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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE
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2. Od Redakcji

Spis treści miesięcznika

- Jerzy K. Kowalewicz
4. Posiedzenie ZG SEiRP w Soczewce
- Jerzy K. Kowalewicz
5. List do delegatów na VII NZD
- Bartula, Duda, Jaros, Krawczyk.
8. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z
posiedzenia ZG SEiRP
- Jerzy K. Kowalewicz, Izabella Jaros,
Jan Pietruszewski.
10. Protest Koła SEiRP w Braniewie
- Tadeusz Kućko
12. Skutki prawne ustawy
„dezubekizacyjnej” - Zdzisław Czarnecki
14. Debata w Polskim Radiu Olsztyn
- Jerzy K. Kowalewicz
15. Należało wam się! - Piotr Gadzinowski,
„Dziennik Trybuna”
16. List otwarty do Piotra Gadzinowskiego
- Karol Wyszyński
17. Informacja o pikiecie-proteście w Warszawie - Zdzisław Czarnecki
18. „Krew się we mnie burzy” Mira Suchodolska, portal: dziennik.pl.,
20. PiS przeprowadzi własną weryfikację
esbeków - Andrzej Stankiewicz, onet.pl
21. Kim jest Bóg? - Bohdan Makowski

Od Redakcji

W

zorem lat minionych
należałoby w ostatnim wydaniu każdego periodyku dokonać jakiegoś
podsumowania,
sporządzić wyliczankę niesamowitych sukcesów osiągniętych, lub posypać głowę
popiołem przyznając się
do porażek. Właściwie to
jestem w kropce i nie
mam pojęcia jak 2016 rok
ocenić…
Z jednej strony OBI wychodziło w miarę regularnie, zdobywało nowych
korespondentów i ich teksty coraz więcej czytelników. Z tego co wiem to
tylko jeden pan nie mogąc
sobie
poradzić
z
„otwieraniem” PDF-u nakazał się wykreślić z bazy
adresów mailowych - życzenie jego spełniono.

24. Zajmujemy się tym co potrafimy robić
- Bohdan Makowski
26. Opłatek w Bartoszycach
- Henryk Biculewicz
27. Zebranie Koła SEiRP w Ełku
- Jerzy K. Kowalewicz
28. Spotkanie opłatkowe w Koszalinie
- Zofia Krasa-Krzywniak
28. Nasz jubilat! - Zdzisław Witek
28. W Kołobrzegu - Adam Czachert
29. Wycieczka Suwalszczyzna-Podlasie
-Wilno - Anna Sumilgin
29. Prezes na lotnisku
- Jerzy K. Kowalewicz
30. Wycieczka w Bieszczady
- Zbigniew Kobryń.
31. Obradował Zarząd Okręgowy
- Zbigniew Kobryń.
32. O bezpieczeństwie w Mysłowicach
- Mieczysław Skowron
33. Aktywni zawsze razem
- Mieczysław Skowron
34. Pożegnanie Komendanta
- Zbigniew Ziomka
38. Świat polityki i polityków w rymach
- Kazimierz Otłowski.

Z drugiej strony natomiast sprawy w Polsce i w
samym
Stowarzyszeniu
przybrały dosyć destrukcyjny
charakter
i
„grzeczne”, bezemocjonalne ich opisywanie sprawiało coraz większą trudność. I nie mam na myśli
jakiejś
nieprzytomnej
stronniczości, czy zapamiętanie się przy swoich
racjach. I nie o jakąś idee
fixe chodzi - jak określił
upór i trwanie przy swoim
sposobie myślenia i oceny
rzeczywistości,
także
prawnej, jeden z kolegów.
Ale normalną, zdroworozsądkową wiarę w prawa
przez starożytnych Rzymian ustanowione i przez
nich stosowane:
- wszyscy równi wobec
prawa;
- nie działa ono wstecz;
- odpowiedzialność za czy-
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ny nie może dotykać zbiorowości bez wskazania
winnych i udowodnienia
im win;
- prawa nabyte aksjologicznie mają tę samą wartość, jak własność prywatna.
- no i to nieludzkie
wprost, dwukrotne karanie za bycie esbekiem, nie
za czyny przestępcze.
o przejrzeniu tekstów
w tym wydaniu OBI
(„Od Redakcji” jest końcowym jakie redaguję), wiem
że już w tej chwili spore
partie OBI są nieaktualne,
już nie będą budzić emocji, już są zdezaktualizowane. Zwłaszcza, a właściwie tylko te, które będąc „listami otwartymi”,
skłaniającymi do pikiet i
protestów zostały opublikowane ZA PÓZNO!.

P
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Od Redakcji

W

rócę teraz do zawartości OBI, które przeglądacie, czy to na ekranach, czy też - po wydrukowaniu w „papierowej wersji.
Można ją podzielić na trzy
partie, niekoniecznie po
kolei ustawione, krążące
wokół sprecyzowanych dosyć wyraźnie tematów.
- sprawy związane z ustawą
„dezubekizacyjną”;
posiedzenie
Zarządu
Głównego w Soczewce
- i tzw. inne, informujące o
praktycznej
działalności
Kół, o tym co jest istotą
Stowarzyszenia, co integruje środowisko mundurowe.
. Pokłosiem podpisania
przez prezydenta Dudę,
tuż przed Nowym Rokiem to taki prezent na 2017ustawy „dezubekizacyjnej”,
jej skutkami i przeciwdziałaniom jej zapisom zajmie
się, mam nadzieję, tak ZG
SEiRP, jak i zespół ekspertów powołanych w swoim
czasie przez FSSM RP.
Trudno jest opisać
inaczej przebieg posiedzenia ZG w Soczewce, niż
to zrobił Leszek Orkisz w
OBI 80Spec, które dotrze
do Państwa Czytelników
razem z „właściwym” wydaniem. Trudno jest zrozumieć niefrasobliwość członków prezydium, łącznie z
prezesem - w podaniu się
do dymisji z zajmowanych
funkcji. Trudno zrozumieć
wzburzenie członków Komisji Statutowej, czyżby powodem tych emocji było,
nie przyjęcie w głosowaniu,
dyskutowanych zmian w
projekcie nowego Statutu?
Nie sądzę, by byli tak zachwyceni, zauroczeni, czy
nawet tak przywiązani do
zawartych tam zapisów, że
nie zamierzali ani kroku w
tył postąpić. Zwłaszcza, że
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jak wykazał wspomniany
Leszek
Orkisz
po
„ostatecznych” ustaleniach,
nastąpiły kolejne, bez obecności wszystkich członków
Komisji Statutowej.
róbą rozwiązania, było
nie było, „kryzysu kierowania, czy przewodzenia” w
Stowarzyszeniu” jest list
„Do delegatów na Nadzwyczajny Zjazd SEiRP”.(str.
16 OBI i końcowy tekst
OBISpec.) próbujący, jakby
przejść do porządku dziennego nad „oświadczeniami
woli” rezygnacji z funkcji
„prezydialnych” i przeniesienie dyskusji o zapisach
w nowym statucie, a także
jego ostateczne przyjęcie
na, zaplanowanym już,
Nadzwyczajnym
Zjeździe
Delegatów SEiRP w dn. 9
lutego 2017 r.
List jest dobrym posunięciem, informującym o problemach
zaistniałych z
przyjęciem Statutu i wątpliwościami co do jego treści
dosyć radykalnie zmieniających tak samo Stowarzyszenie, jak i wprowadzając
pewien spokój, niwelując
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niepokój co dalszego jego,
stowarzyszenia, istnienia.
. „Sprawy inne”, które
zwykle zajmują większą
część
każdego wydania
OBI, zajęły tym razem zaledwie kilka stron. Koła w
okresie przedświątecznym,
w okresie - jak sądzę przed
podpisaniem
„wiadomej ustawy”, nie
znając jednocześnie skutków i zakresu jej represji,
„przycichły” nieco. Ożywienie działalności nastąpi
zapewne w okresie po
Świątecznym, po Sylwestrze. A część z nich, jak
chociażby Koło w Giżycku
organizuje „swój” Bal Sylwestrowy - zaproszenie obok do skorzystania.
Skorzystajmy więc z możliwości jakie daje nam
„jesień życia”. Przestańmy
wreszcie zadręczać siebie i
otoczenie ponurymi myślami o złym roku przyszłym.
Będzie taki jaki chcemy
żeby był, wbrew przeciwnościom i złym ludziom. Czego życzy Wam

3

Redakcja OBI
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Posiedzenie ZG SEiRP w Soczewce

D

wudniowe posiedzenie ZG w Soczewce,
oprócz innych założeń i tematów spisanych w „Porządku obrad”, miało jeden
główny cel, cel podstawowy, można rzec.
Było nim przyjęcie projektu „nowego” Statutu Stowarzyszenia. (prace nad projektowaniem podstawowych zmian w Statucie i
procedurę ich przyjmowania opisane zostały szczegółowo w wydaniu Specjalnym OBI
nr 80A).
grom prac jaki włożyła Komisja Statutowa w przygotowanie projektu i jego
redakcję budzi należny szacunek i zasłużone pochwały. Dlatego też niezrozumiałym
dla zebranych było: niespodziewane przerwanie dyskusji, głosowanie nad propozycjami, a więc zakończenie dalszych procedur przygotowujących projekt do przyjęcia
na Nadzwyczajnym Zjeździe w 2017 r.
Zebrani (niżej podpisany także) odnieśli oto
wrażenie, że powodem przerwania procedowania mogło być mało komfortowe dla projektantów, nieprzyjęcie w głosowaniu istotnej zmiany strukturalnej SEiRP w postaci
„likwidacji prezydiów” wszystkich szczebli,
poczynając od ZG, a kończąc na Kołach.
zy to była najistotniejsza zmiana w projekcie? Nie jestem pewien. Kończąc
procedowanie, a więc odsyłając projekt do
kosza, nie wprowadzi się: „osobowości
prawnej” struktur wszystkich stopni, rodziny członków „mundurowych” SEiRP nie
będą mogły być „członkami rzeczywistymi”
Stowarzyszenia.
ynikiem zakończenia procedury
przyjmowania projektu Statutu było,
dosyć dziwaczne, podanie się do dymisji
niemal całego Prezydium ZG SEiRP i zwołanie NZ SEiRP celem wyboru nowych
władz.

O

C

W
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SZANOWNI PAŃSTWO - DELEGACI NA VII KZ.
Przewodniczący Komisji Prawno-Statutowej ZG – Jerzy
Krawczyk, członek Zespołu Statutowego – Izabela Jaros
oraz biorący udział systematycznie i z pełnym zaangażowanie w pracy tego Zespołu członek Prezydium ZG –
Zdzisław Bartula oraz Antoni Duda przesyłają Delegatom na VII Krajowy Zjazd a jednocześnie Delegatom na
Nadzwyczajny KZ, który odbędzie się w styczniu lub lutym 2017 roku, projekt nowego Statutu nie zaakceptowany przez ZG na posiedzeniu w dniu 10 grudnia br., w
Soczewce.

P

oniżej
zamieszczamy
przebieg prac nad tym
dokumentem oraz wykaz
proponowanych
najważniejszych zmian, wraz z
krótkimi komentarzami.
onieczność zmian w
zapisach statutowych
była przedmiotem podejmowanych uchwał od wielu lat. Ostatnia zmiana
Statutu została zatwierdzona przez KRS w listopadzie
2011 roku. Jednak była to
zmiana nie wystarczająca i
delegaci oraz inni członkowie Stowarzyszenia domagali się wprowadzenia dalszych poprawek.
uwagi na to, że KRS
przyjmuje zwykle wprowadzenie około 8 zmian
merytorycznych
i
tzw.
„literówki”, na kolejnych
posiedzeniach ZG podjęto
decyzję o konieczności
opracowania nowego Statutu.
race Zespół Statutowy
KP-S ZG rozpoczął około 2 lata wstecz. W tym
czasie Zespół Statutowy
spotkał się na posiedzeniu
w Czchowie. Okazało się
po ogólnopolskich konsultacjach, że projekt po tym
posiedzeniu jest zbyt rozbudowany a przy tym z
błędami merytorycznymi.
Prace nad poprawieniem
projektu
i
konsultacje
ogólnokrajowe trwały nieprzerwanie i skutkowały
tym, że Zespół Statutowy

K

Z
P

Komisji Prawno-Statutowej
Zarządu Głównego SEiRP
na posiedzeniu w Busku
Zdroju, w dniach 21 do
23.10.2016 r., dopracował
ostatecznie projekt nowego
Statutu i zarekomendował
go Zarządowi Głównemu
SEiRP na posiedzeniu w
dniu 10 grudnia 2016 r., w
Soczewce.
a etapie prac w BuskuZdroju
bezpośrednio
zaangażował się Prezes ZG
Pan Zdzisław Czarnecki.
Wg autorów niniejszego
pisma, projekt po posiedzeniu w Busku-Zdroju
osiągnął zamierzony cel w
kier unku
t zw. ,
„odchudzenia”. Stary Statut zawiera 32 strony formatu A-5. Projekt zapisany
jest na 25 kartach pojedynczych. Stary Statut posiada 62 § (paragrafy), nowy 40.
czywiście nie te parametry były głównym
celem opracowania nowego Statutu. Przede wszystkim został on usystematyzowany,
uporządkowany
pod względem kolejności i
znaczenia zapisów w poszczególnych rozdziałach.
Spełnia on także wymagania przepisów ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. 1989 Nr 20 poz.
104).
Pracę nad projektem uznaliśmy za zakończoną, po-

N
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nieważ poprawianie bez
przerwy tego dokumentu
nie ma sensu. Zawsze
znajdzie się malkontent,
który powie „liberum weto”.
Najważniejsze zmiany w
stosunku do obecnie obowiązującego Statutu:
►
rozszerzono katalog
podmiotów mogących zostać członkami wspierającymi na osoby nie mające
obywatelstwa
polskiego
(oczywiście pod pewnymi
warunkami).
► przy podziale członków
Stowarzyszenia nie ujęto
członków
„seniorów”
z
uwagi na to, że jako emeryci jesteśmy w sposób naturalny seniorami.
►
rozszerzono katalog
podmiotów mogących zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia na:
- współmałżonków emerytów i rencistów, oraz
- emerytowanych pracowników resortu spraw wewnętrznych, czyli cywilów.
Ta decyzja związana była z
sukcesywnym zmniejszaniem się liczby naszych
członków
zwyczajnych.
Współmałżonków i cywilnych pracowników resortu
należało potraktować jako
osoby nam bliskie i spełniające warunki członkostwa zwyczajnego.
► skróciliśmy ścieżkę odwołań od decyzji odmowy
przyjęcia do Stowarzyszenia na etapie ZW/ZO. Możliwość rozpatrywania takich skarg przez KZD jest
zbędna.
► skróciliśmy ścieżkę odwołań w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia. Odwołanie kończyłoby się na uchwale
Walnych Zebrań.
(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

► zmiany „rewolucyjne”
zaproponowaliśmy
w
strukturze organizacyjnej
Stowarzyszenia:
 - zastąpienie nazwy Kół
– Oddziałami,
 - usunięcie ze struktur
Stowarzyszenia
Prezydiów, nie mających w
rzeczywistości żadnego
umocowania władczego,
w tym do podejmowania
skutecznych decyzji czy
do uchwalania uchwał.
Na tle podejmowanych
przez Prezydium ZG decyzji zbyt często pojawiały się wątpliwości i niezadowolenie
członków
ZW/ZO, szczególnie kiedy to decyzje były związane ze zobowiązaniami
finansowymi.
 - umiejscowiono Główną
Komisję Rewizyjną jako
organ kontroli a nie organ
władzy,
zresztą
zgodnie z zapisami nowej
ustawy o stowarzyszeniach.
ficjalnie tylko jeden ZW
zgłosił
niechęć
do
zmiany nazwy Koła na Oddział.
Było wiele głosów z terenu,
że Koło, to nazwa mało
ważna, kojarząca się z jakąś
niewiele
znaczącą
strukturą, co często w bezpośrednich kontaktach dawali do zrozumienia przedstawiciele władz samorządowych. Szukaliśmy innego synonimu nazwy „Koło”,
ale nie znaleźliśmy, natomiast „Oddział” jako jednostka strukturalna używany jest w wielu poważnych
Stowarzyszeniach,
np. adwokatów.
► zrezygnowano z wchodzenia z klucza do władz
Stowarzyszenia przez Prezesów Kół, i Prezesów ZW/
ZO na rzecz wyborów bezpośrednich ich jako delega-

O

tów. Z uwagi na konieczność zapewnienia funkcjonowania ZG przyjęto, iż w
Krajowym a w konsekwencji
w
Wojewódzkim/
Okręgowym Zjeździe Delegatów biorą także udział
ustępujący członkowie ZG i
GKR
(odpowiednio
na
szczeblu wojewódzkim oraz
goście zaproszeni za Zjazdy
przez ZG – ZW/ZO).
złonkowie Stowarzyszenia zorientowani w sytuacji
struktur
„warszawskich” wiedzą, iż
panuje tu systematycznie i
dość szybko postępująca
tendencja spadkowa w ilości członków zwyczajnych.
Z uwagi na prowadzenie
Biura Stowarzyszenia w
Warszawie, co wiąże się z
koniecznością podpisywanych na co dzień pism, podejmowania decyzji i kontaktów z kierownictwem
resortu, kluczowe funkcje
(Prezes, Skarbnik, Sekretarz), winny zajmować osoby pochodzące z Warszawy
lub okolic. Ilość mandatów
wg parytetu na to nie pozwoli.
omysł, aby członkami
ZG w liczbie ograniczonej zostali
delegaci, był
autorstwa Prezesa Zdzisława Czarneckiego. Wymieniony w tej regulacji upatrywał możliwość zaangażowania
w
pracę
ZG
wszystkich jego członków
oraz możliwość rozliczania
ich z powierzonych zadań.
► zaproponowaliśmy, żeby
na funkcje Prezesów poszcz egó lnych
sz cze bli
członkowie zwyczajni w
dwóch kolejnych kadencjach mogli być wybierani
zwykłą większością głosów,
natomiast na następne kadencje większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
Ta propozycja regulacji
wypłynęła z terenu w celu

C

P
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odmłodzenia kierownictw
poszczególnych struktur i
tym samym przyciągnięcia
do
Stowarzyszenia
„młodych-nowych” emerytów. To też spotkało się z
oporem dożywotnich Prezesów.
► z uwagi na likwidację
Prezydiów wpisano, że Krajowy,
Wojewódzki/
Okregowy Zjazd Delegatów
będzie się odbywał jako
Zwyczajny raz do roku a
jako
sprawozdawczowyborczy co 4 lata.
To rozwiązanie zapewniało
tzw., „reprezentatywność”
terenu na szczeblu centralnym.
► z powodu jak wyżej posiedzenia Zarządu Głównego odbywałyby się nie dwa
razy w roku a co najmniej
raz na kwartał.
► rozdzielono pojęcia tytułów członków honorowych i tzw. „funkcyjnych”.
Umiejscowiono te osoby w
innych rozdziałach Statutu; jako osobę fizyczną
członka honorowego spoza
Stowarzyszenia oraz tzw.
„funkcyjnych członków honorowych”,
których
umieszczono w Rozdziale V
– Wyróżnienia, sankcje i
kary organizacyjne.
Ta regulacja pozwoliłaby
na uniknięcie kontrowersji
np. przy wyborach na
funkcje w Stowarzyszeniu.
► w Rozdziale V – Wyróżnienia, sankcje i kary organizacyjne zawarto uregulowanie wg którego „w przypadku braku możliwości
zwołania Walnego Zebrania
Oddziału, Zarząd Wojewódzki/Okregowy rozwiązuje Oddział”.
► ważne uregulowanie
znalazło się w Rozdziale VII
– Postanowienia przejściowe i końcowe gdzie zakreślono Zarządom Okręgo(Ciąg dalszy na stronie 7)
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(Ciąg dalszy ze strony 6)

wym w okresie dwóch lat
dostosowanie
swoich
struktur
do
wymogów
określonych w 11 ust. 4
pkt 1 i 2, czyli:
1) objęcie terenem działania kilku lub kilkunastu
sąsiadujących powiatów,
2) istnienie, co najmniej
5 Oddziałów oraz podjęcie
przez ich Walne Zebrania
uchwał o woli utworzenia
Zarządu Okręgowego.
Ta regulacja także spotkała
się ze sprzeciwem, chociaż
nie szła ona w kierunku
rozwiązania ZO a tylko poprzez powiększenie strukturalne - nadania im powagi i znaczenia (niektóre
ZO liczbowo są mniejsze od
niejednego Koła).
eszcze raz powtarzamy,
iż przez okres dwóch lat
nieprzerwanie trwały konsultacje z tzw., „terenem”.
Przyjęliśmy dziesiątki uwag
i wniosków, szczególnie w
ostatnim okresie czasu.
Każdy wniosek został omówiony w Zespole, czy to
bezpośrednio, czy to drogą
elektroniczną lub telefonicznie. Oczywiście nie
każdy wniosek mógł być
uwzględniony z uwagi na
linię i kierunek projektu.
Członkowie Zespołu Statutowego polemizowali nad
pewnymi rozwiązaniami ale
w konsekwencji w Czchowie jak też w BuskuZdroju dochodziliśmy do
konsensusu.
dniu 10 bm., na posiedzeniu ZG w Soczewce zostały odrzucone
rozwiązania, które nie pozwoliły na dalsze procedowanie projektu.
Proszę pozwolić na kilka
zdań osobistych od Jerzego
Krawczyk:
Od 6 lat pełnię funkcję wiceprezesa ZG a jednocze-

J

W

śnie przewodniczącego Komisji
Prawno-Statutowej
ZG SEiRP.
Od około dwóch lat zaangażowałem się w opracowanie projektu nowego
Statutu, szczególnie, że
stan zdrowia nie pozwalał
na to Przewodniczącemu
Zespołu Statutowego. W
ostatnim okresie czasu na
te prace poświęciłem cały
swój wolny czas nawet
kosztem rodziny (a przy
tym jeszcze pracuję zawodowo).
Miałem świadomość, że jak
to
mówi
powiedzenie:
„jeszcze się taki nie urodził
….”. Jednak naiwnie wierzyłem, że ten nowy Statut
trochę naruszy skostniałem struktury, pozwoli na
„pozyskanie”
nowych,
młodszych emerytów, pozwoli na sprawniejsze kierowanie Stowarzyszeniem
a tym samym podniesie
prestiż i znaczenie organizacji. Z woli suwerena tak
się nie stało, więc moje
dalsze tkwienie w strukturze kierowniczej jest bezcelowe i niemożliwe.
zanowne Delegatki, Szanowni Delegaci
Ja, Zdzisław Bartula, ustępujący Skarbnik ZG i zarazem Rzecznik prasowy ZG
zwracam się do tych:
- którzy nie przedkładają
partykularnego
interesu
nad interes Stowarzyszenia,
- którym na sercu leży dobro Stowarzyszenia,
- którzy potrafią obiektywnie ocenić to co przez ponad dwa lata obecnej kadencji zrobiło Prezydium
ZG a także Zespół Statutowy
Komisji
PrawnoStatutowej,
- którzy potrafią krytycznie i „w oczy” odnieść się
do zachowań niektórych,

S
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nielicznych Prezesów i innych osób negujących każde proponowane zmiany,
propozycje i zainteresowanych wyłącznie „statusem
quo”, bojkotujących działania Prezydium ZG,
- którzy podążają za zmianami i patrzą w przyszłość.
Apeluję o:
- przyjęcie i uchwalenie na
Nadzwyczajnym
Zjeździe
Krajowym Delegatów wypracowanego przez prawie
dwa lata Statutu,
- podjecie uchwały o skróceniu obecnej VIII kadencji,
- zwołanie VIII Krajowego
Zjazdu
Delegatów
w
terminie 2-ch miesięcy od
rejestracji nowego Statutu
w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonanie na
nim wyboru Prezesa Zarządu Głównego i Zarządu
Głównego oraz Głównej
Komisji Rewizyjnej zgodnie
z postanowieniami nowego
Statutu.
Takie działania zapobiegną
procesowi
destabilizacji,
rozgardiaszu
a
przede
wszystkim
pozwolą
na
spełnienie ustawowego wymogu wprowadzenia nakazanych postanowień do
Statutu.
czywiście macie Państwo statutowe prawo
wnoszenia uwag, propozycji do przedstawionej Wam
do uchwalenia wersji Statutu. Mam nadzieję, że nie
zburzą one głównych kierunków przyjętych przez
Zespół Statutowy, o których pisze Jerzy Krawczyk,
Wice Prezes ZG, skonsultowanych z członkami naszego Stowarzyszenia.
rzychylam się do propozycji A. Dudy dotyczącej
zarządów okręgowych. To
ich istnienie od lat jest po-

O

P

(Ciąg dalszy na stronie 8)
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wodem wielu niepotrzebnych swarów, kłótni i destabilizacji. Nie możemy
ulegać wręcz szantażowi, że
w przypadku zmiany naszej
struktury
organizacyjnej,
niektóre zarządy okręgowe
wyjdą ze struktur. Niech
wyjdą. Nie ulegajcie też naciskowi o konieczności zapewnienia
reprezentacji
każdego ZW/ZO w Zarządzie Głównym. To nie jest
merytoryczny
argument.
Jeden z Prezesów ZO nie
był ani razu na posiedzeniu
ZG w tej kadencji i prawdopodobnie w jego Okręgu nic
strasznego się nie stało.
Nam chodzi o to żeby Zarząd Główny, wszyscy jego
członkowie pracowali na
rzecz całego Stowarzyszenia
i reprezentowali jego interes
a nie partykularne interesy
poszczególnych zarządów.
Nieprawdziwy
i
bardzo
krzywdzący jest też argument tzw. „spółdzielni”,
która rzekomo może być
utworzona przez liczniej
reprezentowane na Zjazdach organizacje terenowe.

Wystarczy, aby np. Koszalin dorównał ilością członków Krakowowi a wówczas
groźba spółdzielni będzie
fikcją. A żeby się tak stało
nic obiektywnego chyba nie
stoi na przeszkodzie. Trzeba po prostu wziąć się do
pracy organizacyjnej a nie
narzekać i „rządzić” z nad
klawiatury komputera..
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Statut SEiRP w dotychczasowej
wersji,
a
raczej
Stowarzyszenie, co
ewidentnie było widać podczas pikiet pod Sejmem pokazał że nie wystarczy zorganizować Dzień Kobiet czy
posiedzenie
wyjazdowe.
Jest pilna potrzeba zmian
organizacyjnych, którą może wymusić tylko nowy Statut i to, co sie stało podczas
posiedzenia ZG w Soczewce
nad rekomendacją projektu
Statutu może być początkiem agonii Naszej organizacji.
awiązując do opisanej
przez J Krawczyka wykonanej pracy nad projektem w pełni popieram apel

N

do Delegatów na Zjazd Nadzwyczajny, który powinien
być poświęcony nie tylko
wyborom Władz Stowarzyszenia, ale przede wszystkim dyskusji i dostosowaniem struktury do aktualnego podziału administracyjnego kraju. Czas skończyć z tą fikcją Zarządów
Okręgowych, gdyż są to w
rzeczywistości
Zarządy
Miejskie lub Szkolne. Jeśli
jest sprzeciw co do Oddziałów to można to przedyskutować na Zjeździe. Popieram pomysł, aby to Zjazd
ocenił projekt wypracowany
przez
Komisję
PrawnoStatutową
Antoni Duda
Powyższe przesłanie zamieszczone zostało także
w wydaniu specjalnym
OBI nr 80A, jako dodatek
do zawartych tam obszernych tekstów Leszka Orkisza na temat posiedzenia
ZG w Soczewce i prac nad
projektem Statutu, a także
kontroli GKR ZG SEiRP
JKK

Protokół
Komisji Uchwał i Wniosków
powołanej na posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP w Soczewce,
które odbyło się w dniach 9 - 11. grudnia 2016 r.
Komisja w składzie:
Przewodniczący: Jerzy K. Kowalewicz
Członek: Izabella Jaros
Członek: Jan Pietruszewski
Na posiedzeniu Zarządu Głównego w Soczewce uchwalono i przyjęto niżej wymienione uchwały i wnioski, których oryginalne treści dołączone są do protokołu obrad.
1.
Uchwała o zawieszeniu kol. Czesława Okrasy w prawach członka Zarządu
Głównego - nie została podjęta. Zgodnie z wnioskiem przekazana Głównej Komisji Rewizyjnej celem uszczegółowienia oraz wyjaśnienia zarzutów i powodów
ich wysunięcia.
2.
Podjęto Uchwałę o przyjęcie projektu budżetu ZG na rok 2017.
3.
Podjęto Uchwałę o wyróżnieniach odznaczeniami SEiRP członków Stowarzyszenia i osób wspierających.
4.
Przyjęto informację Komisji ds. OPP i uchwałę o zmianie regulaminu OPP w
zakresie zmiany ilości jej członków (do 6 osób)
5.
Wniosek
o dostarczenie członkom ZG materiałów dotyczących realizacji
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uchwał i wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu ZG
Wniosek o przesłanie członkom ZG SEiRP protokołu pokontrolnego GKR z ostatniej
kontroli ZG SEiRP.
7.
Podjęto Uchwałę o zmianie od 1 stycznia 2017 r. odprowadzanego do Zarządu
Głównego przez Zarządy Wojewódzkie odpisu ze składki członkowskiej, który z 40
gr. zwiększa się o 10 gr. do 50 gr., nie zmieniając wysokości składki indywidualnej
i odpisu na rzecz Zarządu Wojewódzkiego.
8.
Podjęto uchwałę o przekazanie Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów podziękowania, za wsparcie środowiska emerytów i rencistów
policyjnych w ich sprzeciwie przeciwko kolejnemu obniżeniu emerytur, rent, (także
rodzinnych).
9.
Podjęto Uchwałę o wysłanie listu gratulacyjnego – wraz z deklaracją współpracy, na
ręce nowo wybranego przewodniczącego NSZZ Policjantów pana Rafała Jankowskiego.
10. Podjęto Uchwałę w sprawie zakończenie procedowania nad projektem nowego Statutu SEiRP.
11. Przyjęto w formie informacji oświadczenie kol. Czesława Okrasy, o posiadaniu autorskiego projektu Statutu SEiRP , który gotów jest udostępnić do procedur dostosowawczych.
12. Przyjęto wniosek zobowiązujący ZG do zakupu przenośnego urządzenia nagłaśniającego.
13. Skierowano do GKR wniosek o zbadanie działalności kol. Leonarda Klimczaka z
Koła SEiRP w Sieradzu celem wyjaśnienia, czy nie zachodzi ewentualna kolizja
prywatno-społeczna w trakcie organizowanych przez niego wycieczek dla członków
SEiRP.
14. Rozpatrzono Wniosek o udzielenie upomnienia kol. Zofii Krasy, przewodniczącej ZO
w Koszalinie za jej nieusprawiedliwione absencje na posiedzeniach ZG
15. Przyjęto i przegłosowano wniosek o udzielenie absolutorium ZG w okresie od poprzedniego posiedzenia.
16. Przyjęto wyrażenie woli kol. kol. Zdzisława Czarneckiego, Zdzisława Bartuli, Janusza Dagowa, Jerzego Krawczyka o rezygnacji z funkcji pełnionych w Prezydium Zarządu Głównego SEiRP oraz zobowiązanie się przez nich do dalszego realizowania
dotychczasowych zadań statutowych, w terminie do Nadzwyczajnego Zjazdu.
17. Przyjęto uchwałę, że Nadzwyczajny Zjazd SEiRP, w celu wyłonienia nowych władz
zwołany zostanie do dn. 10 lutego 2017 r.
18. Uczestniczący w posiedzeniu Zarządu Głównego SEiRP obrady zakończyli poniższym przesłaniem.
Zobowiązujemy wszystkich członków SEiRP, członków ich rodzin i sympatyków Stowarzyszenia do jak najliczniejszego udziału w proteście obywatelskim w dniu 13 grudnia
2016 r. akcentując wyraźnie naszego Stowarzyszenia obecność.
Widzimy potrzebę jak najszerszej współpracy i kontaktów ze wszystkimi stowarzyszeniami „mundurowymi” oraz „cywilnymi” w celu prezentowania wśród ich członków naszych
racji i argumentów w zakresie odpierania niesprawiedliwych zarzutów o działalność na
szkodę polskiej racji stanu w okresie PRL.
Soczewka dn. 10 grudnia 2016r .
6.
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PROTEST KOŁA SEIRP
W imieniu członków Koła Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w Braniewie, stanowczo protestujemy przeciwko rządowemu projektowi ustawy z
dnia 14 listopada 2016 r. drastycznie obniżającej
emerytury i renty funkcjonariuszom, którzy pełnili
służbę do 31 lipca 1990 r. w organach bezpieczeństwa
PRL oraz członkom ich rodzin
Braniewo, 2016.12.11.
owyższy projekt został w
dniu 16.11. 2016 r.
skierowany do Sejmu, gdzie
po I czytaniu w dniu
2.12.2016 r. jest obecnie
procedowany. (publik. z.
11.12.2016 r. przyp. JKK)
apowiedziane
zmiany
ustawowe są przedstawiane opinii publicznej jako
urzeczywistnienie sprawiedliwości społecznej, polegającej na skutecznym pozbawieniu byłych funkcjonariuszy „totalitarnego państwa” i członków ich rodzin
rzekomo nienależnych przywilejów.
zamyśle
rządzącej
partii Prawo i Sprawiedliwość,
procedowana
ustawa stanowi dopełnienie
ustawy z 2009 r. autorstwa
ówczesnej koalicji PO-PSL,
popartej przez posłów PIS.
zw. pierwsza „ustawa
dezubekizacyjna” została przygotowana, uchwalona i wdrożona w atmosferze
medialnej nagonki i szczucia na byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL.
ależy zauważyć - jedynego ówcześnie państwa polskiego, państwa
będącego podmiotem prawa
międzynarodowego.
Jego
funkcjonariuszom przypięto
in gremio etykietę zbrodniarzy i bandytów, których
należało ukarać pozbawieniem nabytych uprawnień
emerytalnych.

P

Z

W

T

N

Z

amiast wdrożenia prawem
przewidzianych
postępowań karnych w stosunku do konkretnych
sprawców przestępstw popełnionych w związku z
pełnieniem służby w inkryminowanych
organach,
ustawodawca poszedł „na
skróty” i posłużył się niekonstytucyjną zasadą zbiorowej odpowiedzialności i
ukarał adresatów ustawy
znaczącym zmniejszeniem
należnych im świadczeń.
Jednocześnie ustawodawca
uznał zasadność innego
traktowania okresów służby tych funkcjonariuszy,
którzy przeszli pozytywnie
weryfikację, a następnie
podjęli służbę w 113 RP, za
równorzędne z okresami
służby tych wszystkich
funkcjonariuszy,
którzy
służbę rozpoczęli w 1990 r.
i później.
otwierdził to Trybunał
Konstytucyjny, który w
wyroku z dnia 24 lutego
2010 r. sygn. K6/09 kategorycznie stwierdził, że każdy były funkcjonariusz organów bezpieczeństwa Polski Ludowej który podjął
służbę w organach suwerennej Polski ma w pełni
gwarantowane, równe prawa do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego.
zisiaj, po 26 latach istnienia HI RP jako demokratycznego
państwa
prawnego,
procedowana
jest kolejna ustawa, której

P

D
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skala represyjności jest
drastycznie większa.
Wynika to zarówno z rozszerzenia
podmiotoworzeczowego projektowanej
ustawy, jak i zwiększenia
surowości przewidzianych
sankcji.

P

rojektodawca wprowadził definicję służby na
rzecz „totalitarnego państwa”, skutkującej ustawowymi sankcjami, a obejmującej wszystkich funkcjonariuszy którzy pełnili służbę
do 31 lipca 1990 r., bez
względu na to czy pełnili
służbę również po tej dacie
w suwerennej Polsce.
Tym samym przekreśla się
okres służby pełnionej po
1990 r. na rzecz III RP i odbiera wynikające z tego faktu uprawnienia emerytalne
i rentowe. To skutek wprowadzenia do projektu ustawy limitu wysokości wypłacanego świadczenia, określonego jako przeciętna
emerytura lub renta wypłacana przez ZUS.
asadne jest pytanie o
podstawę prawną umożliwiającą zmniejszenie renty
osobie, której inwalidztwo
powstało w związku ze
służbą na rzecz suwerennej
Polski tylko dlatego, że ma
okres służby w PRL.
rojekt nowej ustawy
przewiduje pozaprocesowe ukaranie nie tylko rozszerzonej grupy funkcjonariuszy których służba przypadła zarówno na okres
PRL, jak i w HI RP, ale również członków ich rodzin.
To nie żadna sprawiedliwość społeczna, a wyłącznie zemsta polityczna!

Z
P
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S

zczególnego
podkreślenia wymaga fakt, że
projekt ustawy będący
przedmiotem
pierwszego
czytania, nie był poddany
konsultacji z partnerami
społecznymi, w tym zwłaszcza z NSZZ Policjantów.
Takim dokumentem był
natomiast projekt z dnia 12
lipca 2016 r., który w sposób istotny różni się od procedowanego w Sejmie. Według wcześniejszego projektu sankcja w postaci emerytury lub renty nie wyższej
niż
kwota
przeciętnego
świadczenia wypłacanego
przez ZUS była ograniczona
do funkcjonariuszy, którzy
służyli wyłącznie w organach bezpieczeństwa PRL.
akładając
drastyczne
obcięcie rent i emerytur
funkcjonariuszom pełniących rolę dyżurnych kozłów
ofiarnych, rząd nie ukrywa,
że dyskontuje wcześniejszą
ustawę „dezubekizacyjną”.
Myli się jednak sądząc, że
otwarta wówczas furtka do
odbierania nabytych praw
do zaopatrzenia emerytalnego stanowi dla niego
prawne usprawiedliwienie
dzisiejszych działań.
Działań, które nie przestrzegają zasady proporcjonalności oraz pewności prawa. Działań, które podważają zaufanie do Państwa.
Ze wspomnianego wyroku
Trybunału Konstytucyjnego, jednoznacznie wynika
niekonstytucyjność procedowanego projektu.
ównie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt posługiwania się przez rząd
manipulacjami w zakresie
danych liczbowych odnoszących się do struktur i
wysokości świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZER MSW funkcjonariuszom objętych projektem ustawy.
Celem takich działań jest

Z

R

dezorientowanie opinii publicznej i negatywne jej nastawienie do adresatów
ustawy,
a jednocześnie
przysporzenie władzy zwolenników.
est publiczną tajemnicą,
że rzeczywistą intencją
wprowadzenia wspomnianej autopoprawki jest chęć
pozyskania przez rząd środków pieniężnych na sfinansowanie rosnących kosztów
sztandarowych projektów
socjalnych PIS, mających w
zamyśle umacniać jej władzę.
Tak więc, to nie enigmatyczna
„sprawiedliwość
społeczna”, a ślepy odwet i
populizm stoją u podstaw
projektu ustawy drastycznie obniżającej świadczenia
emerytalno-rentowe funkcjonariuszom służb mundurowych i członkom ich
rodzin.
namienne jest, że rządzący w nie skrępowany
sposób, publicznie i dotychczas bezkarnie, pomawiają byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, nie wyłączając tych
którzy pełnili a nawet nadal
pełnią służbę w suwerennej
Polsce, o popełnienie przez
nich zbrodni. Są oni na co
dzień zniesławiani, nazywani katami, oprawcami i
bandytami.
owyższych działań dopuszczają się nawet osoby piastujące z nominacji
PiS najwyższe godności w
państwie. Ta skandaliczna
praktyka zasługuje na najwyższe potępienie a także
należną reakcję ze strony
tych wszystkich środowisk
dla których obrona zasad
demokratycznego państwa
prawnego jest prawnym i
moralnym nakazem.
Nie od rzeczy jest również
przypomnienie, że III RP
jest prawnym sukcesorem
PRL z wszelkimi tego kon-

J

Z
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sekwencjami i zobowiązaniami, wynikającymi z prawa krajowego i międzynarodowego, które RP ratyfikowała i zobowiązała się przestrzegać.
ym bardziej powinny
być dotrzymywane zobowiązania, które nowo powstałe w 1990 r. wolne
państwo polskie podjęło
wobec tych funkcjonariuszy, których zweryfikowało,
uznało za moralnie i zawodowo godnych do pełnienia
służby i do tej służby ich
przyjęło.
Nie ma naszej zgody na
odejście od kardynalnej zasady: pacta sunt servanda!
Nie ma żadnego powodu do
karania funkcjonariuszy za
nieudowodnione winy, na
drodze poza procesowej, za
pomocą
niekonstytucyjnych ustaw.
Państwo dysponuje aparatem umożliwiającym postawienie w stan oskarżenia
osób winnych naruszeń
prawa w związku z wykonywaną przez nich w przeszłości służbą i po udowodnieniu winy wymierzenia
im należnej kary, w tym
pozbawienia prawa do zaopatrzenia emerytalnego w
systemie
mundurowym.
Tylko takie państwo można
uważać za demokratyczne
państwo prawne.
rocedowany
projekt
ustawy drastycznie obniżającej świadczenia emerytalne i rentowe wybranej
grupie funkcjonariuszy i
członkom ich rodzin oraz
tryb jego przygotowania
stoją w rażącej sprzeczności
ze standardami demokratycznego państwa prawnego.
Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzenia w życie proponowanych
rozwiązań
ustawowych.
Ustawa
o zaopatrzeniu

T

P
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emerytalnym funkcjonariuszy mundurowych nie może
służyć jako narzędzie do
realizacji populistycznych
celów przez aktualną większość parlamentarną.
Ustawa emerytalna nie może zastępować procedury
karnej, ani umożliwiać jej
omijanie.
zywamy władze do
opamiętania się i wycofania tego projektu z
uwagi na jego oczywistą
sprzeczność z Konstytucją
Rzeczypospolitej
Polskiej

W

oraz prawami człowieka
określonymi w przepisach
prawa międzynarodowego,
które Polska ratyfikowała i
zobowiązała się do ich przestrzegania!.
Koło Emerytów i Rencistów
Policyjnych w Braniewie
Braniewo 11.12.2016 .
•



Otrzymują:
Prezydent RP Pan
Andrzej Duda
Marszałek Sejmu RP
Pan Marek
Kuchciński

•
Marszalek Senatu RP
Pan Stanisław
Karczewski
•
Prezes Rady Ministrów RP Pani Beata
Szydło
•
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pan Mariusz Błaszczak
•
Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar
•
Prezydent FSM, Prezes ZG SEiRP Pan Zdzisław
Czarnecki

SKUTKI PRAWNE
PRZYJĘTEJ PRZEZ SEJM RP
ZMIANY USTAWY

O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM
FUNKCJONARIUSZY POLICJI

1

. W dniu 16 grudnia
2016 r. na 33 posiedzeniu Sejm RP uchwalił
ustawę o zmianie 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.
. Ustawa został przyjęta w wersji przedłożonej przez Rząd RP. W toku

2

prac sejmowych
komisji
administracji i spraw wewnętrznych oraz komisji
polityki społecznej i rodziny (posiedzenia w dniach:
13 grudnia oraz 15 grudnia 2016 r.) zgłoszonych
zostało szereg poprawek.
Poseł Marek Wójcik w
imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej zgłosił poprawki
mające na celu - zgodnie z
orzeczeniem
Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 24
lutego 2010 r. dotyczącym
tzw.
pierwszej
ustawy
"dezubekizacyjnej" - zróżnicowanie statusu funkcjonariuszy wykonujących
służbę wyłącznie do 1990
r. od funkcjonariuszy poddanych weryfikacji i kontynuujących służbę w III RP.
Nadto w szeregu zgłoszonych przez Pana Posła
poprawkach do art. 13 b,
który zawiera rozbudowany (w stosunku do regula-
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cji zawartej w ustawie z
2009 r.) katalog cywilnych
i wojskowych instytucji i
formacji - autor poprawek
proponował
wyłączenie
spod
regulacji
byłych
funkcjonariuszy
Milicji
Obywatelskiej. Wszystkie
zgłoszone poprawki zostały
negatywnie przegłosowane.
Połączone
komisje
przyjęły wyłącznie poprawki zgłoszone przez Ministra
Spraw Wewnętrznych.
. Następstwa prawne
przyjętej przez Sejm RP
w dniu 16 grudnia 2016 r.
zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji ... to
przede wszystkim:
- znaczący wzrost liczby
osób, których będą dotyczyły postanowienia ustawy
stawa z 2009 r. według szacunku przedłożonego przez ZEiR MSW

3

U
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zmniejszała
świadczenia
emerytalne ponad 23 tys.
byłych
funkcjonariuszy,
przyjęta przez Sejm w dniu
16 grudnia 2016 r. regulacja może obejmować swoimi
konsekwencjami około 200
tys. osób - cytat za opinią z
dnia 13 grudnia 2016 r.
Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka, ustawa z 2009
r. w zasadzie nie dotyczyła
byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (za wyjątkiem osób zatrudnionych
w Akademii Spraw Wewnętrznych),
natomiast
przyjęta w dniu 16 grudnia
2016 r. regulacja obejmuje
swoimi
unormowaniami
także funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy
pełnili służbę np. w Departamencie
SpołecznoAdministracyjnym, komendantów, czy niektórych jednostkach szkoleniowych tej
służby,
- postanowienia art. 15 c
ustęp 1, pkt 1. w którym
przyjęto, że emerytura wynosi 0% podstawy wymiaru
za każdy rok służby na
rzecz totalitarnego państwa
- takie unormowanie w
przypadku osoby, która
pełniła służbę wyłącznie do
1990 r. może skutkować
odmową prawa do świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego, przy równoczesnym nie spełnieniu warunków wymaganych z tytułu wypłaty świadczeń z
ubezpieczenia społecznego
(funkcjonariusze w okresie
PRL, podobnie jak i w okresie II i III RP nie opłacali
składek z tytułu ubezpieczenia społecznego czynił to
za nich budżet Państwa), w
takim przypadku nie można wykluczyć skierowania
tych wszystkich świadczeniobiorców do jednostek
pomocy społecznej, co przyczyni się do znaczącego

zwiększenia liczby osób,
które będą zmuszone do
korzystania z takiej formy
pomocy ze strony państwa,
bowiem działaniem alternatywnym jest tutaj wyłącznie
eutanazja, nie akceptowana
w polskim systemie prawa,
- postanowienia art. 15 c
ustęp 3., w połączeniu z
emeryturą, która będzie
stanowiła 0% podstawy
wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego
państwa - takie unormowanie w przypadku osoby,
która pełniła służbę lub
pracowała także po 1990 r.
oznacza odebranie praw
nabytych słusznie, bowiem
służąc np. w Policji, ABW,
Straży Granicznej jej status
został określony w wyroku
TK z dnia 24 lutego 210 r.,
natomiast w przypadku gdy
taka osoba była zatrudniona i uiszczała z tego tytułu
składki na ubezpieczenie
społeczne wyznaczenie wysokości emerytury stanowi
działanie o charakterze
dyskryminującym, wysoce
represyjnym, bowiem nie
można pozbawić wybranej
grupy obywateli praw przysługujących
wszystkim
obywatelom RP,
- postanowienia art. 8a w
którym Minister Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach będzie mógł skorzystać z
uprawnienia do wyłączenia
stosowania art. 15 c i tym
samym osoba co do której
podejmie taką decyzję uzyska prawo do naliczenia
świadczenia według regulacji obowiązujących pozostałych świadczeniobiorców zapis normy zawartej w art.
8a stanowi o uznaniowości
Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie oceny, kto
z byłych funkcjonariuszy
zasługuje na prawo do
świadczenia w nie zmniej-
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szonej wysokości, nie można wykluczyć, iż wiedza
byłych
funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa na
temat dawnych środowisk
opozycji będzie miała w tym
przypadku rozstrzygające
znaczenie i tym samym nie
można także wykluczyć, że
ta właśnie wiedza stanowi
istotny cel takiej redakcji
unormowania art. 8a, należy podkreślić, że pierwsza
ustawa "dezubekizacyjna" z
2009 r. w decyzji orzekającego sądu pozostawiała
przyznanie prawa do nie
zmniejszonego świadczenia
emerytalnego, w przypadku
przeprowadzenia
dowodu
wskazującego na czynne
wspieranie organizacji działających na rzecz niepodległości Państwa Polskiego,
organ administracji państwa nie miał w tym względzie żadnych uprawnień a
kontrola sądowa gwarantowała obiektywność wydawanych decyzji,
- postanowienia art. 22 a w
którym rentę inwalidzką
zmniejsza się o 10 % podstawy wymiaru za każdy
rok służby na rzecz totalitarnego państwa - zapis
normy zawartej w art. 22a
będzie skutkował tym, że
wypłacane świadczenie będzie podlegało radykalnemu zmniejszeniu mimo, że
inwalidztwo pozostaje w
bezpośrednim związku z
pełnioną w służbą, w tym
służbą pełnioną już po
1990 r.
Warszawa, dnia 20 grudnia
2016 r.

Opracował
/Zespół Analityczny FSSM/
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Od lewej: Adam-Socha,-Marek-Lewiński, Sławomir-Koniuszy; Wojciech-Ciesielsk; ie Konrad-Urbanowicz; i Jerzy K. Kowalewicz
Gospodarze audycji Adam Socha i Marek Lewiński i ich goście zastanawiali się czy tzw. ustawa dezubekizacyjna przywróci sprawiedliwość społeczną
JKKW debacie udział wzięli:
 Wojciech Ciesielski – współzałożyciel olsztyńskiej Solidarności, internowany 13
grudnia
 Konrad Urbanowicz – mecenas, były przewodniczący
komisji ds weryfikacji funkcjonariuszy SB, zasłużony
obrońca więźniów politycznych w PRL
 Sławomir Koniuszy – przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów
w Olsztynie
 Jerzy Kowalewicz – szef zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w
Olsztynie
tym, że dezubekizacja
przywróci sprawiedliwość
społeczną przekonywała premier Beata Szydło i szef
MSWiA Mariusz Błaszczak.
Ustawę obniżającą emerytury i
renty funkcjonariuszom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa przyjął już rząd.
Teraz, w tej sprawie, trwają

O

prace w Sejmie. Emerytura dla
byłych funkcjonariuszy nie
będzie mogła być wyższa niż
przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. W czerwcu było
to 2053,50 złotych. Analogicznie mają zostać obniżone też
renty inwalidzkie byłych funkcjonariuszy. Nie będą mogły
przekroczyć średniej renty wypłacanej przez ZUS. W czerwcu tego roku była to kwota
1543,05 złotych.
pośród byłych funkcjonariuszy SB oraz pozostających po nich rencistów rodzinnych: 32 osoby otrzymują
świadczenia powyżej 12 tysięcy zł, 103 w przedziale 9-12
tysięcy złotych, ponad 1200
osób w przedziale 6 – 9 tysięcy
złotych, ponad 11 tysięcy osób
w przedziale 3-6 tysięcy złotych ni prawie 19 tysięcy osób
w przedziale 1-3 tysięcy złotych. 611 osób otrzymuje
świadczenia zbliżone do najniższej kwoty w systemie powszechnym czyli poniżej 1 tysiąca złotych. Oszczędności

S

dla budżetu państwa z tytułu
ustawy dezubekizacyjnej wyniosą pół miliarda złotych
rocznie złotych. Dezubekizacja
nie obejmie byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i
Straży Pożarnej.
rzeciwnicy ustawy dezubekizacyjnej twierdzą, że jeśli
PiS wprowadzi w życie swój
projekt, to policyjną emeryturę
stracą założyciele CBŚ, oficerowie, którzy zwerbowali do
współpracy z policją „Masę” i
rozbili gang pruszkowski, a
nawet współzałożyciele CBA.
Pojawiają się też głosy dotyczące funkcjonariuszy z tzw.
„przeszłością”, którzy również
ginęli na służbie. W 2003 r.
nadkomisarz Marian Szczucki
z CBŚ został zabity podczas
akcji w Magdalence, a w 1996
r. pirotechnik, podkomisarz
Piotr Molak, poniósł śmierć,
rozbrajając bombę na stacji
Shell. Według projektu PiS
rodziny takich jak oni będą
miały drastycznie obniżoną
rentę.
Tekst i zdjęcie
ze strony Polskie Radio Olsztyn (link poniżej)
Jerzy K. Kowalewicz

P

http://ro.com.pl/debata-na-temat-ustawy-dezubekizacyjnej/01313389 - Link do odsłuchania Debaty
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„Należało wam się!”

N

ależało wam się. Byłym
funkcjonariuszom milicji, służby bezpieczeństwa,
straży pożarnej i wojska.
Należało się to szambo wylewane teraz na wasze życiorysy. Generalskie epolety
zrywane przez teoretyków
wojen partyzanckich i zakochanych w nich gówniarzy.
Następnymi do degradacji
będą pułkownicy, majorzy,
a
potem
już
każdy
„sowiecki żołnierz”. Każdy,
który nosił „orzełka bez korony”. Żywy, lub na potrzeby śledztwa ekshumowany.

N

ależało wam się. Byłym
członkom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Kiedyś weteranom pracy,
budowniczym Polski Ludowej. Dziś „sowieckim” ogniwom „zbrodniczego systemu”. Dość pobłażania. Od
dziś wszystkie krzywdy wyrządzone prawdziwym Polakom przez „komunistyczną”
PZPR nie będą już tuszowane i wybaczane. Zostaniecie
przykładnie osądzani i ukarani. Módlcie się, może bóg
wam
wybaczy.
„Dobra
Zmiana” na pewno nie.
Należy wam się to dzisiejsze
szambo jak psu buda. Ciężko na nie zapracowaliście
oddając pisanie historii i
wychowanie młodzieży polskiej prawicy. I równie prawicowemu kościołowi katolickiemu. Oddaliście im też
media, wyższe uczelnie i
instytucje kultury. Naiwnie
wierząc, że prawa strona
zawartych umów dotrzyma.

Podobnie jak kościół katolicki – notariusz narodowego porozumienia. Bezmyślnie licząc, że jakoś to będzie. Rozsadek w przyszłości zwycięży. Dopadła was
ta przyszłość. Kościół prowizję skasował, umowy się
wyparł. Po umiarkowanej,
sytej prawicy władzę przejęli głodni mołojeckiej sławy,
sfrustrowani
ultrasi.
Oprycznina Kaczyńskiego.
P o t r z e b u j ą c y
„komunistycznego” wroga
niczym narkoman dopalacza. Kozła oﬁarnego. Bezbronnego frajera do publicznego skopania. Zostaliście frajerami, bo wasi polityczni i środowiskowi liderzy politykę historyczną
sobie odpuścili. I media.
I koleżeńskie więzi. I wspólnoty ideowe. I wychowanie
swych następców politycznych. Skupiali się na
szorstkich
przyjaźniach,
roszadach, intrygach, rozwoju przez podział. Beznadziejnie szukali poparcia
kleru, biznesu, mitycznej
nowej klasy średniej. Zapominając o was. Za co wy
zapomnieliście o nich przy
urnach wyborczych. Walcząc ze sobą, wspólnymi
siłami oddaliście władzę
prawicowym ultrasom. Wychowankom Kaczyńskiego.
Cały polski parlament w
ręce polskiej prawicy. Rad y k a l n i e
„antykomunistycznej”, tej
rządzącej, i umiarkowanie
„antykomunistycznej”, teraz w opozycji. Wrogiej wobec siebie, ale zawsze zgodnej w potępianiu „komuny”
i wszystkich nieszczęść z
Polski Ludowej płynących.
Dzisiaj nie ma politycznej
ani medialnej przeszkody
żeby karne kolumny humbejwinów prezesa Kaczyń-
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skiego dalej plugawiły wasz
dorobek. Deptały wasze
autorytety. Wysyłały was
na śmietnik historii.
rzy biernej postawie waszych dzieci, głosujących pewnie na PO, i wnuków głosujących na Kukiza
lub Korwina. Przyznajcie
sami, że należy wam się to
szambo. I mnie też. Przecież
przez naszą głupotę, krótkowzroczność polityczną, a
przede wszystkim bezmyślną biernością, polska rozlazła lewica zapracowała sobie na władzę Jarosława
Kaczyńskiego i jego kontrrewolucję kulturalną. Dała
sobie narzucić ich wizję
dziejów, ich wzorce osobowe, ich osąd. Sama sobie
tego szamba naważyła. I
jeszcze teraz dziwi się, że
humbejwini „Dobrej Zmiany” jeńców brać nie chcą.

P

Artykuł ukazał się w
„Dzienniku Trybuna”
Piotr Gadzinowski
17 grudnia 2016
Pan Piotr Gadzinowski
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w „itd” (w
1990 jako redaktor naczelny),
następnie jako publicysta
tygodnika
„Przegląd”,
„Trybuny” i „Dziś”. Był dziennikarzem w „Nie” Jerzego
Urbana[1], pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego,
pisał też m.in. cotygodniowy
felieton Po święconej ziemi.
W latach 1991–2005 pełnił
funkcję prezesa Niezależnej
Inicjatywy Europejskiej "NIE',
organizacji wchodzącej w
skład komitetu wyborczego
SLD[2]. Został członkiem Stowarzyszenia „Ordynacka”.
Za „Wikipedia”
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List otwarty
do Redaktora Piotr Gadzinowskiego
Panie Redaktorze zawsze Pana ceniłem i szanowałem
zarówno w czasie Pana pracy w „Nie” jak i innych magazynach, a także jako posła, szanuje i obecnie.

J

a byłem funkcjonariuszem MO od 1972 r., a
następnie policjantem do
1996 r., też mógłbym zarzucać poprzednim władzom, że nie mogłem skończyć, ba rozpocząć żadnych
studiów mimo, że nie miałem negatywnej opinii służbowej.
ie w pełni się zgadzam
jednak z Pana zarzutami odnośnie byłych funkcjonariuszy SB i MO jaki
Pan postawił. Pisze Pan ze
podlizywali się każdej władzy, tak a co innego mogli
zrobić? Od samego początku zaczęto nas sekować.
Panie Redaktorze te służby
są postawione do ochrony
instytucji państwowych i
muszą wykonywać zadania
stawiane przez rząd i jego
ministerstwa. W służbach
tych nigdy nie było i nie
ma, a i nie będzie demokratycznie
podejmowanych
decyzji. Na cenzurowanym
postawiono nas już w chwili Okrągłego Stołu i wielu
skazano na przysłowiowy
odstrzał, chodzi o niektóre
wydziały SB.

N

D

awna opozycja przedstawia teraz tamten
miniony okres tak jakby
była tylko „komuna”, ówczesne władze i my funkcjonariusze ich ochraniający i
ona opozycja walcząca o
demokrację. Prawda jest
inna bo opozycja to tylko
mały margines a były przestępstwa kryminalne gospodarcze afery zabezpieczenie państwa przed obcą
agenturą. Niestety to nie

tak że mamy samych przyjaciół poza granicami, już
same wymogi konkurencji
powodują potrzeby takich
zabezpieczeń.
O dokonaniach tamtej Polski nie będę pisał bo zna je
Pan bardzo dobrze i wie
Pan dla kogo budowano tak
zakłady produkcyjne jak i
domy mieszkalne określane
jako sypialnie.
ychwala się obecnie II
RP, a nie wie się np.
że te służby mundurowe
Polski
Ludowej
swoje
pierwsze
regulaminy
i
uprawnienia odziedziczyły
właśnie po II RP. Między
innymi i uprawnienia emerytalne które wówczas nabywano po 10latach służby,
a nie po 15 jak obecnie, a
zmianę tą wprowadzono w
latach 80-tych. Po odzyskaniu niepodległości w 1918
r. tworzono zręby administracji państwowej i służb.
Pozostańmy jednak tylko
przy służbach i wojsku. Do
służby przystąpili tak dawni funkcjonariusze służb
państw zaborczych jak i ich
wojsk. Ludziom tym uznano dawne lata służby i zaliczono posiadane uprawnienia, wliczając je do wysługi
emerytalnej.

W

W

racając do głosowań
na prawicę przez wielu byłych funkcjonariuszy
służb mundurowych wynika stąd, że poczuli się urażeni i rozżaleni niektórymi
poczynaniami SLD, a szczególnie co niektórych prominentnych członków władz,
szczególnie tych młodych.
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Oni
jakoś
byłych
„sługusów” nie lubili i dawali to odczuć. Tak więc
wielu z moich koleżanek i
kolegów chciało być uznawanych za ludzi i stad takie
zachowanie, tym bardziej,
że na samym początku
transformacji funkcjonariusze SB którzy nie przeszli
pomyślnie weryfikacji miały
ograniczone
możliwości
znalezienia pracy w cywilu
w niektórych zawodach. W
III RP kiedy rządziła lewica,
za premiera
Rady Ministrów - L. Millera, a wicepremierem był Jerzy Hausner i ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej,
przygotowywał
on
zmiany w przepisach pracy
niekorzystne dla świata
pracy. Napisałem list do
kancelarii p. Hausnera z
moimi krytycznymi uwagami, dostałem odpowiedź z
jego kancelarii gdzie skierowano mnie z moimi uwagami do miejscowego posła.
Przecież miejscowy poseł
nie szykował niekorzystnych zmian. To też, te
zmiany miały wpływ na
zmniejszenie się notowań
SLD.
okresie
Polski
po
1989 r nie było ani
jednej amnestii w odróżnieniu do „zbrodniczego okresu” gdzie te amnestie dla
przeciwników politycznych
były ogłaszane kilkakrotnie.
Również w okresie odwilży
1956 r. ogłoszono „Raport
Mazura” gdzie rozliczono
przekroczenia prawa i niegodziwości okresu od 1944
r. popełnione przez funkcjonariuszy
Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego.

W

(Ciąg dalszy na stronie 17)
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W

każdym środowisku
znajdą się ludzie którzy nie powinni pełnić niektórych służb czy ról, tak
ze względu na soją moralność jak też psychikę. Nie
można tego stwierdzić poprzez badania i testy, to
wychodzi dopiero w trakcji
ich służby czy pracy.
becnie jest całkiem inaczej niż w krajach demokratycznych, a ponoć do
nich należymy, trwa permanentna zemsta.
Takie postępowanie odwetu
może się w przyszłości odbić na pracy obecnych

O

funkcjonariuszy wszelkich
służb bezpieczeństwa. No
bo jaką pewność mogą mieć
ci ludzie, że za kilka lat nie
spotka ich podobna sytuacja za gorliwe wykonywanie
obowiązków
służbowych
dla Polski jaka istnieje w
tym czasie.
ończąc chcę Pana zapewnić że nie wszyscy
byli funkcjonariusze służb
mundurowych obrazili się
na SLD, nie wszyscy głosowali na PiS, PO czy inne nie
eSLDowskie partie, czy też
nie poszli do wyborów. Ja
po przejściu na emeryturę

K

Informuję koleżanki i kolegów,

pisałem wiele listów do redakcji nie wszystkie były
publikowane, a niektóre
redakcje nie chciały w ogóle
moich zamieszczać np. Gazecie Wyborczej
W załączeniu przesyłam
adres mojej strony gdzie
zamieściłem listy i głosy
telefoniczne które były publikowane. Oto adres strony:
http://moim-zdaniem.info/

Łączę serdeczne
pozdrowienia
Elbląg 1.12.2016 r.
Karol
Władysław Wyszyński

że w dniu wczorajszym /2 grudnia
2016 r./ odbyła się pikieta - protest przeciwko zmianie ustawy tzw represyjnej obniżającej ponownie emerytury oraz przeciwko zwalnianiu z policji byłych milicjantów. W
proteście wzięło udział około 1500 osób. Do zebranych przemawiali m. innymi posłowie PO. Nowoczesnej i SLD. Wszyscy wypowiedzieli się przeciwko nowemu projektowi.
W naszej ocenie protest odniósł niewielki ale sukces, gdyż w trakcie debaty projekt
był poparty tylko przez posłów PIS i skierowany do komisji. Spodziewamy się burzliwej przeprawy. Potrzebny jest ponowny protest w okolicach 12 15 grudnia 2016r aby
wyrazić swoje zdecydowane negatywne stanowisko. Apeluję o jak największę frekwencję. Będzie to ostatni moment, kiedy możemy wyrazić swój sprzeciw w sposób masowy. Mile widziani są członowie rodzin i pomysłowe banery itp. Przekażcie wszystkim
zainteresowanym, w tym także żołnierzom bo ich projekt już się ukazał.
Zdzisław Czarnecki
Prezes ZG SEiRP
Więcej szczegółów na temat pikiety-protestu znajdziecie Państwo w ostatnim Biuletynie Informacyjnym ZG SEiRP - przypis JKK
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ROZMOWA Z POLICJANTEM

„Krew się we mnie burzy. „

Ustawa dezubekizacyjna to najlepszy prezent dla przestępców"
"Krew się we mnie burzy, kiedy słyszę, jak premier
polskiego rządu mówi, że żaden oprawca z milicji nie
będzie pracował w policji. Oprawca? Ja jestem typem
wojownika, wojuję od 26 lat. Mogę dalej. I będę. Nie
chodzi o pieniądze, a w każdym razie nie przede
wszystkim. Ale o dobre imię" - przyznaje w rozmowie
z dziennik.pl Wojciech Majer, były dyrektor Biura
Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
MIRA
SUCHODOLSKA:
Przez 26 lat pracował pan
w AT, ostatnio jako dyrektor
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP. Jak to się
stało, że załapuje się pan
na ustawę dezubekizacyjną?
WOJCIECH MAJER: Bo
kiedy w 1985 roku zaczynałem służbę – jeszcze w
milicji – zostałem przydzielony do tzw. Biura C podlegającemu MSW. Pracowałem de facto jako operator
komputera, wklepywałem
dane archiwalne i dodawałem papier do drukarki. To
była techniczna robota, a ja
byłem szeregowym pracownikiem. Biuro rozwiązano w
lipcu 1990 roku, zostałem
zweryfikowany pozytywnie i
przeniesiony do Biura Informatyki Komendy Głównej Policji. A rok później
trafiłem do antyterrorystów.
W jakich akcjach brał pan
udział?
Dziesiątkach, nie sposób
wymienić. Brałem choćby
udział z zatrzymywaniu
niemal wszystkich ludzi
grupy Mutanta. Byłem w
Magdalence. Zatrzymywałem obcinaczy palców, którzy porywali dzieci biznesmenów, to była operacja
pod kryptonimem Turban.

Albo ta akcja pod Piastowem, gdzie facet, który najpierw zastrzelił dwóch taksówkarzy, strzelił sobie w
głowę na moich oczach.
Inna, którą pamiętam: stacja benzynowa w Jankach i
odbijanie zakładnika porwanego przez bandytów..
To trochę bardziej ryzykowne zajęcie, niż przeprowadzanie dzieci przez ulicę.
Trochę. Dwadzieścia lat
temu jeden z moich kolegów, Krasnal, czyli Piotr
Molak, który był pirotechnikiem, zginął podczas próby
rozbrojenia ładunku wybuchowego na stacji Shella w
Warszawie. To był 1996
rok, policja nie miała wtedy
jeszcze robotów pirotechnicznych. Dopiero po tej
tragedii zdecydowano, aby
je zakupić. Nie zapomnę
też, jak podczas akcji ranny
został inny mój kolega, Marian Szcucki. Policjanci z
całej Polski oddawali krew,
żeby go uratować. Nie udało się. Ale jego organy uratowały życie siedmiu innym
osobom. Wie pani, oni obaj
byli wcześniej milicjantami.
Taka służba.
Właśnie taka. Ale krew się
we mnie burzy, kiedy słyszę, jak premier polskiego
rządu mówi, że żaden
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oprawca z milicji nie będzie
pracował w policji. Oprawca? Ja jestem typem wojownika, wojuję od 26 lat.
Mogę dalej. I będę. Nie chodzi o pieniądze, a w każdym
razie nie przede wszystkim.
Ale o dobre imię. I jeszcze o
coś. A mianowicie o to, że
ta ustawa dezubekizacyjna
to najlepszy prezent, jaki
mogły dostać grupy przestępcze. Bandyci się cieszą,
bo ci, którzy ich gnębili,
ścigali, zostali za to ukarani. Pruszków, Wołomin, to
całe towarzystwo, z radości
pije. I jeszcze z tego powodu, że zdają sobie sprawę,
iż młodzi policjanci nie będą już tacy chętni, żeby się
starać, nadstawiać głowę.
Bo nie warto.
Policjanci ślubują chronić
ustanowiony Konstytucją
Rzeczpospolitej Polski porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego
obywateli, nawet z narażeniem życia.
A państwo polskie pisząc tę
ustawę, prowadząc proces
legislacyjny, łamie prawo.
Nie chodzi tylko o to, że w
tym samym momencie na
stronie resortu ministra
Błaszczaka i stronie pani
premier, w jednym momencie, zawisły dwa całkowicie
odmienne projekty ustawy,
za to o tym samym numerze ewidencyjnym. Większy
problem polega na tym, że
pierwszy projekt, z lipca, na
który zgodziły się policyjne
związki zawodowe, był poddany konsultacjom i analizom. Drugi, z listopada, już
nie. Został przesłany 14
(Ciąg dalszy na stronie 19)
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(Ciąg dalszy ze strony 18)

listopada z MSWiA do Kancelarii Premiera. Kiedy Centrum Legislacyjne Rządu
zwróciło uwagę, że ten projekt nie został zaopiniowany, czego wymaga prawo,
dostało odpowiedź, że to
niepotrzebne, bo to tylko
autopoprawka. Tymczasem
to są zupełnie inne projekty.
Najważniejsza różnica?
Ten listopadowy projekt
wrzuca wszystkich do jednego worka: milicjantów
zatrudnionych od 1945 roku razem z tymi, którzy
wprawdzie pracowali w formacji przed 1989, ale przeszli weryfikację, podpisali
nowe umowy z państwem i
wiernie mu służyli, albo
nadal służą. Na ten temat
wypowiedział się zresztą
Trybunał
Konstytucyjny.
Ale gilotyna ustawy tnie
równo. I teraz każdy policjant, który miał tego pecha, że pracował przed
1990 rokiem, zostanie ukarany. Tak jak w moim przypadku, pomimo tego, iż od
momentu rozpoczęcia pracy
w pionie AT, czyli od 1991
roku, a więc przez 26 lat
nadal mam naliczane 2,6
procent pensji za każdy rok
służby w milicji i policji i
dodatkowo 2 procent za
służbę w niebezpiecznych
warunkach (co przysługiwało m.in. funkcjonariuszom AT, pirotechnikom,
płetwonurkom) oraz 0,5 za
pracę w komórce organizacyjnej podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych,
to zgodnie z nową ustawą,
emeryturę otrzymam w wysokości średniej emerytury

z ZUS. Czyli jakieś 2100
złotych minus podatek i
odliczenia zdrowotne.
Jak pamiętam ideą tej
ustawy było, aby zabrać
nienależne przywileje esbekom, którzy zarabiali więcej, niż zwyczajni milicjanci. Byłam i jestem za. Nie
ma powodu, żeby żyli na
starość lepiej niż tamci. I
niż ich ofiary.
To nie ulega dyskusji. I w
tym kierunku szedł ów lipcowy projekt, o którym już
mówiliśmy. Ale ten listopadowy stawia wszystko na
głowie. Czy w moim choćby
przypadku można mówić o
przywilejach? Podpisałem
kontrakt z Polską i skrupulatnie go wypełniałem. Byłem na pierwszej linii frontu. Byłem własnością państwa. Nie miałem prawa
ruszyć się z domu, żeby
wcześniej nie zawiadomić o
tym moich przełożonych.
Potem, jako dowódca BOA,
byłem jedną z najważniejszych osób w strukturze
policyjnej. Zarządzając jednostką i całym systemem
antyterrorystycznym, ponosiłem wielką odpowiedzialność. Więc nie mówmy o
przywilejach. Ale o uposażeniu, które nam obiecano.
I które sobie wypracowaliśmy.
Więc jednak pieniądze.
Także. I jeszcze godność,
dobre imię. Ale także coś
więcej. Wie pani, że jeśli
nastąpiłaby w Polsce mobilizacja, to tacy jak ja pójdą
jako pierwsi? Nie, żebym
się buntował, tak po prostu
jest. Państwo powinno stać
za swoimi wojownikami.
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Jeśli jest inaczej, może się
to obrócić przeciwko niemu. W Rosji żołnierze wracający z wojny zostali zostawieni
samym
sobie.
Przeszli na drugą stronę.
Nie chcę powiedzieć, że tak
będzie z polskimi policjantami, ale że jest takie zagrożenie.
Jak pan sądzi, po co ten
ruch. Bo jeśli nie chodzi o
sprawiedliwość społeczną,
to może o to, żeby zaoszczędzić na policyjnych emeryturach? Żeby budżet państwa się spiął?
Nie mam pojęcia, o co chodzi. Mam wrażenie, że o
rozwalenie policyjnego środowiska na pół. Bo kiedy
jednym zabierają, to innym
proponują podwyżki. Koledzy relacjonują, jak minister Błaszczak im to obiecywał. To polityczna retoryka
w wydaniu gościa, który
nigdy nie musiał podejmować decyzji: życie czy
śmierć. Nie musiał ryzykować własną głową. Bo co
mu grozi za najbardziej nawet idiotyczną decyzję? A
to, co robi, to nie tylko prezent dla mafiozów, ale
głównie rozbijanie systemu
bezpieczeństwa państwa
Za portalem dziennik.pl
Dn.04.12.2016,
http://wiadomosci.dziennik.pl/
o
p
i
n
i
e
/
a r t y k ul y / 5 37 0 4 9 , wo j c i e c h majer-policjant-ustawadezubekizacyjna-milicja-mswrozmowa.html
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PiS przeprowadzi własną weryfikację esbeków
Rząd PiS przeprowadzi drugą weryfikację esbeków.
Ci, którzy krótko służyli w PRL, będą się mogli starać
o utrzymanie wyższych emerytur i rent. W MSW ma
powstać specjalny zespół, który będzie ich prześwietlać.

P

rezydent podpisze ustawę
dezubekizacyjną,
która
tnie świadczenia emerytalne
byłym oficerom komunistycznej SB Rząd może zrobić wyjątek dla wybranych
esbeków i zachować im wyższe świadczenia Weryfikację
esbeków pod tym kątem
przeprowadzi MSWiA
a biurku prezydenta
znalazła się nowa ustawa dezubekizacyjna, przeprowadzona przez PiS w parlamencie tuż przed świętami. Tnie ona świadczenia
emerytalne byłym oficerom
komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, nawet jeśli potem służyli w służbach mundurowych wolnej Polski.
Ustawa obniża emerytury i
renty "za służbę na rzecz
totalitarnego państwa" od
lipca 1944 r. do lipca 1990
r. Informacje o przebiegu
służby funkcjonariuszy będzie sprawdzać IPN, który
szacuje, że cięcia obejmą
blisko ćwierć miliona osób.
PiS robi wyjątek dla krótkich
esbeków
ustawie rząd zapisał
jednak poważne odstępstwo od tej zasady.
Otóż, MSWiA w "szczególnie
uzasadnionych
przypadkach", może zrobić wyjątek
dla niektórych dawnych esbeków i zachować im wyższe
świadczenia. Warunki są
dwa: krótkotrwała służba za
czasów PRL oraz "rzetelne
wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem zdrowia i
życia".
— Chodzi o ludzi, którzy

N

W

krótko byli w bezpiece, a
potem oddanie służyli krajowi po upadku komunizmu
— tłumaczył Onetowi podczas prac nad ustawą w Senacie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński, odpowiedzialny za służby mundurowe.
— To wygląda jak druga weryfikacja esbeków. Zapewne
powołacie w MSWiA komisję,
która ich będzie na nowo
prześwietlać — zauważyliśmy. Pierwsza weryfikacja
esbeków została przeprowadzona w 1990 r. Sprawdzono przebieg służby 14 tys.
oficerów
komunistycznej
Służby Bezpieczeństwa i ponad 10 tys. z nich przyjęto
do nowo tworzonego Urzędu
Ochrony Państwa. W środowisku PiS od lat tamta
pierwsza weryfikacja uważana jest za powierzchowną i
niewystarczającą.
"Rzeczpospolita":
ustawa
dezubekizacyjna nie dotknie
wdów
— To prawda, może to wyglądać jak kolejna weryfikacja — przyznaje Zieliński. —
Ale nie taki jest nasz cel.
Chodzi o elementarną sprawiedliwość dziejową. A co do
komisji, to jeszcze nie ma
decyzji, ale może powstać
organ weryfikujący odwołania dawnych esbeków, które
trafią do MSWiA.
—
Co
to
znaczy
"krótkotrwała służba" w
PRL? Tydzień, miesiąc, rok?
— Rzeczywiście, to płynne
kryterium. Każda sprawa
będzie rozpatrywana indywidualnie. Duży wpływ na
ostateczną decyzję będzie
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miało to, jak przebiegała
służba dawnego esbeka w
nowej Polsce.
— Taki świętej pamięci gen.
Sławomir Petelicki podpadałby pod te wasze kryteria?
Najpierw służył w komunistycznym wywiadzie, a potem stworzył GROM.
— Nie chcę się wypowiadać
na temat indywidualnych
spraw.
— Otóż, nie podpadałby. Bo
w wywiadzie PRL służył ponad 20 lat.
— Powtarzam: chodzi o elementarną sprawiedliwość.
Dawni esbecy ani ich rodziny nie mogą mieć świadczeń
wyższych niż osoby represjonowane za komuny. Poprzednia ustawa dezubekizacyjna przyjęta za rządów
Platformy nie zdała egzaminu. Spora część esbeków
uciekła na renty lub świadczenia wojskowe, których
cięcia nie objęły.
"Ustawiczne nękanie i polityczna zemsta"
Wedle projektu PiS, ci, którzy przejdą kolejną weryfikację, zachowają prawo do
wyższych emerytur, rent
oraz rent rodzinnych. Pozostałych czekają ostre cięcia
świadczeń.
Od 1 października 2017 r.
maksymalne
świadczenia
dla dawnych esbeków, których MSWiA nie ułaskawi,
nie będą mogły być wyższe
niż średnie świadczenie w
ZUS. Emerytura wyniesie
ok. 2 tys. zł, renta - ok. 1,5
tys. zł, zaś renta rodzinna ok. 1,7 tys. zł.
Według szacunków MSWiA
obniżonych zostanie ponad
18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych.
(Ciąg dalszy na stronie 21)
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Ma to dać ponad pół miliarda oszczędności rocznie.
Operację cięcia świadczeń
dawnym funkcjonariuszom
bezpieki, którzy potem pracowali w organach wolnej
Polski, skrytykowała w liście do rządu grupa byłych
szefów specsłużb.
Przypominając wcześniejsze
ciecia dokonane przez Platformę,
napisali:
"Dwukrotne wprowadzenie
niekorzystnych zmian dotyczących zaopatrzenia emerytalnego tej samej grupy
funkcjonariuszy nosi znamiona ustawicznego nękania i politycznej zemsty,
dokonywanej na zasadzie
odpowiedzialności zbiorowej, charakterystycznej dla
systemów totalitarnych".

List podpisało siedmiu szefów i wiceszefów służb: Andrzej Milczanowski, Andrzej
Kapkowski, Jerzy Nóżka,
Zbigniew
Siemiątkowski,
Krzysztof Bondaryk, Dariusz Łuczak oraz Paweł
Białek. To znacząca część
dotychczasowych
szefów
UOP i ABW.
Ten list niczego nie zmienił — ustawa trafiła do prezydenta, który na pewno
złoży pod nią swój podpis.

Wczoraj, 30.12.2016 r.
prezydent Duda podpisał
wspomnianą wyżej ustawę, mając jednocześnie
„wątpliwości” co do istnienia quorum podczas
głosowania, na tej samej
sesji i w tych samych
warunkach, w Sali Kolumnowej nad ustawą
budżetową. To dosyć wybiórcze
stosowanie
„wątpliwości”, jak sądzę.

wtorek, 27 grudnia 2016
Andrzej Stankiewicz
Dziennikarz Onetu

JKK

h tt p: //wi a do mos c i. on et .pl /
tylko-w-onecie/pis-przeprowadzi
-wlasna-weryfikacje-esbekow/
pg4q0tk

Bohdan Makowski.

Kim jest Bóg?
Bóg jest światłem
Szatan Ciemnością
Bóg jest Miłością
Szatan Nienawiścią
Bóg jest Pokorą
Szatan jest Pychą …

C

i wszelkiej maści decydenci obecnie manifestacyjnie
demonstrujący
swoją
światopoglądową
przynależność do KK powinni chociaż w minimalnym stopniu stosować powyższe zasady w życiu doczesnym. No tak, ale to jest
dla maluśkich. Sam przykład idzie z góry i jak to
mówi francuskie przysłowie „ryba śmierdzi od głowy”. W trakcie różnych rozmów doszliśmy do jednego
wniosku. Nazwać kogoś w
towarzystwie „starym” lub
takim rasistowskim określeniem „czarna d…a” nie
jest już tak obelżywe jak
nazwać kogoś „ty… prezesie”. Na to zaszczytne w
cudzym słowie miano nale-

żało zapracować. A co by
nie mówić „Prezesiunio” od
18 – to procentowego elektoratu stara się jak może i
udaje się mu to bardzo
skutecznie. Zastawiam się
jednak nad ewentualna
kwestią zmian statutowych
naszego Stowarzyszenia a
raczej strukturalnych. Nie
wiem czy w tym stanie rzeczy nie lepiej by było usunąć tytuł Prezesa różnej
rangi a używać określenia
np. Kierownik, grupowy
itp. Prezes kojarzy się jednoznacznie . Podczas konferencji prasowej w sumie
to chyba PIS-u osoby najważniejsze w Kraju były
jedynie planem, tłem. To
„ON” był najważniejszy. To
„ON” określał co jest słuszne a co nie. Co prawda zabrakło notariusza A.D. ale
znając jego rolę aportując
na polecenie „Prezesa” w
każdej chwili był gotów
przybyć, a co ważne zna
swoje miejsce i wie jaką
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rolę ma do spełnienia. Na
pytanie zasadnicze wykłuwające się z tego status
quo: kto tak na prawdę
rządzi naszym Krajem odpowiedź jest jedna: To
„ON”. Ta pycha powoduje,
że już z tym faktem nie
kryje się. Kasa, a co za tym
idzie stanowiska publiczne,
szafowane za lojalność i
poddańczą zależność mogą
czynić cuda. Przykład Pani
zwanej „Biała damą lewicy”, która nagle przeszła
dziwna reinkarnację. W
niby to swoim programie
telewizyjnym dowala nie
tylko KOD-om, ale całej

(Ciąg dalszy na stronie 22)
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lewicy i czyni to, jak to ona
określa, w imię obiektywnej
sprawiedliwości. Tu nie ma
poczucia dumy lub honoru.
Władza deprawuje i osiąga
swój, a raczej oczekiwanego
przez „prezesa” skutek. W
tym momencie przypomniało mi się kredo F. Castro,
który powiedział, ze nie życzy sobie by budowano jemu pomniki , nazywano
jego imieniem place ulice
itp. zaś J. Stalin już za życia stawiał sobie pomniki i
był z tego bardzo dumny. I
teraz kolejne pytanie kto
jest
wzorcem
dla
„Prezesiunia”. Najbardziej
żenujące jest to, że te swoje
niby to słuszne poglądy narzucane są innym, żyjąc w
subiektywnym
przekonaniu, że skoro „Prezesiunio”
tak chce to inni też muszą
tak czynić. Nie żebym był
przeciwny odmiennym poglądom i osądom obecnej
rzeczywistości. Skąd . Ale
takie dyktatorskie narzucanie swoich idei innym
zwłaszcza młodemu pokoleniu jest wielka przesadą.
Jestem za miłością, dobrocią czy szlachetnością. Są
to wartości niezwykle pożądane w świecie, w którym
epatuje się chamstwem w
celu zapewnienia sobie
sukcesu osobistego. Tak
być nie może.)*
zasadzie nie o tym
chciałem napisać bowiem kończy się rok. Idzie
nowy ale jak życie nam pokaże być może będzie po
staremu. Pojęcie nowy okaże się być może jedynie w
cyfrach
numerycznych
2017. Podsumowując ten
2016 mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że
nie był on bez emocji. Z
pewnością wstrząsnął emocjonalnie naszym emeryckim samopoczuciem. Jak

W

wielu sądziłem, że po już
poprzednim
ukaraniem
(niektórzy
byli
ukarani
dwukrotnie bowiem po lustracji zabrano im część
emerytur) wreszcie odczepią się oni od nas i jak to
miało miejsce z cyklistami i
Żydami obecnie winnymi za
wszystko są jedynie KOD-y
i PO, jednak zemsta nie zna
granic. Dziś w tym szale
dowalania nam nie jednokrotnie odnajduje się kolejne niby to ofiary tamtego
systemu. Odkopywanie żołnierzy wyklętych, przeklętych itp. Powoduje, ze nawet powstańcy warszawscy
nie są już tak ważni jak
oni. Wszelkie publikacje ,
wszelkie wypowiedzi nie
koniecznie
obiektywnych
polityków odbierane są jako
niekwestionowane autorytety. Ba! Osoby te stawiane
są nawet
za wzorce dla
młodego pokolenia. Ta zemsta roztacza się nie tylko
na żyjących . Po ichniemu ,
chrześcijańsku mówiąc jest
nie ludzkie odkopywanie
grobów. Chciało by się powiedzieć: Spokój nad tymi
grobami. No tak ale wielu
zbiło swój kapitał polityczny właśnie na dowalaniu
komunie. A gdy jej już nie
ma, a ludzie z nią związani
poszli w niebyt polityczny
to co pozostało. A no odebrać stopnie generalskie,
odebrać odznaczenia i tu
nie chodzi wcale o te blaszki, tytuły, tu jest kolejne
pole do popisu politykom
którzy nie załapali się na
legendę męczennika (nie
byli np. internowany jak
„Prezesiunio”). Nie bez znaczenia jest oczekiwanie na
odzew, sprowokowanie nas
do ujawnienia prawdy. W
gronie swoich znajomych
poza jednym przypadkiem
nie zetknąłem się z osobą
która
ujawniła
swoich
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agentów. Dochodziło nawet
do takich absurdów, że w
komisjach
lustracyjnych
zasiadały osoby, które będąc agentem lustrowały
funkcjonariusza SB na
kontakcie którego były w
przeszłości.
Bym
zapomniał. Pozostały jeszcze
pomniki radzieckich żołnierzy, stąd też usuwanie pomników żołnierzy radzieckich i wszelkiej o nich pamięci jest częścią zakrojonej na szeroką skalę antyrosyjskiej kampanii, prowadzonej przez władzę w Polsce nie tylko z własnej inicjatywy, ale jak sądzić można na zlecenie jej zachodnich sojuszników.)** Należy sobie zdać sprawę, że ta
szkodliwa dla nas kampania
antyrosyjska
służy
skonfliktowaniu Polski z
Rosją, wmówieniu Polakom
nieistniejącego zagrożenia
Polski przez Rosję, pozyskania Polaków do ewentualnej konfrontacji Zachodu
z Rosją, uzyskania aprobaty Polaków dla zbudowania
w Polsce szkodzącej nam
wielkiej antyrosyjskiej bazy
wojskowej NATO. Dobrze
się dzieje że coraz więcej
Polaków zdaje sobie sprawę
z tego, że Rosja to sąsiedzki
Kraj, z którym sojusz
zwłaszcza w sferze ekonomiczno -gospodarczej byłby
dla Polski najkorzystniejszy. Dla zacietrzewionych
polityków nie jest ważne, że
usuwanie pomników żołnierzy pozostaje w rażącej
sprzeczności z polskim i
międzynarodowym prawem
oraz sprawiedliwością, która nakazuje szacunek i
cześć dla milionów żołnierzy walczących w II wojnie
światowej z nazistowskimi
Niemcami, a zwłaszcza dla
ponad 600 tysięcy żołnierzy
radzieckich i kilkudziesię(Ciąg dalszy na stronie 23)
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ciu tysięcy żołnierzy polskich poległych przy wyzwalaniu Polski spod ludobójczej okupacji niemieckiej. Jednak dla poklasku
politycznego warto i takie
zasady naruszać.
drugiej strony skutkiem takiego postępowania jest utrata możliwości
współpracy w sferze
ekonomicznej z naszymi jak
by nie mówić sąsiadami.
Nikt mnie nie przekona , że
przewożona
statkami
„amerykancka” ropa naftowa (obsługa terminali itp.
koszty) jest tańsza od ropy
kupionej od ruskich ze
„szlaucha” znajdującego się
po sąsiedzku w obwodzie
królewieckim. „Niemiaszki”
aż pod Władywostok sprzedają swoje stare samochody (część zostaje w Polsce
jako efekt wtórny 500+ ). To
od nich kupujemy też ropę
nabytą... od „ruskich”. Ale
to pośrednictwo powoduje z
przestaje
ona
być
„kwaśna”, bowiem innych
argumentów nie mogę się
doszukać. Podkreślić należy
przykładowo, że co 10-ty
Niemiec przeżył Syberię.
Oni o tym pamiętają i nie
rozbierają sowieckich pomników. Stawiają swoje,
ale mają szacunek dla
zmarłych. Oni rozliczyli się
ze Stasi i maja święty spokój. A u nas IPN (Instytut
Nienawiści Narodowej) narzuca sposób upamiętnienia staniu wojennego w formie zapalenia w oknach
świateł, zniczy. I czy w tym
stanie rzeczy możemy oczekiwać obiektywnego udzielania informacji na nasz
temat do kolejnej lustracji –
zemsty. I co by nie mówić
wynika to z faktu, że naszym polskim nieszczęściem jest żenująco niski
poziom wiedzy społecznej i

Z

historycznej obecnego pokolenia Polaków. Wielu być
może nie zdających sobie
sprawy z tego, co się wokół
nich dzieje i dających się z
dziecinną łatwością manipulować przez „wilków w
owczej skórze”. Brak wystarczająco licznej elity narodowej sprawia, że przeciętny Polak nie umie rozpoznawać tego, co dobre i
tego, co złe. Nie jest w stanie dostrzec, że rządzący
nami działają w istocie na
naszą szkodę, a nawet zgubę.
Przykładem
takich
spektakularnych popisów
jest
ostatnio
gest
„Prezesiunia”. Jednak nie
tylko on „wyciągnął” rękę
na zgodę. Ponoć Sejm (w
okrojonym ale słusznym
składzie) podjął w piwnicy
nową uchwałę. Uchwale
podjęto jednogłośnie przez
PIS. Od dziś słuszna władza nie będzie dowalać opozycji, w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 15,10
do 15,12.
iałem pisać o 2016
roku i prognozach na
2017. Jednak te prognozy
widzę w barwach szaro
czarnych z dominacja czarnego. Kołacze się proste
pytanie kogo następnego
wyrypie pis? Komu odbiorą
stopnie, medale i honor.
Prokuratura
przerażona,
policja upodlona, sędziowie
skopani. Urzędnicy między
sobą rozmawiają bardzo
cicho, robiąc pod siebie.
Wojsko? Jakie wojsko. Generałowie to tchórze, martwią się o swoje przyszłe
emerytury. Nauczyciele klepią na pamięć katechizm.
Tylko katolickie społeczeństwo kwili z radości, tyle
dobrego go spotyka, 500
( k r z yż y k ) ,
m i e s z k an i e
(krzyżyk), zemsta na gorszym sorcie (krzyżyk). Rosja
-w r óg,
Nie m cy -

M
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wyzyskiwacze,
Francjawidelce, Szwecja - prawie
arabska, Izrael- Żydzi . Już
niedługo, już za momencik
będziemy potęgą i zaniesiemy na bagnetach naszego
Króla Wszechświata do tego
wstrętnego
zachodniego
świata
pełnego aborcji,
grzechu, hedonizmu i innych bezeceństw. Wielka
Husaria Plus (sorry
krzyżyk) do przodu. I w tym
momencie nasuwa się pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy jogurtem a obecną
władzą? Jogurt ma przynajmniej jakąś kulturę.
olejny raz chciałem powrócić do tematu 2017
roku i okazuje się jednak,
że bez tej wstrętnej polityki
nie da się żyć. Pamiętając
jednak o tym Nowym Roku
na zakończenie życzę Szanownym Czytelnikom roku
bez trosk i zmartwień, życia
w miłości, przyjaźni i szczęściu. Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie, a każdy dzień przynosił
tylko
radość
i
uśmiech. Przesyłam Wam
jednocześnie ciepłe myśli
nie tylko od święta i oby
bycie inteligentnym przestało być wreszcie przekleństwem, które odbiera radość życia.
Pozdrawiam:
Bohdan Makowski
s. Władysława
Przypisy
)* Obawiam się, że Trump
dogada się z Rosją, za jego
przykładem pójdą inni, a
my zostaniemy z Ukraińcami na karku z ręka w nocniku.
)** A takie rozważanie czysto akademickie co by się
stało gdyby nasie do niedawna bracia Rosjanie Katyń zrównali z ziemia. Jak
zareagowała
by
wtedy
słuszna zmiana ?!.

K
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Bohdan Makowski

Zajmujemy się tym co potrafimy robić najlepiej…

T

o właśnie kierując się ta
zasada, będąc już na
emeryturze nie dajemy się
wykluczyć i tu nawet nie
chodzi o te wredne względy
polityczne. Po prostu jest w
naszym środowisku grono
fotelowych oglądaczy telewizyjnych i wydeptanych
kapci. Oni po przejściu na
emeryturę zaszywają się w
zaciszu swojej chałupy i ten
zewnętrzny kontekst ze
światem mają praktycznie
za pośrednictwem szklanego okienka. Co by jednak
nie mówić to
nawet to
„okienko” ostatnimi czasy ,
a odbieram to osobiście w
ten sposób, jest praktycznie
nie do strawienia. Stąd też
frustracja , malkontenckie
narzekanie, a w ostateczności całkowita alienacja.
Osobiści oraz szerokie grono naszych Koleżanek i Kolegów staramy się temu zapobiec. A to jesteśmy czynnymi słuchaczami a nawet
wykładowcami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Uczestniczymy w rajdach,
imprezach
turystycznokulturalnych w ramach Koła emerycko – policyjnego
PTTK i LOK-u. A nawet aktywnie uczestniczymy w
poczynaniach naszego lokalnego koła SEiRP. Dla
kilku z nas ten krąg takowych dodatkowych zainteresowań powiększył się.
ak się narobiło, że w
ostatnim okresie czasu
wystąpiło zapotrzebowanie
na Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej oraz innych temu podobnych specjalności. I tu
zostaliśmy zauważeni, a w
sumie
dowartościowani.
Darek Górski (Z-ca Komendanta)
Zdzichu
Górski

T

(Dyżurny), Ja (też Z-ca)
dwóch emerytów więziennictwa i jedna Pani lekarz
stanowimy trzon grupy
szkoleniowej w Ramach
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego.
Taki
pracownik
ochrony (KPOF) najczęściej
jest już osobą dorosłą
(niekiedy bardzo) i praktycznie poddani oni zostają
przekwalifikowaniu z powodu braku pracy na ich poprzednich
stanowiskach.
Zróżnicował się również
profil męsko – damski.
Przykładowo na ostatnim
kursie w Piszu było na 15
słuchaczy 8 Pań. Kurs
obejmuje ok. 270 godzin
wykładów , ponadto strzelanie oraz praktyczne zajęcia z „samarytanki” i stosowania przymusu bezpośredniego (chwyty obezwładniające, tonfa i strzelectwo).
Szkolenie jak szkolenie, konspekty, aktualizacja przepisów prawnych.
Niedawno była licencje I i II
Stopnia, a obecnie jest jedynie umieszczenie takiego
delikwenta na liście Kwalifikowanych
Pracowników
Ochrony Fizycznej. Jednak
ostatni kurs był dla mnie (i
nie tylko) wielkim zaskoczeniem. Otóż niby nic wielkiego ale w gronie słuchaczy
znalazł się cudzoziemiec,
który dopiero od kilku lat
ma polskie obywatelstwo.
Jest narodowości gruzińskiej. Ponieważ w ramach
oszczędności żona zakazała
mi palenia papierosów, w
trakcie przerw prowadziłem
indywidualne rozmowy z
Grzesiem bo tak go zdrobniale nazywano. Drobnej
postury
człowieczek,

- 24 -

skromny w wypowiedziach.
Ot taka szara myszka. Jedynie Zdzichu po pierwszym strzelaniu powiedział,
że to jedynie on błyskotliwie opanował kwestie strzeleckie. Również na moich
zajęciach też wykazywał się
doświadczeniem (tak to odbierałem) w pracy ochroniarza. Proszę sobie wyobrazić, że na własną rękę
zrobił on taki niecodzienny
eksperyment. Jego kolega
pracuje już w takim dużym
domu towarowym ze sprzętem elektryczno - budowlanym. Obiekt okamerowany,
dwóch pracowników ochrony, a jego kolega był jednym z dwóch ochroniarzy.
W rozmowie z nim powiedział do niego, ze on wyniesie jakaś dużą rzecz oni
nawet przy wykorzystaniu
monitoringu tego nie zauważą. Tak jak mówił i tak
zrobił. Będąc na zewnątrz
wezwał za pomocą drugiego
ochroniarza swojego kolegę
i pokazał mu … skradzioną
lutownice elektryczną. Kolega zwątpił. To jest nie m
możliwe. Mają super sprzęt.
Zaczęli przeglądać nagrania
z kamer. Było widać jak
Grzesio ogląda m.in. lutownice. Odkłada ja na
swoje miejsce. Chodzi po
sklepie lecz nie widać momentu w którym „skręcił
on” wspomniany towar.
Dopiero
po
wszystkim
Grzesiu ujawnił, ze on tą
lutownicę zabrał wcześniej
za nim porozumiał się z
kumplem o tym swoistym
eksperymencie. Podsumowując miało się zasadne
wrażenie, ze Grzesiu z zapałem podchodzi do szkolenia.
(Ciąg dalszy na stronie 25)
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Zakończenie Kursu (trzeci od lewej Darek Górski , siódmy Bohdan makowski)

W trakcie kolejnej
rozmowy Grześ ujawnił pena tajemnice. Ni mniej ni
więcej tyko powiedział, że
był on „borowikiem)” samego Micheila Saakaszwiliego. Pikanterii dodaje fakt,
że brał on udział w ochronie swojego Prezydenta w
chwili gdy nasz prezydent
L. Kaczyński jakoby został
ostrzelany przez Ruskich
na granicy ( 23 listopada
2008 roku) na granicy gruzińsko – osetyńskiej w drodze do Metechi. (Osetia powiat Kaspi). Nie wnikając
w szczegóły, które zachowam dla swojej wiadomości, powiem tylko, że tak

przypadku prawda, ta ichnia, jest całkiem, a raczej
krańcowo odmienna od stanu faktycznego. I powiem
szczerze wcale mnie to nie
zaskoczyło. A Grzesiu jak to
w życiu bywa poszedł w odstawkę pracując jeszcze
tylko przez rok czasu. Został bez podania przyczyny
zwolniony. Wybył z rodziną
do Polski i do tamtych czasów nie zamierza powracać.
Chce poukładać sobie życie
w nowym wymiarze czego

Zajęcia na Sali gimnastycznej. Grześ pierwszy z prawej Tym razem duszony jest instruktor. Poniżej pozdrowienia Grzesia.

jak w naszej codziennej rzeczywistości bywa obecna
słuszna władza faszeruje
nas bajkami tak i w tym

Na strzelnicy (trzeci od prawej z szalikiem Zdzichu Górski)
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mu z całego serca życzę.
a zakończenie kursu
były podziękowania ,
pamiątkowe zdjęcia i najważniejsze jak mi się wydaje osobiście napisane przez
Grzesia po gruzińska pozdrowienia dla mnie i
wszystkich emerytów Policyjnych. *I jak sądzę to
właśnie dla tego świat staje
się z powodu tego typu
kontaktów taki mały. B.M.
s. Władysława.
)*Nie podaję danych personalnych naszego kolegi z
prostej przyczyny, iż język
gruziński jest tak skomplikowany, co widać na załączniku, że nic by to nie
wnosiło.
Bohdan Makowski
s. Władysława

N
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D

o Redakcji OBI dotarły zdjęcia z pierwszego posiedzenia Koła w Ełku zorganizowanego przez nowo wybrany Zarząd, o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu miesięcznika. W trakcie spotkania omówiono pierwsze ustalenia organizacyjne i przedstawiono plany działania na przyszły rok. O szczegółowych ustaleniach, zamiarach i działaniach Koła z całą pewnością napiszemy w kolejnych OBI, życząc przy okazji koleżankom i
kolegom, by mimo „ciężkich czasów” i spodziewanych nie mniej „lekkich” integrowali się,
wspierali, byli obecni w życiu środowiska mundurowego i „cywilnego” Ełku.
Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja.
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Spotkanie opłatkowe.

Z

udziałem kilkuosobowych delegacji z
poszczególnych kół terenowych SEiRP
Koszalin, odbyło się, kultywowane od kilku
lat, spotkanie opłatkowe. Uczestniczyło w
nim około 30 członków z jednostek terenowych oraz z Koszalina. Zaszczycił to spotkanie Komendant Miejski Policji w Koszalinie mł. insp. Krzysztof Sieląg i jego Zastępca mł. insp. Artur Lachowicz. Po powitaniu przybyłych i przedstawieniu programu spotkania, udzielono głosu Kol. Krzysi
Fedyniak, która zaprezentowała wspaniały
okolicznościowy wiersz, będący zarazem
swoistym preludium składanych sobie
wzajemnie
życzeń
świątecznonoworocznych, przy dzieleniu się opłatkiem. Po wspólnym i uroczystym obiedzie
Komendanci pożegnali się z nami, udając
się do swoich służbowych zajęć. Uroczysty
charakter spotkania nie przeszkodził aby
zostały omówione i uzgodnione zamierzenia w zakresie naszej dzialalności na nadchodzący rok.
Tekst. Z. Krasa-Krzywniak

rencie. Pasją p. Bronisława było wędkarstwo i myślistwo, z których to musiał zrezygnować z racji wieku. Dostojnego Jubilata w dniu Jego urodzin odwiedził Prezes
Koła SEiRP w Świdwinie wraz z funkcjonariuszką KPP Świdwin mł. asp. Arletą Borowicz. Złożyli życzenia Jubilatowi również
członków naszego stowarzyszenia, wreczając bukiet kwiatów. Pani Arleta była oczarowana wspomnieniami Jubilata, związanymi z historią jednostki, w której aktualnie pełni ona służbę. Ale również kolega
Zdzisław przyznał, że Jubilat jego też zadziwił znakomitą kondycją fizyczną i ogromem wiedzy, tak z zakresu naszej służby,
jak i ogólnej. Życzymy Jubilatowi dalszych
lat w zdrowiu i szczęściu!!!
Tekst i fotki .Zdzisław Witek

A w Kołobrzegu...

Nasz Jubilat!

W

N

asz wspaniały emeryt pan Bronisław
Becla skończył już 90 lat! Miałam
przyjemność rozmawiać z Panem Bronisławem, aby skonkretyzować uzyskane wcześniej o nim informacje. Zadziwiła mnie
jego energia, dowcip oraz wyrażanie myśli
piękną polszczyzną. Ta rozmowa była dla
mnie ogromną przyjemnością! Dostojny
Jubilat mieszka w Świdwinie. Jest wdowcem. W obowiązkach domowych pomaga
mu zatrudniona pomoc. W przeszłości pełnił obowiązki Komendanta Posterunku w
Rąbinie (14 lat), a następne 14 lat dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie. Wcześniej pracował w znanym na
terenie naszego regionu Kombinacie
"Redło". Ma 2 dorosłych synów, z których
jeden pełnił również służbę w Policji, lecz
ze względu na stan zdrowia przebywa na

Kołobrzegu w sali konferencyjnej
hotelu" Centrum" odbyło sie spotkanie opłatkowe członków kołobrzeskiego
Koła SEiRP. Uczestniczyli w nim, też członkowie rodzin i zaproszeni goście. Życzenia
świąteczno-noworoczne złożył zebranym
Prezes Koła kol. Adam Czachert. Omówiono także kwestie organizacyjne dot. Koła
PTTK, a między innymi kwestię ukonstytuowania się zarządu tego koła. Funkcje tę
powierzono kol. Adamowi Czachertowi. W
czasie tego spotkania odbyła sie również
zbiórka pieniędzy na paczkę świąteczną
dla sieroty po policjancie. Zebrana przez
skarbnika, kol. Józefa Muriasa kwota jest
bardzo satysfakcjonująca - jak tajemniczo
mi powiedziano. Zostanie ona wręczona
matce dziecka na specjalnie zorganizowanym spotkaniu z udziałem przedstawicieli
związków zawodowych Policji, którzy zawsze uczestniczą w tej akcji.
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Tekst i fotki: Adam Czachert
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Wycieczka
"Suwalszczyzna-Podlasie
-Wilno"

W

dniu 29 sierpnia 2016r. grupa 42
wycieczkowiczów naszego stowarzyszenia dojechała do Suwałk, gdzie po zakwaterowaniu i obiadokolacji udali się na
wieczorny spacer po tym urokliwym mieście. Następnego dnia rano przejazd do Wilna. Zwiedzanie rozpoczęto od cmentarza na
Rossie - gdzie m. in. jest grobowiec matki
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którym
złożone jest też jego serce. Zwiedzono m.in.
Starówkę Wileńską, Ostrą Bramę, Cerkiew
Św. Trójcy, Katedrę Św. Stanislawa, zespół
Uniwersytetu Wileńskiego, Zaułek Literacki, Muzeum i Pomnik A. Mickiewicza,
Klasztor Bazylianów z Celą Konrada. Po
przejeździe z Wilna do Augustowa, zakwaterowanie i nocleg. Po śniadaniu całodzienne,
intensywne zwiedzanie z przewodnikiem ,
między innymi w Sejnach: Bazylika, dawny
klasztor Dominikanów, Biała Synagoga,
Klasztor w Wigrach i Muzeum w Starym
Folwarku, Głazowisko Bachanowo - Suwalski Park Krajobrazowy, Góra Cisowa. Po
powrocie do Augustowa obiadokolacja, a po

niej, ognisko "z grajkiem". W czwartym dniu
przejazd na rejs statkiem z Augustowa do
Studzienniczej (około 75 min). Po rejsie
przejazd do Białegostoku, a następnie wyjazd do Supraśla. Tam z przewodnikiem
wycieczkowicze zwiedzili m.in. Pałac Buchholtzów, Klasztor Męski Zwiastowania
NMP, ratusz, Dom Ogrodnika, Muzeum
Ikon. Byli rownież w pijalni herbat i ziół.
Następnego dnia krótki spacer i przejazd z
przewodnikiem po Białymstoku. M.in. zobaczyli Pałac Branickich, zespół katedralny
Wniebowzięcia NMP, Rynek Kościuszki z
ratuszem, Sobór Św. Mikolaja, reprezentacyjną ulicę Lipową, Operę i Filharmonię
Podlaską. Następnie wyjazd do Białowieskiego Parku Narodowego, zwiedzono m.in:
park pałacowy, muzeum przyrodniczo-leśne
BP, rezerwat, cerkiew św. Mikolaja i kościół
św. Teresy. Ostatnim etapem zwiedzania
była Białowieża Towarowa z dworcem zamienionym w restaurację i muzeum kolejnictwa. Ostatniego dnia po śniadaniu wyjazd do Koszalina. Wycieczka choć bardzo
forsowna to mimo wszystko niezwykle ciekawa.
Tekst. Anna Smilgin

Prezes Koła SEiRP przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, osobiście, wraz z innymi
członkami Koła i, jak widać na foto. w towarzystwie ratowników medycznych, wizytował
Port Lotniczy „Warmia-Mazury” w Szymanach. To jeden z najnowocześniejszych portów
lotniczych w Polsce.
JKK
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WYCIECZKA W BIESZCZADY

W

dniach 05.10 do 11.10 2016 r. grupa 34
emerytów wybrała się na „Ścianę wschodnią”. Wycieczka była zorganizowana przez SEiRP
Koło Nr.1 w Zielonej Górze. Zwiedzanie zaczęliśmy od miasta królewskiego, czyli od Krakowa,
zostaliśmy przywitani deszczem. Po noclegu w
Krakowie ruszyliśmy w kierunku Przemyśla, a
po drodze wpadliśmy do Rzeszowa,
gdzie przyjemna pogoda towarzyszyła nam już
do końca wycieczki. Reszta zwiedzania zgodna
była z programem przedstawionym przez organizatora.
wypowiedzi uczestników wycieczki dało się
odczuć, że była to jedna z lepszych wycieczek
na których byli do tej pory. Poznanie polskich
pięknych zabytków, było tym, na co oczekiwali
od dawna. Duży wkład w zorganizowaniu tej
wycieczki miała Wiceprezes Zarządu Koła Janina Ewa Kowalaszek i za to należą się jej słowa
uznania.

Z

tekst: Zbigniew Kobryń
zdjęcia: J .E .Kowalaszek
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OBRADOWAŁ ZARZĄD OKRĘGOWY
W dniu 06.12.2016 r. w gościnnej sali Laboratorium
Językowego KWP w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej, odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze.

N

a posiedzenie przybył
zaproszony gość, nowo
mianowany
Komendant
Miejski Policji w Zielonej
Górze nadkom. Piotr Fabijański.
posiedzeniu plenarnym
uczestniczyli
Prezesi Kół terenowych z
Nowej Soli , Żar, Żagania,
Sulechowa , Gubina ,
Szprotawy , Lubska , Krosna Odrzańskiego, Świebodzina oraz 2 Kół z Zielonej
Góry.
osiedzenie
Plenarne
otworzył i przywitał gości Prezes Zarządu Okręgowego Jan Papis , a prowadzącym obrady był I Wiceprezes ZO Eugeniusz Czerwiński, który notabene, obrady przeprowadził sprawnie i zgodnie ze statutem
SEiRP oraz obowiązującym
porządkiem dziennym ,
przyjętym przez wszystkich
członków Zarządu.
śród tematów wiodących posiedzenia plenarnego na uwagę zasługuje, przedstawienie sprawozdań z pracy Zarządu Okręgowego, z wykonania planu
finansowego , z działalności
kontrolnej Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawienie preliminarza budżetowego na 2017 r.
dalszej części obrad
dokonano zmian w
składzie Prezydium, rezygnację z członka Prezydium
ZO złożył Zbigniew Kobryń ,
natomiast pozostał nadal
rzecznikiem prasowym. W
jego miejsce uzupełniono
skład Prezydium poprzez
wybranie kol. Zenona Seiberta ( Prezesa Koła w No-

W

P

W

W

wej Soli) na członka Prezydium. Kandydatura została
przyjęta jednomyślnie.
dyskusji
przewijały
się problemy ; związane z opracowywaniem projektu
nowego
Statutu
SEiRP, głosy w dyskusji
zabierali: Tadeusz Trzos,
Barbara Milej, Bogdan Michalak, Prezes ZO Jan Papis udzielał szczegółowych
wyjaśnień zgodności ze Statutem i jego interpretacji ,
problem zubożenia naszych
emerytów i rencistów w terenie a szczególnie w mał ych
miast ecz ka ch
i
wsiach , gdzie emeryci są
dyskryminowani. Pojawiły
się też sprawy jak, pamięć
o naszych emerytach , którzy są w starszym wieku
inwalidami, nie mogących
poruszać się o własnych
siłach – a my powinniśmy
ich odwiedzać szczególnie w
okresie przedświątecznym i
nie zaszkodziłoby aby kupić
mały prezent, aby nie iść z
gołymi rękoma. W dyskusji
pojawiła się również propozycja, zmniejszenia zamówienia na Biuletyny z Zarządu Głównego SEiRP z 60
szt. na 30
szt.
(
ze
względu na
oszczędności finansowe).

W

N

astępnie
głos zabrał
Komendant
Miejski Policji Piotr Fabijański,
który ogól-
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nie przedstawił sytuację
porządku i bezpieczeństwa
w garnizonie zielonogórskim, zapoznał zebranych z
obecną sytuacją kadrową w
podległej sobie jednostce.
Złożył przy okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzenia wszystkim emerytom
i rencistom policyjnym pomyślności i zdrowia w życiu
osobistym.
rezesi Kół terenowych
mówili o swych problemach natury organizacyjnej
z którymi się borykają w
codziennej pracy społecznej.
odsumowaniem plenarnego posiedzenia Zarządu Okręgowego w Zielonej
Górze było jednogłośne
przyjęcie 4 uchwał, które
odczytał przew. Komisji
Uchwał kol. Lesław Juszczak.
a zakończenie obrad
był wspólny obiad podczas którego Prezes ZO Jan
Papis
złożył
osobiście
uczestnikom posiedzenia ,
a za ich pośrednictwem
wszystkim emerytom i rencistom policyjnym – zdrowych i pogodnych świąt i
szczęśliwego Nowego Roku.
Tekst:
Zbigniew Kobryń
– rzecznik prasowy

P
P

N
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Mieczysław Skowron

O bezpieczeństwie w Mysłowicach.

29 listopada 2016 r. w Mysłowicach w ramach projektu Miasta Idei odbyły się warsztaty i debata o bezpieczeństwie.

Z

mieszkańcami i ekspertami rozmawiano o tym,
czy miasto jest bezpieczne i
co można zrobić, by ten
obszar wzmocnić. Najlepszym rozwiązaniem, wywoływanym wielokrotnie podczas dyskusji, okazuje się
być inteligentny monitoring, który miasto planuje
wdrożyć w przyszłym roku.
potkanie rozpoczęło się
od
dwugodzinnych
warsztatów z mieszkańcami, których celem było
wskazanie najbardziej niebezpiecznych zachowań czy
miejsc w mieście i znalezienie rozwiązania.
uż po warsztatach rozpoczęła się debata z
udziałem ekspertów. Udział
w niej wzięli m. in.: Edward
Lasok, prezydent Mysłowic,
gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM,
prof. Marek Walencik z Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego
Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej, prof.

S

Krzysztof Czekaj, socjolog
uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie,
Józef Kogut, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy
Ofiarom Przestępstw.
towarzyszenie Emerytów
i Rencistów Policyjnych
w Mysłowicach i zarazem
Mysłowicką Radę Seniorów
reprezentował Mieczysław
Skowron.

S

T
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P

odczas spotkania eksperci zwracali m. in.
uwagę na potrzebę stworzenia mapy zagrożeń oraz
diagnozy sytuacji. Podkreślono także ogromną rolę
policji w poprawie bezpieczeństwa oraz edukacji. Nie
do podważenia, co wynika z
badań na całym świecie,
jest także potrzeba rozbudowy monitoringu.
Tekst i zdjęcia:
Mieczysław Skowron
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Mieczysław Skowron

Aktywni zawsze razem
26 listopada 2016 r. w godzinach popołudniowo – wieczornych w Miejskim Ośrodku Kultury w Mysłowicach,
Stowarzyszenie „Aktywni Razem” z Mysłowic zorganizowało biesiadę piwną, która miała barbórkowy charakter.

B

iesiada była okazją do
złożenia życzeń przez
zaproszonych gości z okazji
kolejnych „urodzin” Stowarzyszenia, które ogółem liczy ponad 600 członków, a
przewodniczy mu Pani Stefania Kozioł.
zabawie
biesiadnej
emerytom towarzyszyli zaproszeni goście, m. in.:
poseł na Sejm Wojciech
Król, prezydent Miasta Mysłowice
Edward Lasok,
przewodniczący Rady Miasta Mysłowice Grzegorz Łukaszek, dyrektor MOPS Sylwia Komraus oraz prezes
Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych w
Mysłowicach
Mieczysław
Skowron.

W

W

biesiadny
nastrój
wpleciony został również akcent świąteczny. Panie ze stowarzyszenia przygotowały własnoręcznie wykonane ozdoby z kolorowych cekinów, które jako
cegiełki
zasiliły
b u d ż e t
st owarzyszenia.
Zabawa w
barbórkowym nas t r o j u
trwała do
późnych
g o d z i n
wieczornych.

- 33 -

W

arto zaznaczyć, że
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach współpracuje ze stowarzyszeniem
„Aktywni Razem” nie tylko
na poziomie wzajemnych
kontaktów, ale także na
forum Mysłowickiej Rady
Seniorów.
Tekst: Mieczysław Skowron
Zdjęcia: Danuta Sowa
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Zbigniew Ziomka

Pożegnanie
zastępcy Komendanta Miejskiego Policji
w Mysłowicach
W dniu 15.12.2016 r. w KMP Mysłowice odbyła się
uroczystość pożegnania odchodzącego ze stanowiska
mł. insp. Dariusz Półtoraka zastępcy Komendanta
Miejskiego Policji

W

uroczystej
zbiórce
oprócz funkcjonariuszy jednostki udział wzięli
Edward Lasok prezydent
miasta, Elżbieta Tkaczewska - Kuk Prokurator Rejonowy, Komendanci Straży
Miejskiej
i
Państwowej
Straży Pożarnej oraz przedstawiciele urzędu miejskiego.
odczas uroczystości nie
zabrakło również delegacji koła SEiRP w Mysłowicach, które reprezentowali I wiceprezes Andrzej
Makowski i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Padewski. Przedstawiciele emerytów i rencistów policyjnych wręczając

symboliczny bukiet kwiatów podziękowali Panu komendantowi za służbę na
rzecz mieszkańców Mysło-

P
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wic oraz współpracę z emerytami policyjnymi. Zaproszono również Pana Komendanta do wstąpienia w
szeregi SEiRP.
Zbigniew Ziomka
na podstawie relacji
A. Makowskiego
Zdjęcia KMP Mysłowice
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Kazimierz Otłowski

Wyznawcy interesu

„Świat polityki
i polityków”

Taki sobie człowieczek

Z pozoru taki sobie człowieczek, Tak zwany zwczajny
człeczyna,
nikt na jego rozum by się
Choć bezradnie się wokół
nie zdał,
rozgląda,
ale ten mistrz od ploteczek,
nie dowie się, gdzie leży tego
niejednego mądrego już
przyczyna,
sprzedał.
co nieraz ujawnia uliczna
Cwaniactwem drogę sobie
sonda.
toruje,
Zwykłych ludzi to złości
celnie w prywatę swą mierzy,
i gdyby ich złość krętaczy
innych ludzi nie szanuje,
dopadła,
chyba, że od nich coś zależy.
to chętnie i bez litości
W życiu sobie dobrze radzi,
wysłaliby ich do diabła.
szczyci się takim
Tak się nigdy nie stanie.
doświadczeniem.
Życie się toczy według swoich
Wszystkim ważnym,
reguł,
zawsze kadzi
chociaż nieraz z obrzydzeniem. a prostych ludzi zdanie
to tylko zbędny szczegół.
Nie ma żadnych poglądów,
Prosty człowieku machnij na
bo niepotrzebne są mu,
to ręką,
wystarczają wskazówki
by cię nie rąbnęło zawałem
z przesądów
lub inną jakąś męką
i zamiast wiedzy
i pomyśl – harce z prawdą
– jakieś fiu bźdźiu.
kończą się banałem.

Egzemplum Rywingate
By drogi do prawdy bronić
siły wytężają całe zastępy
faryzeuszy.
Aby te prawdę odsłonić
też wielu o to niby kopie
kruszy.

Niekiedy do prawdy są tak
pokrętne schody
i broni się dostępu do niej
czynem i mową,
że zawodzą zwyczajne
wykrywacze metody.
Wtedy się powołuje śledczą
komisję sejmową.
Zaraz się odzywają mądrali
głosy,
że i owszem jest potrzebna
komisja,
ale ścigana prawda podzieli
innych prawd losy,
bo skończy się niczym
wykrywcza misja.
Nie bez racji są ci hipokryci,
bo znają tego liczne przykłady,
jak nieraz do prawdy urywały
się nici
i żadnej nie było na to rady.

Niektórzy demonstracyjnie głoszą religijną wiarę,
niby z wielkiej do Boga atencji,
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
istnienie Boga,
nie jest dobro płynące z Niego,
lecz spełniona prośba
o zniszczenie ich wroga.
Inni, gdy ogarnia ich jakaś
trwoga
do Opatrzności szukają
dotarcia,
wtedy się głośno modlą
do Boga,
gdy oczekują od niego wsparcia.
Wielu, bez zażenowania
u Opatrzności skamle
o sukcesy,
jakby Bóg nie był od zbawiania,
ale by załatwiał im interesy.

Pewien biznesmen otoczony
dostatkiem
baczący, czy dalej w jego
żagle wiatr wieje.
Czegóż od komisji śledczej możZ bliźnimi dzielący się tylko
na oczekiwać,
opłatkiem
gdy w niej jak na scenie
swój sukces ogłasza za dowód,
polityczni aktorzy w swych
że Bóg istnieje.
rolach chcą się wyżywać
co jest ceną za upublicznienie.
Tymi ludźmi kieruje żądza
Każdy z aktorów chce
sukcesów
dla siebie grać
lub jakaś majątkowa
i tak malować swój wizerunek,
niedomoga
co jemu korzyści ma dać,
i nie z potrzeby ducha,
a gdzie prawda, to nie jego
a w imię swych interesów
frasunek.
publicznie używają
imienia Boga.
Kto więc z wiarą naiwnego
człowieka
oczekuje, że prawdzie
publicznie się drzwi otwiera,
ten tylko reality show się
doczeka
lub nowej edycji Big Brothera.
Mówiąc prościej a dobitnie,
w tej komisji każdy chce błysnąć nazwiskiem.
Krętactwo i manipulacja w niej
kwitnie,
co jest obrzydliwym
widowiskiem.
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Ludzie ci z udawaną
pobożnością
do swoich celów uzywają wiary,
a media bezkrytycznie
i z lubością
nadają temu bałamutne
wymiary.
O tych, których do Opatrzności
prowadzi inna droga
w mediach ani widu,
ani słychu,
bo ci w sercach mają Boga
i modlą się do niego po cichu.
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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: Choinka przed Ratuszem Olsztyńskim
Strona IV: Antoni Biały - wiceprezes ZW SEiRP w Olsztynie
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