się dalej. Ten ichni niby
V-ce minister od naszych emerytur przybył do Giżycka zrobił
selfi z niepokonanymi policjantami. Było och! i ach!. Pani nowo promowana na generała również prężyła pierś jak
dowód na to, że w Policji i ta
nasza piękna płeć może służyć, jak widać nawet skutecznie w firmie walczącej ze złem.
Następnego dnia zjawił się w
Giżycku dowódca Dywizji, były
kwiaty , były 0ch! i achom nie
było końca. I tu przejdę do
konkluzji. Jeszcze kilka lat
temu w okresie obowiązkowej
służby zasadniczej bywało, ze
będący na przepustce chłopa-
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ki, nawet w mundurach przeholowywali z trunkami. Interwencje Milicji ( Policji) miały
zgoła inny charakter. Po prosta nam wszystkim zależało
aby posiadacz orzełka na
czapce nie plamił munduru.
Wtedy ten orzełek do czegoś
zobowiązywał nas wszystkich,
nie zależnie od barwy: zielonej,
niebieskiej czarnej czy szarej.
Każdy obywatel w sytuacji zagrożenia mógł liczyć na pomoc
każdego mundurowego. Jakże
kuriozalne wydają się słowa
obecnego Dowódcy 15 giżyckiej Brygady. Cytuje on słowa
roty przysięgi harcerskiej,
twierdząc że na żołnierzach
15BZ można polegać jak na
Zawiszy. Jako nieaktywny już
Harcmistrz ZHP po złożeniu
ślubowania przez nowo wstępujących harcerzy potwierdzałem ten fakt zwrotem: „Na słowach harcerza polegaj jak na
Zawiszy”. Jednak jak to się ma
kiedy to sama „wierchówka”,
sam kwiat jednostki zachowuje się jak wozak od węgla. To
jak
oni
szkolą
tych
„Zawiszaków”. Uczą ich szacunku dla munduru, co prawda innego koloru, lecz mającego co prawda na bejsbolówce
też orzełka z koroną nawet. To
wszystko jest wina systemu.
To nadymanie się , to odcinanie od przeszłości, od tradycji
od historii, która miała swoje
plusy i minusy, lecz na pewno
takiej sytuacja (przynajmniej
za mego życia) nie było. Dziś
spotykając się z emerytami
wojskowymi, Służby Więziennej, Straży Pożarnej odbieram
jednoznaczne komentarze tego
niesympatycznego zdarzenia.
Winny jest system. Te szczucie
nawzajem już nie tylko ludzi o
innych poglądach politycznych, religijnych ma właśnie
taki skutek. To jest właśnie
efekt szkolenia pod tytułem:
To my wojsko, szkolone do
zabijania jesteśmy ponad innymi służbami.
oś się komuś pod deklem
pomieszała, a najbardziej
boli fakt, że konflikt ten zaistniał pomiędzy służbami, które
powinne ze sobą współdziałać
i nie tylko w czasie wojny, ale

C

(Ciąg dalszy na stronie 12)
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A

Żołnierze 15 BZ na poligonie w Orzyszu
w czasie pokoju zwłaszcza.
Pamiętacie Szanowni Czytelnicy jak były patrole mieszane:
wojskowo – milicyjne. To nawet nie byli funkcjonariusze
WSW (obecnej Żandarmerii)
lecz podoficerowie służby
czynnej. A w Giżycku numerycznie za moich czasów było
13 jednostek wojskowych.
Najbardziej dziwną wydaje się
rola ichniego ministra od naszych emerytur. Czy nie należało by wyciągnąć wnioski innej natury. Przeanalizować
poczynania skąd inąd sympatycznych Pań policjantek, aby
w przyszłości nie nazywać ich
interwencję jako prowokację
do ośmieszenia Wojska Polskiego, a zwłaszcza metod i
sposobu szkolenia bohaterów
czasu pokoju. Po jaką cholerę
przyjechał do Giżycka dowódca dywizji . Tu powinni zjawić
się analitycy, konstruktorzy
programów szkoleniowych, a
nie kapelani. Jak widać na
różnego rodzaju galeriach zdjęciowych 15 BZ ci właśnie oficerowie zasiadali w pierwszych
ławkach na imprezach kościelnych. Widać nie dokładnie
przyłożyli się w słuchania słowa Bożego, a zwłaszcza teorii o
wybaczeniu.

Zdjęcie opublikowane przez
Gazetę Giżycką. V-ce Minister to ten w krawacie, a
Panią generał można poznać po pagonach.

12

czy musiało się tak to
zdarzenie kończyć? . Jak
podaje rzecznik MON-u zarówno pułkownik (zastępca dowódcy giżyckiej brygady) oraz
podpułkownik (dowódca jednego z batalionów 15 Brygady
Zmechanizowanej)
zostali
oskarżeni o naruszenie nietykalności cielesnej oraz znieważenie policjantów. Jeden z
nich został dodatkowo oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej barmana, pracownika hotelu, w którym doszło
do awantury. Trzeci z żołnierzy
(major, zastępca dowódcy batalionu) usłyszał wyłącznie
zarzut znieważenia policjantów
na służbie. Dwóm pierwszym
grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, trzeciemu –
rok. A to wszystko to taka zasłona, olimpiada, bowiem rzeczy mające istotny wpływ na
naszą chciało by się powiedzieć normalna egzystencję są
marginalizowane. Daleko nie
sięgając. Przypomnę, że o tym
wolnym rynku z USA i Kanadą
pisałem ponad ½ roku temu.
Dziś staje sie to rzeczywistym i
realnym zagrożeniem. Tak się
składa, że politycy PiS odważnie wymachują szabelką w
kraju, a zagranicą kapitulują.
Na ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Bratysławie
(tydzień temu) ponownie ulegli i zgodzili się na wprowadzenie kontrowersyjnej umowy
handlowej z Kanadą (CETA),
jeszcze przed jej ratyfikacją
przez parlamenty krajowe. Na
CETA ucierpią także polscy
eksporterzy. – 80% polskiego
eksportu idzie do Unii Europejskiej. Ta aktywność znacznie się zmniejszy przez ratyfikacje tej umowy. Kanada nie
będzie musiała przestrzegać
wysokich standardów unijnych przez co ich żywność zaleje rynek europejski. To jedna
z wielu kwestii o których nie
mówi się wcale.
y natomiast będziemy
toczyć dyskusje na temat,
tak na prawdę drobnej awantury, która zakończy się w
durnowaty sposób. Ludzie dobrze wyszkoleni, nauczeni do
eliminowania siły żywej prze-

M

ciwnika pójdą na wcześniejszą
emeryturę (z nowego portfela) i
kto na tym zyska. Wszystkiemu moim zdaniem winien jest
ten zwariowany system. Lecz
kogo to obchodzi. KOD-y pospacerują , pomachają chorągiewkami. Trochę zapunktują
na kolejne wybory i życie toczy
się dalej, a jak to powiedział
niegdysiejszy już minister:
durne masy to wszystko kupią .
Pozdrawiam
Bohdan Makowski
s. Władysława
PS. Trzej panowie – damscy
bokserzy na przekór wypowiedzianym bezpośrednio po zdarzeniu hasłom nie poszli pod
kapelusz, lecz pozostają do
dyspozycji Ministra w zasobach rezerw kadrowych.
Smród rozejdzie się po gaciach, a nam strach będzie iść
do knajpy, bo nie wiadomo od
kogo będzie można dostać po
pysku o czym przekonał się
hotelowy barman.
rzypominam że 7 października obchodziliśmy nasze
święto. Tym razem nie koniecznie tak szumnie, ale warto spotkać się we własnym
gronie, aby przynajmniej powspominać dawne czasy.
Wszystkiego najlepszego. Przypomnę tylko cytat z Biblii: po
dniach chudych przyjdzie 7 lat
tłustych. (Rdz 41,1-7.24-27) i
na to liczę.

P

Przypisy
)* - tym co może zapomnieli
język sowiecki przypominam,
że to jest po naszemu „Wieś”.
)** - Moje mieszkanie z majątkiem
)*** - To takie zarobkowe wyjazdy za chlebem w przeszłości, dziś to nazywa się wyjazd
za biznesem.
)**** - Policzek wymierzony
otwarta ręką
)***** - W tłumaczeniu na Polski: I herkules D… kiedy wrogów kupa.
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Miejsca Przyjazne seniorom

P

ierwszy rok działalności 25. osobowej Rady
Olsztyńskich Seniorów podsumowano Galą
wręczenia Certyfikatów właścicielom, przedstawicielom firm, instytucji, lokali gastronomicznych czy usługowych, które wzięły udział w
akcji mającej na celu wyszukanie miejsc przyjaznych seniorom. Półroczna akcja informacyjna wydała spodziewane owoce.
27 września 2017 r. trzydzieści trzy instytucje,
firmy i obiekty odebrały przyznane przez Radę
Olsztyńskich Seniorów certyfikaty „Miejsce
przyjazne seniorom”. Gala, podczas której wręczono wyróżnienia miała miejsce w Ratuszu
Olsztyńskim. Certyfikaty wręczał prezydent
Piotr Grzymowicz, w asyście, wiceprezydenta
Jarosława Słomy i przewodniczącej Rady Miasta Haliny Ciunel
Przyznane po raz pierwszy certyfikaty trafiły do rąk przedstawicieli następujących instytucji, firm i obiektów:
1) Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Aquasfera Galeria Warmińska,
2) Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
3) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie,
4) klub fitness Body Perfect fitness wellness &
spa,
5) Optyka-Okulistyka Aleksander Tracewicz,
6) Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego,
7) Piekarnia Tyrolska,
8) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
9) Filharmonia Warmińsko-Mazurska,
10) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
11) Stowarzyszenie Edukacyjne Młodzież Przyszłością Regionu,
12) Restauracja Zakątki Europy,
13) Foto Strzelec,
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14) Restauracja ukraińska Dumka,
15) Zepter Biuro Regionalne Olsztyn,
16) Pracownia cukiernicza Słodycz,
17) Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSA,
18) Restauracja Horyzonty,
19) Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel,
20) Elżbieta Salony Meblowe,
21) Zajazd Eljan,
22) Salon Uroda i Zdrowie,
23) Studio Kosmetologii i Wizażu Aleksandra
Sobol,
24) Salon strzyżenia i pielęgnacji psów Luna,
25) Premium Dental Group,
26) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Woal,
27) Hurtownia Drobiu Oldrob,
28) Fabryka okularów - salony optyczne Doktor Marchewka,
29) Zespół Krytych Obiektów Sportowych II,
30) Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie,
31) Gabinet kosmetyczny Violetta,
32) Usługi szewskie U Waldka,
33) Salon fryzjerski Aldona Zaciek.
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I

mprezę uświetniły występy chóru seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku i
scenki humorystyczno-rodzajowe w tym
samym wykonaniu. Blisko 200 osobowa
publiczność złożona głównie z seniorów,
gdyż było to ich święto, rzęsistymi oklaskami nagradzała każdy utwór, każdą
pieśń, czy monolog

R

ównolegle z wręczeniem certyfikatów
„Miejsc Przyjaznych Seniorom”, w foyer wystawiono plansze z konkursowymi
nagrodzonymi fotogramami. Konkurs fotograficzny pt. „Senior oczami juniora” jest
pomysłem Rady Olsztyńskich Seniorów i
przez nią został zorganizowany.
jesieni tego roku, a więc już niebawem, olsztyńscy seniorzy otrzymają
poręczny, potrzebny i do ich potrzeb dostosowany Informator Olsztyńskiego Seniora. Poręczna książeczka - będzie też
dostępne wydanie cyfrowe - zawierać będzie zbiór informacji najpotrzebniejszych
seniorowi z Olsztyna i przyjezdnemu. Od
miejsc seniorowi przyjaznych, przez
ośrodki kultury, przychodnie lekarskie i
usługi komunikacyjne, aż spisy placówek
i domów spokojnej starości. Wszystko
opatrzone adresami, telefonami i wskazówkami komunikacyjnymi ułatwiającymi
dotarcie do wybranych miejsc.

We wszystkich działaniach i przedsięwzięciach Rady Olsztyńskich Seniorów uczestniczy przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Olsztynie niżej podpisany
autor tekstu i zdjęć..
Jerzy K. Kowalewicz

W
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Twórcy z Puszczy Piskiej.

E

rnst
Wiechert,
Karol Małłek, Igor
Newerly i Konstanty
Ildefons Gałczyński
zajęli nasz niedzielny
czas (18 września
2016 r.) Autokarem
w towarzystwie sporej grupy emerytów i
ich rodzin objechaliśmy kawał Puszczy
Piskiej:
Piersławki,
Piecki,
Krutynia,
Leśniczówka Pranie i
miejscowość Zgon.
bjechanie miejsc,
Odlew dłoni
które się zwieMistrza Ildefonsa
dzało wcześniej lub
byłoby jakieś niepełne, niedokończone, bez
puenty, można rzec, ale się objeżdża z przygotowanymi doskonale przewodniczkami z Olsztyńskiego PTTK wtedy rozpoznanie i zapamiętanie jest doskonalsze i ma smak. A jak jeszcze
doda się do opowieści anegdotę, czy mniej znane informacje… Chociaż w Praniu miejscowa
przewodniczka nie chciała rozmawiać na temat
pośmiertnego lustrowania mistrza Ildefonsa

przez współczesny IPN. Zresztą wszyscy twórcy, których śladów szukaliśmy w puszczańskich ostępach, byli mniej czy bardziej, sekowani przez współczesne im władze. A Wiechert
nie miał lekkiego życia także za czasów wodza
III Rzeszy, niesławnej pamięci Adolfa Hitlera, i
w czasach NRD, a także w Polsce z trudem
przebił się ze swoją sagą „Dzieci Jeronimów”.
Gałczyńskiego kłopoty z PRL są na tyle znane,
że nawet zakaz publikowania jego utworów
Słynna „Zielona Gęś” wita gości.
(to ta po waszej lewej)

O

Leśniczówka Pranie w całej swej urokliwej okazałości z amfiteatrem i siedzącym Gałczyńskim
z foto. na pierwszej stronie okładki.
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Państwo Ewa i Wojciech Napora, Państwo Kamińscy i Maria Kowalewicz
na moście nad Krutynią.

„odwołano” niemal tuż, tuż
przed śmiercią poety. Małłek,
Newerly też dostali od władzy
za swoje próby niezależności.
Jednym słowem geniusze, czy
nawet ot tacy normalni ludzie,
nie doznają chwały od władz i
rządów, pod których zarządzaniem żyją, kiedy nie starają się
tworzyć peanów na ich cześć,
a już na pewno kiedy próbują
nie zgadzać się, lub chociażby
krytykować postanowienia
władz.

Na dole: Dwujęzyczny nagrobek miejsca pochówku ojca
Ernesta Wiecherta
w Pieckach

Tablica przed szkołą podstawową w Krutyni i informacja o
domu w którym mieszkał Igor
Newerly we wsi Zgon

Tekst i zdjęcia
Uczestnik wycieczki
Jerzy K. Kowalewicz

Rzeka Krutynia w miejscowości Krutynia zmieniła się znacznie od czasu, kiedy płynąc po niej kajakiem Melchior Wańkowicz był tropił na jej brzegach „Smętka”.
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K

oło SEiRP w Elblągu
organizuje liczne imprezy tak rozrywkowe jak i integracyjne. Obecnie postanowiliśmy na Zarządzie Koła organizować też jednodniowe wycieczki krajoznawcze po naszej jakże
ciekawej okolicy.
dniu
26
sierpnia
2016 r., w piątek rano
godz. 8:00 z Elbląga wyruszyła jednodniowa wycieczka autokarowa, do miejscowości
Sztum,
Waplewo
Wielkie i w drodze powrotnej do Malborka. Wycieczkę tą miałem przyjemność
prowadzić osobiście, a organizatorem był Zarząd Koła SEiRP w Elblągu w którym jestem też wiceprezesem. Sprawami przejazdu i
wyżywienia zajęli się: kol.
Irenka Chwiej – skarbnik
Koła i Andrzej Zwoliński –
wiceprezes, moja rola to
trasa
przejazdu,
wybór
obiektów i informacja turystyczno-historyczna. W imprezie wzięło udział 24
członków Koła. Po drodze
mówiłem o historii mijanych miejscowości niestety
tylko skrótowo. Na marginesie w latach 1975-1998
tereny po których się poruszaliśmy należały do woj.
Elbląskiego.
ierwszy postój urządziliśmy w Sztumie. By to
dawny dwór pruski. Tu mała dygresja proszę nie mylić

W

P

Prusów z Prusakami. Prusowie były to liczne plemiona bałtyckie, Prusacy zaś
później zaanektowali tą nazwę, a byli to liczni osadnicy przybywający wraz z
Krzyżakami (Zakon Szpitala
Najświętszej Maryi Panny
Domu Niemieckiego w Jerozolimie). Dwór zdobyli Krzyżacy i zbudowali zamek,
miasto po 1466 r. znalazło
się w granicach Prus Królewskich i pozostawało w
nich do 1772 r. czyli do I
rozbioru Polski. Wszystkie
te dane przynależności odpowiadają też całości dawnego terytorium woj. elbląskiego.
Sztumie i okolicy
znajdowała się duża
polonia. Miasto okupowane też było przez wojska
szwedzkie. W dawnym kościele św. Anny jest obecnie
muzeum które zwiedziliśmy.
astępnie udaliśmy do
Waplewa
Wielkiego
gdzie w dawnym pałacu
należącym do 1939 r., do
rodu Sierakowskich znajduje się muzeum Tradycji
Ziemiaństwa. Sierakowscy
była to rodzina polska dbająca o tradycje polskie,
czynnie działająca przy plebiscycie na Powiślu. Po dojściu do władzy Hitlera Stanisław Sierakowski wraz z
żoną Heleną z Lubomirskich, córką Teresą i jej

W

mężem Tadeuszem Gniazdowskim
również działaczami polonijnymi musieli
opuścić swoje siedlisko i we
wrześniu 1939 r. zostali
zamordowani przez hitlerowców. Stanisław Sierakowski aktywnie działał w
Związku Polaków w Niemczech, Związku Mniejszości
Narodowych w Niemczech.
Helena Sierakowska zakładała ogniska przedszkolne
dla polskich dzieci jak i organizowała nauczanie języka polskiego w okolicznych
szkołach.
Kominek w pałacu
w Weklicach Wielkich
– pochodzi z dawnego ratusza
w Elblągu;

N
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K

olejnym miejscem była
dzielnica Malborka Kałdowo niegdyś osobne miasteczko, a w latach 19201939 należące do Wolnego
Miasta Gdańska, tu stacjonowali też wówczas polscy
celnicy, których zamordowano wraz z polskimi kolejarzami we wrześniu 1939
r. To tu w Kałdowie spożyliśmy w miejscowej restauracji obiad po czym pieszo
przez most na Nogacie
(odnoga Wisły) udaliśmy się
na zamek krzyżacki. Po
1309 r. była to siedziba
Wielkiego Mistrza. Zamek
zwiedzaliśmy z miejscowym
przewodnikiem. Zresztą we
wszystkich wyżej wymienionych obiektach towarzyszyli nami i opowiadali miejscowi kustosze muzealni.
Zamek malborski nigdy nie
był zdobyty a od 1466 r. był
siedzibą Gubernatora Prus
Królewskich przedtem wykupiony z rąk wojsk najemnych Zakonu. Do Elbląga
wróciliśmy wieczorem po
dniu pełnych wrażeń.
(tekst i zdjęcia)
Karol Wyszyński
Wiceprezes Koła SEiRP w
Elblągu,

18

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(77)2016

Członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Policyjnych współpracujących od pięciu lat ze sobą
Kół z Kętrzyna i Mrągowa w dniach od 22.08.2016
do 28.08.2016r uczestniczyli w autokarowej wycieczce do górskiej miejscowości Krynica Zdrój.
Zakwaterowanie i wypoczynek odbywały się w Ośrodku
SanatoryjnoW y p o c z y n k o w y m
„Hajduczek”.
Organizatorem naszej wycieczki była
Pani Hanna Malinowska
żona Prezesa Koła SE i RP
w Mrągowie, była to piąta
nasza wspólna wycieczka.
o przybyciu do Krynicy
Zdroju dnia pierwszego
po zakwaterowaniu i skonsumowaniu obiadu i krótkim
wypoczynku
o
godz.19,00 po kolacji odbyło się ognisko połączone z
pieczeniem
kiełbasek ,tańcami przy regionalnej muzyce i biesiadnych
pieśniach.
nia
następnego
po
śniadaniu zwiedzaliśmy
z Panią przewodnik piękne
miasto Krynicę Zdrój miasto posiadające wspaniałe
walory uzdrowiskowe i turystyczne. Kolejką gondolową wjechaliśmy na Jaworzynę podziwiając piękne
górskie widoki, nie ominęliśmy
Gór y
P ar ko wej,
na którą wjeżdżaliśmy kolejka szynową po obejrze-

P

D

niu ciekawszych miejsc i
krótkiej przerwie zeszliśmy
pieszo do Parku Zdrojowego
w Krynicy.
Po tej wyprawie trochę zmęczeni wróciliśmy do ośrodka na smakowity obiad,
chcę podkreślić wyżywienie
w Hajduczku było super,
na słowa uznania zasługują
pracownicy kuchni.
nia trzeciego po śniadaniu udaliśmy się na
spływ Dunajcem 18-to kilometrowy z miejscowości
Sromowce
Niżne
do
Szczawnicy 12-to osobowe
łodzie obsługiwane przez 2wu osobowy zespół flisaków. Płynąc podziwialiśmy
niepowtarzalne przepiękne
widoki gór polskich i słowackich, wszystko to zostało udokumentowane przez
aparaty
fotograficzne
uczestników naszej wycieczki. Po zakończeniu
spływu Dunajcem i niedługiej przerwie na posiłek
zwiedzaliśmy klasztor w
Starym Sączu jego losy i
historię relacjonowała Pani
przewodnik.

D
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W

czwartek to jest dnia
czwartego
naszego
pobytu udaliśmy się do
miejscowości
Powrożnik
gdzie zwiedzaliśmy prześliczną drewnianą Cerkiew
Świętego Jakuba wpisaną
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
oraz największy w Polsce
ogród Biblijny i Park Sensoryczny.
Następnie udaliśmy się do
Galerii Św. Ambrożego, Domu Pszczelarza w Kamiannej. Oglądaliśmy pasiekę,w
której znajduje się skansen, dział produkcji,dział
farmacji i doskonale zaopatrzony sklep z różnego rodzaju asortymentem produktów i trunków miodowych. Nasi wycieczkowicze
zaopatrzyli się w miodowe
produkty lecznicze i miodowe trunki. Naprawdę było
c o
p o d z i w i a ć
i czym się zachwycać w pasiece pszczoły wyjątkowo
łagodne nikogo z naszej 52wu osobowej grupy nie użądliły.
iątego dnia naszego pobytu wyjazd na Słowację
do miasta powiatowego
BARDEJOV zwiedzanie z
przewodnikiem najciekawszych miejsc: Rynek Miejski, Bazylikę Św. EGIDJASZA oraz najbardziej znane

P
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wanym emerytom dla poprawy stanu ich samopoczucia.
adowolenie i okazywana
radość uczestników wycieczki daje satysfakcję organizatorce, a także prezesom obu kół, bo ich dotychczasowa dobra współpraca
tworzy prawdziwą integrację naszego emeryckiego
środowiska. Jak zawsze
słowa uznania i serdeczne
podziękowania kierujemy
do Pani Hanny Malinowskiej sprawczyni naszych
udanych wycieczek i życzymy jej dużo nieustającego
zdrowia, wytrwałości i zadowolenia na niwie społecznego działania.

Z
słowackie uzdrowisko tzw.
Słowackie Kupele.
nia kolejnego po śniadaniu także pojechaliśmy na Słowację do miejscowości VRBOV na baseny
termalne. Tam korzystaliśmy z basenu do pływania
z basenów posiadających
funkcję wodnych masaży z
woda o zróżnicowanych
temperaturach oraz miejsc
do plażowania i opalania
się.
Obiekt naprawdę piękny,
funkcjonalny pełen gości
najwięcej z Polski co było
bardzo widoczne po tablicach rejestracyjnych zaparkowanych tam samochodów. Po wspaniałych może
nieco krótkich kąpielach
wróciliśmy na nieco spóźniony obiad. Kolację tego
dnia zaplanowano na godzinę 19,00 i połączono ją z
wieczorkiem tanecznym z
regionalnym menu i muzy-

D
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ką na żywo.
asi uczestnicy mimo
zmęczenia bo pogoda
była super słoneczna z
przyjemnością bawili się w
pięknej niemalże rodzinnej
atmosferze. Szefowa wycieczki Pani Hanna Malinowska przygotowała nam
szereg bardzo przyjemnych
niespodzianek, choć ze
względu na ograniczony
czas nie udało się w 100%
zrealizować. Na wieczorku
uhonorowano najstarszych
stażem uczestników naszych wycieczek. Były adresy z życzeniami, adresy z
podziękowaniami dla osób,
które miały rocznicę urodzin, dla małżeństwa, które
miało 50-tą rocznice ślubu
tzw. Złote Gody, były upominki,były prezenty, była
super integracyjna atmosfera. Nie zabrakło śmiechu
i wesołej zabawy jaka jest
czasem potrzebna schoro-

N

Tekst relacji:
Prezes Koła SEiRP
w Kętrzynie
Stanisław Żach
Zdjęcia wykonywali :
Stanisław Zach
Krystyna Mikulska
Antoni Mikulski
Arkadiusz Kowalczyk
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Koleżanki i koledzy z lidzbarskiego Koła SEiRP zażyczyli
sobie aby jesienne plenerowe spotkanie integracyjne zorganizować gdzieś na terenie miasta lub w pobliżu a nie jak
dotychczas w odległym o 3 km ośrodku

U

ciążliwość dojazdu i powrotu z imprezy doskwiera szczególnie ludziom starszym a takich przecież w
swych Kołach mamy coraz
więcej.
arząd lidzbarskiego Koła
SEiRP w podejmowanych
decyzjach jest bardzo elestyczny i zawsze idzie na rękę swoim ludziom,bo organizatorom
imprez zależy by frekwencja w
spotkaniach integracyjnych

Z

była możliwie najliczniejsza a
utrudnienia możliwie najmniejsze. Tak więc spotkanie
integracyjne - „Biesiadę przy
grillu” przygotowano w domu
weselnym -restauracji AFRODYTA
w
LidzbarkuWarmińskim w sobotę 17
września 2016 r. Jest to lokal
położony tuż nad rzeką Łyną ,wśród dziewiczej zieleni,
jeszcze w mieście ale jednocześnie z dala od miejskiego ru-
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chu i gwaru. Lokalizacja gwarantuje spokój,ciszę i intymność. Biesiada odbywała się
na specjalnie przeznaczonym
do tych cełów placu przed restauracją. Uczestnikom imprezy serwowano tradycyjne potrawy z grilla ale na początek
kucharz zaskoczył wszystkich
podając wyjątkowo smakowity
żurek z kiełbasą. Zabawa jak
zwykle była udana a wzięło w
niej udział 28 osób.
Tekst:
Lucjan Fiedorowicz
Zdjęcia:
Elżbieta Fiedorowicz
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Mrągowiacy na „kartofelku”
17.09.2016r. Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Koła w Mrągowie, zorganizowało spotkanie plenerowe Weteranów Policji
pod tytułem „Pieczony kartofelek”.

I

mpreza miała miejsce w
miejscowości
Muławki
gm. Kętrzyn, w spichlerzu
starego dworku szlacheckiego. Na imprezę zostali
zaproszeni zaprzyjaźnieni
członkowie z koła w Kętrzynie, oraz absolwenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Mrągowie.
Przybyłych

22

przywitał Prezes Koła Tadeusz Malinowski. Po zjedzeniu pysznego obiadu, przyszedł czas na występy artystyczne. Pierwsi zaprezentowali się absolwenci UTW
z repertuarem „ cygańskim”, zaś członkowie koła
z Mrągowa szlagierami lat
60 i 70, oraz piosenkami

biesiadnymi. Nie obyło się
bez bisów. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Uczestnicy wspominali lata służby i
bawili się przy wytrawnej
muzyce serwowanej z płyt
winylowych przez właściciela dworku. Przy ognisku z
pieczonymi
ziemniakami
nie obyło się bez konkursów, oraz śpiewy piosenek
biesiadnych.
Tekst i zdjęcia
Edward Paga.
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Zarząd koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy WSPol. w Szczytnie zorganizował spotkanie na statku przybliżając nam region Warmii i Mazur.

S

potkanie zostało zorganizowanie wspólnie z NSZZ
Policjantów w WSPol. Ze
względu na dużą ilość chętnych emerytów i członków
NSZZP spotkanie odbyło się
w dniach 18 i 25 września
2016 r., w którym udział
wzięło 127 osób.
ad projektem kanału
rozpoczęto pracować w
1837 r. a prace rozpoczęto
28-10-1844r. Pierwszy statek przepłynął kanał 31-081861r. Oficjalnie kanał oddano do eksploatacji w
1862r. Wówczas wartość
poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosła wartości 77 ton złota. W
okresie od sierpnia 2011r.
do maja 2015r. przeprowadzono gruntowną rewitalizację kanału polegającą na
kompleksowej przebudowie
wszystkich 5-ciu pochylni,
umocnieniu brzegów oraz
odmuleniu szlaku wodnego.
ejs „Statkiem po trawie”
przebiegał po Kanale
Elbląskim - najdłuższy żeglowny kanał w Polsce, jedyny działający na świecie

N

R

system pochylni, Pomnik
Historii już od momentu
powstania pełnił - oprócz
gospodarczej - również rolę
turystyczną. Dziś to właśnie dla turystów przeznaczony jest cały szlak wodny
łączący Ostródę z Elblągiem
i przez Zalew Wiślany Bałtykiem.
egluga Ostródzko - Elbląska proponuje między
innymi: rejs spacerowy po
Rzece Elbląg, Szlak Wikingów Elbląg/Jezioro Druzno/Elbląg i inne oraz Statkiem po trawie - Buczyniec/Elbląg, z którego nasze Koło skorzystało. Trasa
przebiega przez odcinek
Kanału Elbląskiego, na którym znajduje się system 5
pochylni uważany za jeden
z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na
świecie. Statek na około 10
kilometrowym odcinku pochylni pokonuje 100 metrową różnicę poziomów wody.
Przetaczanie statku między
zbiornikami wodnymi odbywa się drogą lądową na
specjalnych
platformach,

Ż
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ustawionych na szynach,
napędzanych mechanicznie
siłą przepływu wody. System unikalnych w skali europejskiej urządzeń technicznych, jakimi są pochylnie jest największą atrakcją
turystyczną tego rejsu, a
także całego Kanału Elbląskiego.
trakcie trwania rejsu
pogoda była wyśmienita - jak na tą porę roku.
Uczestnicy wycieczki wyrażali uznanie dla myśli inżynierskiej tamtego czasu.
Zadowolenia i pozytywnych
opinii o wycieczce nie ukrywali jej uczestnicy. Do zobaczenia na ponownej imprezie.
Zdjęcia
Zbigniew Nowakowski
Zdzisław Wnukowicz
Tekst
Zdzisław Wnukowicz

W
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Uczcili poległych

Członkowie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w
Olsztynie i delegacja Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w
Olsztynie 1 września 2016 r. spotkali się na cmentarzu przy ul. Szarych Szeregów by uczcić poległych w
pierwszych dniach wybuchu Drugiej Wojny Światowej.

W

uroczystej i pełnej
zadumy
atmosferze
oddali hołd bohaterom, którzy trafili do niemieckiej
niewoli i zmarli w kortowskim lazarecie w październiku 1939 roku. Były to
jedne z pierwszych ofiar II
wojny światowej. 13 bohaterów, nazywanych prawdziwymi bohaterami września, zostało pochowanych
właśnie na cmentarzu wojskowym w Olsztynie. Na
tablicy zbiorowego grobu
widnieje 12 nazwisk, nazwisko trzynastego bohatera jest nieznane.
iemal prywatny charakter uroczystości - złożenie wieńców, zapalenie zni-

N
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czy odbyło się bez „asysty”
władz miasta i kompanii
honorowej Wojska Polskiego z orkiestrą dętą, pozwolił
na
spokojne,
w
ciszy
uczczenie tych, którym nie
dane było dożyć naszych
dni. Nie skalano pamięci
osób, których nazwiska wykuto na tablicy (obok) dodaniem im do „apelowego
towarzystwa” ofiar katastrofy smoleńskiej. Takie
„dodawanie smoleńska” do
każdej rocznicy śmierci tak
wielu przecież polskich tragedii, nie dość, że szkodzi
„dodawanym”, to rozmywa
samą uroczystość skierowaną ku „innej rocznicy”.

Tekst:
Jerzy K. Kowalewicz
Zdjęcia:
Jerzy K. Kowalewicz
olsztyn.wm.pl.
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VI OGMP w Busku Zdroju

Kol. Prezesie, zgodnie z ustaleniami przesyłam kilka
słów o naszym Kole SEiRP w Busku-Zdroju oraz VI
OGMP w Boksie „ Busko-Zdrój 2016”

P

rzeglądając czasopismo
OBI natrafiam na wiele
artykułów
opisujących
działania emerytów policyjnych naszego pięknego
kraju, którzy nie patrząc
na swój wiek i schorowania spowodowane trudnościami służby, realizują się
w różnych dziedzinach życia społecznego i nie tylko.
Emerytów którzy służyli
Polsce wiele lat, wywiązywali się z wówczas obowiązującego prawa, którego
przecież oni nie stanowili i
ustanawiali, a dziś przychodzi im niejednokrotnie
udowadniać, że ich działania miały i mają służyć
dobru środowisku w którym przyszło im żyć i pracować.
śród wielu inicjatyw i
pomysłów, realizowanych także - jak podaje
OBI w innych Kołach na
terenie kraju a wiec: spotkań
int e gr a cyj ny c h,
wspólnych wycieczek, czy
też spotkań świątecznych
nasi
stowarzyszeniowi

W

emeryci
policyjni,
we
współpracy z kolegami z
ZT NSZZ Policjantów w
Busku-Zdroju jak i ZW
NSZZP w Kielcach, sporo
uwagi poświęcają na organizowanie
„Otwartych
Gwardyjskich Mistrzostw
Polski w Boksie BuskoZdrój”. W tym roku odbyły
się
VI Mistrzostwa, a
głównym ich organizatorem jest Bokserski Międzyszkolny
Uczniowski
Klub Sportowy „ RING”
Busko – Zdroju”, którego
jednym z założycieli jest
obecnie jego prezes honorowy Władysław Olszowy.
W skład Zarządu BMUKS
„RING „ wchodzą : działacze
naszej organizacji ,
zaprzyjaźnionego ZT NSZ
Policjantów z miejscowej
KPP, oraz ,,cywilni” społecznicy.
omysł utworzenia klubu bokserskiego zrodził
się wśród trzech sportowców- ówczesnych sierżantów buskiej policji: Zdzisława Patality, Wojciecha

P
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Olszowego
i
Mariusza
Dziury, którzy przyszli z
tym problemem do Prezesa
ówczesnego Koła SEiRP w
Busku Zdroju Władysława
Olszowego , któremu spodobał się pomysł współpracy i obiecał pomoc. Nie
było łatwo -oponentów było dużo, jak zwykle chodziło o pieniądze, lokal, salę,
sprzęt, opłaty za uprawnienia trenerskie i setkę
innych .-a trzej sierżanci
niemieli nic poza chęciami, a boks nie był popularny w tym środowisku,
mimo, że z naszego powiatu wywodzi się sam mistrz
olimpijski Jerzy Grudzień.
Po usilnych zabiegach,
wyjednano zgodę władz
samorządowych i oświatowych na utworzenie klubu. Zebranie założycielskie
odbyło się 6 lutego 2007 r.
a do władz statutowych
wybrano działaczy z KPP w
Busku-Zdroju z komendantem na czele.
Klub
gromadził młodzież z terenu: powiatu buskiego, staszowskiego i pińczowskiego. Po roku treningowym,
nasz
bokser
zdobywa
(Ciąg dalszy na stronie 26)
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(Ciąg dalszy ze strony 25)

pierwszy medal na poziomie
wojewódzkim, a po dwu
latach Damian Kaszuba
zdobył na zawodach Pucharu Polski pierwszy brązowy
medal. Lata następne, to
liczne medale zdobywane
przez zawodników „ RINGu” na Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego, Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski.
2011 r. klub przystępuje na członka Polskiej Federacji Sporu Gwardia skąd uzyskuje wsparcie
organizacyjne i finansowe w
związku z czym podejmujemy się trudu i organizujemy I Otwarte Gwardyjskie
Mistrzostwa Polski w Boksie. Zawody te zostały ocenione jako najładniejsza i
organizacyjnie
najlepiej
przeprowadzona
impreza
sportowa, przy wypełnionej
po brzegi kibicami hali
sportowej. Warto zauważyć,
że mistrzostwa te przeprowadziliśmy już na własnym
ringu podarowanym nam
przez Prezesa Fundacji im
Zofii i Władysława Pokusów
inż. Stefana Rachwalskiego,
którego zauroczyły osiągnięcia naszych bokserów.
Patronaty Honorowe nad
kolejnymi misztrzostwami
obejmują między innymi;
wojewoda
świętokrzyski,
marszałek
województwa
świętokrzyskiego, starosta
buski, Burmistrz Miasta i
Gminy Busko-Zdrój, ZG
SEiRP, ZG NSZZP. Patronat
medialny sprawują regionalne media w tym TV Kielce,TV
Ponidzie,
Echo
Dnia,Tygodnik Ponidzia i
wiele innych.
ata następne to duże
sukcesy zawodnicze i
liczne medale dla pięściarzy na poziomie wojewódzkim i krajowym. Utworzony
przez naszych działaczy i

W

L
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policjantów klub oraz jego
działalność, jest pod opieką
lokalnych władz gminy, powiatu buskiego oraz ZG
SEiRP i ZW NSZZP w Kielcach, którzy oprócz patronatów honorowych zapewniają nam wsparcie finansowe. Społeczne zaangażowanie
członków
naszej
związkowej organizacji na
rzecz środowiska w którym
zamieszkują, zostało zauważone i docenione przez
ZG SEiRP i ZW SEiRP w
Kielcach, czego wyrazem
było przyznanie prezesowi
BMUKS
„RING”
Busko
Zdrój Władysławowi Olszowemu oraz prezesowi Koła
SEiRP w Busku Zdroju Tadeuszowi Woźniak
przez
ZG SEiRP
w Warszawie
’’Odznaki Za Zasługi z Dyplomem’’.
tym roku VI-te OGMP
w Boksie Busko-Zdrój
2016” zostały organizowane w dniach 16 do 18 września 2016r. i wzorem lat
ubiegłych były objęte patronatem przez ZG Stowarzyszenia. W ich otwarciu brała udział delegacja z ZG
SEiRP z Prezesem Zdzisławem Czarneckim i Prezesem ZW Izabelą Jaros. Ponadto Przewodniczący ZW
NSZZP w Kielcach Jerzy
Kaniewski ze swym zastępcą Andrzejem Ścibisz, władze administracyjne i samorządowych powiatu buskiego oraz gminy BuskoZdrój z burmistrzem Waldemarem Sikorą który przekazał naszym sportowcom
klucz do bram miasta,
o udziału w VI OGMP
„BUSKO-ZDRÓJ 2016”
zostało zgłoszone 146 bokserów reprezentujących 31
klubów z terenu całej polski którzy nie tylko zaprezentowali wysoki poziom
walk bokserskich, ale mieli
możliwość spotkania się i

W

podyskutowania z trzema
utalentowanymi bokserskimi mistrzami olimpijskimi
tj. Józefem Grudniem, Jerzym Rybickim oraz Marianem Kasprzykiem. W tych
spotkaniach olimpijczyków
wspierał Prezes Polskiego
Związku Bokserskiego Zbigniew Górski.
rzydniowe
zmagania
walk bokserskich na
poziomi mistrzostw polski,
były znakomitym świętem
dla licznie zgromadzonych
mieszkańców buskiej ziemi,
i pokazały młodzieży jak
można spędzić w zdrowiu i
morzu przyjemności sportowych młode lata.
uchar Prezesa Zarządu
Głównego ZEiRP Zdzisława Czarneckiego trafił
do rąk najlepszej zawodniczki turnieju Eweliny Żurawskiej z KS Boks Lublin.
am jako współorganizatorom było miło usłyszeć z ust Prezesa Polskiej
Federacji Sportu Gwardia
gen. brygady Włodzimierza
Ciaś, że przeprowadzone
przez nas zawodów o randze Mistrzostw Polski zalicza do bardzo udanych i
żegnając się ze sportowcami powiedział, do zobaczenia za rok na kolejnych VII
Gwardyjskich
Mistrzostwach Polski w Boksie Busko-Zdrój 2017”.

T

P

N

Z wyrazami szacunku i
sportowym pozdrowieniem
Prezes Koła SEiRP
w Busku Zdroju
Tadeusz Woźniak

D
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W dniu 30sierpnia 2016 r. o godz. 10.30 w świetlicy
Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyło się zebranie plenarne ZW SEiRP w Gdańsku z/s w Gdyni.

Z

ebranie prowadził prezes Jan Pietruszewski.
Po powitaniu zaproszonych
gości: Byłego Komendanta
Głównego Policji gen. insp.
w st. spocz. Krzysztofa Gajewskiego, insp. Piotra Bolin - Komendanta
Miejskiego Policji w
Sopocie, zaś w drugiej części zebrania
podinsp.
Michała
Biedrawa - I zastępcę KMP w Sopocie,
zaproszone
przedstawicielki BGŻ BNP
PARIBAS panie Hanna Reszka i Magdalenia
OrnatJarmołowicz, zaprezentowały oferty założenia kont
bankowych dla ZW i Kół
SEiRP. Następnie Prezes
Jan Pietruszewski złożył
informacje z posiedzenia
ZG SEiRP w Warszawie, z

dnia 27.07.2016 roku. Kol.
Hieronim Brzozowiec - wiceprezes ZW złożył informacje dot. projektu ustawy
dot. emerytur oraz zmian
statutowych a kol. Erwin
Bruggemann - wiceprezes

ZW poinformował o planowanym spotkaniu integracyjnym, które odbędzie sie
w dniach 7 - 9.10. 2016
roku w Ośrodku Wczasowym " Zew Morza" w Jastrzębiej Górze. Po dyskusji

podjęto uchwałę: w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa
do reprezentacji w bankach
ZW SEiRP w Gdańsku z/s
w Gdyni oraz przyznania
Odznak " Za Zasługi dla
SEiRP." Uroczystym akcentem było wręczenie Gen.
Insp. w st. spocz. Krzysztofowi Gajewskiemu Medalu
XXV lecia Stowarzyszenia
za szczególny wkład pracy
na rzecz polskich emerytów
i rencistów policyjnych,
oraz dyplomów rzecznikowi
Prasowemu ZW Henrykowi
Kaźmierskiemu i wiceprezesowi Koła w Kościerzynie
kol. Józefowi Landowskiemu -za aktywność w nadsyłaniu materiałów do Biuletynu Informacyjnego ZG
SEiRP. Krzysztof Gajewski
podziękował za zaproszenie
i za wyróżnienie medalem.
Cieszył się, że jego pomysł
spotkań z seniorami jest
kontynuowany. Uczestniczący w drugiej części zebrania podinsp. Micha Biedrawa również serdecznie
podziękował za zaproszenie.
Po wspólnym zdjęciu i obiedzie zebranie zakończono.
Tekst i zdjęcia:
Henryk Kaźmierski
- rzecznik ZW SEiRP
w Gdańsku z/s w Gdyni

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 9(77)2016

27

To hasło które łączy Związek Żołnierzy Wojska Polskiego i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W

bieżącym roku z okazji Święta Wojska Polskiego 12 sierpnia w Starostwie Powiatu Kaliskiego,
odbyło się spotkanie seniorów wojska w którym
uczestniczyli również aktywiści Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych. W uroczystości wzięli
udział Starosta Kaliski Pan
Krzysztof Nosal, Komendant WKU w Kaliszu ppłk
Andrzej Krupiński, Prezes
Zarządu Rejonowego ZŻWP
płk w st. spocz. Ryszard
Opaliński oraz prezesi bratnich służb mundurowych
zrzeszeni w federacji.
Zebranych powitał Prezes
Koła ZŻWP ppłk w st.
spocz.
Jan Stasiełuk ,
przypomniał on ciekawe
formy pracy integrujące
środowisko emerytów wojskowych z bratnimi służbami mundurowymi. Następnie Starosta Kaliski wręczył
pamiątkowe dyplomy za
zasługi dla obronności kraju i działalność społeczną.
Wśród wyróżnionych znajdowali się Prezes SEiR Policyjnych Zbigniew Gąsiorek i jego zastępca Henryk
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Kubik. Natomiast medalami XXXV lecia ZŻWP zostali
uhonorowani J. Bogólski,
M. Szymański, E. Wisiecki,
K. Wojciechowski reprezentujący stowarzyszenie emerytów policyjnych. W uznaniu
za
dotychczasową
współpracę Honorową Odznaką SEiRP z Dyplomem
otrzymał Starosta Kaliski
K. Nosa. Medalem
XXV
lecia SEiRP wyróżniono
ppłk J. Stasiełuka i ppłk
Cz. Kowalczyka a ppłk A.
Krupińskiemu
wręczono
Honorową Odznakę XXV
lecia SEiR P Południowej
Wielkopolski.
Kolejnym dniem był 15

sierpień 2016 roku kiedy
to, delegacja Kaliskiego
Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych brała udział w uroczystości
odsłonięcia tablicy ku Pamięci Stacjonowania Jednostek
Wojskowych
w
Ostrowie Wlkp. Po mszy w
Konkatedrze ,uroczystość
uświetnił przemarsz ul.
Ostrowa aż do dawnych
koszar, orkiestry dętej ,
pocztów
sztandarowy
i
przedstawicieli Wojska Polskiego oraz Policji. W uroczystości wzięły udział także władze samorządowe ,
bratnie służby mundurowe
oraz licznie przybyli mieszkańcy Ostrowa Wlkp.
Eugeniusz Linkowski
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Gniew – Kwidzyn - Grudziądz .

Wycieczka integracyjna Koła SEiRP w Kościerzynie;
Gniew – Kwidzyn - Grudziądz .

W

dniu 10 września
2016 r. Zarząd Koła
Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w
Kościerzynie, zorganizował
druga w tym roku wycieczkę
integracyjnokrajoznawczej trasą warowni krzyżackich na terenie
woj. Pomorskiego i kujawsko-pomorskiego dla członków Koła oraz rodzin. W
wycieczce uczestniczyło 46
osób w tym dwie osoby z
Koła Powiatowego ZEiRP
RP Kościerzyna.
ier ws zy m
p un kt em
zwiedzania był zamek w
Gniewie wraz z starym miastem. W trakcie którego
zapoznaliśmy się z historią
zamku oraz związanego
nieodłącznie z nim miasta.
Szczególną uwagę i zainteresowanie wzbudziła architektura zamku, wnętrza
wraz ze stałymi wystawami
w części podziemnej o tematyce - dawne narzędzia
tortur, na wyższej kondygnacji kaplica urzekająca w
swej prostocie, rekonstrukcja namiotu Wielkiego Mistrza z salą audiowizualną.
Z ganków najwyższej kondygnacji rozpościerał się
malowniczy widok na Wisłę
i okolice oraz Stare Miasto
które było następnym etapem naszej wędrówki.

P

P

o około 3-godzinnym
pobycie udaliśmy się do
Kwidzyna gdzie oczekiwał
na nas prezes tamtejszego
Koła SEiRP kol. Tadeusz
Żebrowski udzielając nam
pomocy w zwiedzaniu miasta. Rozpoczęliśmy od konsumpcji
obiadu
celem
wzmocnienia sił przed dalszym zwiedzaniem. Na dziedzińcu zamku w Kwidzynie
w tle przepięknego widoku
wspólne zdjęcie a następnie
zwiedzanie W części piwnicznej eksponaty archeologiczne oraz narzędzia tortur. Na piętrze w ganku
wiodącym
do gdaniska
(element obronny twierdzy wystający na zewnątrz murów - przyp.
JKK) duża ekspozycja etno-

graficzna związana z życiem
codziennym
okolicznych
mieszkańców od XVI wieku,
w innych pomieszczeniach
ekspozycje różnych tematycznie kolekcji. W stojącej
obok katedrze zwiedziliśmy
kryptę Wielkich Mistrzów,
kaplica bł. Doroty oraz odkryte na ścianach wnętrza
katedry polichromie z okresu późnogotyckiego.
statnim etapem naszej
wycieczki było miasto
Grudziądz , zwiedzanie rozpoczęliśmy od przepięknego widoku na miasto z Kępy Strzemięcińskiej . Dal-

O
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sza część to zwiedzanie zabytków w części starego
miasta - zespół spichlerzy
nad Wisłą z jedyną zachowaną bramą – „Bramą
Wodna” z początku XIV
wieku, pozostałości po murach zamku, Góra Zamkowa z wieżą Klimek i z widokiem na miasto oraz rynek
miasta z ośmioma odchodzącymi w różne strony ulicami.
Po godz. 19.00 będąc pod
wrażeniem
poznanych
miejscowości i wiążących
się z nimi historii i ciekawostek udaliśmy się w podróż powrotną do Kościerzyny. Wycieczka była okazją do wspólnego spotkania, nawiązania kontaktów
towarzyskich
oraz
„odskocznią” od monotonii
dnia codziennego. Chociaż
część osób w przeszłości
była w tych miejscowościach jednak przy korzystaniu z profesjonalnego
przygotowania tras zwiedzania przez
przewodników w każdym z tych
miast, historią była odbierana w innej atmosferze a
wręcz przenosząc do czasów minionych i nieznanych zdarzeń z historii .
Nieodzownym
atrybutem
była również dopisująca
nam pogoda .
Tekst i foto:
J. Landowski
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Dzień Seniora Policyjnego

W

dniu
26
sierpnia
2016 r. w restauracji
"Spacerowa 21" w Mysłowicach-Wesołej spotkali się
emeryci i renciści policyjni,
by jak co roku uroczyście
uczcić "Dzień Seniora Policji". W spotkaniu uczestniczyli uprawnieni emeryci i
renciści z mysłowickiego
koła SEiRP oraz Edward
Lasok - prezydent miasta
Mysłowice.
o przywitaniu i krótkim
podsumowaniu
osiągnięć koła, najbardziej zasłużonym koleżankom i kolegom wręczono odznaki
"Za zasługi dla SEiRP" z
dyplomem oraz honorowe

P

30

odznaki Zarządu Wojewódzkiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się Zdzisława Stoksik, Janusz Masłowski, Aleksander Tarka
oraz Ryszard Padewski.
Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów,
którzy w tym roku odeszli
na tzw. "wieczną
służbę".
zęść
nieoficjalna
uroczystości to degustacja potraw i
wypieków, zabawa przy muzyce
mechanicznej
oraz rozmowy i
wspomnienia
z

czasów służby. W zgodnej
opinii uczestników, tego
typu spotkania są zawsze
oczekiwane przez środowisko gdyż integrują emerytów i rencistów policyjnych
oraz ich rodziny.
Tekst i zdjęcia:
Zbigniew Ziomka

C
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„Idzie lasem pani Jesień,
Różne dary w koszu niesie…”
„Dary Jesieni”– pod
takim hasłem 17.09.2016
roku w Parku Klubu Sport
o
w
e
g
o
„Gwardia spotkaliśmy się
znowu, spragnieni zabawy,
śmiechu, swojego towarzystwa, my- emeryci policyjni z Koła nr 2, emeryci
wojskowi z Koła nr 16 i
zaproszeni przez nas goście. Na powitanie każdy
otrzymał emblemat z datą
i hasłem przewodnim całej
imprezy
ebranych
przywitała
jak zwykle ciepło z
pięknym uśmiechem nasza kochana, niezastąpiona Basia Milej i od razu
zaprosiła do wzięcia udziału w konkursie strzeleckim. Nad bezpieczeństwem
i właściwym przebiegiem
zawodów czuwał sędzia.

Z

Dbając o przestrzeganie
regulaminu i udzielając
fachowego
instruktażu
obsługi pistoletu sporto-

wego zaskarbił sobie łaski
pań i szacunek panów.
następnym konkursie także użyto broni
- tym razem białej. Wykorzystano noże, ach tam
noże, to były maleńkie nożyki, dzięki którym można
było popisać się umiejętnością takiego obierania
jabłka, aby obierzyna była
jak najdłuższa. Zawodnicy
z zawziętymi minami, skupieni na zadaniu walczyli
jak lwy o każdy centymetr.
Wygrał kolega z koła wojskowego. Dumny jak paw
odebrał nagrodę z rąk Basi.
przerwach pomiędzy
konkursami,
przy
stołach ustrojonych w jesienne dary ( dekoracją
zajęły się Henia, Basia,
Mirka) mogliśmy rozkoszować się wspaniałą grochówką, pysznymi plackami ziemniaczanymi, że nie
wspomnę o
szaszłykach, grillowanej karkówce, czy
rozpływającym się w
ustach serniku.
Dla
kon es er ów
smaku były wielkie pajdy
chleba z aromatycznym
smalcem. Pychota!

W

W
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P

rawdziwym hitem wieczoru okazał się konkurs
na
najciekawszą
rzeźbę z ziemniaka. Nie
wiedzieliśmy, że wielu naszych kolegów i koleżanek
ma prawdziwy talent- jeż z
papierosem w pyszczku,
ORP Orzeł, głowa ludzika
(cudowna), wreszcie przepięknej urody muchomor
otoczony mchem z zielonej
bibuły, to nasze dzieła.
Sesji zdjęciowej nie było
końca!
ajtrudniejsze
zadanie
postawiono jednak przed zawodnikami,
którzy musieli wykazać się
dużą wiedzą z zakresu
ogrodnictwa i zapisać w
określonym czasie jak najwięcej nazw warzyw. Zwyciężczyni podała ich ponad
dwadzieścia. Brawo!
iękna, ciepła noc, miła
atmosfera, dobra muzyka i kochana Basia, która pierwsza zaczynała pląsy i zachęcała wszystkich
do tańca, oto obraz piątkowego spotkania. Jakże
szybko mija czas w dobrym towarzystwie, tym
bardziej, ze było co wspominać, bo przecież całkiem
niedawno wróciliśmy z podróży po Bałkanach. Ale to
już inna opowieść.
Tekst: Bogusia Momot
Zdjęcia:
Eugeniusz Czerwiński

N
P
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DEKALOG AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ SENIORA
W czerwcu 2014 roku w Olsztynie odbyła się I Warmińsko-Mazurska Senioriada 2014, którą zorganizował Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie przy współudziale innych olsztyńskich placówek kształcących seniorów: Akademii
Trzeciego Wieku i Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku.

W

pięciu
konkurencja
senioriady uczestniczyło około 200 słuchaczy
(zawodnikówi i wolontariuszy) z całego województwa
war mińsko-mazur s kieo,
reprezentujących
szesnaście uniwersytetów trzeciego wieku.
Na zakończenie Senioriady
Aleksander Pieczkin ogłosił
opracowany przez siebie

Dekalog aktywności ruchowej seniora:
1. Odejdź od telewizora lub
komputera i zacznij zdrowy
styl życia.
2. Staraj się polubić zdrowy
styl życia i aktywne formy
wypoczynku, takie jak: pływanie, bieganie, jazda na
rowerze,
nordic-walking,
spacery i rajdy piesze, narciarstwo, taniec, aerobik,
sporty wodne, turystyka i
krajoznawstwo oraz inne.
3. Pamiętaj, że nie ma ograniczeń wiekowych do uprawiania treningu fizycznego.
Zalecany minimalny stan-

dard to ćwiczenia fizyczne 2
razy w tygodniu.
4.Pamiętaj, że regularna
aktywność ruchowa (z zachowaniem
określonego
bezpieczeństwa) ma dla seniora wiele korzystnych
zdrowotnych oddziaływań:
zwiększa wrażliwość komórek na krążącą insulinę,
poprawia tolerancję glukozy
i zmniejsza prawdopodobieństwo cukrzycy.
5. Pamiętaj, że wysiłek fizyczny o charakterze wytrzymałościowym zaleca się
(z zachowaniem określonego bezpieczeństwa) osobom
z miażdżycą tętnic kończyn
dolnych, z chorobą wieńcową i niewydolnością krążenia, a także osobom z przewlekłymi chorobami płuc.
6.Pamiętaj, że obniżenie
nadciśnienia tętniczego następuje zarówno po jednorazowym wysiłku fizycznym, jak i w wyniku systematycznego treningu.
7. Pamiętaj, że wysiłek fizyczny wydłuża okres sa-

modzielności i niezależności
seniora od innych osób w
życiu codziennym.
8. Pamiętaj, że systematyczna aktywność ruchowa
zmniejsza ryzyko wystąpienia niepełnosprawności.
9. Pamiętaj, że systematyczne ćwiczenia fizyczne
nie tylko korzystnie modyfikują obecność i przebieg
chorób przewlekłych, ale
również wpływają na ilość
przyjmowanych leków.
10.
Ćwicząc, BĘDZIESZ
ZDROWSZY OD STATYSTYCZNEGO
SENIORA,
ponieważ statystyczny senior w Polsce choruje na 34 choroby przewlekłe i
przyjmuje stale
5-6 różnych leków.SObecni na
uroczystości seniorzy (nie
tylko uczestnicy senioriady)
oraz zaproszeni goście i zainteresowani tym tematem
turyści obecni na staromiejskim rynku w Olsztynie
z aplauzem przyjęli dekalog
do stosowania w życiu codziennym – jako swoją deklarację aktywności ruchowej.
ależy podkreślić, że w
2016 roku II Warmińsko-Mazurska Senioriada
2016 również zakończyła
się przyjęciem dekalogu
aktywności ruchowej seniora jako wskazówkę na przyszłość.

N

Autor tekstu na pierwszym
planie
na
foto
z
www.olszytn24.
Tekst: Aleksander Pieczkin
Rada
Olsztyńskich Seniorów
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Wieści z Sycowa.
„Powitanie lata”

P

od takim hasłem, w
dniu 25 czerwca 2016r.,
w zaciszu leśnym, przy
śpiewie ptactwa, na terenie
leśniczówki zaprzyjaźnionego
Koła
Łowieckiego
„Szarak”, odbyło się ognisko integracyjne zorganizowane przez Koło SEiRP w
Sycowie. Oprócz członków
Koła, w imprezie wzięli również udział: Komendant
Komisariatu Policji w Sycowie podinsp. Mariusz Kramarz, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Sursum Corda”, przedstawiciele Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sycowie, przedstawiciel Rady Miejskiej Kazimierz Cichoń. Obecny był
także kol. Zbigniew Gąsio-

rek, v-ce Prezes Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP w
Poznaniu, który wręczył
medale „Złoty medal XXXVlecia Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego” Prezesowi Koła SEiRP w kol. Romualdowi Frońskiemu, Komendantowi Komisariatu
Policji w Sycowie podinsp.
Mariuszowi
Kramarzowi
oraz
czł onkowi
Koła
Krzysztofowi Lentce. Na
spotkaniu przyjęto uroczyście nowego członka do Koła, kol. Jarosława Górnego.
Ognisko na łonie natury,
przy wspaniałej pogodzie,
miłej i przyjaznej atmosferze, przy potrawach z grilla
serwowanych przez obsługę
cateringu, trwało do późnych godzin wieczornych.

Sycowska
Rada Seniorów

U

c h w a ł a
n r
XXII/155/2016
z
28.04.2016 r., w celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące
lokalnej społeczności, a
zwłaszcza najstarszego pokolenia mieszkańców postanowiono o utworzeniu
Sycowskiej Rady Seniorów.
Celem działania Rady jest
integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska
osób starszych, wspieranie
różnorodnych form działalności kulturalnej i edukacyjnej, dążenie do odtwarzania i umacniania międzypokoleniowych
więzi
społecznych.
Zarządzeniem Nr 276/16
Burmistrza Miasta i Gminy
Syców z dnia 5.07.2016 r.
Powołana została 7 osobowa Sycowska Rada Seniorów, w skład której również
wchodzi przedstawiciel Koła SEiRP w Sycowie, Prezes
kol. Romuald Froński. Został on zastępcą przewodniczącego Rady.

Święto Policji
W dniu 2 sierpnia 2016r. w
Oleśnicy, odbyło się doroczne Święto Policji powiatu oleśnickiego, na które
została zaproszona delegacja Koła SEiRP w Sycowie.
W delegacji byli kol. Romuald Froński – Prezes, kolo.
Ireneusz Ewald i kol. Zbigniew Dynowski.
Kol. Romualdowi
Frońskiemu przypadł zaszczyt
wręczyć medal okolicznościowy SEiRP kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Policji KWP we Wrocławiu, Adamowi Witiwowi.
Tekst: Prezes
Koła SEiRP w Sycowie
Romuald Froński

Zdjęcia :Adam Witiw
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Zgasłeś nam jak świecy płomyk, bez
buntu, bez słowa skargi, bezbronny i
tylko smutek bolesny i pamięć żywa
o Tobie w nas pozostanie, bo zawsze
myślami będziemy przy Tobie.
Tak pięknie swój żal wyraziła Rodzina w
nekrologu zawiadamiającym o odejściu:
Syna, Brata, Męża, Ojca i Dziadka
Jan, bo tak zwracali się do niego z szacunkiem koledzy z Koła SEiRP w Olsztynie,
przez wiele lat współtworzył pozytywny obraz Koła przewodnicząc Komisji Rewizyjnej. Zawsze spokojny, zrównoważony i mądry w swoich poradach i decyzjach.
Trudno będzie Ciebie Janie zastąpić.
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ODSZEDŁ NA WIECZĄ SŁUŻBĘ....
Z wielkim żalem zawiadamiam koleżanki i kolegów, że w
dniu 17 września br. zmarł nagle nasz kolega, członek i
V-ce Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Koło w
Sopocie nadkom. w st. spocz. Roman Tabisz - lat 67.
Nadkom. w st. spocz. Roman Tabisz pełnił służbę od
1972 roku wykonując obowiązki dzielnicowego a następnie po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie
zajmował stanowisko kierownika referatu dzielnicowych ,
kierownika Referatu Ruchu Drogowego. Na zasłużoną
emeryturę odszedł w 1991 roku.
Pogrzeb odbył się w dniu 22 września 2016 roku o godz.
12.15 na cmentarzu Komunalnym przy ul. Malczewskiego w Sopocie, poprzedzony Mszą świętą w kościele parafialnym pw. NSPJ, a odprawił ją ks. kan. Dariusz Ławik, który w homilii przedstawił
życiorys zmarłego. W tej smutnej ceremonii udział wzięli oprócz rodziny, koleżanki i
koledzy emeryci - członkowie Koła SEiRP w Sopocie jak i niezrzeszeni, oraz liczne grono przyjaciół i znajomych. Nad grobem zmarłego w krótkich słowach pożegnał Prezes
Koła SEiRP w Sopocie Andrzej Kurszewski. Komenda Miejska Policji w Sopocie wystawiła wartę honorową przy trumnie. Zmarły pozostawił po sobie następców, syn Robert
jest oficerem i pełni służbę w KMP w Sopocie , synowa zaś jest funkcjonariuszem Policji w KWP w Gdańsku.

Cześć jego pamięci!
Prezes Kola SEiRP w Sopocie
Andrzej Kurszewski
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Zdjęcia: Kazimierz Czabrowski
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Śmierć
Stanisława Patery
w wymiarze ludzkim w jakimś
stopniu jest zrozumiała zważywszy wiek naszego Kolegi
Prezesa, jednak występuje tu
równie ważny aspekt i symbol
w wymiarze historycznym.
Kolega Stanisław był od zarania powstania Milicji Obywatelskiej na tutejszym terenie
jej współtwórcą. Jako że w
naszej rzeczywistości historia
lubi się powtarzać nasz Kolega
tak i po latach był jednym z
aktywnych inicjatorów tworzenia naszych struktur Stowarzyszenia na ternie naszego
powiatu i województwa. To on
po powrocie z robót w Niemczech w 1945 roku (marcu) po
krótkim przeszkoleniu w Bydgoszczy, zostaje z grupą tak
jak i on patriotów ludzi poświęcających swoje zdrowie i
nie rzadko życie skierowany
na Ziemie Odzyskane. Na ziemie, które jako pierwsze
rdzenne niemieckie zostały
przejęte w posiadanie okupacyjnych władz wojennych –
radzieckich. Tu również odnaleźć można nie tylko resztki
Werwolfu, ale również szabrowników i czystej masci
przestępców. To tu właśnie, w
boju nabywało się doświadczenie zawodowego, uczono się
nowych metod zwalczania patologii społecznych i przestępczości,. Wymagało to stosownej wiedzy Stanisław, jako
młody wiekiem człowiek, żądny wiedzy, kończy szkołę oficerska. Jaką wielką niesprawiedliwością był fakt, że tuż
przed promocją na stopień
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oficerki wydział wewnętrzy, na
podstawie paszkwilu, donosu,
wszczyna postępowanie, i w
konsekwencji, w miejsce wymarzonych oficerskich gwiazdek otrzymuje stopień sierżanta. Nie pododaje się, jego fachowość, chęć służenie Kraju
dla społeczeństwu powoduje,
że stopniowo zaczyna zdobywać zaufanie przełożonych.
Wybywa z Giżycka, po kilku
latach powraca na stanowisko
referenta Sekcji Operacyjno Dochodzeniowego. Z tego też
stanowiska odchodzi na emeryturę w 1975 roku. Nadal
angażuje się w parce społeczne
głownie w pionie spółdzielczości. I co jest znamienite i nie
odosobnionym przypadkiem z
tamtych lat jego postawa, jego
zapał i najprościej mówi as
sumienność i chciwość powoduje, ze będąc już na emeryturze na wniosek właśnie spółdzielców i organizacji społecznych odznaczony zostaje Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Ta jego aktywność wypłynęła również w naszym środowisku emeryckim
to właśnie Stanisław wraz z
Ryszardem Janiszewskim, kolega ze szkoliły oficerskiej tworzą podwaliny naszego lokalnego koła SEiRP. W ostatnim
okresie czasu stan jego zdrowia nie pozwalał na aktywną
pracę stad tez zwrócił się z
prośba o zwolnienie z funkcji
Prezesa Koła. Jednak na walnym zebraniu sprawozdawczo
wyborczym jednogłośnie podjęto decyzje uhonorowania
jego zasług tytułem Honorowego Prezesa Koła SEiRRP przy
KPP w Giżycku. Tytułem tym
cieszył się jedynie przez jeden
rok bowiem w wielu 491 lat
zmarł w dniu 30 września
2016 roku. Jako jego wychowanek, pod kuratelą którego
stawiałem swoje pierwsze kroki w służbie prowadziłem nim
wiele rozmów, polemik, dyskusji na tematy nie tylko te z
przeszłości ale i na tematy
doby obecnej. Stad też w informacji o jego śmierci posłużyłem się zwrotem: Nigdy nie
wiemy która nasza rozmowa
będzie tą naszą ostatnią.

a Stanu w MKiDN i Generalnego Konserwatora Zabytków RP
godnego kontynuatora idei
ochrony narodowego dziedzictwa pozostanie na zawsze w
naszej pamięci. Jego autentyczne oddanie tej idei, kultura osobista, stały i przyjazny
kontakt z środowiskiem konserwatorskim i otwartość na
problemy współczesności znaczą wielki format postaci
Zmarłego. Oddajemy Mu
ostatni hołd i czcimy Jego pamięć. W imieniu własnym i
pracowników Instytutu Historii Architektury, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
Minister Tomasz Merta jako
Generalny Konserwator Zabytków był wybitnym następcą
naszego Ojca Jana Zachwatowicza tym stanowisku. Będziemy zawsze wspominać z wielką wdzięcznością to co uczynił
dla Jego pamięci - ustanawiając nagrodę Jego imienia. Będziemy pamiętać ostatnie,
świetne i wzruszające wystąpienie Ministra 5 marca tego
roku na uroczystości tej nagrody.

Żegnamy Go
z największym żalem.
Bohdan Makowski
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i taplają się w błocie.

Kazimierz Otłowski

Zwykli ludzie na to zęby
zaciskają.
Wobec tej choroby są bezradni
i choć dość tego mają
niczego zmienić nie są władni.

„Świat polityki
i polityków”
Czego od świata
można się spodziewać?

Historia niejedno jeszcze koło
zatoczy
ze zwycięstwem lub sromotą
i nieraz świat zaskoczy
nas paradoksem, złem
czy głupotą.
Ze spokojem więc człowieku
oczekuj niespodzianek świata,
na tę chorobę nie ma leku,
wskazują na to minione lata.
Czy świat się będzie lepszym
stawał,
jak wynika z optymistycznych
notowań?
Kto uwierzy w to będzie
doznawał
wciąż nowych rozczarowań.

Dla jednych owoce,
dla innych resztki
Masy partyjne w akcjach wyborczych się zmagają,
a kiedy zwycięstwem
się skończy wyborcza gonitwa,
z owoców tego zwycięstwa
korzystają
tylko partyjni liderzy
i ich sitwa.

na te bolączki nie ma rady
jak tylko trzeba widzieć w demokracji
oprócz zalet, także jej wady.

Obłuda czeka na eksmisję
Wiara w polityków morale
naiwnością jest i ułudą,
oni poczynają sobie zuchwale
i wciąż od nich cuchnie ułudą.
W walce się władzę zdobywa,
a walka zawsze brudzi.
Że może inaczej bywa?
Niech nikt się nie łudzi.
Politycy w gębach mają same
wartości,
w praktyce tylko władza
dla nich się liczy,
nie może więc być wątpliwości,
polityków moralność
nie dotyczy.
Polityka bez obłudy się
nie obywa,
walki o władzę jest
składnikiem,
choć każdy polityk to ukrywa
przed ludźmi i przeciwnikiem.
Obłuda z polityką szeroki
ma styk.
Zmysł dusicielski w niej się
nie ujawnił.
Szkoda – bo niejeden polityk
już by się nią udławił.

Wyłoniona po wyborach
zwycięska władza,
według zasad przez siebie
skrojonych,
Obłuda w polityce się
swojakami ważne stołki
zadomowiła.
obsadza
Potrafi
nawet
w
niej
i nagradza dla niej zasłużonych.
dominować.
Najgorzej na tym wychodzą
Nie wiadomo, jaka siła
wyborcy i tak zwane partyjne
i kiedy zechce ją eksmitować.
masy.
Na tę obłudę nie ma rady.
Zwycięzców ich sprawy już
Nikomu chyba zwalczyć
nie obchodzą.
jej się nie uda.
Dla mas pozostają resztki
Polityka
nie
pozbędzie
się
powyborczej kiełbasy.
tej wady,
Powyborcze układanki i gry
może być tylko większa lub
się odbywają
mniejsza obłuda.
w majestacie demokratycznych
wartości.
Nic dziwnego, że ludzie
Wyborcze masy z tego nic nie
na polityków rzucają inwektyw
mają
krocie,
oprócz powodów do złości.
gdy politycy pławią się
Skłania to do konstatacji:
w obłudzie
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Mogą tylko posobaczyć,
pokląć ile się tylko da
albo politykom wybaczyć
to, że czynią tyle zła.

Psy i ich właściciele
Kto lubi zwierzęta jest lepszy,
właściciele psów tak mawiają,
ale dlaczego ich psy,
nie przed ich domem srają.
Właściciel psa nieobojętnej
rasy,
lepsza rasa więcej sobie
pozwala,
wychodząc z psem korzysta
z trasy,
by pies srał od jego domu
z dala.
Gdy pies się już odleje
i swoją kupę tam uwali,
właściciel psa się śmieje,
że znów obaj kogoś wykiwali.
Dobry nastrój właściciela
pryska
z szybkością jemu tylko znaną,
gdy przed swoim domem
z bliska
ujrzy kupę przez innego psa
nasraną.
Wtedy klnie i złorzeczy.
Jest to Polakom litania znana,
więc, czy ktoś zaprzeczy,
że psychika właścicieli psów
jest skomplikowana.

Od gęby do kieszeni
Politycy raczej z bogatymi
trzymają.
Troskę o biednych zwykle tylko
udają.
Niejeden z nich nią gębę
wyciera,
z potem się do kieszeni
biednych dobiera

Rozrywkowe gry elit
Polakom rozrywki nie powinno
brakować.
Mogą nią sycić swoje apetyty.
Wystarczy przecież obserwować
gry prowadznone przez elity.
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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
tai-chi. (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. 17.45 - 19.15 i środy w godz. 17,45 - 19.15.
Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czynnych policjantów.
Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00
Adres do korespondencji:

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

Dane do faktur /wzór/
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41
NIP: 8512442679
Konto Bankowe Zarządu Wojewódzkiego
STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH
ZARZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr konta: 67 2030 0045 1110 0000 0416 2430

Na okładce:

Strona I: Konstanty Ildefons Gałczyński
na trawniku w leśniczówce Pranie
Strona IV: Maria Kowalewicz - księgowa ZW SEiRP w Olsztynie
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