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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE

Czuchnowski
Kostrzewski
- opisują dezubekizację
i jej obecną formę.

Piechowicz
Osik
- list otwarty.

„Informator”
- Sławomir Koniuszy
przewodniczącym NSZZ
Policjantów w Olsztynie.

Makowski

- o potrzebie uczestniczenia w wyborach.
- o pozamiataniu

Kowalewicz

- o wyborach w Ełku.
- o magiczności Zatorza

Różycki

- o pobycie na Litwie.

Ziomka

- o świętowaniu niepodległości.

Skowron

- o wizycie w Wieliczce.

Baczyńscy

- o zawodach strzeleckich w Słubicach.

Ciosek
Strugi czasu nie przestają
toczyć swojej wody
Czas nie patrzy na zasługi
Na wielkość, znaczenie,
I porywa z sobą w nicość.
Zostaje wspomnienie!
A następca dobrą drogę
Wcześniej wytyczoną
Ponasyca treścią nową
Współczesności miarą.

- o spotkaniu przyjaciół
nad jeziorem.

Kućko

- o świecie policji
w Braniewie

Znaniecki

- o wyjazdowym posiedzeniu ZO Słupsk.
JKK
— —

Otłowski

- o polityce i politykach
w „Barwie słów”.
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Od Redakcji

Z

e zrozumiałych, jak
sądzę, powodów spora
część tego wydania OBI
porusza sprawę projektu
ustawy, już przyjętej przez
Rząd, radykalnie zmniejszającej emerytury (także
rodzinne) i renty wszystkim tym, którzy „służyli
totalitarnemu państwu”.
Mnogość tekstów publikowanych w prasie krajowej
świadczy o sporym zainteresowaniu społecznym restrykcjami jakie wspomniana ustawa reguluje i
wprowadza. Tuż pod tym
akapitem znajdziecie Państwo link do stanowiska
FSSM RP i, co oczywiste,
ZG SEiRP
http://www.seirp.pl/
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27. Nowy prezes w Ełku - Jerzy K. Kowalewicz
28. Magiczne Zatorze - Jerzy K. Kowalewicz
29 Święto Braniewskiej Policji - Tadeusz Kućko
30. Jeleniogórzanie na Litwie - Adam Różycki
31. V Mistrzostwa Emerytów - Adam Różycki
32. Rajd piechurów w Karpaczu
- K i R Baczyńscy
32 Spotkanie przyjaciół - Wiesław Ciosek
33 Piękna nasza Polska całą…
- Mieczysław Skowron
34 Święto Niepodległości - Zbigniew Ziomka
35 Zawody strzeleckie w Słubicach
- K i R Baczyńscy.
32 Wyjazdowe w Jarosławcu
- Henryk Znaniecki
37 Wernisaż - Zdzisław Wnukowicz
38. Świat polityki i polityków
- Kazimierz Otłowski

Okładka
Str. 1 Prezes Koła SEiRP w Ełku
kol. Bogdan Ławniczak
Str. 4 Honorowy Prezes Koła SEiRP w Ełku
kol. Eugeniusz Talaronek

stanowisko-fssm-rp-w-sprawieprojektu-ustawy-o-kolejnymzmniejszeniu-swiadczeńemerytalnych

N

a początek, poniżej,
artykuł w dzisiejszej
(28.11.) GW podsumowujący niejako ciąg zabiegów
projektodawców, by końcowy tekst miał wymiar,
kształt i sens „poza konsultacyjny”, „uzupełniony”
po konsultacjach z zainteresowanymi podmiotami.
Dało to w efekcie skutek
znacznie ostrzejszy niż
przedstawiony w projekcie
ustawy konsultowanej szczegóły w artykule, o tytule Redakcji OBI, „W
ostatniej chwili - zmiana!”
Minorowy nastrój tego wydania OBI rozjaśniają doniesienia o aktywności Kół
z całej Polski. Sezon je-

W ostatniej chwili - zmiana!

K

onsultując obniżenie
emerytur byłym funkcjonariuszom SB, szef
MSWiA zapewniał, że zmia-

sienno–zimowy nie zachęca do plenerowych imprez,
ale można, te najfajniejsze,
powspominać, pochwalić
się dokonaniami, zaplanować kolejne na kolejny sezon letni. Pozdrawiając,
życzę pogody ducha - słońce za chmury skrywa się
tylko na pewien czas i wraca jeszcze piękniej świecąc.
Jerzy K. Kowalewicz

PS.
Szanowni Korespondenci,
zwłaszcza Ci z Państwa, którzy przesyłają swoje teksty po
raz pierwszy do publikacji w
OBI! Bardzo proszę, by dla
celów skorowidzowych podawali swoje pełne imiona i nazwiska, a także funkcję zajmowaną w strukturach
SEiRP.

- tytuł Redakcja OBI

ny nie obejmą tych, którzy - bez żadnych konsultacji w służbach i policji pracochce odebrać im świadczewali dla III RP, po roku
nia.
1990. Pięć miesięcy później
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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Na różnicę w projektach
zmian "ustawy dezubekizacyjnej" przedstawianych w
lipcu i w listopadzie 2016 r.
zwracają uwagę działacze z
Federacji Związków Służb
Mundurowych (skupia emerytów służb podlegających
MSWiA oraz służb specjalnych).
rojekt, który kilka dni
temu szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedstawił
rządowi, zakłada, że każdy,
kto przed 31 lipca 1990 r.
służył choć jeden dzień w
SB lub pokrewnych jej
"organach", a potem przeszedł do pracy w służbach
III RP, traci specjalne
uprawnienia emerytalne.
Jego emerytura nie może
być większa niż przeciętne
świadczenie z ZUS (ok. 2
tys. zł brutto). Obniżka dotyczy także rent inwalidzkich (do 1,7 tys. brutto) i
rodzinnych po zmarłych
funkcjonariuszach (1,5 tys.
zł brutto) - nawet jeśli obrażenia lub śmierć na służbie
miały miejsce po roku 1990.
A co proponował jeszcze w
lipcu? Projekt Błaszczaka
wyglądał w tym punkcie
zupełnie inaczej. Obniżał
świadczenia, ale tylko osobom, które "pełniły służbę
wyłącznie w organach bezpieczeństwa" PRL. I z takim
zapisem został skierowany
do konsultacji w innych resortach i ze związkami zawodowymi.
o ubiegłotygodniowym
wystąpieniu min. Błaszczaka oraz premier Szydło
(popiera szefa MSWiA)
związkowcy z Federacji wydali mocne oświadczenie.
Piszą, że zmiana nie była
uzgadniana z nikim poza
MSWiA, że jest ona
"niesprawiedliwa i niekonstytucyjna" i „narusza gwarantowane prawa obywatelskie, pracownicze oraz so-

P

P

cjalne".
Związkowcy apelują o wycofanie projektu "karzącego
osoby, które podjęły pracę
na rzecz demokratycznego
państwa i w tej pracy uzyskały dobre oceny". Ich zdaniem rząd PiS stosuje
"odpowiedzialność zbiorową", a sam projekt uderza
również w rodziny "współmałżonków i dzieci,
które często nie były w żaden sposób związane z jakimikolwiek służbami".
Z wyliczeń Federacji wynika, że zmiany, które Błaszczak zapowiadał w lipcu,
objęłyby 3-3,5 tys. osób, bo
tylu byłych funkcjonariuszy, którzy pracowali tylko
w SB, pobiera dziś wyższe
emerytury i renty. W kształcie sprzed kilku dni nowa
ustawa uderzy w 32 tys.
osób.
Zysk budżetu w pierwszym
wariancie miał wynosić ok.
120 mln zł rocznie. W obecnym - 500 mln.
stateczna wersja projektu Błaszczaka na pewno
będzie zaskarżona w sądach
i przed TK. Podobnie było z
pierwszą "ustawą dezubekizacyjną", którą w 2009 r.
wprowadził rząd PO-PSL.
Zabierała ona prawo do
wyższej emerytury mundurowej za lata przepracowane
w czasach PRL, ale pozostawiała uprawnienia za pracę
w III RP. Wtedy Trybunał
odrzucił skargę, ale w orzeczeniu stwierdził: "Każdy
funkcjonariusz organów
bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych
służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz
pierwszy od połowy 1990 r.,
w tym równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia

O
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emerytalnego".
W innym miejscu wyroku
TK czytamy, że „służba w
organach suwerennej Polski
po roku 1990 traktowana
jest jednakowo, bez względu
na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej, czy też
nie”. Na tym orzeczeniu
chcą teraz oprzeć się związkowcy, przygotowując skargę na "ustawę Błaszczaka".
W weekend zaapelowali o
wsparcie do prezydenta RP i
do Rzecznika Praw Obywatelskich. "Mimo upływu 27
lat od Okrągłego Stołu część
polityków i z ich inspiracji
mediów mówi o nierozliczonym okresie komunizmu,
wykorzystując to do dzielenia żołnierzy i funkcjonariuszy na lepszych i gorszych"
- to fragment listu do Andrzeja Dudy. Dalej apelują
o "niedzielenie emerytów na
słusznych i niesłusznych,
zaprzestanie zniesławiania
żołnierzy i funkcjonariuszy,
odmawiania im zasług w
ochronie bezpieczeństwa
państwa i porządku publicznego".
W liście do RPO funkcjonariusze pytają: "czym się różni nasza służba w Policji od
służby naszych kolegów
przyjętych do tej formacji
np. w roku 1991?". Zwracają też uwagę, że rząd podaje
opinii publicznej nieprawdziwe dane o "rażąco wysokich" emeryturach mundurowych. Według Błaszczaka
mają one zamykać się w
przedziale od 4 do 6 tys. zł
miesięcznie, tymczasem dane Zakładu EmerytalnoRentowego MSWiA pokazują, że średnia emerytura
grupy, którą teraz ma objąć
obniżka, to 3,5 tys. zł.
Wojciech Czuchnowski
Gazeta Wyborcza, 28.11.2016
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Co piszą inni. „Gazeta Wyborcza”.

Radykalne cięcie emerytury mundurowej

Funkcjonariusz służb i policji będzie miał radykalnie
obniżoną emeryturę mundurową, jeżeli chociaż jeden
dzień przepracował w Służbie Bezpieczeństwa lub instytucji podlegającej komunistycznemu MSW.
Pod takim projektem podpisał się obecny szef MSWiA
Mariusz Błaszczak. Jeśli rząd Beaty Szydło go przyjmie, Sejm uchwali i prezydent Andrzej Duda podpisze, to zmiany dotkną ponad 32 tys. osób i ich rodzin. Służył też III RP - nie ma znaczenia
Wojciech Czuchnowski,
Leszek Kostrzewski

P

odpisany przez Błaszczaka projekt "ustawy o
zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnorentowym
funkcjonariuszy" (ABW, AW, CBA, BOR,
SKW, SWW, SG, więziennictwa i Straży Pożarnej) to
nowość - nosi datę 15 listopada. W tym tygodniu
prawdopodobnie zajmie się
nim rząd.
merytura mundurowa
dotyczy osób, które pracując w policji i służbach
mundurowych, korzystają
z przywileju wcześniejszego
przejścia na emeryturę (już
po 15 latach pracy). W zamian otrzymują świadczenie zwiększone o ok. 2,6
proc. za każdy rok służby.
Projekt Błaszczaka różni
się zasadniczo od ustawy
dezubekizacyjnej uchwalonej w 2009 r. w czasach
rządów PO-PSL i obowiązującej cały czas. Ta zakłada,
że funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL
nie
dostają
emerytury
mundurowej za czas służby przed lipcem 1990 r.
(wtedy w miejsce Służby
Bezpieczeństwa
powstał
Urząd Ochrony Państwa).
Emerytura oficera, który
np. przez 5 lat pracował w
PRL, a potem przeszedł
pozytywną weryfikację i

E

dalsze 10-20 lat służył
Rzeczpospolitej
Polskiej,
składa się dzisiaj z dwóch
części:
 za lata komunistyczne
dostaje świadczenie w
wysokości 0,7 proc. od
podstawowego wymiaru
emerytury za każdy rok,
 za lata służby w III RP
nalicza mu się po 2,6
proc. od tej podstawy za
każdy rok.
Efekt: zwiększoną o dodatek mundurowy, emeryturę
lub rentę funkcjonariusz
dostaje tylko za pracę po
roku 1990 r.
miany z 2009 r. miały
"wyrównać
społeczną
niesprawiedliwość", jaką zdaniem ówczesnej większości sejmowej - były wysokie emerytury byłych
esbeków.
Jednocześnie
gwarantowały, że ci, którzy
zdecydowali się pracować
dla wolnej Polski i byli wobec niej lojalni, nabyli prawa i przywileje takie jak
ich koledzy, którzy nie mieli PRL-owskiej przeszłości.
rojekt Błaszczaka całkowicie zrywa z podziałem na funkcjonariuszy
służących tylko PRL i tych,
którzy przeszli do pracy w
służbach III RP. Art. 15c
jego projektu zakłada, że
jeśli przed 31 lipca 1990 r.

Z

P

—4—

ktoś pracował chociaż jeden dzień w SB lub innych
"organach
totalitarnego
państwa", to jego maksymalna emerytura nie może
przekraczać średniej emerytury ZUS - dzisiaj to
2053 zł brutto, ok. 1,6 tys.
na rękę.
ziś
funkcjonariusze
lub ich rodziny mają
świadczenia
wynoszące
średnio po kilka tysięcy
złotych, więc obniżka będzie radykalna.
Funkcjonariusze i ich rodziny nadal będą mogli pobierać dodatek pielęgnacyjny przysługujący po ukończeniu 75 lat. Ich świadczenie będzie też podlegać
corocznej marcowej waloryzacji.
edług
projektu
MSWiA staż funkcjonariuszy w czasach PRL
sprawdzać ma IPN, który
przekaże swoje ustalenia
do ZUS. Oprócz SB obniżenie emerytur i rent dotknie
tych, którzy służyli w jednostkach MON: Wojskowej
Służbie
Wewnętrznej
(poprzedniczka WSI), Wojskach Ochrony Pogranicza
(poprzednik Straży Granicznej), słuchaczy na kursie Służby Bezpieczeństwa,
wykładowców i pracowników szkół milicyjnych i
MSW.
a tej samej zasadzie do poziomu przeciętnej
miesięcznej renty z tytułu
niezdolności do pracy Błaszczak chce obniżyć
świadczenia osobom, które
kiedyś pracowały w PRL i
doznały na służbie ran lub
kalectwa (także po 1990
roku). Obejmie to np. tych,

D

W

N

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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(Ciąg dalszy ze strony 4)

którzy odnieśli rany np. na
misjach międzynarodowych
ONZ. Renta inwalidzka nie
może być wyższa niż 1543
zł brutto, a renta rodzinna
(dla
bliskich
poległego)
1725 zł brutto.
W podsumowaniu projektu
czytamy, że "nie znajduje
uzasadnienia dalsze funkcjonowanie systemu prawnego, który przewiduje dla
funkcjonariuszy państwa
totalitarnego wysokie przywileje emerytalne, szczególnie w kontekście trudnej
sytuacji materialnej wielu
ludzi walczących w latach
1944-90 o wolność, niepodległości prawa człowieka".
daniem autorów zmian
"konieczne jest ustanowienie realnej sprawiedliwości w traktowaniu przez
system prawny RP przypadków służby w komunistycznych organach bezpieczeństwa w zakresie podziału
dóbr materialnych w demokratycznym
społeczeństwie". Czytamy tam też, że
pierwsza próba obniżenia
świadczeń podjęta w 2009
r. "nie okazała się wystarczająco
skuteczna",
bo

Z

przepisy
nie
objęły
"rencistów policyjnych, którzy pełnili służbę na rzecz
totalitarnego
państwa",
oraz
ich
rodzin
"pobierających świadczenia
po byłych funkcjonariuszach".
Jeżeli PiS uchwali zmiany,
mniejsze renty i emerytury
b. funkcjonariusze zaczną
dostawać
w
listopadzie
2017 r.
Rząd szacuje, że obniżonych będzie co najmniej 18
tys. emerytur policyjnych, 4
tys. policyjnych rent inwalidzkich i 9 tys. rent rodzinnych.
- Tak naprawdę jednak ta
liczba może być jeszcze
większa, bo nie mamy
wszystkich danych o osobach, które służyły w dawnym aparacie - mówi nam
nasz informator.
Łącznie po obniżce świadczeń rząd ma zaoszczędzić
co roku ok. 546 mln zł.
Pójdą do sądu
Niektórzy funkcjonariusze,
którzy stracą na ustawie,
już zapowiadają, że wystąpią do sądu.
- Zmniejszenie emerytur
byłym
funkcjonariuszom

SB dotyczy całej rzeszy policjantów
służących
po
1990 r., i to nawet takim,
którzy nigdy w SB nie pracowali, ale np. jako milicjanci odbywali szkolenia w
r e s o r t o wy c h
szkołach
[Akademia
Spraw
Wewnętrznych szkoliła milicjantów,
więzienników,
strażaków, żołnierzy i funkcjonariuszy SB]. W projekcie
ustawy
wszystkich
wrzucono do jednego worka
- mówią nam niektórzy
funkcjonariusze.
Już wcześniejsza ustawa
dezubekizacyjna spotkała
się z protestami i byli funkcjonariusze PRL zaskarżyli
zmiany najpierw do polskich sądów, potem do Trybunału w Strasburgu. Przegrali, bo Strasburg uznał
rozdzielenie okresów pracy
dla komunizmu i demokratycznego państwa za słuszne i sprawiedliwe.
Nie wiadomo, jak sądy odniosą się do obecnie planowanych zmian.
Gazeta Wyborcza
22 listopada 2016

Premier Beata Szydło.
Foto za Wirtualna Polska, Money
http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ustawa,36,0,2205988.html

—5—

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 10(79)2016

Co piszą inni: WPMoney.

Premier:

Ustawa dezubekizacyjna
przywraca sprawiedliwość
Projekt ustawy dezubekizacyjnej przywraca elementarną sprawiedliwość społeczną - powiedziała premier Beata Szydło. Zakłada on, że emerytury i renty
32 tys. b. funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w
ZUS. Minister Mariusz Błaszczak wskazał z kolei, że
wejście w życie nowych przyniesie oszczędności rzędu 500 milionów złotych.
- Dzisiaj ćwierć wieku po
upadku systemu komunistycznego w Polsce nadal
ci, którzy byli funkcjonariuszami, służyli zbrodniczemu systemowi, dostają
od polskiego państwa sowite, bardzo dobre emerytury
i wynagrodzenia, a ci, którzy byli ofiarami, dostają
bardzo często emerytury
na poziomie 880 złotych,
bo tyle wynosi najniższa
emerytura w Polsce. Od 1
stycznia będzie to 1 tysiąc
złotych - mówiła Szydło na
konferencji prasowej.
Błaszczak:
to oszczędności
- Oszczędności z tytułu obniżenia emerytur i rent byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL
wyniosą około 500 mln zł
rocznie - powiedział szef
MSWiA Mariusz Błaszczak.
Jak dodał, projekt ustawy
dezubekizacyjnej urzeczywistnia zasadę sprawiedliwości społecznej.
- Ten projekt urzeczywistnia zasadę sprawiedliwości
społecznej. Zawiera katalog
instytucji, stanowisk, które
były związane z utrzymaniem aparatu opresji państwa totalitarnego, jakim
był PRL - powiedział Błaszczak na wspólnej konferencji prasowej z premier Bea-

tą Szydło.
Zmiany dotyczą 32 tysięcy
osób, które pobierają emerytury, renty lub renty rodzinne. - Obniżenie tych
świadczeń jest w naszym
głęboki przekonaniu realizacją zasady sprawiedliwości społecznej. Najwyższa
emerytura w tym systemie
będzie wynosiła tyle, ile
przeciętna emerytura w
powszechnym ubezpieczeniu społecznym, czyli w
ZUS-ie - powiedział szef
MSWiA.
Przywołał dane, z których
wynika, że obecnie najwyższe emerytury mundurowe
sięgają 19 tys. zł miesięcznie. Świadczenia powyżej
12 tys. zł pobierają 32 osoby, natomiast emerytury w
przedziale od 6 tys. do 12
tys. zł pobiera około 1,3
tys. osób.
Co
zakłada
ustawa
"dezubekizacyjna"
Jednym z punktów obrad
Rady Ministrów jest przygotowany przez MSWiA
projekt nowelizacji tzw.
ustawy dezubekizacyjnej.
Zakłada on, że emerytury i
renty ponad 32 tys. byłych
funkcjonariuszy
aparatu
bezpieczeństwa PRL za
czas do lipca 1990 r. będą
sięgać maksymalnie średniego świadczenia w syste-
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mie powszechnym.
Rocznie ma być to o ok.
546 mln zł mniej na emerytury i renty z systemu
zaopatrzenia emerytalnego
służb mundurowych. Projekt zakłada, iż pierwsza
wypłata obniżonych świadczeń nastąpi w listopadzie
2017 roku.
- Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się
służbę od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r. - wskazano w projekcie noweli. Jak zaznaczono, oprócz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jednostek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych obniżenie emerytur i rent dotyczyć będzie także osób,
które służyły w jednostkach Ministerstwa Obrony
Narodowej, w tym m.in.
Wojskowej Służbie Wewnętrznej,
Wojskach
Ochrony Pogranicza.
Onet. Wiadomości.
24 listopada 2016
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Co piszą inni:

Kara za PRL

R

ząd PiS przyjął projekt
radykalnej obniżki emerytur funkcjonariuszy służb
i policjantów, którzy choć
jeden dzień przepracowali
w Służbie Bezpieczeństwa,
instytucji podlegającej komunistycznemu MSW lub
specsłużbach MON. - To
jest nie do zaakceptowania
- mówi „Wyborczej” Tomasz
Krzemieński, wiceprzewodniczący zarządu głównego
NSZZ Policjantów.
- W imię przywracania godności i sprawiedliwości społecznej ci, którzy byli
oprawcami, nie będą mieli
wysokich emerytur. To nasze kolejne wypełnione zobowiązanie - mówiła w
czwartek premier Beata
Szydło
do
działaczy
"Solidarności".
i „oprawcy” to - według
PiS - wszyscy, którzy
przed 31 lipca 1990 r. pracowali w SB i innych służbach. Nawet jeśli trwało to
krótko. I nie ma znaczenia,
że potem, po weryfikacji,
przeszli do UOP, policji czy
innych służb mundurowych i pracowali dla wolnej
Polski.
rojekt na posiedzeniu
rządu prezentował autor, szef MSWiA Mariusz
Błaszczak. Wcześniej na
konferencji Szydło powtarzała, że jej rząd "przywraca
elementarną
sprawiedliwość społeczną", bo osoby,
które „służyły zbrodniczemu systemowi, nadal dostają sowite emerytury, a
ci, którzy byli ich ofiarami,
mają 882 zł brutto”.
e wtorek „Wyborcza”
jako pierwsza opisała
te plany. Rząd PiS zdecydował, że obniży emerytury
policyjne i policyjne renty
inwalidzkie funkcjonariu-

C

P

W

szom, którzy służyli „na
rzecz totalitarnego państwa”, a także policyjne
renty rodzinne pobierane
po ich śmierci. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie w drugiej połowie
2017 r. Mają objąć co najmniej 32 tys. osób.
o zmianach byli funkcjonariusze nie będą
mogli dostawać więcej niż
średnią emeryturę wypłacaną przez ZUS - dziś to ok. 2
tys. zł brutto. Ci na rencie
dostaną maksymalnie średnią rentę ZUS - 1543 zł
brutto.
Rodziny
byłych
funkcjonariuszy
dostaną
1725 zł brutto.
prócz byłych esbeków
obniżenie emerytur i
rent ma dotyczyć także
tych, którzy służyli w jednostkach MON (Wojskowa
Służba Wewnętrzna, Wojska Ochrony Pogranicza),
słuchaczy kursów SB, wykładowców i pracowników
szkół milicyjnych i MSW.
Staż funkcjonariuszy w
czasach PRL ma sprawdzać
IPN, który potem przekaże
te ustalenia do ZUS. Rząd
szacuje, że obniżonych będzie co najmniej 18 tys.
emerytur policyjnych, 4 tys.
policyjnych rent inwalidzkich i 9 tys. rent rodzinnych. Oszczędności? Ok.
546 mln zł rocznie.
rojekt Błaszczaka różni
się zasadniczo od ustawy
dezubekizacyjnej
uchwalonej w 2009 r. za
rządów PO-PSL i obowiązującej dzisiaj. Wprowadziła
ona zasadę, że obniżana
jest część emerytury mundurowej za czas pracy w
organach
bezpieczeństwa
PRL. Ale nie później.
Dziś taka emerytura składa
się więc z dwóch części: za

P

O

P
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lata komunistyczne dostaje
się świadczenie w wysokości 0,7 proc. podstawowego
wymiaru emerytury za każdy rok, a za lata w III RP
nalicza się ją w wysokości
2,6 proc. podstawowego
wymiaru emerytury. Efekt:
zwiększoną
emeryt ur ę
mundurową
lub
rentę
funkcjonariusz dostaje tylko za pracę od 1990 r. Wtedy uzasadniano, że to
"wyrównuje społeczną niesprawiedliwość". Wysokie
emerytury
b.
esbeków
zmniejszyły się, a jednocześnie zagwarantowano, że ci,
którzy zdecydowali się pracować dla wolnej Polski i
byli wobec niej lojalni, nabyli prawa i przywileje takie
jak inni funkcjonariusze
bez peerelowskiej przeszłości.
pozycja różnie komentuje radykalny projekt
PiS. - Nie znam go, ale wydaje mi się, że to jest taka
polityczna dintojra, bo jeżeli widzę i słyszę polityków
PiS, którzy mówią o odegraniu się na tych, którzy nawet jeden dzień czy godzinę
byli przed 1990 r. w formacjach policyjnych czy służbach, to mam do tego dystans - powiedział PAP szef
PO Grzegorz Schetyna.
- To słuszne rozwiązanie,
ale spóźnione - powiedział z
kolei Paweł Rabiej, rzecznik
Nowoczesnej. Dodał, że
"pozostaje problem praw
nabytych". - Osoby pobierające świadczenia będą się
pewnie sądziły i dochodziły
swoich roszczeń.
iektórzy funkcjonariusze już zapowiadają
skierowanie sprawy do sądu. Zwracają uwagę, że
projekt odbiera emerytury
dużej liczbie milicjantów,
którzy zwalczali pospolite
przestępstwa, ale np. przez
jakiś czas kształcili się na

O

N

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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resortowych uczelniach. A
także np. pracownikom wywiadu, którzy już będąc w
UOP, ewakuowali w czasie
słynnej operacji amerykańskich agentów w czasie
pierwszej wojny z Irakiem.
- Te rozwiązania są nie do
zaakceptowania, będziemy
protestować
mówi
"Wyborczej" Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący zarządu głównego NSZZ
Policjantów. - Nie można
jednakowo traktować osoby, która ponad 20 lat
przepracowała w policji w
wolnej Polsce i miała tylko

jakiś epizod, np. w wydziale
paszportowym czy była na
rocznym szkoleniu w instytucjach zależnych od SB, z
inną osobą, która przez całą swoją karierę związana
była z SB. To nie ma nic
wspólnego ze sprawiedliwością społeczną, o której tak
pięknie mówią premier Szydło i minister Błaszczak.
Funkcjonariusze pracujący
ponad 20 lat w wolnej Polsce bez żadnych nagan,
biorący udział w akcjach
policyjnych
wypracowali
sobie własną pracą emeryturę - uważa Krzemieński.

Prezentując projekt, rząd
mówił o ciężkim losie byłych opozycjonistów, którzy
dostają najniższe emerytury. Szydło i Błaszczak nie
zadeklarowali jednak wyraźnie, że zaoszczędzone
pół miliarda przekażą właśnie na poprawię ich sytuacji. Według różnych szacunków pomocy finansowej
potrzebuje dziś ok. 10 tys.
osób, które kiedyś były
prześladowane przez system.
Wojciech Czuchnowski,
Leszek Kostrzewski,
Gazeta Wyborcza,

„Elementarna sprawiedliwość’ nie dla ofiar.
Uposażenia mundurowe stracą ci, którzy po upadku
komunizmu przeszli pozytywną weryfikację, a przez
kolejne lata bronili bezpieczeństwa demokratycznej
Polski.

R

ząd chce radykalnie
obniżyć emerytury i
renty
funkcjonariuszom
policji oraz służb specjalnych, którzy przed 31 lipca
1990 r. chociaż dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa lub innych
strukturach aparatu przymusu PRL.
e świadczeń specjalnych nie będą też korzystać ci, którzy w trakcie
służby odnieśli rany i przeszli na rentę inwalidzką.
Nawet jeśli doznali obrażeń, pracując dla niepodległej Rzeczypospolitej. Bo
kiedyś byli „esbekami”.
Specjalny dodatek do renty
rodzinnej utracą też rodziny poległych w trakcie wykonywania pracy.
o były „esbek”, nawet
jeśli zginął, broniąc
kraju, nie ma w Polsce
równych praw. Mógł przez
ponad ćwierć wieku lojalnie i z poświęceniem pracować dla niepodległego państwa, ale skoro zaczynał
pracę „w komunie”, to te

Z

B

ćwierć wieku dziś się nie
liczy.
dy w 1990 r. upadał
PRL, przeszłość funkcjonariuszy badały komisje
złożone z dawnych opozycjonistów. Ofiary oceniały
grzechy dawnych prześladowców, eliminowały tych,
którzy gorliwie zwalczali
Kościół i opozycję.
Pozytywnie
zweryfikowanym państwo polskie powiedziało, że daje im szansę pracy dla demokratycznego kraju. W zamian wymaga lojalności i wierności
ślubowaniu. Uwierzyli w te
zapewnienia. Większość z
nich dobrze wypełniała
swoje obowiązki. Rząd PiS,
robiąc z nich po 27 latach
„esbeków” niegodnych miana oficerów, zrywa umowę,
którą wtedy zawarła z nimi
Rzeczpospolita i z której
oni się wywiązali.
rezentując te zmiany,
szef MSWiA Mariusz
Błaszczak oraz premier
Beata Szydło na wyścigi
mówili o „przywracaniu

G

P
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elementarnej sprawiedliwości”. Ale to nie jest żadna
sprawiedliwość, tylko ordynarna zemsta i tani populizm.
Szydło z Błaszczakiem głosili też, że występują w
imieniu dawnych opozycjonistów. Lali łzy nad tym, że
„ofiary bezpieki” dostają po
800 zł miesięcznie. Tylko
że „esbeckie pieniądze” nie
pójdą na potrzeby biedujących kombatantów. Oni nie
zobaczą z tego ani złotówki. 500 mln zł rocznie, które rząd zyska na tej
„reformie”, będzie za to jak
znalazł na załatanie dziury
budżetowej, finansowanie
szaleńczych
pomysłów
śledczych smoleńskich, na
prorządowe media i dla
dyrektora Rydzyka.
Mówienie, że to wszystko
w imieniu ofiar systemu
totalitarnego, to nowy
szczyt – cynizmu.
Wojciech Czuchnowski
Gazeta Wyborcza,
piątek, 25 listopada 2016
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Apel FSSM do prezydenta RP
24 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie prezydium Federacji Stowarzyszeń
Służb Mundurowych poświęcone m.in. ocenie projektu ustawy autorstwa PiS, obniżającej w sposób drastyczny świadczenia emerytalne i rentowe byłym funkcjonariuszom totalitarnego państwa, jakim wg autorów projektu miał być PRL.
Obecnie pod skutki ustawy podlegają byli funkcjonariusze służb bezpieczeństwa, ale także milicjanci, którzy pracowali jako:

– komendanci wojewódzcy i ich zastępcy

– szefowie RUSW i ich zastępcy

– pracownicy wydziałów politycznych i łączności, a także ci, którzy kończyli różne
szkoły i kursy związane z bezpieczeństwem.
Prezydium uznało, że należy zaapelować do wszystkich kolegów mundurowych, aby ponownie zajrzeli do swoich życiorysów, bo nawet kilkudniowa służba lub szkolenie w niesłusznym wydziale może ich wpisywać do grona kandydatów do obniżki świadczeń.
Prezydium Federacji SSM podjęło uchwałę krytyczną wobec zapisów projektu ustawy i
zaapelowało o odrzucenie projektu.
Prezydium wystąpiło z apelem do prezydenta RP Andrzeja Dudy, zwracając się do wszystkich organizacji mundurowych i innych, zajmujących się obroną praw człowieka o podpisywanie się pod apelem.
Oto treść tego Apelu:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda
Mundurowi z niepokojem obserwują trwającą i nasilającą się nagonkę na żołnierzy i
funkcjonariuszy, wyrażającą się poprzez:










– poniżanie policjantów i żołnierzy, nie liczenie się z ich prawami obywatelskimi,
takimi jak: prawo do obrony, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do leczenia, prawo do godnego pochówku, ograniczaniem uprawnień emerytalnych,
– dyskredytowanie zasług żołnierzy i funkcjonariuszy w wyzwoleniu i odbudowie
Polski w nowych, obecnych granicach,
– nieuczestniczenie przedstawicieli władz państwowych w uczczeniu pamięci poległych żołnierzy i funkcjonariuszy, a w szczególności brakiem reakcji na niszczenie
miejsc pamięci,
– szkalowanie żołnierzy WSI, poprzez pomówienia ich o działanie na szkodę RP, o
czym świadczy umorzenie wielu wszczętych postępowań,
– ograniczanie możliwości funkcjonowania stowarzyszeń żołnierskich poprzez wymówienie lokali do prowadzenia działalności,
– pozbywanie się ze służby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy wstąpili do służby
przed 1990 r., odwoływanie ze stanowisk kierowniczych,
– brakiem pomocy prawnej i socjalnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zostali
niesłusznie oskarżeni w trakcie służby a następnie uniewinnieni (przykłady CBŚ),
– prowadzenie akcji odwetowych w stosunku do funkcjonariuszy, którzy rzetelnie
wykonywali swoje obowiązki służbowe (przykład byłego szefa CBA),
– przedstawianie nieprawdziwych danych o świadczeniach emerytalnych żołnierzy i
funkcjonariuszy, którzy większą część służby pełnili w okresie PRL.
(Ciąg dalszy na stronie 10)
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Mimo upływu 27 lat od „okrągłego stołu”, część polityków i z ich inspiracji mediów mówi
o nierozliczonym okresie komunizmu, wykorzystując to do dzielenia żołnierzy i funkcjonariuszy na lepszych i gorszych. Służby mundurowe stanowią ważną rękojmię dla bytu
państwowego, integralności i bezpieczeństwa oraz ładu i porządku publicznego.
Żołnierze i funkcjonariusze to osoby publiczne, posiadające szczególne prawa i obowiązki
wynikające z zakresu wykonywanych zadań oraz obowiązku narażania życia i zdrowia
dla dobra państwa i jego obywateli.
Od okresu transformacji służby mundurowe dowodzą, że dobrze spełniają swoje zadania
wynikające z konstytucji RP, o czym świadczą m. innymi:
– udział w misjach pokojowych państw NATO w Iraku i Afganistanie,
– udział w misji stabilizacyjnej w Kosowie,
– likwidacja zorganizowanych grup przestępczych,
– wyeliminowanie praktycznie zjawiska terroryzmu bombowego z pobudek kryminalnych,
– bieżący monitoring środowisk stosujących akty terroru z pobudek politycznych,
– profesjonalne reagowanie służb pożarniczych, policyjnych, granicznych w sytuacjach
kryzysowych.
W krajach demokratycznych, do których zalicza się Polska - służby ochronne są jednym
z filarów państwowości i bytu narodu. Niestety, władze RP nie mają dość determinacji,
aby wykazać związek pomiędzy niebezpieczną służbą mundurowych a ich wynagradzaniem czy wcześniejszą emeryturą. O ile w przypadku osiągnięć demokratycznych lub gospodarczych lubimy porównywać się do krajów zachodnich, to w przypadku uzasadniania przywilejów emerytalnych nie stosujemy podobnych kryteriów porównawczych.

Apelujemy o:










– podkreślanie ciągłości państwa polskiego, jego granic oraz zobowiązań międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw człowieka,
– niedzielenie emerytów na słusznych i niesłusznych, zniesławianie żołnierzy i
funkcjonariuszy, odmawianie im zasług w ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego,
– przeciwstawianie się inicjatywom ograniczania przywilejów mundurowych przez
wykazywanie, że wynikają one z zakresu obowiązków i ograniczania praw żołnierzy
i funkcjonariuszy oraz podawania nieprawdziwych informacji o uposażeniu emerytalnym służb mundurowych,
– zaniechanie prób zmniejszania uposażeń emerytalnych i innych uprawnień socjalnych pod pretekstem rozliczania z przeszłością,
– zaniechanie nagonki medialnej na emerytów służb mundurowych przez przedstawicieli instytucji rządowych,
– zapewnienia prawa do stabilizacji zawodowej, zabezpieczenia społecznego i pełnej
ochrony prawnej i zdrowotnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy, tak jak dla pełniących służbę na misjach zagranicznych,
– udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy z racji pełnienia służby ponoszą nieuzasadnione konsekwencje prawne, finansowe, rodzinne,
– wykorzystanie aktywności emerytów mundurowych dla bezpieczeństwa państwa i
porządku publicznego.
Do wiadomości:
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP
Premier RP
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Szanowna Pani
Katarzyna Sobańska-Laskowska
Pełnomocnik
Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu

D

ziałając w imieniu Zarządu Wojewódzkiego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów
województwa
dolnośląskiego zwracam się
do Pani Rzecznik o podjęcie
interwencji
w
zakresie
ustabilizowania i zapewnienia
pewnej
przyszłości
funkcjonariuszom
służącym w formacji Policji.
d dłuższego czasu zmagamy się z problemem
dotyczącym
wymierzania
„ślepej
sprawiedliwości”
funkcjonariuszom przyjętym do służby przed rokiem
1990, a więc jeszcze w Milicji Obywatelskiej, a pozostających w naszej służbie
do dnia dzisiejszego.
miany ustrojowe następujące w naszym kraju
po roku 1989, które dotknęły wszystkich dziedzin
naszego życia, w tym również formacji mundurowych, po tzw. „pozytywnej
weryfikacji” pozwoliły części
z naszych koleżanek i kolegów zostać w służbie dla
Ojczyzny - dziś POLICJI.
Funkcjonariusze Ci, posiadający niejednokrotnie bardzo wysokie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe w
tej jakże nie łatwej pracysłużbie, przez wiele kolejnych lat sumiennej służby
dla naszego kraju wypracowali uczciwie uprawnienia
do godnego świadczenia
emerytalnego. Nigdy nie
można było zarzucić na-

O

Z

szym koleżankom i kolegom, że w sposób nie godny
czy też ze zbyt małym zaangażowaniem
stawali
w
obronie interesów Państwa
po jego zmianie ustrojowej,
zwłaszcza w zakresie poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego obywateli naszego kraju.
ziś, reprezentant naszego Państwa - Rząd
przedkłada pod obrady projekt zmiany Ustawy o zaopatrzeniu emerytalny funkcjonariuszy Policji ... zwanej „Ustawą dezubezkizacyjną”, którym to drastycznie usiłuje obniżyć obecnie
wypłacane, ale również i w
przyszłości
naliczane
świadczenia
emerytalne
właśnie dla naszych koleżanek i kolegów zatrudnionych przed dniem 31 lipca
1990 roku, nazywając ten
okres „służbą na rzecz totalitarnego państwa”.
ocenie naszej organizacji, reprezentującej
wszystkich funkcjonariuszy, ale również emerytów i
rencistów formacji Policji,
działanie takie jest dalece
niesprawiedliwe. My funkcjonariusze
mundurowi
zawsze byliśmy uczeni podstawowej zasady, że jeżeli
ktoś popełnił przestępstwo
- przestępstwo przeciwko
„narodowi”, to należy go
bezwzględnie
postawić
przed wymiarem sprawiedliwości, osądzić a następnie wyegzekwować nałożo-

D

W
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ną karę, ale nigdy nie można stosować zasady odpowiedzialności
zbiorowej,
tym bardziej w myśl „ślepej
sprawiedliwości”. Pamiętać
należ również, że funkcjonariusze Ci zostali już raz
ukarani tzw. karą dodatkową, którą była przecież
utrata
dotychczasowych
miejsc pracy, gdzie w wyniku weryfikacji w latach
1990-1991 niemal każdy
kto ją przeszedł pozytywnie
nie trafił już na swoje poprzednie miejsce służby, a
kolejną karą było dokonane
już obniżenie świadczeń
emerytalnych za poprzedniej koalicji rządowej POPSL. Ponadto przedstawiony nam projekt Ustawy zakłada dodatkową dolegliwość dla wspomnianej grupy funkcjonariuszy,a mianowicie „ukaranie” za choćby nawet jeden dzień pełnienia służby na rzecz tzw.
„totalitarnego państwa” bez
uwzględniania dalszej kariery zawodowej w formacji
Policji.
iorąc zatem pod uwagę
dzisiejsze
okoliczności
próby wdrożenia tak dalece
niesprawiedliwego
aktu
„sprawiedliwości”
rangi
Ustawy stoimy na stanowisku, że Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich powinno w sposób szczególny zabiegać o stanowienie wyłącznie prawa sprawiedliwego i akceptowanego przez
całe społeczeństwo, którego
to my, funkcjonariusze
mundurowi, również stanowimy nierozerwalną część.
Mając powyższe na uwadze
wnioskujemy
do
Pani
Rzecznik o podjęcie jak najszybszej
interwencji
w
przedmiotowej sprawie.

B
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Legionowo 27 listopada 2016 r.

Tomasza Piechowicza

Jedną niesprawiedliwą i bezprawną decyzją rządzący
próbują przekreślić cały mój życiowy dorobek i przykleić mi łatkę funkcjonariusza SB, mimo iż w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracowałem nawet
jednego dnia.

N

apisanie tego listu
przyszło mi z wielkim
trudem, ale postanowiłem
aktywnie upomnieć się o
swoje prawa, których rządzący próbują mnie właśnie
pozbawić. Jestem starszym
oficerem policji, w stopniu
młodszego inspektora, od
trzech miesięcy w stanie
spoczynku, który kilka dni
temu dowiedział się, że od
Państwa, któremu służył
przez 26 lat, nie powinna
przysługiwać mu policyjna
emerytura. Tzw. ustawa
dezubekizacyjna, której
najnowszy projekt został
przyjęty przez rząd, uderza
nie tylko w przedstawicieli
aparatu represji z czasów
PRL, ale przede wszystkim
w funkcjonariuszy takich
jak ja, których jedynym
przewinieniem było ukończenie nieodpowiedniej
szkoły resortowej lub
uczestniczenie w niewłaściwym kursie. Gdy trzy miesiące temu przechodziłem
na emeryturę, byłem przekonany, że lata wyczerpującej fizycznie i psychicznie
pracy, na którą się zdecydowałem, zapewnią mi stabilną przyszłość. Jednak
jedną niesprawiedliwą i
bezprawną decyzją rządzący próbują przekreślić cały
mój życiowy dorobek i przykleić mi łatkę funkcjonariusza SB, mimo iż w służbach
bezpieczeństwa PRL nie
przepracowałem nawet jednego dnia.

W jednym worku z ubekami i zbrodniarzami
Wystarczyło to, że wybierając szkołę oficerską jako
szeregowy milicjant, po
otrzymaniu informacji o
braku wolnych miejsc w
Szczytnie zdecydowałem się
na rozpoczęcie nauki w
Szkole Oficerskiej w Legionowie. Należy podkreślić, że
szkoła ta, w której kształcili
się nie tylko funkcjonariusze SB, ale również milicji,
WOP i innych służb mundurowych, uległa w trakcie
mojej nauki przekształceniu w Akademię Spraw Wewnętrznych, Wydział Bezpieczeństwa Państwa.
Ukończyłem ją w maju
1990, broniąc pracę dyplomową z zakresu
"Społecznych uwarunkowań przestępczości nieletnich'' i otrzymując stopnień
ppor. milicji. Nie mogę
uwierzyć, że projektodawcy
tej ustawy zaliczyli mnie do
grona ubeków i zbrodniarzy
poprzedniego reżimu, mimo
że nigdy nie zajmowałem
się zwalczaniem opozycji, a
w dniu ogłoszenia stanu
wojennego byłem uczniem
szkoły podstawowej. Po
ukończeniu Akademii
Spraw Wewnętrznych jako
młody policjant pracowałem w Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej
Policji w Siedlcach, gdzie
zajmując się pospolitą przestępczością, poznałem
wszelkie blaski i cienie policyjnej pracy. Był to jeden z
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trudniejszych okresów - w
mojej służbie i życiu - który
okupiłem problemami zdrowotnymi i rodzinnymi. W
takiej pracy trzeba być gotowym na mnóstwo wyrzeczeń, a zawodowa codzienność to przysłowiowe pot,
krew i łzy oraz narażanie
życia i zdrowia, za co zawsze będę darzyć kolegów z
jednostek liniowych szacunkiem.
Przedstawiciel
aparatu represji
Służbę swoją kontynuowałem w Centrum Szkolenia
Policji, gdzie uczestniczyłem między innymi w wypracowaniu założeń organizacyjnych Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, Policyjnego Centrum Dowodzenia, pełniłem funkcję kierownika Zakładu Kynologii
Policyjnej i przez wiele lat
pracowałem jako naczelnik
Wydziału Prezydialnego.
Gdy w tym roku kończyłem
służbę, byłem przekonany,
że ciężko i uczciwie zapracowałem na wszystkie
świadczenia, które z mocy
obowiązującego prawa
przysługują odchodzącym
na zaopatrzenie emerytalne
oficerom policji. Dziś jednak, gdy nie jestem już potrzebny jako funkcjonariusz RP, klasyfikuje się
mnie jako przedstawiciela
aparatu represji, co uderza
w moje dobre imię i godność.
zuję się oszukany przez
Państwo, którego służbie poświęciłem całe swoje
dorosłe życie. Nie jestem w
stanie pogodzić się z tym,
że rządzący wrzucają mnie

C

(Ciąg dalszy na stronie 13)
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do jednego worka z największymi komunistycznymi oprawcami i odbierają
mi uprawnienia, które należą mi się z mocy prawa.
Zestawiam te opinie ze swoim dorobkiem zawodowym,
licznymi odznaczeniami, w
tym Brązowym Krzyżem
Zasługi, Srebrną Odznaką
"Zasłużony Policjant", medalem za długoletnią służbę
czy też - w związku ze sprawowanym nadzorem nad
problematyką mobilizacyjno-obronną - medalem "Za
Zasługi dla Obronności".
e odznaczenia otrzymane przez 26 lat służby w
policji zawsze wiele dla
mnie znaczyły i były dowodem wysokiej oceny moich
osiągnięć zawodowych
przez przełożonych. Teraz
kwestionuję ich wartość,
ponieważ cały mój życiowy i
zawodowy dorobek został
postawiony przez rząd pod
znakiem zapytania. Dowiedziałem się, że nie jestem
godny otrzymywania eme-

T

rytury policyjnej, ponieważ
okres, który spędziłem w
szkole oficerskiej w Legionowie, został uznany w
projekcie ustawy dezubekizacyjnej za służbę na rzecz
totalitarnego państwa i
przekreśla 26 lat służby w
III RP po 1990 roku. Jest to
absurdalna teza stojąca w
jawnej sprzeczności z tym,
iż właśnie dzięki tej szkole
oficerskiej dosłużyłem się
stopnia mł. insp. policji i
nikt nigdy tego faktu nie
kwestionował, również w
trakcie wcześniejszych rządów PiS.
ecyzja rządu o przyjęciu projektu ustawy
dezubekizacyjnej w obecnej, znacznie rozszerzonej
formie wywołała we mnie
poczucie rozgoryczenia i
skrajnej niesprawiedliwości. Mająca na celu ukaranie funkcjonariuszy SB godzi w policjantów, którzy
poświęcili swoje życie w
służbie w wolnej Polsce, a
pozytywnie zweryfikowani,
sumiennie pracowali na

D

Pożegnał się ze służbą

P

o 30 latach służby w Policji mł. insp. Tomasz
Piechowicz podjął decyzję o
przejściu na zaopatrzenie
emerytalne. Byłemu już Naczelnikowi Wydziału Prezydialnego Kierownictwo Centrum Szkolenia Policji złożyło podziękowania za długoletnią współpracę.
ł. insp. Tomasz Piechowicz realizował zadania
związane z zapewnieniem
efektywnej realizacji przedsięwzięć Wydziału Prezydialnego w obszarze m.in.: obiegu dokumentów i informacji, legislacji, obsługi prasowej, współpracy międzynarodowej oraz kontroli zarządczej. Pełnił też funkcję

M

swoje stopnie i odznaczenia
w nowych czasach.
ako emerytowany oficer
policji pokładam głęboką
wiarę w rozsądek organów
państwowych, które muszą
zrozumieć, że proponowana
ustawa uderzy w liczną
grupę osób zasłużonych dla
kraju i jego bezpieczeństwa
oraz porządku publicznego.
Po tak wielu latach pracy
nie zasłużyłem sobie na
takie potraktowanie, a moja
emerytura mundurowa - i
wielu pozytywnie zweryfikowanych funkcjonariuszy nie może być, jak to eufemistycznie określił minister
Błaszczak, przedmiotem
dokonanych przez rząd oszczędności, gdyż ja określiłbym to mianem ordynarnego i bezprawnego pozbawienia mnie praw nabytych i
wypracowanych świadczeń
w Rzeczypospolitej Polskiej.
List otwarty wsi ustawy
dezubekizacyjnej
mł. insp. w st. spocz.
Tomasz Piechowicz,
Tekst za GW
wtorek, 29 listopada 2016

J

Redaktora naczelnego
Kwartalnika Policyjnego – czasopisma
wydawanego przez
CSP, a także Pełnomocnika Komendanta
ds. kontaktów ze
Związkami Zawodowymi Policjantów.
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za
zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych.
zdj. mł. insp.
Serdecznie dziękujemy mł.
Paweł Dudkowski/WP
insp. Tomaszowi PiechowiData publikacji 08.08.2016
czowi za wieloletnią współpracę. Życzymy wszelkiej
Tekst i zdjęcie za:
pomyślności, niesłabnącego http://www.csp.edu.pl/csp/
aktualnosci/3136,Pozegnalzdrowia, radości życia i
sie-ze-sluzba.html
spełnienia marzeń.
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Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą o interwencję w
sprawie planowanej zmiany ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w oparciu o projekt z dnia 14 listopada 2016 roku zatwierdzony przez Rząd w dniu 24 listopada br.

J

ednocześnie
proszę
o
przekazanie moich spostrzeżeń innym a w szczególności posłom i senatorom komisji parlamentarnych, którzy
będą
procedować
przedmiotowy projekt
w Sejmie RP.
dniu 15 listopada
wszyscy
zostaliśmy zaskoczeni zapisami projektu
zmiany ustawy podpisanego przez Ministra SWiA Mariusza
Błaszczaka, które stoją w
całkowitej sprzeczności z
projektem przekazanym do
zaopiniowania partnerom
społecznym, w tym Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Niezależnemu Samorządnemu
Związkowi
Zawodowemu
Policjantów . W szczególności do projektu wprowadzono bez konsultacji autopoprawkę w wyniku której
tzw. maksymalne kwoty
emerytur i rent mają obejmować wszystkich funkcjonariuszy,
którzy
pełnili
służbę „na rzecz totalitarnego państwa” (bez względu
na długość tej służby) oraz
pozostałych po nich rencistów rodzinnych. Tak więc
nie różnicuje się już sytuacji emeryta policyjnego,
który pełnił służbę wyłącz-

nie w organach bezpieczeństwa państwa i emeryta,
który pełnił służbę nie tylko
w organach bezpieczeństwa

W

Inspektor Marek Osik

państwa. Właśnie w tym
projekcie wprowadzono nowe pojęcie „służby na rzecz
totalitarnego Państwa” oraz
enumeratywnie określono
katalog instytucji i formacji, w których pełniona była
taka służba. Włączenie słuchaczy i studentów Akademii Spraw Wewnętrznych
do przedmiotowego katalogu i traktowanie ich jako
funkcjonariuszy „służby na
rzecz totalitarnego państwa”. Taki zapis spowodował, iż stałem się podmiotem planowanych zmian.
W celu wyjaśnienia moich
ogromnych wątpliwości, co
do zasadności wprowadzanych zmian, przedstawię
swoje doświadczenie zawodowe oraz przebieg służby.
Do służby w Milicji Obywatelskiej zostałem przyjęty 2
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sierpnia 1988 roku. Do 31
lipca 1990 pozostawałem
na etacie kursanta Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Gdańsku,
gdzie byłem milicjantem w
służbie kandydackiej, odsługującym
zasadniczą
służbę wojskową w jednostkach MSW. W dniu 1 września 1989 roku rozpocząłem studia stacjonarne na
Akademii Spraw Wewnętrznych na Wydziale Bezpieczeństwa Państwa w Legionowie,
gdzie
byłem studentem
przez
okres ok. 10
miesięcy.
Po
rozwiązaniu
akademii
z
dniem 1 września 1990 roku, jako funkcjonariusz Policji, w stopniu
posterunkowego rozpocząłem służbę w Komendzie
Rejonowej Policji w Elblągu.
Następnie w latach 199597 służyłem w Wydziale
Dochodzeniowo-Śledczym
w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Elblągu. W styczniu 1998 roku objąłem stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w
Elblągu. W marcu 1999
roku przeszedłem na stanowisko Zastępcy Naczelnika
Wydziału DochodzeniowoŚledczego w Komendzie
Wojewódzkiej w Gdańsku,
gdzie służyłem do marca
2004 roku. Przez kolejny
rok byłem ekspertem w
Centralny Biurze Śledczym
KGP Zarządu w Olsztynie,
tworząc Wydział Zamiejscowy CBŚ w Elblągu. W mar(Ciąg dalszy na stronie 15)
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cu 2005 roku objąłem stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w
Malborku. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zostałem
powołany na stanowisko
Komendanta Powiatowego
Policji w Nowym Dworze
Gdańskim, a następnie w
czerwcu 2008 roku objąłem
stanowisko
Komendanta
Miejskiego Policji w Elblągu. Funkcję to pełniłem do
31 grudnia 2015 roku. Ze
służby w Policji odszedłem
5 stycznia 2016 roku.
rzez cały okres służby
przeszedłem prawie cały
wachlarz dystynkcji policyjnych, od posterunkowego,
przez st. posterunkowego,
sierżanta, wszystkie stopnie
oficerskie kończąc na stopniu inspektora Policji. Wykształcenie zawodowe zdobyłem kończąc zaocznie
Wyższą Szkołę Policji w
Szczytnie w 1993 roku. Na
tej samej uczelni ukończyłem studia podyplomowe
na dwóch kierunkach zarządzanie jednostkami Policji oraz zarządzanie kryzysowe. Byłem wielokrotnie
odznaczany odznaczeniami
państwowymi i resortowymi
m.in.:
 Brązowy Krzyż Zasługi
 Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 Srebrna i Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant
 Srebrny Medal za Zasługi w Służbie Penitencjarnej
 Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
iorąc pod uwagę przebieg mojej służby nie
pojmuję i nie widzę uzasadnienia, jak w myśl przepisów projektu zmian do
ustawy można mnie zaszeregować jako funkcjonariusza służącego na rzecz tota-

P

B

litarnego państwa zmniejszając przy tym otrzymywane przeze mnie świadczenie
emerytalne do kwoty „nie
wyższej
niż
miesięczna
przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS”, nie
uwzględniając praw emerytalnych nabytych po 26 latach służby w III RP. Na
jakiej podstawie autorzy
projektu zmian uznali, że
nie ma podstaw do różnicowania sytuacji emeryta policyjnego, który pełnił służbę do 1990 roku i tych,
którzy pełnili służbę w III
RP.
Niezrozumiałym jest dla
mnie m.in.:
 Automatyczne zakwalifikowanie studentów i słuchaczy Akademii Spraw
Wewnętrznych bez względu na służbę, którą reprezentowali (np. Milicja,
Straż Pożarna, Wojska
Ochrony
Pogranicza,
Biuro Ochrony Rządu,
Służba Więzienna), jako
funkcjonariuszy
„służb
na rzecz totalitarnego
państwa”, gdzie z zasady
do ich obowiązków należało świadczenie nauki a
nie służby.
 Czym kieruje się autor
projektu zaliczając mi
okres od 1 września 1989
roku do 31.07.1990 roku, jako służbę „na rzecz
totalitarnego państwa”,
gdy w tym samym czasie,
po wolnych wyborach,
Premierem Rządu był już
Tadeusz Mazowiecki.
 Na jakiej podstawie próbuje się dokonać oceny
zbiorowej funkcjonariuszy, nie uwzględniając
przy tym indywidualnej
oceny charakteru i przebiegu służby, uznając, że
kilkumiesięczne epizody
mogą radykalnie decydować o zaopatrzeniu emerytalnym, jak w moim
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przypadku, za prawie 28
lat służby.
Dlaczego projekt zmian
do ustawy dotyka najbardziej
dr amat yczny m
zmniejszeniem emerytury
tych
funkcjonariuszy,
którzy najdłużej (26 lat) i
najsumienniej (awanse,
ostatnio zajmowane wysokie stanowiska) wykonywali swoje obowiązki w
III RP. Obniżone świadczenie dostawać będzie
ten który już nie służył
po zmianie systemu państwa, ten który służył w
IIIRP przez 2 lata i ten
który poświęcił na służbę
dla bezpieczeństwa
społeczeństwa polskiego
w III RP 26 lat swojego
życia.
Dlaczego projekt narusza
podstawowe zasady konstytucyjne: ochrony praw
nabytych, nie działania
prawa wstecz, zaufania
obywateli do państwa,
mając charakter represyjny i stosując zasady
odpowiedzialności zbiorowej.
Projekt stanowi o ponownym obniżeniu świadczeń
funkcjonariuszy
służących do 1990 roku
w organach bezpieczeństwa państwa z jednoczesnym zrównaniem z
nimi
funkcjonariuszy
służących nieprzerwanie
przez wiele lat po roku
1990.
Dlaczego wprost nie jest
powiedziane, że emerytury zostaną zmniejszone w
większości
policjantom
służącym w III RP po roku 1990 a nie funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa służącym do 1990 roku, gdyż
tym zostały już w dużej
części odebrane przepisam i
u s t a w y
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„dezubekizacyjnej” aktualnie obowiązującej (od
2009 roku).
słuchując się w ustne
uzasadnienia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również posłów partii rządzącej, w żaden sposób nie mogę zrozumieć w swojej sytuacji, jak
mogę zostać zakwalifikowany jako funkcjonariusz służący na rzecz totalitarnego
państwa z równoczesnym
odebraniem nabytych praw
emerytalnych.
Dlaczego
autorzy projektu w wypowiedziach medialnych informują społeczeństwo, że
ustawa „dezubekizacyjna”
odbiera nienależne przywileje „funkcjonariuszom totalitarnego państwa”, którzy życie swe poświęcili na
zwalczanie opozycji niepodległościowej i byli na służbie Moskwy , określa się
ich mianem zbrodniarzy i
oprawców, więc jak to się
ma do mojej osoby i tysięcy
innych funkcjonariuszy Policji, którzy znaleźli się w
podobne sytuacji. Pragnę

W

W

sobotę 26.11.2016
r. w miejscowości
Piecki na „Sali Bursztynowej” Rezydencji Piecki,
odbyła się zabawa
„Andrzejkowa” na, której
bardzo wesoło bawili się
wspólnie; członkowie Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych z
Mrągowa, sympatycy i
członkowie zespołu
„Iskierki Nadziei”.
przerwach między
tańcami członkowie
grupa „Iskierka Nadziei”
przedstawiła pełne humoru i satyry scenki. Nie zabrakło także wspólnych
śpiewów biesiadnych przy
akompaniamencie niezastąpionego akordeonisty Pana
Stanisława. Wszyscy bie-

nadmienić, że w 1990 roku
jako Milicjant nie przechodziłem żadnej weryfikacji
przewidzianej dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.
ako policjant swoje obowiązki
wykonywałem
apolitycznie,
mając
na
względzie przede wszystkim
dobro i bezpieczeństwo narodu. Moje awanse były
niezależne
od
okresów
sprawowania władzy przez
poszczególne partie polityczne np. Komendantem
Powiatowym Policji w Nowym Dworze Gdańskim zostałem w styczniu 2006
roku za rządów Prawa i
Sprawiedliwości a Komendantem Miejskim Policji w
Elblągu za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Zaistniała dramatyczna sytuacja związana z procedowaniem projektu, a co za
tym
idzie,
prowadzoną
kampanią medialną opartą
na nieprawdziwych informacjach, co do zakresu
proponowanych zmian w

J

oparciu o sprawiedliwość
społeczną,
spowodowała
zwątpienie w pojęcie sprawiedliwości, jak również w
pojęcie
państwa
prawa
wśród dziesiątek tysięcy
byłych policjantów i ich rodzin. Jako młody 19 letni
chłopiec chciałem po prostu być stróżem prawa,
który sprawia, że inni mogą
czuć się bezpiecznie, a teraz noszę brzemię daty
swojego urodzenia. Jesteśmy ludźmi z przełomu systemowego i to rozumiem,
ale jeżeli na tym polega pojęcie sprawiedliwości społecznej to jako 47 letni Polak stwierdzam, że nie rozumiem znaczenia tych
słów, ponieważ po 27 latach nienagannej służby
dla kraju odbiera mi się
godność, a moim dzieciom
uczucie rozpierającej dumy
z ojca policjanta, bo wmawia im się, że ich tata jest
wrogiem narodu …
Z wyrazami szacunku
Inspektor Policji
w stanie spoczynku
Marek Osik

Mrągowiacy na „Andrzejkach”

W

siadnicy świetnie się bawili
przy kolorowych i suto zastawionych stołach, do późnych godzin nocnych.
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Tekst i zdjęcia
Edward Paga
Rzecznik Prasowy Koła
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Trzeba było iść na wybory!
Dziś jak osobiście to odbieram nastąpił wylęg krzewicieli prawdy oczywiście oczywistej. W rzeczywistości
mamy do czynienia z narastającym – choć przez większość rodaków jeszcze niedostatecznie zauważanym –
deficytem prawdy

Z

czego to
się
wykluło. Proszę
sobie wyobrazić, że na
PiS głosowało
tylko
18,5% uprawnionych, ale
nie można im mieć tego za
złe. Głosowali tak jak im
naczelnik i ksiądz kazali.
Cytując posła Kurskiego
"Ciemny lud kupi wszystko". Mam żal do tych, którzy zostali w domach, bo im
się nie chciało tyłków podnieść, odłożyć pilota, wyskoczyć z kapci, odejść
sprzed TV, a teraz, jak się
okazuje, stali się wielkimi
malkontentami. To takie
polskie! PO był tak pewne
zwycięstwa w wyborach
prezydenckich i parlamentarnych, że nie przyłożyło
się do obu kampanii. A
tamci w tym czasie powolutku:
 Zdobyli twardy, kościołkowy elektorat.
 - Uderzyli do małych
miejscowości i wsi, gdzie
stopa życiowa jest dużo
niższa.
 - Zagrali na emocjach
ciemnego narodu wyciągając "fakty" historyczne
sprzed dziesiątek lat.
 - Z indoktrynowali młodzież, która jest niedoświadczona życiowo, nie
ma wzorców, nie ma o co
się bić, bo wszystko ma
podane na tacy. Pamięta
jedynie rządy PO i PSL, w
ostateczności
oszołoma

Leppera.
Dodać należy, że bardzo często w naszej polskiej
mentalności występuje jakże nieciekawy element jakim
jest
uogólnianie
(doznaliśmy tego na własnej skórze jako ci źli funkcjonariusze).
Nad tym wszystkim dominuje obecnie PIS, ze swoim
„wodzem” na czele. Przykładem tego zafałszowywania
prawdy i uogólniania są
KOD-y. PIS aby dowalić
swojej, nawet mocno zorganizowanej, opozycji powtarza w kółko jedno i to samo, że Pan Kijowski nie
płaci alimentów. Oprócz
Pana Kijowskiego w KOD są
ludzie znamienici, którym
nie podoba się dobra zmiana, wprowadzana dyktatura, ułaskawianie swoich,
nie liczenie się z głosem
mądrych
wykształconych
ludzi (im do wykształconych bardzo daleko). I
„ciemny lud” już w swojej
wyobraźni na zasadzie uogólniana widzi działaczy
KOD-ów jako tych wrednych ludzi, którzy martwią
się o swoją prywatę, a ich
dzieci z powodu nie płacenia alimentów klepią biedę
i tylko dobra zmieniana za
pomocą „500+” jest w stanie zapobiec tej tragedii.
aka jest rzeczywistość.
A o tym wykształceniu
aktywu PIS-u przecież można było by równie niekorzystnie powiedzieć, a w
sumie
przytoczyć
wiele

T
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przykładów. Jedna z najważniejszych głów w naszym Państwie (Marszałek
Sejmu*) Ani inteligentny,
ani elokwentny, jedynie oddany swojej ekipie i swojem u
p r e z e s o w i
„polskezbaw”. Prowadzone
przez niego sesje sejmowe
są
źródłem
kolejnych
kwiatków w sferze tak zwanej prawości i sprawiedliwości,
a
obiektywizmu
zwłaszcza. Może inny przykład Minister środowiska
Jan Szyszko poparł wniosek o przekazanie prawie
300 tys. zł z funduszu
ochrony środowiska na studia podyplomowe w szkole
o. Tadeusza Rydzyka. Zajęcia na kierunku, który ma
dostać wsparcie, prowadzą…. Jan Szyszko i jego
córka – Katarzyna, a ćwiczenia terenowe odbywać
się będą prawdopodobnie
… w ich stodole.
o tylko jeden z wielu
przypadków pychy, arogancji i swawoli politycznej
w systemie TKM**). Mimo
tego poparcie dla PIS-u nadal się utrzymuje, stąd też
chciało by się powiedzieć,
że nasze społeczeństwo w
większości cierpi na bezmózgowie. Przy tym wszystkim
proroków nieprawdy też nie
trzeba u nas szukać ze
świecą. Nie wnikając w
większa politykę wystarczy
przyjrzeć się temu co w celu dokonania zemsty politycznej czyni się z nami. Tu
w żadnym wypadku nie
chodzi o prawdę. Mający w
sobie odrobinę kultury i
namiastkę dobrego wychowania każdy człowiek z
chwilą popełnienia błędu z

T
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powodu swojej niewiedzy, a
zwłaszcza wprowadzenia w
błąd, stara się wyjść jak to
się mówiło „z twarzą” po
prostu przeprosić osoby
których to dotyczyło. Drugi
po Bogu „ichni” wiceminister Spraw Wewnętrznych
gardłował (i nadal gardłuje)
o niebotycznych zarobkach
– emeryturach otrzymywanych przez funkcjonariuszy
MO i SB i nawet UOP-u.
Ma to stanowić przyczynek
do kolejnego dowalenia tym
„bogaczom” mających swoje
apanaże na bazie niesprawiedliwości społecznej. Pomimo oficjalnych monitów,
pism przez różne instancje
nadal tkwi w sowim przekonaniu (o przeprosinach zapomnij). A przecież Polska
to prawie 40 milionowy Kraj w Europie, na dodatek środkowej Europy, a
nie w południowej Ameryce
czy Afryce. Od takiej osoby
wymaga się prawdomówności. To nie tylko my tego
oczekujemy. Nam przygląda
się bez mała cały wiat. Potwierdzeniem czego jest
fakt, że różne komisje europejskie wielokrotnie zarzucają Rządowi polskiemu
łamanie praw człowieka. Mi
jako Polakowi w tym momencie z jednej strony jest
bardzo przykro, a z drugiej
strony wstyd. Tu nie możemy zaśpiewać „Polacy nic
się nie stało”.
arto dodać, że wszystko to dzieje się przy
głośnych hasłach ekumenii, wybaczania i prośby o
wybaczenie zgodnie jakoby
z kanonami wiary katolickiej.
Takim
swoistym
kwiatkiem jest posłanka
PiS,
Beata
MateusiakPielucha która chce deportacji ateistów i niekatolików, jeśli nie będą respektować "ważnych polskich

W

wartości".
"Powinniśmy wymagać od
ateistów,
prawosławnych
czy muzułmanów oświadczeń, że znają i zobowiązują
się w pełni respektować
polską Konstytucję i wartości uznawane w Polsce za
ważne. Niespełnianie tych
wymogów powinno być jednoznacznym powodem do
deportacji"**)- napisała posłanka na prawicowym portalu wPolityce.pl.
by ułatwić Pani Komisarz ds. Deportacji Beacie Matusiewicz-Pielucha
pracę, stwórzmy listę osób
do pierwszej deportacji oraz
kierunki wyjazdu, aby pomóc rządowi w logistycznym rozwiązaniu problemu.
(W dniu 19 listopada 2016
roku odbyła się w Łagiewnikach intronizacji Chrystusa
na Króla Polski – z zainteresowaniem czekam na nowych królów Polski - innych wyznań – prawda, że
było by to ciekawe).
ymi zawiłościami obciążamy nasze dzieci. Jakie
wartości wpajamy młodym
ludziom. Młody człowiek
wyróżniony wysokim odznaczeniem „za nic”, przywyknie do tego status quo.
A on w zwyczajny kupiecki
żydowsko – chytry sposób
zostaje kupiony. Takich
kupionych w naszej rzeczywistości, w naszym otoczeniu możemy znaleźć masę
przypadków. Tu nie liczy
się wiedza, doświadczenie
życiowe Ba! Nawet kultura
osobista. Tu liczy się lojalność. W konsekwencji rodzi
to arogancję, bezceremonialność, bezczelność, brak
kultury, brak wychowania,
burkliwość, gburowatość,
grubiańskość, gruboskórność, impertynencję, łamanie prawa, niedelikatność,
niegrzeczność, nieobyczajność, nieokrzesanie, nie-
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przyzwoitość,
nieuprzejmość, nie liczenie się z opinia innych, obcesowość,
obelżywość,
opryskliwość, ordynarność, prostactwo, szorstkość, wulgarność . To mają ci kupieni zagwarantowane jedynie
za … lojalność. Z pewnością nie odkrywam tu przysłowiowej Ameryki. Jak
Szanownym
Czytelnikom
wiadomym jest, że wielu
dla kariery, a politycznej
zwłaszcza zrobi wszystko.
To potrafię zrozumieć, ale
to „wszystko” ma swoje granice. Tu wystarczy nabyć
książkę Jana Kamyczka pt.
Grzeczność na codzień i
przynajmniej cześć tam zawartych mądrości stosować
w życiu codziennym, nie
wstydzić się tego. Po prostu
zdać sobie sprawę, że nie
kiedy sam najważniejszy
nie musi być w 100 %
wzorcem do naśladownictwa. To obecne Królestwo
Kłamstwa kiedyś się skończy, kiedyś trzeba będzie
zapłacić za swoje czyny.
Ten rachunek nie będzie
wystawiony tylko przez tego
z góry. To ich współbratyńcy w chwili otrzeźwienia
będą
oceniać
tych
„kupionych”. Ważnym jest
również to, że Królestwo
Kłamstwa nie rozciąga się
tylko na obszar, w którym
wszyscy kłamią, ale tam,
gdzie większość kłamstwo
dopuszcza i akceptuje.
arto też zauważyć, że
taki stan rzeczy mamy dlatego, że spora część
narodu polskiego to bardzo
często niemyśląca masa
ludzka, będąca pod wpływem kleru, która dała się
nabrać na obietnice PIS-u.
A dała się nabrać dlatego,
bo zmęczona nieróbstwem
poprzedniej ekipy rządzącej, uwierzyła w piękne baj-
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ki PIS-u. Dodać do tego
fantastycznie
rozegraną
przez Prezesa i jego lojalistów kampanię obiecanek i
nadziei (w sumie złudnych)
na lepsze jutro i efekt mamy taki jaki widać na co
dzień.
Przypomniał mi się taki
skecz kabaretu „Ani mru
mru”:
„ Słyszałeś w TVP Historia
powtarzają stare odcinki
Dziennika Telewizyjnego ?.
- Bardzo stare ?
- Oj tak, tak , bardzo stare,
że ty tego nie pamiętasz.
Był wtedy niby-premier,
niby- przewodniczący, nibyrząd, a tak na prawdę rządziła partia i jej pierwszy
sekretarz.
- Bogu dzięki że już tego nie
ma .” - czy tak na prawdę
to się skończyło ?!
rzyglądając się tym meandrom „prawości i uczciwości” ze strony nowej
zmiany mam wrażenie , ze
gra Prezesa i całego PIS-u
z Narodem trwa w najlepsze i najbardziej bolące jest
to, że coraz częściej jest to
gra w durnia. Jednak jak to
w życiu bywa rozdający
karty się zmienia i być może tym durniem stanie się
ktoś inny. Czego sobie i
Wam Szanowni Czytelnicy z
całego serca życzę.
Bohdan Makowski
s. Władysława

P

Przypisy
*) PS. „Penelopa”, uzyskał
wykształcenie średnie. Od
1974 do 1978 studiował
hist or ię
sztuki
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, lecz przerwał studia bo jak twierdzi
miał problemy z nauką…
języka rosyjskiego (Rosyjski
na KUL-u??!!). W 1978
ukończył Pomaturalne Studium Ogrodnictwa. W młodości związany z subkulturą hipisów. Od 1979 do
1991 prowadził rodzinne
gospodarstwo
ogrodnicze. W środowiskach kresowych Publicznie mówi się
i wielu ma takie przekonanie , że od lat sympatyzuje
z "banderowcami". to m.in.
on odpowiada za dzisiejszy
przyjazny stosunek PiS do
antypolskiej
ukraińskiej
partii Swoboda. To status
działacza opozycji zastępuje
mu wykształcenie, ogładę i
wiele innych cech niezbędnych osobie piastującej
drugie miejsce w randze
ważności naszego Kraju.
**) TKM („Teraz, kur.a, my”)
– stosowane przez niektórych polityków i dziennikar
zy obrazowe określenie stosunków
panujących
w polskiej polityce i problemów ją trapiących. „TKM”
odnosi się do „mentalności
zdobywcy”, gdy zwycię-
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ska
partia
p o l it yc z na obsadza stanowiska,
kierując się podziałem na
„my” i „oni” (mianowani
przez poprzednią rządzącą
partię), a nie względami
merytorycznymi. Powszechnie jako autora określenia
uznaje się Jarosława Kaczyńskiego, który określenia „TKM” użył w 1997 w
wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, wyjaśniając powody, dla których nie startował w wyborach do Sejmu z
listy AWS, mimo że uczestniczył w powoływaniu tej
formacji. Stwierdził wtedy,
że w AWS zbyt wielką rolę
odgrywa nieformalna partia
„TKM”. Tę „partię” miała
cechować chęć zajęcia stanowisk rządowych i korzystania z układów stworzonych przez poprzedników,
zamiast dokonywania reform. Sam Jarosław Kaczyński wskazuje, że określenie
„TKM ”
wymyślił Marek Kuchciński.
***)
Dziwi
mnie
nie
uwzględnienia na liście
wszystkich
kościołów
i
związków wyznaniowych. W
związku z tym pozwolę sobie tą listę uzupełnić , aby
jak to oni mówią „nie daj
Boże” nie pozostali w naszym Kraju nie zauważeni
wrogowie słusznego kościoła, a są to :
- protestanci – 0,38%
- luteranie i ewangelicy reformowani – 0,18%,
zielonoświątkowcy
–
0,09%,
- adwentyści i inne grupy –
0,04%
- Świadkowie Jehowy –
0,34%
- buddyści – ok. 0,04%
- islamiści – 0,013%
- judaiści – 0,004% Te procenty odnoszą się do całej
naszej polskiej populacji.
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No i pozamiatane?!
(Komentarz z ostatnie chwili)
Redagując ostatni tekst (Trzeba było iść na wybory str.16 - jkk) na temat prawości i moralności jeszcze
jak ten sztubak wierzący w bociany miałem cichą nadzieję, że do niektórych dotrą argumenty. Dotrze
prawda.

J

ednak jak można było się
domyśleć ta ich pozorna
gra w uczciwość i prawość
miała jedynie na celu
uśpienie oponentów, bazujących na prawdzie. Należało od samego początku od
chwili wygranych przez PIS
wyborów zdać sobie sprawę, że takiej władzy scalonej w jednej sile (osobie i
Partii ) jeszcze nigdy w naszej wolnej Polsce jakie kolwiek ugrupowanie nie miało. Dla nich sprawy socjalne, gospodarka krajowa i ta
zagraniczna z najbliższymi
sąsiadami nie liczyła się i
nadal się nie liczy. Im po
prostu zależało tylko na
przejęciu władzy na dodatek absolutnej. Co jak co
ale strategami politycznymi
okazali się być oni fantastycznymi.
Na
daniach
przejęty zostanie Trybunał
Konstytucyjny. Wtedy pozostanie jedynie ulica, ale i to
na nic się nie zda. Oni kupili wojsko, teraz małymi
kroczkami kupują Policje
itp. firmy. Pierwszym sygnałem jest oczyszczanie
kierowniczych
stanowisk
dla młodych nie tylko stażem, lecz również wielkim
policjantów. Tamci, ich poprzednicy są Be! I każdy
który załapie się na nowy
stołek będzie trafiony i kupiony. On nigdy nie przeciwstawi się swoim decydentom
bo
wystarczy
pstrykniecie palcami i gościu wylatuje z hukiem.

Tych przykładów tego bezprawnego działania
nie
chce misie po prostu przytaczać. Obsadzanie kierowniczych stanowisk przez
swojaków stało się nagminne. Każdy z nas na swoim
terenie widzi to na co dzień.
A więc kogo stać będzie na
sprzeciw, kto będzie na tyle
odważny.
ak wielu z nas obawiam
się, że ta inkwizycja rozszerzy się na szeroką skalę.
Dotyczyć to będzie wszystkich, którzy w przeszłości
lojalnie służyli Krajowi, Polsce, naszej wydawać by się
mogło ojczyźnie.
Myśmy
służyli dla niej, a nie dla
mamony. Jak by było inaczej żyli byśmy tylko z emerytury, nie musieliśmy zatrudniać się w firmach
ochraniarskich
wszelkiej
maści, bo tylko to potrafimy. Myśmy byli dobrzy w
swojej robocie – służbie i
nie kombinowaliśmy na
przyszłość. Dziś zarzuca się
nam wysługiwanie się Ruskim, walkę z opozycją.
Najbardziej dowala się tym
którzy pełnili funkcje kierownicze. Z czystej klasycznej polskiej zemsty. Jednak
zdać należy sobie sprawę,
że w tedy aby awansować
na jakiekolwiek stanowisko
należało wykazać się nie
rozrzucaniem ulotek i posiadanie koligacji i znajomości. Oni zdaja sobie z
tego sprawę, że mają okazje
dowalić tym, którzy ich

J
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przewyższali nie tylko wykształceniem lecz również
inteligencją , kulturą a
moralnością i lojalnością
zwłaszcza. Dziś ten który
nosił „gwardyjskie” getry,
a grał po cichu dla nich jest
ichnim bohaterem, Ba nawet ma zagwarantowane
prawa nabyte. Mówić na
temat szeregowego Kuklińskiego nie chce mi się wcale
bo mam wrażenie jak bym
napił się mydlin. Dziś ministrant Antoni mianował na
stopnie oficerskie kilkudziesięciu klechów którzy
… odbyli zasadniczą służbę
wojskową (zaznaczam dla
wszystkich obowiązkową).
Za tym idzie dla tych wybranych kasa (poza tacą) i
wcześniejsza emerytura i
inne apanaże.
awiedzona
posłanka
twierdzi ze powinienem
podpisać lojalkę, że prawo
boskie jest ważniejsze od
stanowionego. Jak nie to
na ….Madagaskar. Powiem
szczerze szanownym Czytelnikom, że trzyma mnie w
tym ich kraju tylko choroba i wiek. Piosenka Rynkowskiego jest adekwatnym
odzwierciedleniem tego stanu*. Po namyśle stwierdzam jednak, ze nie dam
im satysfakcji opuszczenia
mojego kraju, do którego
normalnego funkcjonowania przyłożyłem się w jakimś tam stopniu. I nikt
nie ma prawa moich zasług
w tym temacie niweczyć. W
sumie te moje pieniądze
niech oni wsadzą sobie w..
albo przekażą czarnym, bo
na pewno nie będą one służyły podwyżce emerytur jak
to oni szumnie stwierdzają

N
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osobom przez nas represjonowanym.
Przecież poprzednio zabrane pieniądze
miały być przeznaczone na
ten cel. I co ? Nadal są ci
biedni, którzy z naszej winy
maja małe emerytury. Ich
już miało nie być 6 lat temu już kasę naszym kosztem wyszabrowano. Posługując się pewną analogią
mam wrażenie, że z tą zabraną nam kasą będzie tak
jak to było ze zbieraniem
przez jednego biznesmena
ojcem R. zwanym pieniędzy
na Stocznie Gdańską: pieniądze zebrano a… stocznia
nie dostała ani złotówki.
racając do ich chytrej
i przewrotnej taktyki
zemsty nieomalże doskonałej. To tzw. Premier swoim
szczerym
stwierdzeniem
wypowiedziała sakramentalne kredo: „Oni przegrali
w Sądach, przed TK, a nawet Trybunałem w Sztrasburgu, stąd też nie widzę
obaw, aby sejm nie zatwierdził naszego projektu ustawy. ”No i… pozamiatane.”
a zakończenie dodam
tylko jedna refleksję. W
poczynaniach „nowej władzy” każdorazowy stykamy
się z pogardą i podziałem
obywateli na tych ichnich i
tych pozostałych (to m.in.
my). Oni po prostu kupili
sobie sumienie przy wykorzystaniu KK, który stoi z

W

N

bronią u nogi (skąd my to
znamy) nie przywołując
tych grzeszników do opanowania się. Nie nakłania ich
do zakończenia tej pozbawianej sumienia wojny polsko – polskiej. Najwyższy
czas zaprzestania mierzenia
naszych wartości i sumienia kasą. Nikt chyba nigdy
nie potrafił tak upodlić i
skłócić Narodu jak dobry
rok dobrej zmiany. Cynizm , brak poszanowania
godności dla Państwa , dla
Narodu w żadnym stopniu
nie zbilansuje się z 500+
czy tez 4 tys. zł za poród
kaleki. Jest to łapówka za
tworzenie
Orwelowskiego
Wielkiego Brata**.)
o tego nawet doszło, że
przestępca poręcza za
przyszłego sędziego TK. Tu
nawet nie pokuszono się na
przeprowadzenie
przewidzianej w tym temacie postępowania sądowego. Po
co?! A gówno, faulu nie było !! Kto to mówi ? To mówię ja: Nikodem Dyzma.
Nic dodać nic ująć. Po prostu deja vu głupoty i sobiepaństwa .
óż w tym stanie rzeczy
nam
pozostaje?
Nie
poddawać się dobrej dojnej
zmianie i … zaczynam wierzyć w bociany.
Bohdan Makowski
s. Władysława

D

C

Przypisy
*) Nie pijmy za błędy na
górze
Tam nie zmienia się nic mimo lat
Znasz prawdę o głowie i
murze
Daj spokój za piękny świat
Nie dajmy się też zwariować
A gdy jest naprawdę źle
Pod dach przyjaciół się
schowaj
I
ten
toast
z
nami
wznieś …..
**) Powieść Folwark zwierzęcy, w której głównym
bohaterem jest Wielki Brat,
to powieść satyryczna będąca alegorią systemu totalitarnego. Wielki Brat jest
najwyższym wodzem Partii
rządzącej despotycznie fikcyjnym państwem Oceania.
***)„Oświadczam, że sędzia
Trybunału Konstytucyjnego
Pan Mariusz Muszyński
nie jest funkcjonariuszem
ani tajnym współpracownikiem Agencji Wywiadu. Jako Minister Koordynator
Służb Specjalnych stwierdzam, że nie ma żadnych
przeszkód
formalnych,
aby Pan Profesor Muszyński mógł sprawować funkcję
sędziego Trybunału
Konstytucyjnego”
—
napisał minister Kamiński.

Koleżanki i Koledzy!
W dniu 14 grudnia (środa) o godz. 13,00 w Ośrodku LOK-u C. Stankiewicza
organizowane jest spotkanie tzw. opłatkowe (pretekst jest).
Odpłatność wynosi jak co roku (nie uwzględniamy inflacji) 50 zł od osoby.
Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie swojego
uczestnictwa do najbliższej środy tj. 30 XI br. w Klubie SEiRP godz. 10.00
do 12.00. KPP Giżycko pok. 208.
Pozdrawiam: Bohdan Makowski
P.S.
Może do tego czasu skrystalizuje się sprawa naszych emerytur i na ten temat tez może porozmawiamy.
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Inauguracja OPS na Warmii i Mazurach

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie 18 listopada
2016 roku miało miejsce, pierwsze inauguracyjne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II Kadencji.

P

arlamentarzystów powitał Pan Zygmunt Kiersz,
Dyrektor Gabinetu Marszalka Województwa i Pani
Joanna Glezman, kierownik marszałkowskiego Biura Dialogu Społecznego i
Pożytku
Publicznego
w
Olsztynie. I Główny Specjalista Biura pani. Elżbieta
Mierzewska.
W części merytorycznej posiedzenia jego przewodniczący Aleksander Pieczkin,
zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad po-

prosił wszystkich obecnych
delegatów o zaprezentowanie swojej społecznej działalności w kolejności zajętych przy stole miejsc:
Aleksander Pieczkin, Izabela Pytel, Aldona Bagińska,
Cecylia Romanowska, Agata Nastaj, Danuta Krzywosz, Barbara Szkolarz,
Sylwester Giszczak, Andrzej
Szocik, Jerzy Kowalewicz,
Alina Paradowska i Wanda
Szok.
Podstawowym celem posiedzenia było ukonstytuowa-

nie się Zespołu, wybór prezydium i przewodniczącego.
I tak w głosowaniu jawnym
przyjęty wybrano z pośród
przybyłych na posiedzenie
(12 na 16 wszystkich parlamentarzystów Warmii i Mazur) prezydium Zespołu w
składzie podanym pod zdjęciem na dole strony.
W czasie obrad ustalono
wstępnie kierunku działań
Zespołu biorąc kierując się
Deklaracją Programową II
Sesji OPS i propozycjami
przewodniczącej OPS pani.
Krystyny Lewkowicz zawartymi w jej liście do Zespołu
Warmińsko– Mazurskiego
OPS
Jerzy K. Kowalewicz

Prezydium Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
Od lewej: Alina Paradowska, Danuta Krzywosz - wiceprzewodnicząca, Aleksander Pieczkin - przewodniczący, Barbara Szkolarz i Izabela Pytel.
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Warto było pojechać!

W

arto było pojechać do
Gdyni.. Nie żałuję wyjazdu do Teatru w Gdyni w
dniu 19 listopada na sztukę autorstwa naszego noblisty „Chłopi”. Praktycznie
organizatorem wypadu jest
Koło PTTK przy Komendzie
Powiatowej Policji w Giżycku
skupiające czynnych
policjantów i emerytów policyjnych oraz odrobinę tzw.
cywilów. Jest to kolejny (w
sumie kilkanaście takich
wypadów odbyliśmy
na
przestrzeni kilku lat). W
najbliższym czasie ( 10
grudnia) jedziemy do tegoż
samego Teatru na sztukę:
Dzwonnik z Notre Dame-u).
Wypadało by dodać, że
sztuka jak sztuka , jej teksty były inaczej odbierane
jako na żywo od czytanych
z książki. Jednak na uwagę
zasługiwał tekst kazania,
które wygłosił proboszcz do
wiernych ze wsi Lipce. Powiem Państwu, że pozytyw-

nie zostałem zaskoczony.
Nawet mój sąsiad emerytowany kpt. LWP po kazaniu
szepnął do mnie : czy to
ktoś z decydentów słyszał i
pozwolił na takie teksty ? A
tekst był zaskakujący m.in.
padły takie słowa, że Wy
myślicie tylko o mamonie,
nie bierzecie pod uwagę
cierpienia biednych ludzi.
Jednak perełką było stwierdzenie: dla mamony zrobicie wszystko, . Myślicie, że
jak dacie grosza na tacę to
będziecie mieli odkupienie
grzechów. Nigdy w życiu ,
nad księdzem też ktoś wyżej stoi i nawet on za swoje
czyny będzie rozliczony. *
Słuchając komentarzy już
w trakcie powrotu do Giżycka stwierdziłem, że dla
wielu ta wypowiedź była
prawdą, była tą naszą codzienną
rzeczywistością.
Szkoda tylko, że na widowni nie widziałem żadnego ze
znanych decydentów.
ednak
żałuję
jednej
kwestii.
Każdorazowo zabierałem do teatru lornetkę. Taką
klasyczną - teatralna. Tym razem zapomniałem
i tu mam pretensję do mojej sklerozy a w sumie do
mojego osobistego
kumpla … Alchajmera.
Ostatnia
scena
kończyła
się wywiezieniem
Jagny na furmance
z
gnojem.
Wszystko OK. lecz
tak sie narobiło,
że Jagna była goła i przez całą
scenę praktycznie
czołgała się do

J
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takiego worka (otchłani). A
ja bez lornetki i na dodatek
w szóstym rzędzie . I to jest
właśnie ten mój jedyny ( i
jak sądzę być może męska
większość przyzna mi racje)
słuszny żal. I tak jak z faktem zapomnienia daty swojego ślubu i otrzymaniu od
swojej
połowicy
„podziękowania”
z
tym
związanego nigdy w życiu
tej daty już nie zapomnę
tak i w tym przypadku lornetkę będę miał ze sobą
zawsze .
Pozdrawiam:
Bohdan makowski
s. Władysław – tym razem
miłośnik teatru i sztuki.
*Pozwolę sobie przytoczyć
oryginalne trzy cytaty i
przyznacie mi Szanowni
Czytelnicy, że zawierają one
wielką mądrość:
…Prawdę powiem kiej na
spowiedzi; a to nie poredziłem dłużej wytrzymać na
ziemi, bo tam już ludzie
jako te wilki nastają na siebie, bo tam już jeno swary,
kłótnie, a obraza boska…
Nie ludzie to, święty Pietrze,
nie boskie stworzenia, a
jeno te psy wściekłe i te
swynie smrodliwe. I tak jest
źle na świecie, że i nie wypowiedzieć wszystkiego…
... zaginął wszelki posłuch,
zaginęła poczciwość, zaginęło miłosierdzie, brat powstaje na brata, dzieci na
ojców, żony na mężów, sługa na pana… nie uszanują
już niczego, ni wieku, ni
urzędu, nikogo…
… I wołał do zgody. Wołał
do sprawiedliwości. Wołał
do pomiarkowania się w
grzechach, bo nie wiada,
komu z brzega wybije ta
ostatnia godzina i przyjdzie
stanąć przed strasznym
sądem Pana… Nic dodać
nic ująć.
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Nowy prezes w Ełku

N

a
zaproszenie
Koła
SEiRP w Ełku, Zarząd
Wojewódzki SEiRP w Olsztynie wziął udział w walnym zebraniu tego gremium. Ważność tego zebrania i jego uroczysty charakter spowodowało przejście
w stan spoczynku dotychczasowego prezesa Koła
kol. Eugeniusza Talaronka,
który pełnił tę funkcję od
początku powstania Koła.
Działalność społeczną i oddanie się integracji środowiska mundurowego w Ełku dobrze ocenili koledzy
Eugeniusza i Zarząd Wojewódzki. Dla pokreślenia
doniosłości wydarzenia i
chęci uhonorowania odchodzącego z funkcji Kolegi był
udział w zebraniu tak licznej reprezentacji Zarządu
Wojewódzkiego w osobach:
Ewa Napora - sekretarz
ZW. Julian Czajka - członek ZW, Jerzy K. Kowalewicz - prezes ZW, a także
Lucjan Fiedorowicz - przewodniczący WKR w Olsztynie.
Zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę o nadaniu kol.
Eugeniuszowi Talaronkowi
tytułu Honorowego Prezesa
Koła. Natomiast prezes ZW
wręczył odchodzącemu pre-

zesowi pamiątkowy zegar z mierzany był dobrym czalogo SEiRP. Uhonorowany sem dla Koła i tych kolew ten sposób kolega nie gów, którzy podjęli się tej
krył wzruszenia i podzięko- trudnej, lecz przynoszącej
wał wszystkim za docenie- wiele satysfakcji działalnonie jego dotychczasowej ści.
działalności
gdyż,
jak Życzymy
Wam
Koledzy
oświadczył: „Nie zamierza wszystkiego najlepszego!
zaprzestać starań o dalszą ZW SEiRP w Olsztynie.
integrację środowiska mundurowego” i będzie wspierał Ełk 19 listopada 2016 r.
Teks i zdjęcia:
nowo wybranego prezesa.
W części roboczej zebrania,
Jerzy K. Kowalewicz
jego uczestnicy dokonali
wyboru nowego prezesa,
którym został kol.
Bogdan
Ławniczak. Wybrano też
nowy skład Zarządu Koła i Komisję
Rewizyjną.
Koledze Ławniczakowi i całemu Zarządowi życzymy
by ich społeczna
działalność w Kole
przynosiła
jak
najlepsze wyniki
w dziele scalania
środowiska mundurowego w Ełku.
Nowy Prezes Koła
został obdarowany (patrz 1 strona
okładki) zegarem
SEiRP z życzeniami by czas przez
„Przekazanie władzy”
to urządzenie od-
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W

pięknej Kamienicy Naujacka w Olsztynie, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury
w miniony piątek (25.11.2016
r.) odbyła się promocja książki
„Zatorze”. W promocji wzięli
udział członkowie Koła SEiRP
w Olsztynie, w większości ci
zamieszkali w opisywanej w
książce dzielnicy miasta. Liczna
oboczność, także tych osób,
które mieszkają w Olsztynie od
1945 r. nastrajała do wspomnień i opisów minionych, niemal zamarzłych,
nie zapomnianych czasów.
Wydawca książki Stowarzyszenie „Nasze Jakubowe” zadbało
o to, by spotkanie uświetnił
występem piosenkarz Walery
Ostrowski, znany i lubiany
bard, piewca uroków i zwyczajów dawnego Olsztyna.
To był dobrze spędzony wieczór
Jerzy K. Kowalewicz
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Święto Braniewskich Policjantów

Braniewscy Policjanci swoje święto 97 Rocznicę Powstania obchodzili w dniu 15.07.2016., w zupełnie innej scenerii. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
odprawioną w intencji: emerytów jak i ich rodzin w
Katedrze we Fromborku. Mszę odprawił duszpasterz
garnizonu braniewskiego, ksiądz mgr Leszek Galica.

P

o mszy dalsza cześć uroczystości ze względu na
niesprzyjającą pogodę przeniesiono do gimnastycznej
gimnazjum.
roczysty apel rozpoczął
się złożeniem meldunku przez podinsp. Annę
Kos - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji
insp. Andrzejowi Zielonce.
a uroczystość tę zostali
zaproszeni wszyscy Komendanci Policji woj. warmińsko-mazurskiego, wszyscy byli komendanci rejonowi z Braniewa, przedstawiciele samorządów, służb
mundurowych i Komendant Powiatowy Policji w

U
N

Braniewie podinsp. Edward
swoim wystąpieniu przekazał najlepsze życzenia policjantkom,
pracownikom
cywilnym jednostki, którą
kieruje. Złożył też życzenia
policjantom.
wystąpieniu
swoim
Pan Komendant złożył
również życzenia i rencistom policyjnym oraz ich
rodzinom. Podkreślił dobrą
wsp' ze Stowarzyszeniem w
Braniewie i obiecał pomoc
w organizacji Kolejnym
punktem uroczystości było
wręczenie odznaczeń, stopnie policyjne oraz nagród
rzeczowych.

W
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P

rezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Braniewie Tadeusz Kućko, w swoim wystąpieniu złożył na
ręce Komendanta życzenia
wszystkim policjantom i ich
rodzinom, podziękował za
dotychczasową współpracę,
wręczył podziękowanie pracownicy Pani Bożenie Sienkiewicz za pomoc w organizowaniu prac naszego Koła.
Wszystkim czynnym Policjantom oraz emerytom
Policji życzymy wszystkiego najlepszego.
Tadeusz Kućko
Prezes Koła SEiRP
w Braniewie
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Jeleniogórzanie na Litwie

W dniach 07-11 09.2016 r. Koło nr 1 w Jeleniej Górze
zorganizowało wycieczkę autokarową na Litwę.
Wycieczkowicze
postawili
przed sobą zadanie odwiedzenia miejsc związanych
nierozerwalnie z historią
Polski i Litwy na przestrzeni dziejów. Wyjazd z Jeleniej Góry nastąpił w godzinach wczesnorannych i
trwał do wieczora. Przed
noclegiem i obiadokolacją w
Sejnach był jeszcze czas na
spacer po Augustowie. Następny dzień po śniadaniu
to już wyjazd w kierunku
Wilna. Zwiedzanie rozpoczęto z miejscowym przewodnikiem
Waldemarem
od symbolu czyli Ostrej
Bramy jednego z najcenniejszych zabytków Wilna z
początku XVI wieku. Wewnątrz Ostrej Bramy mieści
się kaplica z słynącymi z
cudów obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dalszym etapem była Starówka Wilna z jej zabytkami tj.
Kościołem św. Piotra i Pawła zwanego perłą baroku z
wspaniałymi rzeźbami i
oryginalnym
żyrandolem
kryształowym w kształcie

łodzi, Klasztorem św. Trójcy
i św. Ducha, kościołem św.
Anny i zaułkiem bernardyńskim wraz z domem w
którym mieszkał
Adam
Mickiewicz. Był też czas na
przerwę obiadową po której
kontynuowano zwiedzanie
zabytków(Kościół Katedralny, Dolny Zamek i Uniwersytet Wileński im Stefana
Batorego). Dzień zakończono obiadokolacją w ,,Domu
Polskim’’ w którym był także nocleg. Trzeci dzień to
ciąg dalszy poznawania zabytków Wilna( Cmentarz
żołnierski na Rossie wraz z
Mauzoleum Marszałka J.
Piłsudskiego), Dzielnica Żydowska i wyjazd przez Góry
Ponarskie z cmentarzem
powstańców Listopadowych
do Trok dawnej stolicy Litwy z wspaniałym zamkiem
warownym nad jeziorem
Galwe. Zwiedzanie rozpoczęto od rejsu statkiem po
jeziorze wokół zamku z regionalnym poczęstunkiem
kibinami z rosołem. Później
podziwiano zamek i ekspo-
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naty w nim zgromadzone.
Wieczorem zorganizowano
uroczystą
obiadokolację,
która przy dźwiękach muzyki, regionalnych daniach
litewskich i tańcach trwała
do późnych godzin nocnych. Czwarty dzień to
zwiedzanie Kowna z Domem Peruna –gotycką kamienicę, pomnika Ks. Witolda, Katedry, Pl. Ratuszowego z Białym Łabędziem,
kolegium jezuickim w którym nauczał Adam Mickiewicz i innych zabytków.
Zwięczeniem
dnia
było
zwiedzanie
zakładumuzeum alkoholi ,, Sumbrasa” połączonego z degustacją i zakupem napojów
alkoholowych. Po degustacji w dobrych humorach
udaliśmy się w drogę powrotną do Jeleniej Góry.
Uczestnicy wrócili zadowoleni nie szczędząc podziękowań organizatorom, a w
szczególności Kol. T. Stasiak. Dziękujemy i do następnego wypadu
Adam Różycki
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V Mistrzostwa Emerytów Rencistów NSZZ
Policjantów woj. Dolnośląskiego w strzelaniu

W

dniu
27
sierpnia
2016 r. na strzelnicy
Fundacji ,, Przetrwanie” w
Wałbrzychu odbyły się V
Mistrzostwa Emerytów i
Rencistów NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego.
Organizatorem
tegorocznych mistrzostw był Zarząd
Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Dolnośląskiego
przy współudziale Zarządu
Wojewódzkiego SEiRP we
Wrocławiu z/s w Jeleniej
Górze oraz Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów
NSZZP
w
Wałbrzychu.
W zawodach wzięło udział
łącznie 11 trzyosobowych
zespołów reprezentujących
wszystkie zarządy terenowe
emerytów
i
rencistów
NSZZP oraz 3 koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Zawodnicy rywalizowali w klasyfikacji indywidualnej oraz
drużynowej w strzelaniu
z pistoletu oraz karabinka
sportowego. Rywalizacja w
czasie zawodów była zacięta i wyrównana, a po kilkugodzinnych
zmaganiach
nastąpiły rozstrzygnięcia W
klasyfikacji łącznej bezkonkurencyjna
okazała
się
drużyna koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Ren-

cistów Policyjnych w Jeleniej Górze w składzie Andrzej Maciejczuk, Henryk
Mroczkowski i Stanisław
Stolc. Drugie miejsce zajęła
drużyna ZTEiR NSZZP w
Świdnicy, w składzie Zbigniew Szczepański, Kazimierz Pławecki, Stanisław
Dybisz a trzecie drużyna
ZTEiR NSZZP w Wałbrzychu w składzie Elżbieta
Wolniak-Gonera,
Mieczysław Duchnowski, Mirosław Makowski. W strzelaniu z pistoletu najlepsza
była drużyna ZTEiR NSZZP
w Wałbrzychu, przed drużynami Koła Sierp w Jeleniej Górze i ZTEiR NSZZ w
Świdnicy. W strzelaniu z
karabinka I miejsce zajęła
drużyna koła Sierp w Jeleniej Górze przed drużynami
ZTEiR NSZZP w Dzierżoniowie i ZTEiR NSZZP w Świdnicy. W łącznej klasyfikacji
indywidualnej dwa pierwsze miejsca zajęli koledzy z
koła nr 1 SEiRP w Jeleniej
Górze Andrzej Maciejczuk i
Henryk Mroczkowski
a
trzecie zajął kol. Zbigniew
Szczepański
z
ZTEiR
NSZZP w Świdnicy. W
strzelaniu z pistoletu I
miejsce
zajął
Henryk
Mroczkowski, II Elżbieta
Wolniak-Gonera a III Andrzej Maciejczuk. Elżbieta
Wolniak- Gonera nagrodzona jako najlepiej strzelająca
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kobieta. W strzelaniu z karabinka I miejsce zajął Andrzej Maciejczuk, II miejsce
Zbigniew Szczepański, III
miejsce Henryk Mroczkowski. Zwycięskie drużyny
oraz zwycięzcy w kategoriach indywidualnych plasujący się na podium z rąk
wiceprzewodniczącego – ZW
NSZZ P woj. Dolnośląskiego
Mieczysława Walczyka
i
Prezesa ZW SEiRP we Wrocławiu z/s w Jeleniej Górze
Henr yka
Gr ot kiewicza
otrzymali puchary, dyplomy, medale, a także symboliczne nagrody rzeczowe. Po
zakończeniu zawodów wiceprzewodniczący ZW NSZZP
Mieczysław Walczyk i Sławomir Stodolny podziękowali wszystkim uczestnikom za udział w zawodach,
a współorganizatorzy zawodów
Prezes
Fundacji ,,Przetrwania’’ Paweł
Grobelny, Prezes ZW SEiRP
Henryk Grotkiewicz i ZTEiR
NSZZP otrzymali pamiątkowe tabliczki. Po zakończeniu części sportowej odbyła
się biesiada, w trakcie której uczestnicy przy pysznej
kiełbasce, grochówce i innych wiktuałach bliżej się
poznawali snując już plany
w rewanżu na przyszły rok.
Adam Różycki
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Rajd piechurów w Karpaczu

W

dniach 20 -24 września br. odbył się
XXIV Ogólnopolski Rajd
Górski Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych w Karpaczu. W
rajdzie udział wzięło około
360 osób z całej Polski, a
30 drużyn zgłosiło swój akces do rywalizacji, w tym
drużyna ze Słubic, która
reprezentowała Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych.
ażda konkurencja była
odpowiednio punktowana. Aby zdobyć punkty
drużyna musiała przejść
trzy trasy, których długość
wynosiła około 20 km
dziennie po górach. Na tra-

K

sie rozstawione były punkty
kontrolne, przez które należało przejść, mieć odpowiednio wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy i
własnoręcznie
wykonany
proporczyk
drużyny.
Oprócz tego należało wykazać się umiejętnościami
strzelania do tarczy z pneumatycznej broni długiej i
krótkiej oraz łuku, rzutkami w darta , a także wiadomościami o terenie, na
którym odbywał się rajd,
ułożyć i zaśpiewać piosenkę
rajdową. Drużyna o nazwie
„Sfora Słubice” w składzie:
Magniewski Zygmunt- kierownik drużyny, Teresa
Magniewska, Krystyna i

Ryszard Baczyńscy , Maria
i Marian Bergandy, Maria
i Hubert Kosiccy w ogólnej
punktacji zajęła piąte miejsce i została uhonorowana
pucharem Prezydenta Federacji Służb Mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej.
u ch ar
uf un d o wany
przez Burmistrza Słubic
Tomasza Ciszewicza został
wręczony
drużynie
pod
nazwą „Mazowsze” z Warszawy.

P

KR Baczyńscy

Plenerowe spotkanie przyjaciół.

Zarząd Kola SEiRP w Ostródzie zorganizował w dniu 24 czerwca br. spotkanie
integracyjne członków Koła i ich rodzin
nad jeziorem Ornowskim k. Ostródy.
Spotkanie nasze w tak urokliwych plenerach upłynęło w miłej i sympatycznej
atmosferze. Nie obyło się bez omówienie
bieżących spraw żywo całe środowisko
mundurowe, a zwłaszcza projekt ustawy
o
zaopatrzeniu
emerytalnym
„mundurówki”. Mimo tego pogoda i humory były znakomite.
Wiesław Ciosek - prezes
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Dla dużych i małych. Z rodziną i w grupie przyjaciół.
Spokojnie lub ekscytująco. W Kopalni Soli „Wieliczka”
każdy znajdzie coś dla siebie.

Z

tym przesłaniem 27
października 2016 roku
grupa koleżanek i kolegów
ze Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach zapragnęła zwiedzić to wspaniałe
miejsce. Wszystkim pragnącym zobaczyć cudowną
Kaplicę św. Kingi i inne, nie
mniej piękne miejsca osobiście polecamy klasyczną
Trasę turystyczną oraz podziemne Muzeum Żup Krakowskich. Ci, którzy poszukują prawdziwej przygody i
pragną poznać Kopalnię od
przysłowiowej
podszewki
mogą odbyć wyprawę Trasą
górniczą. Można również
poznać sakralną stronę Kopalni podczas podróży Szlakiem
pielgr zymkowym
„Szczęść Boże”.
edług naukowych zapisów Wielicka kopalnia usytuowana jest w zachodniej części podkarpackich złóż solnych, których
wiek określany jest na około 15 milionów lat. Wielickie złoże solne ma około 10
km długości, 600 – 1500 m

W

szerokości oraz od kilku do
około 400 m miąższości.
Początki eksploatacji soli
sięgają epoki środkowego
neolitu ( 3 tys. lat p.n.e. ).
Po eksploatacji źródeł solankowych przez 3 – 4 tysiąclecia, na przełomie XII i
XIII wieku rozpoczęto drążenie głębszych studni, które pozwalały na wydobywanie potrzebnej warzelniom
solanki.
Pierwszy
szyb
umożliwiający pozyskiwanie soli kamiennej zgłębiono
w nieodległej Bochni.
Niebawem także Wieliczka
stała się miejscem, gdzie
natrafiono na płytko zalegające złoża soli. Wkrótce
studnie zamieniły się w
szyby. Tak powstała kopalnia.
y
post anowiliśmy
zwiedzić Trasę turystyczną oraz Muzeum Żup
Krakowskich.
Mieliśmy okazję podziwiać
wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne
jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Pokona-

M
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liśmy po drodze 3 km krętych korytarzy, 800 schodów i ostatecznie znaleźliśmy się 135 m pod ziemią.
Do tej pory uroki trasy turystycznej podziwiało już
40 miliony spragnionych
przygody turystów z całego
świata.
Reasumując, forma aktywnego zwiedzania to przygoda w grupie, a wędrówka
po podziemiach to świetna
okazja, by się zintegrować i
wspólnie spędzić czas.
Po
takich
wspaniałych
przeżyciach obiad w restauracji „Górsko” nieopodal
Kopalni smakował nam wyśmienicie.
Tekst i zdjęcia:
Alina i Mieczysław
Skowronowie
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O

d wielu lat obchody
Święta Niepodległości w
Mysłowicach mają uroczysty charakter i gromadzą
przedstawicieli służb, instytucji i organizacji oraz coraz liczniej mieszkańców
miasta. Jak co roku po
mszy świętej za ojczyznę
uczestnicy uroczystości w
asyście pocztów sztandarowych i orkiestry górniczej
KWK „Mysłowice – Wesoła”
przeszli do miejsc pamięci
narodowej, gdzie złożono
wiązanki kwiatów. Przy

dźwiękach hymnu państwowego oraz roty upamiętniono bohaterów, którzy dla dobra ojczyzny niejednokrotnie poświęcali swe
życie. Kwiaty złożono także
przy pomniku pochodzącego z Mysłowic ks. kardynała Augusta Hlonda - prymasa Polski.
tegorocznych uroczystościach udział wzięli
parlamentarzyści, władze
samorządowe, kombatanci,
przedstawiciele stowarzyszeń i służb mundurowych

W
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oraz licznie przybyła młodzież. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach, a tym
samym Mysłowicką Radę
Seniorów
reprezentowali:
Alina Skowron, Mieczysław
Skowron i Andrzej Makowski.
Zbigniew Ziomka na podstawie relacji Mieczysława
Skowrona
Zdjęcia
Mieczysław Skowron
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Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
koło w Słubicach zorganizowało w dniu 15 października 2016 roku po raz kolejny zawody strzeleckie z
broni pneumatycznej o Puchar Prezesa SEiRP. Udział
w rywalizacji wzięły następujące drużyny:
 Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Nadodrzański.
 Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków – Oddział
Miejsko-Powiatowy w Słubicach.
 Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Słubice.
 Koło Związku Emerytów i
Rencistów
Pożarnictwa
RP w Słubicach.
 Stowarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych w
Słubicach.
Po udzieleniu krótkiego instruktażu przez Huberta
Kosickiego
dotyczącego
przebiegu zawodów i zasad
bezpieczeństwa na strzelnicy rozpoczęto zawody.
Zawodnicy
wykonywali
strzelanie do tarcz w dwóch
konkurencjach
drużynowych, w pozycji z podpórką
i bez podpórki. Łączna liczba punktów do uzyskania
wynosiła na drużynę 180
pkt, a indywidualnie 60pkt.
Drużynowo I miejsce i puchar Prezesa SEiRP wywalczyła reprezentacja Koła
SEiRP w Słubicach w składzie – Franciszek Fila, Da-

riusz Jankowski i Zbigniew
Stasiak zdobywając 143
pkt. Dyplom i puchar wręczył organizator - prezes
koła SEiRP Hubert Kosicki
i pani Krystyna Baczyńska
- radna Miasta i Gminy
Słubice.
Drugie miejsce zajęła drużyna Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów(138
pkt), a trzecie miejsce Związek Emerytów i Rencistów
Straży
Granicznej (118
pkt).
Klasyfikacja indywidualna
przedstawia się następująco:
 - Dariusz Jankowski SEiRP - 50 pkt.
 - Jerzy Mielcarek - ZEiR 50 pkt.
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 - Włodzimierz Tiszuk ZEiRSG - 48 pkt.
tym miejscu należy
nadmienić, że była
zacięta walka o drugą i
t r z e c i ą
l o k a tę indywidualną. Jednak
zawody przebiegały w miłej
i sportowej atmosferze. Dopisała pogoda oraz humory
zawodników.
Uczestnicy
zostali poczęstowani grochówką oraz kawą.
iespodzianką było wręczenie podziękowania
na ręce prezesa Kosickiego
dla koła SEiRP przez Związek Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej - Region
Nadodrzański za organizowanie imprez integrujących
środowisko emeryckie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominek ufundowany przez Burmistrza Słubic.
KR Baczyńscy

W

N
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Wyjazdowe w Jarosławcu

W

dniu
5
listopada
2016 roku w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu odbyło się, wyjazdowe,
plenarne posiedzenie Zarządu Okręgowego w Słupsku w którym uczestniczyli
również Prezesi kół terenowych.
Na wstępie obrad
minutą ciszy uczczono pamięc zmarłych członków po
czym Prezes Zarządu Okręgowego kol. Leszek Orkisz
zapoznał z przebiegiem posiedzenia Zarządu Głównego SEiRP a następnie sekretarz Z.O. Kol. Włodzimierz Jankowski przedstawił sprawozdanie z działalności w 2016 roku oraz
projekt Planu Pracy na
2017 rok który po dyskusji
został, w drodze uchwały,
przyjęty do realizacji.

2017 rok który również, po
dyskusji, został w drodze
uchwały przyjęty do realizacji.

W

W

dalszej
kolejności
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za
2016 r złożył skarbnik Z.O
kol
Czesław
Dymowski
przedstawiając również projekt planu finansowego na

C

złonkowie Komisji Socjalnej działającej przy
Komendancie Wojewódzkim
w Gdańsku, kol. Franciszek
Makles i Ryszard Skibiński
złożyli informacje z działalności tejże komisji oraz wynikających problemów z
uzyskiwaniem zapomóg dla
naszych emerytów i rencistów Na zakończenie swego
wystąpienia kol. Makles
Franciszek przedstawił nowego członka kol. Włodzimierza Jankowskiego, który, z uwagi na wiek i problemy zdrowotne kol. Ryszarda Skibińskiego zastąpi
go w pracach Komisji Socjalnej.
imieniu
Okręgowej
Komisji Rewizyjnej jej
przewodniczący kol. Sławomir Madej złożył informacje
z kontroli Kół oraz zamierzenia na 2017 r.
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R

zecznik Z.O. Kol. Henryk Znaniecki złożył
informację z dotychczasowej swej działalności apelując o nadsyłanie materiałów
z kół celem ich publikacji
na stronie internetowej Zarządu Okręgowego.
Rzecznik Z.O. SEiRP
w Słupsku
Henryk Znaniecki
Słupsk, 06.11.2016 r.
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WERNISAŻ

Z

inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów koła przy WSPol.
w Szczytnie w dniu 20-102016 r. w Galerii Sztuki
WSPol. odbył się wernisaż
pt. „Ukryte talenty”. Wystawa pokazała twórczość artystyczną członków koła, a
otwarcia dokonał Przewodniczący Koła Ryszard Gidziński.

W

życiu każdego człowieka oprócz rodziny,
pracy zawodowej wielką
rolę odgrywają marzenia,
pasje i umiejętności. Czynne zawodowo życie nie zawsze umożliwia ich realiza-

cję. Odejście na emeryturę,
dysponowanie czasem pozwala nam na powrót do
marzeń i pasji oraz odkrywa umiejętności. Jedni seniorzy zwiedzają świat, inni
pracują na działkach, uczą
się języków, malują, fotografują, czy wykorzystują
inne umiejętności. Prezentowana wystawa jest wyrazem realizacji marzeń, pasji
i umiejętności.

S

woje prace w postaci rękodzielnictwa,
malarstwa, fotografiki i inne udostępniły: Ewa Czerw, Ewa
Przystupa, Elżbieta Chrzanowska, Bogumiła Sochac-
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ka, Wiesław Nowak, Halina
Walczykowska, Zofia Fila,
Bogdan Pawlak i Krzysztof
Bielski.

W

ystawa była czynna w
okresie 21 października - 10 listopada 2016 r.,
którą odwiedziło wielu emerytów i osób nie będących
seniorami, co potwierdzają
wpisy w księdze pamięci
galerii.
Tekst i zdjęcia
Zdzisław Wnukowicz
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Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”

ale nie z okazji na takich aktów
miarę,
więc może budzić wątpliwości
czystość ich intencji.

Są tacy, co Boga chcą wciągnąć
do złego.
Dla nich argumentem na
Taki sobie człowieczek
Tak zwany zwyczajny człeczyna,
istnienie Boga,
Z pozoru taki sobie człowieczek, choć bezradnie się wokół
nie jest dobro płynące z Niego,
nikt na jego rozum by się
rozgląda,
lecz spełniona prośba
ie zdał,
nie dowie się, gdzie leży
o zniszczenie ich wroga.
ale ten mistrz od ploteczek,
tego przyczyna,
Inni, gdy ogarnia ich jakaś
niejednego mądrego
co nieraz ujawnia uliczna
trwoga
już sprzedał.
sonda.
do Opatrzności szukają
Cwaniactwem drogę sobie
Zwykłych ludzi to złości
dotarcia,
toruje,
i gdyby ich złość krętaczy
wtedy się głośno modlą
celnie w prywatę swą mierzy,
dopadła,
do Boga,
innych ludzi nie szanuje,
to chętnie i bez litości
gdy oczekują od niego wsparcia.
chyba, że od nich coś zależy.
wysłaliby ich do diabła.
Wielu, bez zażenowania
W życiu sobie dobrze radzi,
Tak się nigdy nie stanie.
u Opatrzności skamle
szczyci się takim
Życie się toczy według
o sukcesy,
doświadczeniem.
swoich reguł,
jakby Bóg nie był od zbawiania,
Wszystkim ważnym,
a prostych ludzi zdanie
ale by załatwiał im interesy.
zawsze kadzi
to tylko zbędny szczegół.
Pewien biznesmen otoczony
chociaż nieraz z obrzydzeniem.
Prosty człowieku machnij na
dostatkiem
Nie ma żadnych poglądów,
to ręką,
baczący, czy dalej w jego żagle
bo niepotrzebne są mu,
by cię nie rąbnęło zawałem
wiatr wieje.
wystarczają wskazówki
lub inną jakąś męką
Z bliźnimi dzielący się tylko
z przesądów
i pomyśl – harce z prawdą końopłatkiem
i zamiast wiedzy
czą się banałem.
swój sukces ogłasza za dowód,
– jakieś fiu bźdźiu.
Czegóż od komisji śledczej
że Bóg istnieje.
Egzemplum Rywingate
można oczekiwać,
Tymi ludźmi kieruje żądza
By drogi do prawdy bronić
gdy w niej jak na scenie
sukcesów
siły wytężają całe zastępy
polityczni aktorzy w swych rolub jakaś majątkowa
faryzeuszy.
lach chcą się wyżywać
niedomoga
Aby te prawdę odsłonić
co jest ceną za upublicznienie.
i nie z potrzeby ducha, a w imię
też wielu o to niby kopie
Każdy z aktorów chce dla
swych interesów
kruszy.
siebie grać
publicznie używają imienia
Niekiedy do prawdy są tak
i tak malować swój wizerunek,
Boga.
pokrętne schody
co jemu korzyści ma dać,
Ludzie ci z udawaną
i broni się dostępu do niej
a gdzie prawda, to nie jego frapobożnością
czynem i mową,
sunek.
do swoich celów uzywają wiary,
że zawodzą zwyczajne
Kto więc z wiarą naiwnego
a media bezkrytycznie i
wykrywacze metody.
człowieka
z lubością
Wtedy się powołuje śledczą
oczekuje, że prawdzie
nadają temu bałamutne
komisję sejmową.
publicznie się drzwi otwiera,
wymiary.
Zaraz się odzywają mądrali
ten tylko reality show się
O tych, których do Opatrzności
głosy,
doczeka
prowadzi inna droga
że i owszem jest potrzebna
lub nowej edycji Big Brothera.
w mediach ani widu,
komisja,
Mówiąc prościej a dobitnie,
ani słychu,
ale ścigana prawda podzieli
w tej komisji każdy chce
bo ci w sercach mają Boga
innych prawd losy,
błysnąć nazwiskiem.
i modlą się do niego po cichu.
bo skończy się niczym
Krętactwo i manipulacja w niej
Kłamstwo na usługach
wykrywcza misja.
kwitnie,
Z gąb polityków „prawdy się leją
Nie bez racji są ci hipokryci,
co jest obrzydliwym
strumieniami.
bo znają tego liczne przykłady,
widowiskiem.
Na tych co kłamią srodze się
jak nieraz do prawdy urywały
Wyznawcy interesu
oni burzą.
się nici
Niektórzy demonstracyjnie gło- Sami zaś w życiu posługują się
i żadnej nie było na to rady.
szą religijną wiarę,
kłamstwami, gdy prawdy ich
niby z wielkiej do Boga atencji, interesom nie służą
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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: Kol. Bogdan Ławniczak - nowym prezesem Koła w Ełku
Strona IV: Kolega Eugeniusz Talaronek
Honorowy Prezes Koła SEiRP w Ełku.
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