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MIESIĘCZNIK ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W OLSZTYNIE 

Domagała 
- O co chodzi? 

Milczanowski 
- Co robić? 

Osik 
- List otwarty 

Stec 
- o konferencji  
  w Soczewce 

Makowski 
= Kogo kochać? 

Kowalewicz 
- o „Bezpiecznym  
   Seniorze’ 

- o obradach OPS 
- o strajku kobiet 

Kobryń 
- obrady ZO 
- o poezji wieczorem 

Wyszyński 
- o walnym w Elblągu 

Paga 
- o biesiadzie 

Fiedorowicz 
- o 8 Marca 

Znaniecki 
- o spotkaniu kobiet w 
Słupsku 

Hajdasz 
- wiersze 

Otłowski 
- o polityce i politykach 
w „Barwach słów”. 

 

 

Z wiosną dobrze jest wszystko przyciąć na krótko 
By wszystko odnowiło się latem równiutko 
Niech zeszłoroczne złogi nie tamują słońca młodym 
A i niech młode pędy zbyt mocno nie unoszą głowy… 
Więc je też ciach! co nieco, niech nie myślą daremnie,  
Że im wolno ponad ogrodnika wyrosnąć niesfornie 
Wszak „ludzki pan” nie zniesie najmniejszej wyższości  
Nawet gdy tylko chodzi o ciała długości. 
         JKK 
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Szanowni Państwo,  
Czytelnicy OBI, 

Sympatycy i Członkowie 
Stowarzyszenia Emerytów 

i Rencistów Policyjnych 
Z okazji  

Wielkiej Nocy 
życzymy Wam Wszystkim 
by wiosna, która już jest, 

przyniosła więcej radosnych 
chwil niż miniona już zima. 

Każda chmura skrywa zawsze 
promienne słońce  

Nadziei. 
Wszystkiego Najlepszego 

Redakcja OBI 
Olsztyn, 16 kwietnia 2016 r. 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAnb2f5_vSAhWkHJoKHc7HACYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fkoszykwielkanocny.blox.pl%2Fhtml%2F1310721%2C262146%2C21.html%3F505102&psig=AFQjCNG5n2TBNk0dVk5RMYyLuBGPeIXmww&us
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Spis treści miesięcznika 

Od Redakcji 
Początek kwietnia to już ostatni moment, ostatnia chwila by przypomnieć Pań-
stwu o tym, że Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych jest umieszczo-
ne w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego. Taki stan rzeczy pozwala Pań-
stwu przekazać odpisu 1% z rozliczenia indywidualnego podatku od dochodów 
za rok 2016. Odpisy gromadzone na koncie Fundacji OPP ZG SEiRP umożliwiają 
każdemu członkowi Stowarzyszenia skorzystanie z nich w chwilach życiowo cięż-
kich wymagających finansowego wsparcia. 
Regulamin Fundacji OPP i wnioski o zapomogi są w posiadaniu Zarządów Kół, 
Okręgowych i Wojewódzkich SEiRP. 

  3. Od Redakcji - Jerzy K. Kowalewicz 
  4. Komunikat FSSM RP 

  5. O co chodzi represjonowanym emery-

tom mundurowym 
     - Ireneusz Domagała. 
  8. Konferencja: „Represje wobec emery-

tów mundurowych w RP. Możliwości 

przeciwdziałania” - Grażyna Stec 
10. Co robić? - Andrzej Milczanowski 
11. List otwarty. - Marek Osik 
12. Analiza art. 8a—FSSM RP. 

17. O zmianę ustawy… - .polska news 
19. Kogo kochać? - Bogdan Makowski 
23. Debata: Bezpieczny Senior  

    - Jerzy K. Kowalewicz 
26. OPS obradował w Urzędzie Marszał-

kowskim - Jerzy K. Kowalewicz 
27. Strajk Olsztyńskich Kobiet  
    - Jerzy K. Kowalewicz 
28. Obrady ZO w Zielonej Górze 

     - Zbigniew Kobryń 
29. Obradowało Koło Olsztyn 

    - Jerzy K. Kowalewicz 
30. Walne zebranie Koła SEiRP w Elblągu 

- Karol Wyszyński 

31. Walne zebranie Koła SEiRP w Lidzbar-

ku Warm - Lucjan Fiedorowicz 
32. Walne zebranie członków Koła SEiRP 

w Pucku - Henryk Kaźmierski 
34. Walne zebranie Koła SEiRP w Mysło-

wicach - Zbigniew Ziomka 
35. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w 

Słupsku - Krzysztof Znaniecki 
36. Dzień Kobiet w Mrągowie. Biesiada 

Andrzejkowa - Edward Paga 
37. Ósmy Marca w Lidzbarku Warm.  
    - Lucjan Fiedorowicz 
38. Wieczór poetycki w Zielonej Górze  

     - Zbigniew Kobryń 
39. Tacy jesteśmy. Ryszard Gudaniec - 

lekkoatleta - Lucjan Fiedorowicz 
40. Tacy jesteśmy. Bogumiła Hajdasz  
     - Zbigniew Kobryń. 
42. Polityka i politycy w Barwach słów 

    - Kazimierz Otłowski 
Okładka 

I. Wiosennie przycięty krzak bzu 

II. Henryk Biculewicz, prezes Koła SEiRP 

w Bartoszycach. 
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Od Redakcji 

Z e zrozumiałych i oczywi-
stych względów sporą 

część tego wydania OBI za-

jęły artykuły i teksty doty-

czące II Ustawy Dezubeki-

zacyjnej, lub jak w publicy-

styce przebija się coraz czę-
ściej „Represyjnej”. Oba 

używane nieformalnie przy-

miotniki są właściwymi dla 

ustawy eufemistycznie zwa-

nej ustawą: „o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu 

emerytalnym funkcjonariu-

szy…” z 16 grudnia 2016 r. 

Ustawy, która pod niewiele 

znaczącym tytułem skrywa 

złowrogą treść. Treść go-
dzącą bezpośrednio w pod-

stawy bytowe osób, których 

dotyka. Ustawy, która ła-

mie rzymskie zasady: nie 

działania prawa wstecz, czy 
konstytucyjnej równości i 

sprawiedliwości, jeżeli już 

nie społecznej, to zwyczaj-

nie - ludzkiej. 

F ederacja Stowarzyszeń 

Służb Mundurowych RP 
i będący jej aktywnym 

członkiem SEiRP prawnie 

czynią wysiłki, by dolegli-

wości wspomnianej Usta-

wy, jeżeli nie odwrócić po-
przez zmianę jej najbardziej 

„surowych” zapisów, to 

przynajmniej złagodzić W 

tym celu szuka wsparcia u 

polityków i posłów na sejm. 

Przykładem takich poszuki-
wań była konferencja w 

Sejmie z udziałem 180 

emerytów i rencistów mun-

durowych (czytaj str. 17). 

czy wcześniejsza Konferen-

cja w Soczewce (str. 8) Z 
innych działań należy wy-

mienić powstawanie Komi-

sji Prawnych łączących w 

ramach SEiRP osoby 

„represjonowane”. Komisje 
takie powstały już w Kole 

SEiRP w Elblągu i Olszty-

nie. (Więcej o działalności 

wspomnianych Komisji w 

kolejnych OBI). 

B ardzo intensywnie dys-
kutowana jest „furtka” 

wyjścia spod represyjności 

ustawy, jaką zapisał w niej 

legislator w postaci art.. 8a 

Analizę tego artykułu za-
mieszczamy na str. 12. Pro-

blem związany z tym zapi-

sem, z tą „furtką” budzi 

wątpliwości natury moral-

nej zwłaszcza i przypomina 

niesławne czasy, kiedy 
„modne” było składanie 

„samokrytyki”, kiedy tłu-

maczyć należało, że „nie 

jest się wielbłądem”. Art. 8a 

wprost wskazuje ten kieru-
nek „zabezpieczającego” 

działania przed skutkami 

ustawy. No i ta zaoczna 

uznaniowość oceniania 

prośby o „nie stosowanie” 

art. 8a… 

N iemal hamletyczny dy-

lemat: pisać, nie pisać 

do ministra, dzieli społecz-

ność mundurową. „Nie na-

pisanie” zamyka być może 

wyjście spod rygorów usta-
wy, „napisanie” - póki co 

nic nie zmienia gdyż usta-

wa jeszcze nie weszła w ży-

cie. To kiedy „napisać”?. 

Każdy, któremu ustawa 
zagraża musi sam, osobi-

ście, podjąć w tej sprawie 

decyzję. Spotyka się także 

opinie, że w przyszłym pro-

cesie odwoławczym fakt 

„napisania” czy „nie napi-
sania” do ministra może 

być brane przez sad pod 

uwagę i mieć wpływ na 

orzeczenie.  

N ie zabrakło w OBI, tak 
ważnych dla społeczno-

ści mundurowej i ich ro-

dzin spotkań i imprez inte-

gracyjnych. Poszerzamy też 

dział prezentujący twór-

czość i pasje naszych 
członków, Coraz więcej z 

nas ujawnia się i swoje do 

tej pory skrywane hobby, 

czy też utwory pisane „do 

szuflady”. Mamy dla nich 
miejsce na naszych ła-

mach. 

Jerzy K. Kowalewicz 

Z ostatniej chwili! 
KOMUNIKAT FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP  

P lanujemy organizować w Polsce warsztaty robocze dla zainteresowanych emerytów 

i rencistów służb mundurowych, których obejmie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 

r. W trakcie tych spotkań, przekażemy informacje o aktualnych i planowanych działa-

niach FSSM RP, w związku z wprowadzeniem tej represyjnej ustawy. Znaczną część 

czasu spotkania chcemy przeznaczyć na pytania i dyskusje. 

O rganizatorem warsztatów roboczych są struktury terenowe lub grupy osób. Orga-

nizator spotkania pokrywa koszty wynajęcia sali, rzutnika multimedialnego (jeżeli 

będą) przyjazdu i zakwaterowania 3-5 przedstawicieli FSSM. Chęć zorganizowania ta-

kiego spotkania proszę zgłaszać na adres mailowy FSSM (sekretariatfssm@op.pl) na 

co najmniej 10 dni przed planowanym terminem. W zgłoszeniu należy podać imię i 

nazwisko organizatora, jego dane kontaktowe (telefon, mail), datę i godziny, miejsce 
(adres) spotkania. 

Prezydent FSSM RP  
Zdzisław Czarnecki 
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W edług danych ZER-u, 

średnia emerytura 

policyjna wszystkich funk-

cjonariuszy to 3 544,25 zł 

brutto (2 870,84 zł netto – 
stan na grudzień 2015 r.), 

natomiast średnia emerytu-

ra funkcjonariuszy dotknię-

tych pierwszą obniżką 

świadczeń to 2 624,05 zł 

brutto (2 125,49 zł netto – 
stan na 15.12.2010 r.), a 

teraz pewnie niewiele wyż-

sza, znając kwoty waloryza-

cji. Oczywiście większą 

część składową tych kwot 
stanowią świadczenia wy-

pracowane już po 1990 ro-

ku. O jakich "wysokich 

przywilejach emerytalnych" 

mówi więc rząd? 

S tanowiska Trybunału 
Konstytucyjnego i Sądu 

Najwyższego odnoszą się 

wyłącznie do służby w orga-

nach bezpieczeństwa pań-

stwa przed 1990 rokiem. 
Uprawnienia emerytalne za 

służbę po 1990 roku nie 

z o s t a ł y  n a b y t e 

"niegodziwie", lecz zgodnie z 

obowiązującym wówczas 

prawem. Nie były więc to 
"przywileje przyznane przez 

reżimy totalitarne". Ponad-

to, ten sam Trybunał Kon-

stytucyjny stwierdził, że 
"...Każdy funkcjonariusz 
organów bezpieczeństwa 
Polski Ludowej, który został 
zatrudniony w nowo two-
rzonych służbach policji 
bezpieczeństwa, ma w pełni 
gwarantowane, równe pra-
wa z powołanymi do tych 

służb po raz pierwszy od 
połowy 1990 r., w tym rów-
ne prawa do korzystania z 

uprzywilejowanych zasad 
zaopatrzenia emerytalne-
go...". 

M ało tego, w tym sa-

mym orzeczeniu Try-
bunał  Konstytucyjny 

stwierdził, że "...UOP nie 
stanowił w żadnej mierze 
tak prawnej, jak i ideowej 
kontynuacji SB..." oraz 

"...Zatrudnienie byłych 
funkcjonariuszy SB, którzy 
uzyskali pozytywną opi-
nię w postępowaniu kwa-
lifikacyjnym w 1990 r., w 
tworzonym UOP nie ozna-
czało – i nie mogło oznaczać 
– kontynuacji tej samej 

służby...". 
Oczywiście uwagi te odno-

szą się tym bardziej do Poli-

cji i pozostałych służb 

mundurowych MSW. 
• "Służba na rzecz totali-

tarnego państwa" to poję-

cie-dziwoląg wymagające 

osobnego omówienia, na 

które nie ma tu miejsca. 
Projektodawca ustawy nie 

wskazał tego państwa z na-

zwy. I chyba słusznie, bo – 

przykład pierwszy z brzegu 

– przecież prezydenci 

Nixon, Carter, Bush senior 
(ten nawet spotkał się z ge-

nerałem Jaruzelskim), de 

Gaulle czy kanclerz Brandt 

nie odwiedzaliby takiego 

państwa i omijaliby je z da-
leka. 

D o konsultacji udostęp-

niono projekt  z 

12.07.2016 r., w którym 

n i e  b y ł o  m o w y  o 

"totalitarnym państwie", 
obniżeniu emerytur za 

służbę po 1990 roku i cał-

kowitym pozbawieniu eme-

rytur za służbę przed 1990 

rokiem. Podmioty, którym 

przekazano projekt do kon-

sultacji nic nie wiedziały o 
tych zamierzeniach i nie 

odnosiły się do nich w swo-

ich opiniach. A miałyby o 

czym pisać. 

R ząd jest świadomy tego, 
że nowa ustawa dopro-

wadzi do biedy znaczną 

część emerytów, ale zapew-

nia, że starzy ludzie i tak 

nie będą już szukać dodat-

kowego zatrudnienia. Nie 
zabiorą, więc miejsc pracy 

innym. 

O statni cytat z uzasad-

nienia do projektu 

ustawy powinien być 
umieszczony na jej począt-

ku, bo jasno pokazuje, o co 

chodzi. A chodzi o to, że 

rząd, z sobie tylko znanych 

powodów założył obniżenie 

emerytur byłych funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeń-

stwa, którzy w 1990 roku 

zaczęli służbę w Policji i 

innych formacjach MSW, 

do "przeciętnej krajowej". A 
że z emerytur sprzed 1990 

roku za bardzo nie było 

czego zabierać, bo i tak są 

one niższe niż ta przecięt-

na, więc zabrano je w cało-

ści. To jednak nie wystar-
czyło, więc żeby "realnie 

obniżyć świadczenia" do 

założonego limitu sięgnięto 

też po emerytury policyjne, 

wypracowane po 1990 ro-
ku. Fakt ten ukryto za 

"niejakim" stwierdzeniem, 

że emerytury te, to tylko 

"doliczenia" i "zwiększenia", 

takie tam, mało znaczące 

dodatki z innych okresów. 
A te "okresy inne", to wła-

śnie służba w Policji po 

1990 roku. Służba często 

ponad dwudziestoletnia. 

O co chodzi, 
represjonowanym emerytom mundurowym? 

Jakie są faktyczne "przywileje" związane z pracą w apa-

racie bezpieczeństwa PRL widać dokładnie w danych 

ZER (Zakład Emerytalno-Rentowy). 
Ireneusz Domagała, 22.03.2017 

http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/3992/o_co_chodzi_represjonowan.html
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/3992/o_co_chodzi_represjonowan.html
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P rzedstawię w punktach, 

jak rozpowszechnianie 

populistyczny mitów szka-

lujących emerytów mundu-

rowych ma usprawiedliwiać 
bezprawie ekipy rządzącej. 

1. Przywileje emerytalne 

służb mundurowych Obec-

na władza twierdzi , 
że ustawa represyjna z dnia 

16 grudnia 2016 r . odbiera 

„przywileje” związane 

z pracą w aparacie bezpie-

czeństwa PRL. Celowo za-

warto tutaj dwa kłamliwe 
stwierdzenia: 

„Przywileje” związane 

z pracą w aparacie bezpie-

czeństwa PRL.  Jest 

to ordynarne kłamstwo. 
Funkcjonariusze, któ-

rzy pracowali w aparacie 

bezpieczeństwa PRL zostali 

pozbawieni swoich emery-

tur tzw. ustawą dezubeki-

zacyjną z 2009 r. Wtedy 
to ustawowo zmniejszono 

ich emerytury według prze-

licznika 0,7% za każdy rok 

s ł u ż b y ,  p o d c z a s 

gdy emeryci pozaresortowi 
rok pracy mieli liczony we-

dług wskaźnika 1,3%. 

O jakich więc przywilejach 

bredzi PiS-owska władza, 

trudno powiedzieć. 

„Przywileje” emerytalne 
służb mundurowych sensu 

stricto. Na gruncie Kodeksu 

Pracy te „przywileje” to nic 

innego jak ekwiwalent 

za pracę w szczególnych 
warunkach. Ustawodawca 

u z n a ł ,  ż e  s ł u ż b a 

w formacjach o charakterze 

policyjnym uważana jest 

za pracę w szczególnych 

warunkach. I to wszystko. 
Nie ma więc mowy 

o jakichkolwiek przywile-

jach. Podstawowym warun-

k i e m  w y m a g a n y m 

do przyznania emerytury 

z tytułu zatrudnienia 

w szczególnych warunkach 

lub w szczególnym charak-

terze jest udowodnienie od-

powiedniego okresu takiego 
zatrudnienia. Na tych sa-

mych zasadach (praca 

w warunkach szczególnych) 

obliczane i wypłacane są 

emerytury górników, hutni-
ków, pilotów samolotów 

pasażerskich czy tancerzy 

baletu. Część grup zawodo-

w y c h  z a  p r a c ę 

w szczególnych warunkach 

nabywa wcześniej upraw-
nienia emerytalne i te roz-

wiązania są praktykowane 

we wszystkich cywilizowa-

nych krajach. Nikomu na-

wet do głowy nie przychodzi 
zabieranie wypracowanej 

już emerytury. 

2. Nieproporcjonalnie wy-

sokie emerytury mundu-

r o w e  w  r e l a c j i 

do emerytur cywilnych 
Rozpowszechnianie takich 

stereotypów jest szczególną 

podłością, bo według ofi-

cjalnych danych Zakładu 

Emerytalno-Rentowego 
średnia emerytura policyj-

na wszystkich funkcjona-

riuszy wynosi 3544,25 zł 

brutto (2870,84 zł netto – 

stan na grudzień 2015 r.), 

natomiast średnia emerytu-
ra funkcjonariuszy dotknię-

tych pierwszą obniżką 

świadczeń to 2624,05 zł 

brutto (2125,49 zł netto). 

Dyspozycyjne media porów-
nują emerytury generałów 

i wysokich rangą oficerów 

do obywateli otrzymujących 

emerytury najniższe. Zapo-

minają przy tym podać, 

że z jednej strony mamy 
do czynienia z ludźmi 

o bardzo wysokich specjali-

stycznych kwalifikacjach, 

legitymujących się długolet-

n im s ta żem pracy , 

a z drugiej strony ukrywa 

się informacje o osobach, 

których niskie emerytury 

są skutkiem słabego przy-
gotowania zawodowego, 

krótkiego stażu pracy, bra-

ku dyspozycyjności itp. 

Jednak „aby ciemny lud 

to kupił” trzeba celowo zde-
zawuować emerytów mun-

durowych, porównując 

emeryturę oficera, a tak 

naprawdę to generała, 

z emeryturą pracownika 

niewykwalifikowanego, któ-
ry 25 lat był na bezrobociu 

i za którego państwo opła-

cało składki ubezpieczenio-

we. Można już wtedy trąbić 

o niesprawiedliwości spo-
łecznej. W tajemnicy jednak 

utrzymuje się wielokrotnie 

wyższe emerytury długolet-

nich stażem posłów, sena-

torów, ministrów, prokura-

torów, sędziów, wojewodów, 
prezydentów miast, burmi-

strzów czy wójtów. Są 

to ważne zawody, ale jest 

niezrozumiałe, dlaczego nie 

podaje się do publicznej 
wiadomości ich apanaży 

w odniesieniu do rangi 

i obowiązków kierowniczej 

kadry służb mundurowych. 

Czy  puł kown ik  WP 

(dowódca pułku/brygady), 
czy komendant dużej jed-

nostki policji naprawdę po-

winien zarabiać dużo mniej 

niż wójt małej miejscowo-

ści? 
3. Ustawa represyjna ob-

niża emerytury SB-kom 

Wszystkie media przyjęły 

narzuconą przez PiS retory-

kę o obniżeniu „esbeckich” 

emerytur, przyznanych im 
przez „totalitarny reżim”. 

Celowe nagłaśnianie takie-

go przekazu ma tych ludzi 

zdezawuować, aby bezkar-

O co chodzi emerytom mundurowym? 
Ireneusz Domagała , Marzec 22, 2017  
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nie nimi pogardzać. Drań-

stwo to świadomie rozpo-

wszechniają ci, którzy tę 
nagonkę rozpętali. Prawda 

zaś jest zupełnie inna. 

10 000 pozytywnie zweryfi-

kowanych funkcjonariuszy 

w dniu 30 lipca 1990 r. zo-

stało zwolnionych ze służby 
w SB, a następnego dnia 

przyjęto ich do służby 

w Policji, UOP i innych 

strukturach MSW. Osoby 

te ani jednego dnia nie po-
bierały „esbeckich” emery-

tur. 

Część tych osób, przyjętych 

do służby po sierpniu 

1975 r., w czasie weryfika-

cji nie miała nawet upraw-
nień emerytalnych. Upraw-

nienia te nabyli już 

po 1990 r. I nie przyznał 

ich żaden „totalitarny re-

żim”. 
Po 1990 r. policjanci i inni 

funkcjonariusze służb 

mundurowych MSW naby-

wali uprawnień i odchodzili 

na emerytury na podstawie 

ustaw uchwalonych przez 
demokratyczne władze 

u s t a w o d a w c z e , 

na podstawie Ustawy 

o zaopatrzeniu emerytal-

nym funkcjonariuszy Poli-
c j i ,  a  n ie  Ustawy 

o zaopatrzeniu emerytal-

nym funkcjonariuszy MO 

i SB, bo ta już nie obowią-

zywała. 

Funkcjonariusze przecho-
dzący na  emerytury 

po 2009 r. nie mieli żad-

nych „przywilejów” za część 

służby sprzed 1990 r., bo te 

już zostały im zabrane. 
D r a s t y c z n e 

i niesprawiedliwe zapisy 

znowelizowanej Ustawy 

emerytalnej służb mundu-

rowych podległych MSWiA 

spowodowały, że znaleźli 
się emeryci, którzy w akcie 

desperacji samooskarżyli 

się przed IPN-em bądź Pro-

kuraturami Rejonowymi 

o tak zwane zbrodnie ko-
munistyczne, o które byli 

publicznie pomawiani przez 

premier Szydło, ministra 

Błaszczaka („oprawcy”) 

oraz parlamentarzystów 

i członków rządu w czasie 
prac nad nowelizacją („kaci, 

oprawcy, służący na rzecz 

Związku Sowieckiego”). 

O służbie na rzecz totalitar-

nego państwa, które 
to określenie jest kamie-

niem węgielnym Ustawy, 

już nie wspomnę. Także 

o innych, pospolitych prze-

stępstwach, takich jak cho-

ciażby torturowanie czy 
znęcanie się nad członkami 

opozycji sprzed 1990 r. 

I  co?  I  n ic .  IPN 

i prokuratury nie wszczy-

nają śledztw lub wysyłają 
zdawkowe informacje 

o tym, że samooskarżający 

się nie był  stroną 

w prowadzonych postępo-

waniach. Czyli bronią 

oprawców. Chociaż jest 
jeszcze druga, zupełnie nie-

prawdopodobna możliwość. 

A może ci wszyscy ludzie 

faktycznie są niewinni i nie 

zrobili tego, co się im zarzu-
ca? Trzeciej możliwości nie 

znam.  

 
https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-
chodzi-emerytom-mundurowym/?

utm_campaign=shareaholic&utm_me
dium=email_this&utm_source=email 

 
Link do artykułu na stronie nr 4.  

https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-chodzi-emerytom-mundurowym/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-chodzi-emerytom-mundurowym/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-chodzi-emerytom-mundurowym/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
https://www.tygodnikprzeglad.pl/o-chodzi-emerytom-mundurowym/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=email_this&utm_source=email
http://www.janusz-zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/3992/o_co_chodzi_represjonowan.html
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U czestnicy brali udział w 

pracach czterech ze-

społów tematycznych. Ce-
lem było wypracowanie me-

tod i środków, które - po-

przez działania na wielu 

płaszczyznach - doprowa-

dzą do odrzucenia lub 

zmiany represyjnej Ustawy 
emerytalnej. Metod i środ-

ków zgodnych z obowiązu-

jącym prawem, polskim i 

międzynarodowym. Nie było 

więc wezwań do marszu na 
Belweder, Wiejską czy No-

wogrodzką. Nie można jed-

nak wykluczyć, że Suweren 

prędzej czy później sam się-

gnie po takie środki. Ale nie 

będzie to robota emerytów 
mundurowych, co z pewno-

ścią potwierdzą obecni na 

konferencji, „akredytowani” 

przedstawiciele MSW. 

N ajwiększą wartością 
spotkania jest to, że 

represje wobec emerytów 

mundurowych oraz wysokie 

prawdopodobieństwo ta-

kich samych działań w sto-

sunku do innych grup za-
wodowych spowodowały 

całkowitą zmianę postrze-

gania tego problemu oraz 

zmianę nastawienia części 

opinii publicznej oraz nie-
których środowisk politycz-

nych w stosunku do nas. 

Teraz sytuacja jest zupełnie 

inna niż w 2009 roku. Poli-

tycy, prawnicy, dziennika-

rze i inne, niezależnie my-
ślące i nieuprzedzone osoby 

i środowiska nie boją sięi 

publicznie wyrażają swoje 

opinie nie tylko na temat 

Ustawy, ale również niegod-

nego (łagodnie mówiąc) 

sposobu potraktowania lu-
dzi, którzy bez procesu są-

dowego skazani zostali na - 

praktycznie - pozbawienie 

świadczeń emerytalno-

rentowych.  

M oże tych osób nie jest 
jeszcze zbyt wiele, ale 

ich liczba rośnie i z pewno-

ścią będzie ich coraz więcej. 

Ale te, które są już teraz, 

wzięły udział w pracach 
zespołów problemowych. 

Swoją radą i doświadcze-

niem służyli obecni i byli 

politycy, parlamentarzyści, 

prawnicy. I chociaż świerz-

bią mnie palce, żeby wy-
mienić te zacne osoby, nie 

zostałem do tego upoważ-

niony ani przez nie ani 

przez organizatora. 

W  Soczewce nie wynale-
ziono cudownej ta-

bletki, która z dnia na 

dzień przywróci 

normalność. Takiego środ-

ka nie da się zrobić. Droga 

jest długa i trudna. Wszyst-
kie pomysły i wnioski zo-

staną opracowane oraz 

omówione z przedstawicie-

lami innych stowarzyszeń 

mundurowych, a na ich 
podstawie powstanie plan 

działania. I tu jest sedno 

całej sprawy. Przeczytajcie 

uważnie, bo drugi raz tego 

nie napiszę. 

N ajlepszy plan oraz gru-
pa zapaleńców - nawet 

dwustuosobowa - niczego 

nie zmienią, jeśli środowi-

sko pokrzywdzonych i ich 

rodzin pozostaną obojętne 

licząc na to, że 

owszem, oni są za, a nawet 
przeciw, ale niech to zała-

twi ktoś za nich. Nie ma 

takiej możliwości. Jeżeli 

cała aktywność pokrzyw-

dzonych polegać będzie tyl-
ko na proszeniu o „wzory” 

oraz pretensjach o to, że 

„związki” nic nie robią, to 

jesteśmy w ciemnej uliczce. 

Rozumiem, że wiek, stan 

zdrowia czy sytuacja mate-
rialna nie pozwalają niema-

łej części emerytów na ak-

tywną działalność. Takim 

osobom należy pomagać. 

A le nie ma żadnego wy-
tłumaczenia dla pozo-

stałych, zwłaszcza korzy-

stających z Internetu. 

Na IGI pisałem już o Petycji 

do Parlamentu Europej-

skiego i wyjaśniłem, jak to 
się robi. Pisałem również o 

możliwości poparcia tej Pe-

tycji. Dotychczas poparły ją 

3 osoby. 

T rochę to żenujące. (tekst 
z początku marca - 

przyp.JKK) Chociaż, żeby 

być sprawiedliwym, o wiele 

większe pretensje można-

mieć do polityków opozycji 

(mam nadzieję, że to czyta-

ją i trochę im głupio), któ-
rzy tak głośno i przy każdej 

okazji mówią i piszą o za-

machu na Trybunał Kon-

stytucyjny oraz informują o 

tym instytucje europejskie, 
a nie skorzystali z tej pro-

stej formy poparcia zwykłe-

go obywatela, który złożył 

Petycję także w ich imieniu. 

Właśnie wczoraj otrzyma-

łem informację, że Petycja 
„Dyskryminacja emerytów 

policyjnych” została zareje-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

Konferencja  

„Represje wobec emerytów mundurowych w RP.  

Możliwości przeciwdziałania”.  

W dniach 28.02-2.03.2017 r. odbyła się w Soczewce 

konferencja o powyższej tematyce. W spotkaniu tym 

uczestniczyło około 200 osób, reprezentujących śro-
dowiska mundurowe MSW oraz Wojska Polskiego 
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strowana pod numerem 

0104/2017. Jeżeli Komisja 
Petycji uzna ją za dopusz-

czalną i skieruje do rozpa-

trzenia, też będzie można ją 

poprzeć. I co, znowu zrobią 

to tylko 3 osoby? Jeśli tak, 

to nie ma co się ośmieszać i 
zawracać głowy Europie. 

J ednym z celów Konferen-

cji była integracja i akty-

wizacja represjonowanych 

emerytów, rencistów i ich 
rodzin. Zaczniemy od odna-

lezienia siebie. W najbliż-

szym czasie, jeżeli nie od-

cięliście się zupełnie od 

świata, skontaktują się z 

Wami Wasi koledzy. Poin-
formujcie o tym również 

tych pokrzywdzonych, któ-

rzy nie mają Internetu lub 

nie korzystają z tej formy 

komunikacji. Pomóżcie 
znaleźć takie osoby. Zaofe-

rujcie poszukującym Waszą 

pomoc. Taką, jaką teraz 

możecie służyć. I nie bądź-

cie bierni, bo to tak, jakby-

ście już nie żyli. Jeden ze 
znakomitych gości spotka-

nia powiedział, że przy mą-

drych, zaplanowanych, zde-

cydowanych, a przede 

wszystkim konsekwentnych 
i masowych działaniach, 

emerytury i renty w paź-

dzierniku mogą pozostać 

niezmienione. 

A le nie zrobi tego dwie-

ście osób, tylko trzy-
dzieści tysięcy, a z rodzi-

nami nawet więcej. Sko-

rzystajcie z tej szansy. Dru-

giej nie będzie, a alternaty-

wą jest wieloletnie docho-
dzenie swoich praw na dro-

dze sądowej. Bez gwarancji 

powodzenia. 

Grażyna Stec 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Z naczna cześć z was i 

wasze rodziny, dozna 

uderzenia w podstawy wa-
szej egzystencji. Chciałbym 

żebyście i tym dobrze pa-

miętali. Co miesiąc będzie-

cie dostawali tysiąc złotych 

albo zasiłek socjalny dla 
emerytów i ich rodzin. 

Miejcie tego świadomość. 

Zostały zagrożone podsta-

wy waszej egzystencji. To 

sprawa pierwsza. DLACZE-

GO PIS ZROBIŁ TO, CO 
ZROBIŁ? W mojej ocenie są 

tego dwa powody:  

powód pierwszy - sposób 

rządzenia przez konflikt, 

przez ciągły konflikt. Ulu-
biona metoda Jarosława 

Kaczyńskiego. 

powód drugi - my, tak my-

śli PIS w swojej wąskiej 

grupie kierowniczej, stwo-

rzymy inny model państwa. 
My stworzymy, tak sadzi 

PiS, model państwa patrio-

tycznego i tylko dla patrio-

tów popierających PiS. 

Odetniemy nie tylko okres 
PRL-u, ale i tego, co miało 

miejsce w naszym państwie 

przed 2015 rokiem, przed 

wyborami. Czyli odetniemy, 

jak oni określają, komuni-

stów i postkomunistów. 
Stworzymy nowy model 

państwa. A tymże modelu 

nie ma miejsca dla was i 

nie tylko dla was. W tymże 

modelu jest miejsce tylko 
dla ludzi myślących tak jak 

PiS. I teraz ja chcę powie-

dzieć, że idzie im łatwo. 

Łatwo wprowadzają te 

zmiany. Sądzę, że ze depra-

wuje to tę władzę i zachęca 
do dalszych kroków.  

I NNA SPRAWA, ŻE POD-

WAŻANIE PODSTAW WA-

SZEJ EGZYSTENCJI TO 
JEST POMYSŁ NIE TYLKO 

KRZYWDZĄCY, ALE JEST 

TO POMYSŁ NIERACJO-

NALNY. Nie mieści się w 

kryteriach racjonalnej oce-
ny, że po 27 latach od tych 

zasadniczych przemian 

można czynić to, co oni 

czynią, czyli odbierają pod-

stawy waszej materialnej 

egzystencji. Waszej i wa-
szych rodzin. Co robić?  

 W PIERWSZYM RZĘ-

DZIE PODJĄĆ DZIAŁA-

NIA NA PŁASZCZYŹNIE 

PROTESTACYJNEJ.  

 PO DRUGIE DZIAŁANIA 

NA PŁASZCZYŹNIE KAR-

NEJ, WNIOSKI DO SĄ-
DÓW I NIE TYLKO  

 WRESZCIE DZIAŁANIA 

NA PŁASZCZYŹNIE IN-

FORMACYJNEJ.  

N ie dla PIS-u! Społe-

czeństwo musicie prze-
konać do siebie. I muszą 

wybrzmieć takie akcenty 

jak wasz udział w nowych 

strukturach policyjnych 

tak jak CBŚ , GROM. Prze-

cież ludzie ich lubią! I TO 
POWINNIŚCIE EKSPONO-

WAĆ W KAŻDYM WYSTĄ-

PIENIU.  

O czywiście musicie dzia-

łać wspólnie z innymi 
środowiskami. Ja to już 

powiedziałem, ale przypo-

minam raz jeszcze. PIELĘ-

GNIARKI, ŻOŁNIERZE, SĘ-

DZIOWIE, NAUCZYCIELE, 

to wasi potencjalni sojusz-
nicy. Sami, jeżeli chodzi o 

protesty załatwicie niewie-

le. I nie warto tutaj organi-

zować protestów dla wą-

skich grup ludzi. To musi 

być protest wspólnie z tymi 
środowiskami miedzy inny-

mi z tymi, które wymieni-

łem, na 200-300 tysięcy 

ludzi. Po co? Ano po to, 

żeby tym zaczadzonym Pi-

Sem potrząsnąć. I wtedy on 
będzie skłonny, czy skłon-

niejszy do zmian. Do zmia-

ny stanowiska. W tej sytu-

acji powiedzmy sobie 

wprost, tu liczy się pokaza-
nie politycznej siły. Poli-

tycznej siły podkreślam. Do 

tego musicie być zorganizo-

wani. Dlatego musi dobrze 

działać komunikacja z góry 

na dół i z powrotem. I MU-
SICIE PRZEDE WSZYST-

KIM UWIERZYĆ W MOŻLI-

WOŚĆ SUKCESU!!!! W TO 

MUSICIE UWIERZYĆ. Jeśli 

w to uwierzycie i podejmie-
cie zborne, wspólne działa-

nia, nie za trzy lata, ale już 

teraz, WYGRACIE. I TEGO 

WAM JAK NAJSZCZERZEJ 

ŻYCZĘ. „ 

A PEL DO CAŁEGO ŚRO-
DOWISKA REPRESJO-

NOWANYCH EMERYTÓW 

M U N D U R O W Y C H 

Przede wszystkim musimy 

się policzyć i skomuniko-
wać. Droga do tego, to fi-

zyczne dotarcie do jak naj-

większej liczby REPRESJO-

NOWANYCH EMERYTÓW 

MUNDUROWYCH już do-

tkniętych tą ustawą i do 
tych wobec których podob-

ne rozwiązania się tworzy 

oraz członków ich rodzin. 

Apeluję, zatem do wszyst-

kich czytających ten tekst, 
aby jak najszybciej odnowi-

li stare kontakty i znajomo-

ści. Wystarczy, gdy REPRE-

SJONOWANY EMERYT po-

siadający autorytet w swo-

im środowisku, zgromadzi 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Co robić?*) 
 

Wystąpienie Andrzej Milczanowskiego (ministra 

spraw wewnętrznych w latach 1992–1995) podczas 

ogólnopolskiej konferencji dotyczącej USTAWY RE-
PRESYJNEJ.. 

*)Tytuł od Redakcji 
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wokół siebie 5- 7 osób i po-

wiadomi o tym koordynato-
rów krajowych (namiary na 

koordynatorów podam w 

przyszłym tygodniu). Od 

tego zaczniemy. Możemy 

jednak już teraz czynnie 

wspomagać protestujące 
środowiska kobiet i nauczy-

cieli, biorąc indywidualnie 

udział we najbliższych de-

monstracjach i akcjach 

protestacyjnych. Mam jed-

nak nadzieję, że już niedłu-
go będziemy występować 

publicznie, jako wyróżniają-

ca się i zwarta grupa. Kole-

żanki i Koledzy liczę na 

Was oraz na waszą odpo-

wiedzialność i konsekwen-
cję w walce o swoje prawa. 

Już jest nas prawie 50 ty-

sięcy, a po wprowadzeniu 

podobnej ustawy wojsko-

wej, będzie nas z rodzinami 

ponad 100 tysięcy. Posłów 
jest zaś tylko 460.  

ZJEDNOCZMY SIĘ I 

WALCZMY O SWOJE PRA-

WA. NIKT ZA NAS TEGO 

NIE ZROBI!!! NIE GÓDŹMY 

SIĘ NA REPRESJONOWA-
NIE EMERYTÓW MUNDU-

ROWYCH.  

NO PASARAN!!!! 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

B ędąc już ponad rok 

emerytem ,po naszych 

listopadowo-grudniowych 

przejściach" związanych z 

nową tzw. ustawą dezube-

kizacyjną zrozumiałem, że 
moja emerytura nie będzie 

się sprowadzała do wycho-

wywania syna ( ma 10 

lat ), wnuka ( będę dziad-

kiem w czerwcu) i dbania o 
moją ukochaną żonę , ale 

muszę dalej myśleć o swo-

jej i moich dzieciach przy-

sz ł ośc i .  Jeże l i  na -

wet  uważamy ,że na chwi-

lę obecną nasza sytuacja 
jest bezpieczna,  jako by-

łych funkcjonariuszy i żoł-

nierzy nie objętych ustawą, 

to czym więcej takich za-

pewnień ze strony mini-
strów Błaszczaka i Zieliń-

skiego ,to tym bardziej je-

stem przekonany, że przed 

nami jeszcze wiele trud-

nych dni. 

O d grudnia, staram się 
być aktywny w naszym 

środowisku szukając kon-

taktów i możliwości pomo-

cy tym, którzy zostali obję-

ci tą tzw. ustawą dezubeki-
zacyjną. Nie jest to łatwe 

ponieważ większość na-

szych kolegów uważa ,że 

jeżeli ich to nie do dotyczy 

to nie będą się angażować. 

Chociaż mam też wsparcie 
wielu tych ,których ustawa 

nie dotknęła ,ale rozumie-

ją, że to może być tylko 

początek zmian. 

P rzeprowadziłem, przez 

ostatnie 3 miesiące 

dziesiątki rozmów z działa-

czami różnych partii, 
prawnikami, związkowca-

mi i naszymi kolegami po-

licjantami, emerytowanymi 

i tymi aktualnie będącymi 

w służbie. 

W iele naszych Koleża-

nek i Kolegów najnor-

malniej w świecie potrze-

buje pomocy prawnej i 

wsparcia, którego  dzisiaj 

nie możemy im odmówić. 
Jeżeli to nie jest czas na 

zaktywizowanie naszego 

środowiska, to kiedy? Na 

wszystkich do tej pory spo-

tkaniach podkreślałem, że 
My mając olbrzymią wiedzę 

zawodową, życiową autory-

tet, wolny czas i tylko 50+ 

lat życia nie możemy tego 

zmarnować i dać się zmar-

ginalizować. Dlatego szu-
kamy coraz więcej osób z 

naszego środowiska, która 

może  włączyć się czynnie 

w pracę w SEiRP i które do 

tej pory nie były zmuszone 
do aktywnej zewnętrznej 

działalności. 

Czasy wycieczek, grzybob-

rań, ognisk, zabaw zapew-

ne nigdy nie miną i to jest 

ważne, ale dzisiaj musimy 
się znowu zaktywizować. 

A ktualnie w Elblągu or-

ganizowana jest sekcja 

prawna w SEiRP , która 

ma się głównie zająć pomo-

cą prawną dla osób obję-

tych ustawą. Jestem w sta-
łym kontakcie z kolegami z 

całej Polski, elbląskimi i 

warszawskimi prawnikami, 

wieloma politykami, któ-

rzy  cały czas są zaintere-
sowani tym co się dzieje w 

Naszej Policji i Naszym 

Kraju. 

N amawiam Was do 

udzielenia wsparcia 

naszym pokrzywdzonym 
koleżankom i kolegom, 

uaktywnienia się w Na-

szym środowisku i wyko-

rzystania Waszej wiedzy i 

doświadczenia w tych 
skomplikowanych i trud-

nych czasach. 

Tak jak ja i nasi policjanci 

mogliśmy na Was liczyć do 

tej pory to dzisiaj chyba 

część z nich najbardziej 
potrzebuje pomocy. 

Pozdrawiam. 
Marek Osik, 

Elbląg, 6 marca 2017   

<osik.marek@wp.pl>  

Przyjaciele i Koleżanki i Koledzy! 
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P rima facie można po-

wiedzieć, że jest to 

przepis bardzo dobry, po-

nieważ w jakiś sposób łago-
dzi drakońskość rozwiązań 

omawianego aktu prawne-

go. Jednak głębsza analiza 

każe zadać nam kilka fun-

damentalnych pytań: 

 1. Czy Minister SWiA bę-

dzie działał na wniosek, 

czy też z urzędu?  

 2. Na podstawie jakich 

dokumentów Minister 

będzie wydawał decyzję?  

 3. Jak wyglądała będzie 

kwestia dowodowa?  

 4.  Jaka będzie relacja 

między ZER-em MSWiA 
(Zakład Emerytalno-

Rentowy Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i 

Administracji) a Mini-

strem Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji?  

 5. Co oznacza „rzetelne 

wykonywanie zadań i 

obowiązków”? 

 6 .  C o  o z n a c z a 

„krótkotrwała służba”? 

 7.  Co oznacza „służba z 

narażeniem zdrowia/

życia”?  

 8. Jakie będą relacje po-

między MSWiA a MON, a 
ABW? 

W arto zaznaczyć, że w 

proponowanym pro-

jekcie ustawy nie znalazły 
się żadne przepisy szczegól-

ne, które rozstrzygałyby te 

zagadnienia, dlatego zmu-

szeni jesteśmy opierać się 

na przepisach KPA i ustawy 

o emeryturach i rentach z 
ZUS.  

Po kolei 

1. Na wniosek, czy z urzę-

du? 

Z godnie z art. 61 par. 1 
KPA, Minister SWiA bę-

dzie wszczynał postępowa-

nie na żądanie strony lub z 

urzędu.  

2. Dokumenty na podsta-

wie których, wydawana bę-
dzie decyzja administracyj-

na.  

Z ałóżmy że postępowanie 

zostaje wszczęte na 

wniosek strony. Pojawia się 
więc pytanie, na podstawie 

jakich dowodów Minister 

wyda decyzję? Aby ocenić 

rzetelną służbę funkcjona-

riusza (rzetelność przesłan-

ką sine qua non wydania 
p o z y t y w n e j  d e c y z j i ) 

A B W , A W  i  i n n y c h 

służb niepodlegających bez

pośrednio Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (MSWiA podle-

ga: Policja, Straż Graniczna 
i Państwowa Straż Pożarna, 

BOR), Minister będzie mu-

siał zapoznać się z doku-

mentacją personalną doty-

cząca tego funkcjonariusza 
bezpośrednio lub pośrednio 

za pomocą swojego przed-

stawiciela. Powstaje tu pro-

blem natury prawnej, zwią-

zanej z faktem, iż teczki 

personalne funkcjonariuszy 
służb pracujących po 1990 

roku są chronione w trybie 

przepisów ustawy o ochro-

nie informacji niejawnej. 

Dostęp do tych teczek ma 
jedynie szef danej służby 

oraz oczywiście sądy. Dla 

egzemplifikacji - funkcjona-

riusz pracujący w SB, a 

następnie w UOP/ABW/

Policji lub innej służbie 
mundurowej po 1990 roku 

ma dwie dokumentacje per-

sonalne. Pierwsza za okres 

s ł u ż b y  n a  r z e c z 

„totalitarnego” (nowa termi-
nologia ustawowa) pań-

stwa, która znajduje się w 

IPN i jest ogólnie dostępna 

oraz druga część dokumen-

tacji, za okres służby po 

1990 roku, która  z kolei 
jest objęta ochroną na mo-

cy przepisów o ochronie 

informacji niejawnych[1]. 

Minister chcąc wydać decy-

zję, będzie musiał zapoznać 
się z dokumentacją, która 

jest objęta ochroną i do 

której dostępu nie ma, po-

nieważ ustawa mu takiego 

uprawnienia nie nadaje. 

Wobec powyższego będzie 
musiał w swoisty sposób 

scedować obowiązek wyda-

nia decyzji na Szefa odpo-

wiedniej służby. To Szef 

służby będzie musiał zapo-
znać się z dokumentacją i 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

Artykuł 8a Ustawy  z dn. 16 grudnia 2016 r. 

Analiza 
„Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, 

w drodze decyzji, w szczególnie uzasadnionych przy-

padkach, może wyłączyć stosowanie art. 15c, art. 22a 
i art. 24a w stosunku do osób pełniących służbę, o 

której mowa w art. 13b, ze  

względu na:  

1) krótkotrwałą służbę przed dniem 31 lipca 1990 r. 

oraz 

2) rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 
12 września 1989 r., w szczególności z narażeniem 

zdrowia i życia.  

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpo-

wiednio przepisy art.15, art. 22 i art. 24.” 

http://www.fssm.pl/strona-glowna/ 

http://www.fssm.pl/strona-glowna/
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przedstawić Ministrowi - no 

właśnie co? Opinię? Jeśli 
tak to właśnie na podstawie 

tej opinii Minister będzie 

wydawał swoje decyzje. 

Problem polega tylko na 

tym, że taka procedura jest 

faktycznym scedowaniem 
uprawnienia i obowiązku 

ustawowego spoczywają-

cym na określonym organie 

na inny organ administra-

cji, co przy braku odpo-
wiedniej regulacji jest nie-

zwykle wątpliwe i prowadzi 

do takiego skutku, że to 

Szef służby tak naprawdę 

będzie wykonywał obowiąz-

ki wynikające z art. 8a 
ustawy z dnia 16 grudnia 

2016 r. Można z dużym 

prawdopodobieństwem 

przyjąć, iż takie cedowanie 

uprawnień jest niezgodne z 
obowiązującym porządkiem 

prawnym. A zatem decyzja 

wydana w takim trybie bę-

dzie dotknięta wadą praw-

ną, nie może wejść do obro-

tu prawnego i nie będzie 
wywoływała żadnych skut-

ków prawnych[2]. 

3. Kwestia dowodowa 

N a początku przywołaj-

my zupełnie fundamen-
talną regulację z kodeksu 

postępowania administra-

cyjnego 

.Art. 75. § 1 kpa stwierdza, 

że jako dowód należy dopu-

ścić wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnie-

nia sprawy, a nie jest 

sprzeczne z prawem. W 

szczególności dowodem mo-

gą być dokumenty, zezna-
nia świadków, opinie bie-

głych oraz oględziny

(mówimy tutaj o postępo-

waniu administracyjnym 

przed organem administra-

cji publicznej, a nie przed 
sądem administracyjnym). 

 Wchodzimy w okres po 

1990 roku. Funkcjonariu-

sze, wobec których nie za-

stosowano by art. 8a będą 

mogli domagać się w trybie 

odwoławczym[3] uznania 

jako dowód w sprawie ze-
znań swoich przełożonych, 

tajnych współpracowników, 

dokumentacji z operacji 

specjalnych, a w skrajnych 

przypadkach nawet doku-

mentacji z  działań poza 
granicami RP. Można wyob-

razić sobie sytuację, że 

funkcjonariusz pracujący w 

SB, a następnie w UOP/AW 

będzie domagał się uznania 
Go za uprawnionego do 

s k o r z y s t a n i a  z 

„dobrodziejstwa” art. 8a na 

podstawie dokumentów 

świadczących o tym, że po-

zyskał do tajnej współpracy 
na rzecz RP jakiegoś wyso-

kiego urzędnika np. Fede-

racji Rosyjskiej. Tego typu 

dokumenty, które mogłyby 

świadczyć o wykonywaniu 
rzetelnie obowiązków przez 

funkcjonariusza, mogą sta-

wiać w kłopotliwej sytuacji 

Polskę, nasze zobowiązania 

sojusznicze lub też relacje z 

innymi państwami. 
Kłania się w tym miejscu (w 

postępowaniu dowodowym 

KPA) ponownie ustawa o 

ochronie informacji niejaw-

nych z cyt. Art. 7. Ponadto 
w tym miejscu należy zwró-

cić uwagę na sama proce-

durę w trybie KPA, która 

dla organu prowadzącego 

jest mocno „uciążliwa”; 

Art. 9. Organy administra-
cji publicznej są obowiąza-

ne do należytego i wyczer-

pującego informowania 

stron o okolicznościach 

faktycznych i prawnych, 
które mogą mieć wpływ na 

ustalenie ich praw i obo-

wiązków będących przed-

miotem postępowania ad-

ministracyjnego. Organy 

czuwają nad tym, aby stro-
ny i inne osoby uczestni-

czące w postępowaniu nie 

poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa, i w 

tym celu udzielają im nie-

zbędnych wyjaśnień i wska-

zówek. 

Art. 10. § 1. Organy admi-
nistracji publicznej obowią-

zane są zapewnić stronom 

czynny udział w każdym 

stadium postępowania, a 

przed wydaniem decyzji 

umożliwić im wypowiedze-
nie się co do zebranych do-

wodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. 

·Art. 11. Organy admini-

stracji publicznej powinny 
wyjaśniać stronom zasad-

ność przesłanek, którymi 

kierują się przy załatwieniu 

sprawy, aby w ten sposób 

w miarę możności doprowa-

dzić do wykonania przez 
strony decyzji bez potrzeby 

stosowania środków przy-

musu. 

Strona postępowania po-

winna zostać poinformowa-
na o jego wszczęciu i możli-

wości składania wniosków 

dowodowych art. 61Kpa i 

następne oraz 75 Kpa i na-

stępne. Konkludując należy 

stwierdzi, iż takie postępo-
wanie może być długotrwa-

łe, oczywiście przed Sądem 

administracyjnym, bo nale-

ży przyjąć i Minister SWiA 

zrobi to szybko i sprawnie 
nie stosując przywołanych 

przepisów, do czego jest 

zobowiązany. Pojawia się 

kolejne pytanie czy to jest 

dla nas korzystne ? Odpo-

wiedź w pkt. 4. 
4. ZER a MSW 

W  przepisach ustawy z 

dnia 16 grudnia 2016 

r. rysuje się wątpliwość, co 

do relacji między decyzją 
wydawaną przez Dyrektora 

ZER-u na podstawie art. 

13a ust. 1 (właściwy organ 

emerytalny), a decyzją Mi-

nistra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji, wyda-
wanej na podstawie art. 8a. 

Projektodawca nie zdecydo-

wał się na wprowadzenie 

jakichkolwiek przepisów, 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

(Ciąg dalszy na stronie 14) 
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które rozstrzygałyby zależ-

ność między tymi regulacja-

mi. Do momentu pojawie-
nia się poprawki wprowa-

dzającej art. 8a, sprawa 

była jednoznaczna. IPN – 

Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Pol-

skiemu na wniosek Dyrek-
tora ZER-u sporządzała 

informację o przebiegu 

służby funkcjonariuszy 

wskazanych w art. 13b 

(funkcjonariuszy, którzy 
pracowali w SB i innych 

służbach, a później na 

rzecz wolnej Polski) i na 

podstawie tej informacji 

Dyrektor ZER-u wydawał 

określoną decyzję ustalają-
cą wysokość emerytury. 

Jako że pojawił się art. 8a 

nie wiadomo, która decyzja 

ma być wydana jako pierw-

sza. Czy w przypadku wy-
dania jako pierwszej, decy-

zji przez Dyrektora ZER-u, 

ewentualnie następcza po-

zytywna decyzja wydana na 

podstawie art. 8a przez 

MSW rozpoczyna nowe po-
stępowanie  w ZER, czy też 

jest nową decyzją emerytal-

ną?  

Mało istotnym wydaje się, 

co zostało opisane wyżej, 
czy pierwsza będzie wszczę-

ta procedura przez Dyrek-

tora  ZER-u czy tez przez 

Ministra SWiA. Dlatego, że 

w każdym z tych przypad-

ków prowadzenie jednocze-
śnie dwóch postępowań: wg 

kpc – sąd okręgowy wydział 

ubezpieczeń społecznych, 

oraz wg. Kpa – wojewódzki 

sąd administracyjny, będzie 
skutkowało zawieszeniem 

jednego z nich. Należy się 

spodziewać, iż postępowa-

nie w trybie kpa na podsta-

wie art. 8a jako dalej idące 

w skutkach będzie prowa-
dzone, a procedura w trybie 

Kpc przed sądami ubezpie-

czeń społecznych zostanie 

zawieszona, oczywiście na 

wniosek pełnomocnika ZER

-u. I wtedy przy przeciąga-

niu sprawy administracyj-

nej co jest szalenie proste 
chociażby przez składanie 

kolejnych wniosków dowo-

dowych i wyznaczanie no-

wych terminów sprawa z 

odwołania od decyzji Dy-

rektora ZER-u będzie za-
wieszona ad calendas grae-

cas. Taki scenariusz jest 

wielce prawdopodobny. My-

ślę, że decyzja o prowadze-

niu dwu spraw jednocze-
śnie wymaga dogłębnego 

przeanalizowania i zastano-

wienia się czy jest to ko-

rzystne dla konkretnej oso-

by jeżeli nie ma szans na 

pozytywny wynik w trybie 
8a. 

5. Kryterium „rzetelnego 

wykonywania zadań i obo-

wiązków” 

P rojektodawca posłużył 
się zwrotem niedookre-

ślonym. Oznacza to, że in-

terpretacja znaczenia tego 

zapisu będzie podlegała 

pewnej uznaniowości, a 

może i nawet i dowolno-
ści… Generalnie istnieje 

jednak domniemanie rzetel-

ności wykonywania obo-

wiązków służbowych, co 

jest potwierdzane w okreso-
wych opiniach służbowych. 

W praktyce, jeśli funkcjo-

nariusz nie był karany dys-

cyplinarnie, to uznaje się, 

że wykonywał rzetelnie 

swoje zadania i obowiązki. 
Można jednak założyć, że 

jeśli ustawa w takim 

brzmieniu wejdzie w życie, 

to dokładna interpretacja 

tego kryterium zostanie wy-
kształcona przez praktykę 

(głównie orzeczenia sądów 

w postępowaniu sądowo 

administracyjnym). 

6. Kryterium „krótkotrwałej 

służby” 

J est to kryterium zupełnie 

niedefiniowalne, o nie-

zwykle wysokim stopniu 

uznaniowości. Trudno po-

wiedzieć w stosunku do 

czego miałaby odnosić się 

„krótkotrwałość”. Można się 

spodziewać, że wielu funk-
cjonariuszy będzie twierdzi-

ło, że ma krótki okres służ-

by, ponieważ zawsze znajdą 

się inni funkcjonariusze o 

znacznie dłuższym stażu. 

Na tym tle pojawi się praw-
dopodobnie więcej proble-

mów, niż na gruncie kryte-

rium „rzetelnego wykony-

wania zadań i obowiąz-

ków”.  
7. Kryterium służby „z na-

rażaniem zdrowia i życia” 

N a wstępie warto zauwa-

żyć, że zgodnie z regu-

lacjami ustawowymi służb 

mundurowych rota przysię-
gi zobowiązuje wszystkich 

funkcjonariuszy do służby 

nawet z narażeniem życia. 

Przyjrzyjmy się treści ślu-

bowania (na przykładzie 
ustawy o ABW i AW). Przed 

podjęciem służby funkcjo-

nariusz ABW albo AW skła-

da ślubowanie według na-

stępującej roty: 
"Ja, obywatel Rzeczypospo-
litej Polskiej, świadom po-
dejmowanych obowiązków 
funkcjonariusza Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego (Agencji Wywiadu), 
ślubuję: służyć wiernie Na-
rodowi, chronić ustanowio-
ny Konstytucją Rzeczypo-
spolitej Polskiej porządek 
prawny, strzec bezpieczeń-
stwa Państwa i jego obywa-
teli, nawet z narażeniem 
życia. Wykonując powierzo-
ne mi zadania, ślubuję pil-
nie przestrzegać prawa, do-
chować wierności konstytu-
cyjnym organom Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przestrze-
gać dyscypliny służbowej 
oraz wykonywać rozkazy i 
polecenia przełożonych. Ślu-
buję strzec tajemnicy praw-
nie chronionej, honoru, god-

ności i dobrego imienia służ-
by oraz przestrzegać zasad 
etyki zawodowej.". 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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Notabene trzeba zauważyć, 

że właśnie między innymi 

stąd wynikają szczególne 
uprawnienia emerytalne 

służb mundurowych. Wra-

caj jednak do kryterium 

„narażenia zdrowia i życia”. 

Zakres wykonywania obo-

wiązków przez funkcjona-
riuszy jest różny i nie zależy 

od nich, tylko od decyzji 

Szefa (komendanta), który 

wyznacza im zakres obo-

wiązków. Co więcej, obo-
wiązkiem przełożonego jest 

takie prowadzenie spraw, 

aby zapewnić skuteczność 

realizacji zadań i minimali-

zować ryzyko. Jest to szcze-

gólnie widoczne w działa-
niach Policji i Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Należy stwierdzić, że praw-

dopodobnie linia orzeczni-

cza pójdzie w tym kierun-
ku, że każdy funkcjona-

riusz, który składał ślubo-

wanie, pełnił służbę z nara-

żeniem zdrowia/życia, chy-

ba że będzie można udoku-

mentować odmowę wyko-
nania jakiegoś zgodnego z 

prawem polecenia, która to 

odmowa argumentowana 

była obawą utraty zdrowia 

lub życia.  
Pamiętajmy również o roz-

porządzenie Rady Mini-

strów z dnia 4 maja 2005 r. 

w  sprawie szczegółowych 

warunków podwyższenia 

emerytur funkcjonariuszy 
Policji (…).[4] 

8. Spór kompetencyjny 

między Ministrem Spraw 

Wewnętrznych a Ministrem 

Obrony Narodowej.    

Z akres podmiotowy oma-

wianego projektu usta-

wy z dnia 16 grudnia 2016 

r. zawiera także funkcjona-

riuszy Służby Kontrwywia-

du i Wywiadu Wojskowego. 
Dla egzemplifikacji proble-

mu posłużmy się przykła-

dem funkcjonariusza SKW, 

który w przeszłości służył w 

SB lub WSW i w stosunku 

do którego miałaby być wy-

dana przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Admini-
stracji decyzja na podsta-

wie art. 8a. Tutaj także po-

jawiają się problemy dowo-

dowe związane z dostępem 

do odpowiednich dokumen-

tów. Pamiętajmy, że funk-
cjonariusze SKW i SWW 

podlegają Ministrowi Obro-

ny Narodowej, a nie Mini-

strowi Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji. Zgod-
nie z art. 8a, Minister 

Spraw Wewnętrznych i Ad-

ministracji miałby wydawać 

decyzję w sprawie upraw-

nień emerytalnych funkcjo-

nariuszy, którzy mu nie 
podlegają.  

Podsumowanie 
Należy podkreślić, że pro-

jekt ustawy z dnia 16 grud-
nia 2016 r. jest sprzeczny z 

Konstytucją. Przede wszyst-

kim oczywiste jest narusze-

nie praw słusznie naby-

tych, zasady pewności pra-

wa, czy też zaufania obywa-
tela do państwa. Przypo-

mnijmy, że TK w wyroku K 

6/09 (w którym Trybunał 

uznał, że obniżenie emery-

tur z okres służby w SB jest 
zgodne z Konstytucją) pod-

kreślił, że: 

„Każdy funkcjonariusz or-

ganów bezpieczeństwa Pol-

ski Ludowej, który został 

zatrudniony w nowo two-
rzonych służbach policji 

bezpieczeństwa, ma w pełni 

gwarantowane, równe pra-

wa z powołanymi do tych 

służb po raz pierwszy od 
połowy 1990 r., w tym rów-

ne prawa do korzystania z 

uprzywilejowanych zasad 

zaopatrzenia emerytalnego” 

i „Służba w organach suwe-

rennej Polski po roku 1990 
także traktowana jest jed-

nakowo, bez względu na to, 

czy dany funkcjonariusz 

uprzednio pełnił służbę w 

organach bezpieczeństwa 

Polski Ludowej, czy też 

nie”. 

Nie ma wątpliwości, że pro-
jekt nowej ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. stoi w 

sprzeczności z tym orzecze-

niem.  

Art. 2 Konstytucji stanowi, 

że: „Rzeczpospolita Polska 
jest demokratycznym pań-

stwem prawnym, urzeczy-

wistniającym zasady spra-

wiedliwości społecznej”. 

Aby móc urzeczywistniać 
zasady sprawiedliwości 

społecznej najpierw RP mu-

si być państwem prawnym. 

Pisze o tym prof. Adam Ja-

mróz w zdaniu odrębnym 

do orzeczenia TK 6/09: 
„Rzeczypospolita Polska 

winna więc być demokra-

tycznym państwem praw-

nym, aby móc urzeczywist-

niać zasady sprawiedliwo-
ści społecznej. Urzeczywist-

nianie sprawiedliwości spo-

łecznej jest konieczne, ale 

jest możliwe tylko w demo-

kratycznym państwie praw-

nym.” 
Nie można również wyklu-

czyć, że art. 8a został wpro-

wadzony w celu pozyskania 

w środowisku byłych funk-

cjonariuszy służb PRL osób 
niezwykle wdzięcznych 

MSWiA, za objecie ich do-

brodziejstwem art. 8a, w 

związku z ich innego rodza-

ju zasługami dla partii rzą-

dzącej. Nie ma na to obec-
nie dowodów, ale przepis 

ten może rodzić pokusę ko-

rupcji politycznej. 

W omawianym przepisie nie 

określono żadnej procedu-
ry, a zatem będzie stosowa-

ny tryb Kpa, który jest sza-

lenie sformalizowany i może 

ciągnąć się w nieskończo-

ność. Przy tej ilości spraw 

(kilka – kilkanaście tysięcy), 
która może się pojawić przy 

tak nieprecyzyjnych, ogól-

nych  i niedookreślonych 

zwrotach zawartych w dys-

pozycji przepisu, a wszyscy 
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zainteresowani będą je in-

terpretować na swoją ko-

rzyść, należy zastanowić się 
nad jego wykorzystaniem, a 

przynajmniej skonsultować 

to z prawnikami . To jak 

przywołany artykuł 8a zo-

stanie oceniony przekona-

my się dopiero w sądzie, a 
tzw. „zwiad bojem” bywa z 

reguły opłacony bardzo du-

żymi stratami, w tym przy-

padku przesunięciem ter-

minów rozpraw przed sąda-
mi ubezpieczeń społecz-

nych co odłoży w czasie 

możliwość skarżenia ewen-

tualnie niekorzystnych wy-

roków do Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu. 

 

Wykorzystano anonimowy 
dokument z Internetu i uzu-
pełniono uwagami podze-
społu prawnego FSSM RP 

Warszawa, 8  marca 2017 

r. 
Przypisy: 

[1] Art. 7. 1. Chronione bez 

względu na upływ czasu, z 
zastrzeżeniem ust. 2, są: 

1)   dane mogące doprowa-

dzić do identyfikacji funk-

cjonariuszy, żołnierzy lub 

pracowników służb i insty-
tucji, uprawnionych do wy-

konywania na podstawie 

ustawy czynności operacyj-

no-rozpoznawczych jako 

funkcjonariuszy, żołnierzy 

lub pracowników wykonu-
jących te czynności; 

2)   dane mogące doprowa-

dzić do identyfikacji osób, 

które udzieliły pomocy w 

zakresie czynności opera-

cyjno-rozpoznawczych służ-
bom i instytucjom upraw-

nionym do ich wykonywa-

nia na podstawie ustawy; 

3)   informacje niejawne 

uzyskane od organów in-

nych państw lub organiza-
cji międzynarodowych, jeże-

li taki był warunek ich udo-

stępnienia. 

2. Ochronie nie podlegają 

dane, o których mowa w 
ust. 1 pkt 1 i 2, zawarte w 

dokumentach, zbiorach 

danych, rejestrach i karto-

tekach, a także w aktach 

funkcjonariuszy i żołnierzy 

organów bezpieczeństwa 
państwa, podlegających 

obowiązkowi przekazania 

do Instytutu Pamięci Naro-

dowej - Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu na podstawie 

przepisów: 

1)   ustawy z dnia 18 grud-

nia 1998 r. o Instytucie Pa-

mięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z 

późn. zm.6)), 

2)   ustawy z dnia 18 paź-

dziernika 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o doku-

mentach organów bezpie-

czeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2007 

r. Nr 63, poz. 425, z późn. 
zm.7)) 

- chyba że dostęp do okre-

ślonych dokumentów został 

zastrzeżony w trybie art. 39 

ustawy wymienionej w pkt 

1. 
[2] Pojawia się jed-

nak  pogląd części środowi-

ska prawniczego, że Mini-

ster SWiA ma takie upraw-

nienia i wynikają one wła-

śnie z art. 8a ustawy z 16 
grudnia 2016 r. a także z 

ogólnej delegacji Ustawy z 

dnia 21 czerwca 1996 r. o 

urzędzie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Admini-
stracji. Wątpliwości może 

też budzić przywołana 

ustawa o ochronie informa-

cji niejawnych, ponieważ 

należy się spodziewać, że 

Minister SWiA uzyskał z 
racji sprawowanego urzędu 

taki dostęp. 

[3]Mówimy tutaj o postępo-

waniu administracyjnym 

przed organem administra-
cji publicznej, a nie przed 

sądem administracyjnym. 

Należy pamiętać, że orga-

nem odwoławczym, w tym 

przypadku jest również Mi-

nister SWiA. 
[4] Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dania 4 maja w 

sprawie szczegółowych wa-

runków podwyższania eme-

rytur funkcjonariuszy Poli-

cji Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wy-

wiadu, Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu, Pań-

stwowej Straży Pożarnej i 

Służby Więziennej (Dz. U. z 

2005 r., Nr 86 poz. 734) 

CICHUTKO… 
Bogumiła Hajdasz 

Cichutko upadam, tak jak płatek śniegu. 
Przecież już ciszej nie można. 
Do snu kołyszę myśli o tych, których już nie 
ma, 
I płaczę, jak wierzba przydrożna. 
Cichutko płaczę. 
 Skraplam się, jak rosa na szkle. 
Płynie kropelka za kropelką, i cisza, i cisza, i 
nie ma już mnie. 
 Nawet, gdy krzyczę, nikt nie słyszy. 

 Przecież jestem cichością. 
Cichutko upadam, krzycząc niemo zamieniam 
się  
 W bezszelestny powiew radości. 
Jednak raduję się cichuteńko. 
 Cała składam się z cichości. 
Jestem maleńką drobiną. 
 Cichym skomleniem czasu. 
Kiedyś to poczujesz, i nagle zrozumiesz, 
 Że tylko wśród ciszy, 
Każdy, nawet najmniejszy szept,  
Jeśli tylko zechcesz, usłyszysz… 
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J ak poinformowało koło 

poselskie Unia Europej-

skich Demokratów, w spo-
tkaniu w Sejmie wzięło 

udział ok. 180 emerytowa-

nych mundurowych. Na 

koniec odczytali oni apel 

"represjonowanych emery-
tów" do posłów. 

P rotestujemy przeciwko 

wykorzystaniu nas w 

politycznych rozgrywkach. 

Przez 27 lat wolnej Rzecz-

pospolitej Polskiej na róż-
nych odcinkach wiernie, 

często z narażeniem zdro-

wia i życia służyliśmy Pol-

sce. Dziś traktowani jeste-

śmy jak przestępcy, mimo 
że demokratyczne państwo 

prawa uznało nas za god-

nych, by mu służyć. Byli-

śmy lojalni wobec Polski 

niezależnie od tego, jakie 

były partyjne barwy rządzą-
cych" - napisali. 

"Dzisiaj, czując się ofiarami 

politycznych rozgrywek, 

apelujemy do posłów, by 

doprowadzili do zmiany 

niesprawiedliwej ustawy z 

16 grudnia 2016 r." - pod-

kreślili. 
"Ustawa krzywdząca" 

Uchwalona tego dnia obni-

ża emerytury i renty "za 

służbę na rzecz totalitarne-

go państwa" od 22 lipca 
1944 r. do 31 lipca 1990 r. 

(w połowie 1990 r. powstał 

UOP). Od 1 października 

2017 r. maksymalna eme-

rytura dla tych osób nie 

będzie mogła być wyższa 
niż średnie świadczenie w 

ZUS (emerytura - ok. 2 tys. 

zł, renta - ok. 1,5 tys. zł, 

renta rodzinna - ok. 1,7 

tys. zł). 
- Przygotowano ustawę 

krzywdzącą dla ludzi, któ-

rzy służyli wolnej Polsce i 

za tę służbę mieli prawo od 

wolnej Polski oczekiwać 

szacunku i wdzięczności, a 
dostali to, co dostali - po-

wiedział Michał Kamiński 

(UED). 

Zaznaczył, że bohaterowie, 

którzy ścigają przestępców, 

zazwyczaj są 

nagradzani. - 

To, że dzisiaj 
jesteśmy w 

takiej sytuacji, 

nie oznacza, że 

nie będzie 

happy endu. 

Obiecuję wam, 
że będziemy 

ciężko praco-

wać ,  ż eby 

happy end był, 

żeby i prawo, i 
sprawiedliwość 

nie były kary-

katurą tych 

słów, ale były 

rzeczywistością naszego 

kraju. Dzisiaj niesprawie-
dliwość i bezprawie dotyka 

was, jutro może dotknąć 

dosłownie każdego obywa-

tela - mówił Kamiński do 

zgromadzonych. 
Wsparcie Nowoczesnej 

J e r z y  M e y s z t o w i c z 

(Nowoczesna) poinformo-

wał, że trwają prace nad 

projektem nowelizacji usta-

wy dezubekizacyjnej. - Po-
trafiliście się zjednoczyć, 

żeby walczyć o wasze pra-

wa. Prawa, które zostały 

nabyte i na które żeście za-

służyli. Państwo nie ma 
prawa zrywać umowy spo-

łecznej ze swoimi obywate-

lami, a tak należy odbierać 

ustawę, która została prze-

głosowana 16 grudnia - po-

wiedział poseł Meysztowicz. 
Zapewnił emerytowanych 

funkcjonariuszy, że będą 

mieli wsparcie Nowocze-

snej. 

"Mamy swój honor  
i godność" 

M azowiecka radna SLD 

Katarzyna Piekarska 

oceniła, że ustawa jest nie 

tylko niezgodna z konstytu-

cją, ale także niemoralna. - 
Po raz kolejny odbiera się 

uposażenia osobom, które 

nie dość, że nigdy nie zo-

stały za nic skazane, to 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 

O zmianę ustawy... 

O zmianę tzw. ustawy dezubekizacyjnej, obniżającej 

emerytury i renty byłych pracowników aparatu bez-

pieczeństwa PRL oraz ich rodzin - zaapelowali w po-
niedziałek w Sejmie emerytowani funkcjonariusze 

służb mundurowych i specjalnych oraz politycy UED, 

Nowoczesnej i SLD. Spotkanie emerytowanych funk-

cjonariusze służb mundurowych i specjalnych oraz 

polityków UED, Nowoczesnej i SLD. 

Ze strony www.polska news 

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-03-27/polowanie-na-ludzi-starych-schorowanych-i-bezbronnych-byli-funkcjonariusze-apeluja-o-zmiane-ustawy-dezubekizacyjnej/
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także nigdy nie były o nic 

podejrzewane - powiedziała 
Piekarska, która w 1997 r. 

była wiceszefową MSWiA. 

P rezes Stowarzyszenia 

Byłych Policjantów Cen-

tralnego Biura Śledczego 

KGP Leszek Sucholewski 
powiedział, że byli funkcjo-

nariusze nie przyszli do 

Sejmu, aby się żalić. 

- Mamy swój honor i god-

ność, pomimo że chce nam 
się go odebrać. W imię rze-

komej sprawiedliwości dzie-

jowej odbywa się polowanie 

na ludzi starych, schorowa-

nych i bezbronnych - po-

wiedział. 
- Użyto ustawy do znęcania 

się psychicznego nad oby-

watelami państwa, którzy 

zgodnie ze ślubowaniem i z 

narażeniem życia wiernie 
wykonywali swoje obowiąz-

ki służbowe - dodał Sucho-

lewski. 

Jego zdaniem "ustawa jest 

spóźniona i nie dotyczy lu-

dzi, do których powinna 
być skierowana". 

Łapali przestępców kosztem 

życia rodzinnego 

K ilkoro emerytowanych 

policjantów, którzy wy-
powiadali się podczas spo-

tkania, podkreślali, że łapa-

li przestępców, często kosz-

tem życia rodzinnego, stre-

su i własnego zdrowia, wy-

pracowując nadgodziny, za 
które nie otrzymali zapłaty. 

B yły dyrektor Biura Kry-

minalnego Komendy 

Głównej Policji insp. Jerzy 

Skrycki zwrócił uwagę, że 
jest objęty ustawą, bo trzy 

lata przepracował w wywia-

dzie, skąd odszedł na wła-

sną prośbę i wrócił do mili-

cji. 

Z  kolei była policjantka 
CBŚ Krystyna Jaku-

biak, która - jak powiedzia-

ła - przyczyniła się do za-

trzymania lidera gangu 

pruszkowskiego Andrzeja 

K o l i k o w s k i e g o  p s . 

"Pershing" mówiła, że pod-

lega ustawie, bo w latach 
70. XX w. na krótko po po-

wrocie z urlopu wychowaw-

czego została skierowana 

do Departamentu V MSW 

na etat maszynistki. 

Ustawa dezubekizacyjna 

W edług szacunków 

MSWiA obniżonych 

zostanie ponad 18 tys. 

emerytur policyjnych, po-

nad 4 tys. policyjnych rent 
inwalidzkich i ponad 9 tys. 

rent rodzinnych. Informacje 

o przebiegu służby funkcjo-

nariuszy będzie sprawdzać 

IPN, który informował, że 

dotyczy to ponad 240 tys. 
osób. Od decyzji obniżają-

cej świadczenia będzie 

przysługiwało odwołanie do 

sądu. 

S zef MSWiA będzie mógł 
wyłączyć z przepisów 

ustawy "w szczególnie uza-

sadnionych przypadkach" 

osoby pełniące służbę na 

rzecz totalitarnego pań-

stwa, ze względu na 
"krótkotrwałą służbę przed 

31 lipca 1990 r. oraz rzetel-

nie wykonywanie zadań i 

obowiązków po 12 września 

1989 r., w szczególności z 
narażeniem życia". 

Służba na rzecz totalitar-

nego państwa PRL 

W  ustawie wymieniono 

cywilne, wojskowe 

instytucje i formacje, w któ-
rych służba uważana bę-

dzie w myśl przepisów 

ustawy za służbę na rzecz 

totalitarnego państwa PRL. 

W katalogu IPN znalazły 
się: Resort Bezpieczeństwa 

Publicznego Polskiego Ko-

mitetu Wyzwolenia Narodo-

wego, Ministerstwo Bezpie-

czeństwa Publicznego, Ko-

mitet ds. Bezpieczeństwa 
Publicznego a także jed-

nostki organizacyjne podle-

głe tym instytucjom. 

W  katalogu znalazły się 

także służby i jed-

nostki organizacyjne Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrz-

nych, jednostki wypełniają-
ce zadania wywiadowcze i 

kontrwywiadowcze, wypeł-

niające zadania Służby 

Bezpieczeństwa, wykonują-

ce czynności operacyjno-

techniczne niezbędne w 
działalności Służby Bezpie-

czeństwa, a także odpowie-

dzialne za szkolnictwo, dys-

cyplinę, kadry i ideowo-

wychowawcze aspekty pra-
cy w SB. 

Także wykładowcy  

i słuchacze szkół 

P rzepisami ustawy ma 

być także objęta kadra 

naukowo-dydaktyczna, na-
u k o w a ,  n a u k o w o -

techniczna oraz słuchacze i 

studenci m.in. Centrum 

Wyszkolenia Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w 
Legionowie, Wyższa Szkoła 

Oficerska MSW w Legiono-

wie, Szkoła Chorążych Mili-

cji Obywatelskiej w Warsza-

wie, a także Wydział Pracy 

Operacyjnej w Ośrodku Do-
skonalenia Kadry Kierowni-

czej MSW w Łodzi. 

K olejna grupa instytucji i 

formacji, które znalazły 

się w katalogu, to jednostki 
organizacyjne Ministerstwa 

Obrony Narodowej i ich po-

przedniczki, m.in. informa-

cja wojskowa, wojskowa 

służba wewnętrzna, zarząd 

II Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego. 

W Sejmie na rozpoczęcie 

prac od grudnia 2016 r. 

czeka projekt podobnej 

ustawy, w sprawie obniże-
nia emerytur i rent ro-

dzinnych wojskowym, 

którzy służyli "na rzecz 

totalitarnego państwa" w 

latach 1944-90. 

  
PAP 

(Ciąg dalszy ze strony 17) 
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S wego czasu starałem się 

wyjaśnić sobie i po czę-

ści Szanownym Czytelni-

kom znaczenie niektórych 

słów takich jak: moralność, 
honor itp. Dziś pokusiłem 

się wspólnie z Państwem 

dokonać analizy pojęć stric-

to związanych z postawami 

polityków doby obecnej. 

N ie jest tajemnicą, że ze 
wszystkich ssaków je-

dynie człowiek potrafi się 

czerwienić nie tylko ze 

wstydu, ale nawet z emocji. 

Te zewnętrzne objawy mo-
ralności sumienia nie 

u wszystkich są wy-

raźnie widoczne. Ich-

ni Minister spraw 

wewnątrzkrajowych 

24 godziny po wy-
padku już osądził 21 

latka za wypadek z 

konwojem premierzy-

cy. Ponieważ posunął 

się za daleko, bo-
wiem od osądzania 

„winny” czy „nie win-

ny” jest  inne mini-

sterstwo, oczekiwa-

łem w trakcie jego 

kolejnych publicz-
nych wystąpień prze-

prosin, a w ostatecz-

ności zaczerwienie-

nia się. Nic z tych 

rzeczy,  stąd też do-

szedłem do wniosku, że nie 

ma on sumienia i jego su-

biektywna ocena jest naj-

ważniejsza. On że nigdy się 
nie myli. A jego osądy są 

zawsze sprawiedliwe, a 

sprawiedliwe społecznie 

zwłaszcza. To on lansuje 

zasadę, że SBekom zabrano 
emerytury, bo to jest spra-

wiedliwość społeczna, bo 

trzeba pamiętać że oni zabi-

li świętego Popiełuszkę. To, 

że osoby winne za ten ha-

niebny czyn zostały prawo-
mocnie ukarane nie jest 

ważne. I nie jest to w żad-

nym wypadku odpowie-

dzialność zbiorowa (tak on 

twierdzi), a jedynie sprawie-
dliwość społeczna. I tak 

należy odbierać pojęcie 

sprawiedliwości społecznej 

w wydaniu polityków z naj-

wyższych szczebli obecnej 

władzy.  

I nnym elementem jest in-

teres społeczny. Takim 

przykładem jest pan mini-

ster ochrony środowiska 

nijaki Szyszko. On twierdzi, 

że w interesie społecznym 

jest wycięcie w pień Pusz-

czy Białowieskiej, bo chyba 
za blisko granicy wschod-

niej i nasiąkła ruskim za-

pachem. Ostatecznym ar-

gumentem może być hołdo-

wanie przez niego zasadzie 

o której mówił niejaki Bek-
siński: „on kochał by las,  
gdyby wszystkie drzewa 
były wykarczowane” ale to 

kwestia gustu, a o takie 

pana od świeżego powietrza 

nie posądzam. (patrz zdję-
cie)  

I nną kwestią jest pojęcie 

sprawiedliwości w wyda-

niu członków partii z tą na-

zwą w tytule. Przyznam się 

szczerze, że przestraszyłem 
się tego wątku. Po prostu 

bałem się zadławienia kom-

putera durnoctwami, wa-

riackimi pomysłami mają-

cymi źródło właśnie w łonie 
słusznej Partii. Tego nie 

można nawet powtórzyć. 

Tego nie można zawinąć w 

tezę o twardym prawie)*. Z 

tego też powodu wątek ten 

w sposób zamierzony pomi-
nę, aby do końca nie wku-

rzać Szanownych Czytelni-

ków. Być może ta zawiłość 

w pojmowaniu prawa wyni-

ka z odmiennego 
pojmowania wol-

ności i demokra-

cji. Pamiętacie 

Szanowni czytel-

nicy wypowiedź 

ministra od ze-
w n ę t r z n y c h 

spraw Waszczy-

k o w s k i e g o 

„każde państwo 
ma inną odmia-
nę demokracji”. 
Ot i cała mą-

drość w temacie.  

C o do drugiej 

kwestii, to co 

by nie mówić ta 
wolność dopadła 

nas znienacka. 

Nie byliśmy i 

nadal nie jeste-

Kogo kochać? 
George Bernard Shaw powiedział: „Im bardziej pozna-

ję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta…” 

Autor tekstu 
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śmy do niej przygotowani. Z 

tego też względu zdarza się, 
że ludzie dostają przysło-

wiowego „odpała”. Ta wol-

ność spowodowała, że przy-

kładowo jeden z najwięk-

szych komediantów, autor 

scenariusza „Polskiego 
ZOO” nijaki Wolski Mariusz 

z resztą, pisze pod zapo-

trzebowanie polityczne sce-

nariusz filmu „Smoleńsk”. 

Co prawda film miał się z 
nakazu podobać wszyst-

kim, lecz co jest pocieszają-

ce, gustów, a raczej  pozy-

tywnych ocen tego gniota 

na siłę nie udało się wypra-

cować. Wracając do wolno-
ści to właśnie ona spowo-

dowała, że durnowate masy 

społeczne w imię wolności 

oddały bezgraniczne władze 

jednej partii. Nie było by w 
tym nic zdrożnego, gdyby 

nie to, że to właśnie ta par-

tia w imię wolności zabiera 

wszelką wolność całymi 

garściami. Prawda że kolej-

na paranoja. Dla tego też 
wkroczenie do wolności, a 

po drodze jej sensowne wy-

korzystanie staje się dla 

nas wielkim wezwaniem. 

Jak sądzę potrzeba na to 
obiektywnie rzecz ujmując 

co najmniej dwóch pokoleń. 

To właśnie w imię wolności 

młodzi ludzie mają w głębo-

kim poważaniu ten etos 

naszej narodowej wolności i 
tabunami wybywają do 

normalnych krajów. Tam 

pracując (nic nie maja za 

darmo) żyją normalnie, w 

normalnym kraju. 

A  u nas? Przypomnijcie 

sobie Państwo, że u 

nas już na etapie wyborów 

mamy i chyba będziemy 

mieli zawsze taką dziwną 

nie logiczną alternatywę: 
wyboru mniejszego zła. W 

Polsce zawsze nie głosowało 

się za kimś, a zawsze prze-

ciw komuś. A skutki tego 

mamy na co dzień. I nie 

chodzi tu tylko o PIS. A Ku-

kiz` 15 i jego oszołomy to 

skąd się wzięli ?.  

P rzejdę do innej kwestii. 

Niejednokrotnie mam 

wrażenie, że my jako naród 

jesteśmy mesjaszami naro-

dów. Proszę przyjrzeć się 

wszelkim wzorcom naszego 
narodowego bohaterstwa. 

Wszelkie przegrane bitwy, 

batalie bardzo często na 

skutek poczynań słusznej 

zmiany stanowią wzorce dla 
naszego młodego pokolenia. 

Z tego powodu sądzę, że 

jest to przegrana pod każ-

dym względem. W ostatecz-

ności wysoce kontrowersyj-

ny sukces. No bo jakim 
wzorcem są dla młodych, 

przyszłych obrońców ojczy-

zny, żołnierze przeklęci czy 

jak ich tam nazywać ?. To 

oni strzelali do swoich, 
głównie z za winkla, z  

ukrycia. To oni mają na 

rękach krew swoich sąsia-

dów, współbratyńców. Żyją 

jeszcze naoczni świadkowie 

tych zbrodni. My nie potra-
fimy (raczej oni) z szacun-

kiem i powagą potraktować 

śmierć innych. To w wielu 

przypadkach na grobach 

innych zbija się kapitał po-
lityczny. Nawet te groby 

stanowią przedmiot pożą-

dania w celu wykopania ich 

i wyrzucenia nawet w sen-

sie fizycznym. Tak na praw-

dę niejednokrotnie wystę-
puje tu przypadek zbez-

czeszczenia grobów  wła-

śnie w celach politycznych 

(czytaj kolejna bzdurna 

ekshumacja osób które zgi-
nęły w wypadku lotniczym 

pod Smoleńskiem). A sam 

przykład katastrofy smo-

leńskiej również stanowi 

jaskrawy dowód działań 

stryk to politycznych. Z ca-
łą pewnością była to olbrzy-

mia tragedia, ale jednocze-

śnie był to tylko zwyczajny 

wypadek lotniczy. I to co w 

tej kwestii wydziwia, a 

ostatnio nawet na forum 

Unii Europejskiej mini-

strant Antoni woła o po-
mstę do byle jakiego nieba. 

A dzieje się to w Państwie 

gdzie (tak mówią źródła ko-

ścielne) 96% Polaków jest 

wierzącymi. Prawda że ko-

lejna paranoja. 

N a uwagę zasługuje kwe-

stia jednoczenia się 

wszystkich narodów w cza-

sie jakichkolwiek tragedii. 

Tak dzieje się wszędzie, a u 
nas jednak tragedia smo-

leńska za przyczyną nowej 

zmiany polski Naród sakra-

męcko skłóciła i o dziwo ta 

przepaść nadal się pogłębia 

(a kościół nadal stoi wycze-
kująco z bronią u nogi, 

czerpiąc pełnymi garściami 

profity z tego dziwnego sta-

tus quo) .  

J ak wspomniałem prak-
tycznie w Kraju pozostają 

emeryci, ludzie nie mający 

siły na zmiany oraz ci któ-

rzy pozwalają się manewro-

wać. Do tego dochodzi swo-

ista nowa „klasa politycz-
na” nowej zmiany. A kimże 

jest ta nowa klasa politycz-

na. Najprościej mówiąc jest 

to klasa bez klasy. O byle 

Jaki-ch Misiewicz-ach Zie-
liński-ch nawet nie zamie-

rzam wspominać. To wyni-

ka samo z siebie. Klasyczna 

zasada tej słuszne(?!) klasy 

politycznej jest zwalanie 

winy na innych. 

P amiętacie Państwo ka-

wały o Ruskich i Amery-

kańcach. W sporze o cha-

rakterze ekonomicznym na 

argumenty, ruski nie mogą-
cy pochwalić się sukcesami 

ekonomicznym ZSRR w 

swojej bezradności mówi że 

A za to u was, w Ameryce 

biją murzynów. Przyjrzyjcie 

się tęgim politykom nowej 
klasy, nie tylko ministrom. 

Posłużę się przykładem 

speca od parcelacji Warsza-

wy zadufanego w sobie Sa-

(Ciąg dalszy ze strony 19) 

(Ciąg dalszy na stronie 21) 
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sina. On każdą rozmowę, 

na jakikolwiek temat rozpo-

czyna lub kończy stwier-
dzeniem: za 8 letnich rzą-

dów PO nie zrobiono nic! i 

dalej wali już po bandzie. 

Ta klasa jest kaprawa na 

oczy. Ten cytat z pisma 
świętego o „belce we wła-
snym oku” ma daleko idące 

zastosowanie w praktyce. 

Temat problemów z BOR-

em. Nikt, ale to nikt nie wy-

sunął logicznych wniosków 

co jest przyczyną takiego 
stanu rzeczy. Dla czego 

bądź co bądź ludzie wyedu-

kowani, o dużym stażu za-

chowują się jak przysłowio-

we sztubaki. A może wystę-

puje tu przypadek totalne-
go zastraszenia, obawy o 

swoje stanowisko, emerytu-

rę a nawet zwykłą pracę. 

Przecież ci dyktatorzy z no-

wej zmiany manewrują 
ludźmi jak marionetkami. 

Im człowiek potrzebny jest 

jak ta maszynka do głoso-

wania na nich lub do bez-

wolnego i poddańczego wy-

konywania ich durnowa-
tych pomysłów. Przykład z 

Armii jest niepodważalny. 

90 % generałów poszło w 

odstawkę. Bo jak twierdzi 

ministrant Antoni zmieniła 
się strategia wojenna, oni 

byli wyedukowani do innej 

– komunistycznej. Rzeczy-

wiście. Jak mnie uczono 

Układ Warszawski stricto 

spełniał rolę obronną. W 
planach strategicznych na-

sza armia w ostateczności 

miała zasięg działania na 

kierunku zachodnim co 

najwyżej do Renu. To jest  

właśnie dowód na strategię 
obronną. Wtedy też nasza 

armia nie była planowana 

w działaniach typy Afgani-

stan, Irak, Iran itd. Itp. a 

obecnie Syria. Te wszystkie 
działania miały i mają cha-

rakter agresora, nie rozjem-

cy, co miło miejsce np. w 

Korei (tam USA pozyskało 

na TW Kuklińskiego) czy na 

Wzgórzach Golan. I skoro 
ministrant mówi że jest 

obecnie nowa strategia to 

czy to nie znaczy aby, że 

jako podnóżek nowego bra-

ta wprowadzamy strategię 

nie obronną a agresywna.  
To by się zgadzało. Trzeba 

jednak pamiętać, że ostat-

nio Ukraina dała się nabrać 

amerykańcom i obudziła 

się z ręka w nocniku. Jej 
jedynym sprzymierzeńcem 

stała się Polska, którą na-

dal tak wiele dzieli z Ukra-

ińcami, a zwolennikami 

B a n d e r y  z w ł a s z c z a . 

(Oczywiście poza naszymi 
nawiedzonymi politykami). 

W racając do BOR-u. 

Bez większych rozmy-

ślań i analiz można było 

przewidzieć, że firma ta 
musi pójść w odstawkę. 

Przecież ci ludzie są skaże-

ni poprzednim systemem, 

nawet nie PRL-owskim i 

mogą, i na pewno widzą, 

jak ta nowa klasa się pano-
szy. I te pikantne szczegóły  

mogą przekazać tam gdzie 

nie trzeba. Dzisiaj w Pań-

stwie gdzie nie liczy się pra-

wość, uczciwość, lojalność, 
a liczą się haki należy ota-

czać się wyłącznie swojaka-

mi. Tych swojaków nie 

trudno znaleźć. Patrz oto-

czenie ministranta Antonie-

go, gdzie przywrócony do 
łask PRL-owski, czytaj ko-

munistyczny pułkownik był 

osobistym kierowcą Anto-

sia, jednoczenie sprawcą 

wypadku z jego udziałem. 
Każdy, kto nawet odrobinę 

liznął zasad i metody pracy 

operacyjnej, może się do-

myśleć, że z powodu kultu-

ry osobistej pan pułkownik 

nie trafił do Antosia mini-
stranta. Ciekawe jakimi on 

hakami na Antosia dyspo-

nuje. 

P owracając do tematu 

reorganizacji BOR-u. 

Osobiście mam pomysł, aby 
zamiast tej totalnej rozpier-

duchy zakupić u chińczyka 

po 40 zł za sztukę kamerki 

do samochodów z niebie-

skimi kogutami do rejestra-

cji przejazdu. Druga kwe-
stia jest szukanie winnych. 

Należy zacząć od siebie. 

Niech ta nowa zmiana za-

cznie od siebie. Kto jest bez 

winy o kamieniu można już 
było wyczyta w Biblii. Przy-

pomnijcie sobie Państwo ile 

było dyskusji, kiedy to sa-

molot z nieżyjącym Prezy-

dentem nie wylądował tam 

gdzie on chciał. Ile za to 
dostał gromów kapitan sa-

molotu, który nie podpo-

rządkował się poleceniom 

„pierwszego”. A czy aby tra-

gedie smoleńska nie miała 
tego samego podtekstu – 

naciski „pierwszego” i jego 

suflera. A czy w przypadku 

ostatniego wypadku drogo-

wego ona, premierzyca Be-

atka)** nie  zadecydowała, 
aby pojazdy pomimo sygna-

lizacji świetlnej nie miały 

włączonych sygnałów 

dźwiękowych. Może te gło-

śne sygnały rozpraszały jej 
myśli np. na temat czy aby 

wyłączyła gaz pod zupą, 

którą ugotowała dla męża, 

bowiem innego powodu wi-

zyty nie śmiem sobie nawet 

wyobrazić sobie. Kończąc 
ten wątek zadaję sobie i jak 

sądzę nie tylko ja, pytanie: 

Po co to tajne przesłucha-

nie przez prokuraturę, bez 

prawa uczestnictwa pełno-
mocnika uczestnika wypad-

ku.  

P odsumowując powyższe 

moje rozważania z całą 

odpowiedzialnością mogę 

stwierdzić, że tu nie chodzi 
o zmiany na lepsze, tu cho-

dzi o zmiany dla lepszych, 

dla tych którzy kierują się 

(Ciąg dalszy na stronie 22) 
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zasadą divide et impere 
(rządź i dziel) bowiem, jak 

to powiedział premier 
Churcill: „Polityka to nie 
zabawa, to całkiem docho-
dowe zajęcie”. W tym przy-

padku dla swojaków.  

C zy coś możemy w tym 

temacie zrobić. Ponow-

nie  posłużę się cytatem 
jednego znajomego. Na py-

tanie co robić, jak zaradzić 

temu wszystkiemu? On w 

odpowiedzi podał prosty 

przepis „po prostu nie my-

śleć”. Ale czy się da tak ro-
bić. Czy da się żyć zgodnie 

z zasadą „moja chata skraj-
na i nic mnie nie obchodzi”.  
Pozostaje nam jedynie wia-

ra i nadzieja, że ten okres 

wszelkiej maści patriotyzm 
uprawianego na pokaz kie-

dyś dosięgnie dna i ludzie 

otworzą oczy. Dziś dożyłem 

takiej chwili, że nic nie jest 

mi straszne. Nawet pozba-
wienie nas słusznie naby-

tych uprawnień nie zdołuje 

mnie na tyle, że przestanę 

myśleć. Już nic nie jest w 

stanie mnie zaskoczyć,  a 

tym bardziej zastraszyć. I 
jak powiadał Woody Allen: 

„Ja nawet nie boję się, że 
umrę. Po prostu nie chciał-

bym być w pobliżu, kiedy to 
się stanie.”  
Nie zamierzałem kończyć 
dzisiejszego spotkania z 

Szanownymi Czytelnikami 

takim czarnym akcentem, 

lecz to jakoś samo wyszło. 

Jednak co by nie mówić, 

nasz ludzki gatunek w pol-
skim wydaniu staje się co-

raz bardziej okrutny, za-

wistny, mściwy. Nie wyklu-

czone, że mamy to w naszej 

ludzkiej naturze i tylko cy-
wilizacja i przepisy prawa 

sprawiają, że nie wyrządza-

my sobie nawzajem tyle zła 

na ile wielu chciało by. W 

konsekwencji ludzie stają 

sie zawistni, nie lubią się 
praktycznie bez istotnego 

powodu. Wystarczy, że ktoś 

ma odrobinę inne poglądy, 

Ba! inaczej się ubiera i ob-

nosi się – staje się wrogiem 
i co najmniej należy nazwać 

go komuchem, konfidentem 

w ostateczności SB-ekiem. 

Posłużę się już ostatni raz 

odsyłaczem tym razem do 

słów Marka Edelmana, któ-
ry twierdził, że człowiek jest 

złym zwierzęciem. Żaden 

człowiek kiedy jest silny, 

nie jest dobry. Z tego też 

wynika inna zasada, że je-

żeli komuś czynienie krzyw-

dy innej osobie daje zado-

wolenie, to nie jest z pew-
nością dobrym człowie-

kiem. A ilu przypadków  

takich zachowań możemy 

doszukać się u polityków 

niby to słusznej zmiany. 

Szkoda słów. Z tego też po-
wodu wydaje mi się, że dla 

wielu z nas nastąpił okres 

wielkiej próby, tej psychicz-

nej zwłaszcza. I tylko wiara 

w sprawiedliwość nie tylko 
tą prawnicza,  ale również 

społeczną napawać nas po-

winna nadzieją na lepsze 

jutro  

Czego sobie i Wam Szanow-
ni Czytelnicy z całego serca 
życzę.   
Bohdan Makowski s. Wła-
dysława  
 

Przypisy 
)* Dura lex, sed lex (łac.)-

 Twarde prawo, ale prawo 

)**jak mówiła nie żyjąca M. 

Czubaszek: B. S. z pewno-
ścią mogła by być brzucho-
mówcą. Wydaje się, że pra-
wie nie otwiera ust, robi to 
tylko wtedy gdy się ożywia. 

BHsW 
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W  ramach wykładu 

„Podstawowe zasady 
bezpieczeństwa seniorów w 

życiu codziennym” komen-

dant miejski przedstawił 

zasady bezpiecznej eksplo-

atacji urządzeń grzewczych 
na paliwo gazowe, instala-

cji elektrycznych, przewo-

dów kominowych. Omówił 

zagrożenia związane z nie-

właściwą eksploatacją 

przewodów kominowych i 
wentylacyjnych. W trakcie 

wykładu wskazano na naj-

bardziej charakterystyczne 

zagrożenia dnia codzienne-

go, sposoby i metody po-
stępowania w przypadkach 

pojawienia się zagrożeń, 

szczególnie tych związa-

nych z tlenkiem węgla, po-

żarem, rozszczelnieniem 

instalacji gazowej w bu-
dynku mieszkalnym, poża-

rami instalacji elektrycz-

nych i tłuszczy spożyw-

czych. Omówiono sposoby 

postępowania w tego typu 
przypadkach. Zwrócono 

również uwagę na utrud-

nienia w zakresie prowa-

dzenia działań ratowni-

czych związane w taraso-

waniem dróg dojazdowych 
do budynków wielorodzin-

nych na olsztyńskich osie-

dlach.   

Rozmawiano także o ilo-

ściach zdarzeń związanych 
z ekspozycją tlenku węgla i 

ofiarach śmiertelnych w 

latach 2014-2017 na tere-

nie powiatu olsztyńskiego. 

Omówiono także zakres 
kominiarskich czynności 

kontrolnych i terminów ich 

wykonywania. Ponadto 

zwrócono uwagę na zasadę 

działania instalacji sygnali-

zacji pożarów, system 
sprawnej ewakuacji i spo-

soby znakowania oznako-

wania dróg ewakuacyj-

nych, 

W debacie wzięli udział: 

 Przedstawiciel Rady Olsz-

tyńskich Seniorów Pan 
Jerzy Kowalewicz, 

 Dyrektor Wydziału Za-

rządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności Urzę-

du Miasta Olsztyn Pan 

Mieczysław Wójcik, 

 Dyrektor Wydziału Za-

rządzania Kryzysowego 

Starostwa Olsztyńskiego 

Pan Zbigniew Załuski, 

 Miejski Rzecznik Konsu-

mentów w Olsztynie Pani 

Jadwiga Urbańska, 

 Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka pomocy Spo-
łecznej w Olsztynie Pani 

Elżbieta Skaśkiewicz, 

 Przedstawiciel Powiato-

wej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej Pani 

Grażyna Dziubanii, 

 Oficer Rowerowy Pan Mi-

rosław Arczak, 

 Zastępca Komendanta 

Miejskiego Policji pkom. 

Robert Stangreciak, 

 Komendant Miejski Pań-

stwowej Straży Pożarnej 

w Olsztynie bryg. Andrzej 

Górzyński 

W dniu 23 marca 2017r. w Urzędzie Miasta Olsztyn 

zorganizowano debatę z przedstawicielami mieszkań-

ców - Seniorów Miasta Olsztyn.  
Źródło: www.kwsp Olsztyn 

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/index.php/2011-12-31-22-37-21/4417-%E2%80%9EBEZPIECZNY-SENIOR%E2%80%9D-%E2%80%93-debata-w-Urz%C4%99dzie-Miasta-Olsztyn-
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Szanowni Państwo! 

Na początek kilka ogólników i 
liczb, ale naprawdę kilka. 
Istnieje obecnie przekonanie, 
że im więcej ma się lat, tym 
bardziej się jest starym. Senio-
rzy z Rady Olsztyńskich Senio-
rów przekonują swoimi działa-
niami i podejmowanymi inicja-
tywami, że starość to stan du-

cha, a nie liczba przeżytych 
lat, co potwierdza zresztą wy-

dłużanie się życia człowieka 
Jednak mimo wysiłków Rady, 
Polskie społeczeństwo starzeje 
się w szybkim tempie. Już co 
siódmy Polak ma skończone 
65 lat, (ponad 3,5 mln Pola-
ków biorąc za podstawę liczbę 
ludności 38,53 mln) za 40 lat 
(wg prognoz) w tym wieku bę-
dzie już co trzeci z nas. Zmia-
na struktury demograficznej 
oznacza, że powinniśmy m.in. 
inaczej projektować miejskie 
przestrzenie, przebudować 
system opieki i zdrowia. 
Reprezentuję Radę Olsztyń-
skich Seniorów, a więc zespół 
osób które żywotnie , można 
rzec, zainteresowane są pro-
gramem „Bezpieczny Seniora”, 
o którym to dzisiaj rozmawia-
my. 
Dla porządku kronikarskiego, 
podam że Rada licząca 25 
członków cieszy się niezłym 

zdrowiem i kondycją zwłaszcza 
intelektualną, w łącznym wie-
kiem 1726 lat średnia wieku 
to 69.04 lat. Więc jesteśmy 
seniorami, a nawet więcej 

„seniorami plus”, przyjmując 
cezurę, że senior to 60+. Wła-
śnie bycie seniorem, pozwala 
nam na sensowną ocenę przy-
datności prezentowanego tu-
taj, przez przedstawicieli Olsz-
tyńskiej Policji programu/akcji 
„Bezpieczny senior”. Pozwala 
ocenić jego przydatność tak 
dla Policji, jak i dla seniorów 
Mówiąc o przydatności dla 
Policji mam na myśli fakt, że 
projektodawcy mieli na uwa-
dze – nie artykułowaną wprost 
– potrzebę zmniejszenia pracy 
i obciążenia nią policjantów.  
Na to przewrotne nieco stwier-
dzenie o korzyściach policji 
wypływających z programu 

łatwo znaleźć dowody, gdy 
wskaże się chociażby, że poli-
cjanci, a także prokuratury, 
s ą d y  i t p .  w  wy n ik u 
„zadziałania” Programu będą 
mieli mniej pracy, będą mniej 
zajęci, gdyż: 

 Mniej seniorów ulegnie wy-

padkom drogowym i je spo-

woduje 

 Mniej dziadków i babć 

oszuka nie znany im wcze-
śniej wnuczek, fałszywy 
policjant, czy oszust podają-
cy się za pracownika opieki 
społecznej, czy inkasenta 
gazownictwa 

 Mniej niekorzystnych dla 

nich umów podpiszą senio-
rzy na atrakcyjnych wy-
cieczkach z prezentacją do-
skonałych naczyń kuchen-
nych, leżaków samomasują-
cych kręgosłupy, czy kre-
mów odmładzających 

 Mniej osób starszych będzie 

skrywało przemoc domową 
jakiej są poddawani przez 
domowników 

Można by wymieniać kolejne 
dowody i powody na zmniej-

szenie obowiązków służbo-
wych policji poprzez skuteczne 
działanie programu. Poprze-
stanę jednak na tych kilku. 
 
Szanowni Państwo! 

J a k  o c e n i a  p r o g r a m 
„Bezpieczny Senior” Rada 
Olsztyńskich Seniorów? Oce-
niamy program dobrze! - do-
dać należy, że mieliśmy moż-

ność zapoznania się z nim na 
dwóch posiedzeniu Rady, z 
udziałem Pań Policjantek z 
Wydziału Prewencji KMP w 
Olsztynie 

P r e z e n t a c j a  p r o g r a m u 
„Bezpiecznego Seniora” i jego 
zawartość na tyle nam przypa-
dła do gustu, że wiele tam 
umieszczonych działów i porad 
umieściliśmy w „Informatorze 
Olsztyńskiego Seniora” w dzia-
le „Zagrożenia grupy senioral-
nej” 
„Informator” jest pracą zbioro-

wą Rada Olsztyńskich Senio-
rów, a jego redakcję, kompute-

rowe dostosowanie do druku i 
do umieszczenia na stronie 
internetowej Urzędu Miasta, 
dokonali: Lucjan Jędrychow-
ski wiceprzewodniczący ROS i 
Jerzy Kowalewicz  Zaznaczam 
też, że redagujący, jak i auto-
rzy tekstów zawartych w Infor-
matorze nie byli wynagradzani 
wbrew temu co komentatorzy 
w sieci sugerowali. 
Informator w sieci posiada tę 
dogodność, że umieszczone w 
nim linki do stron www, adre-
sy poczty elektronicznej, nu-
mery telefonów są aktywne i 
po kliknięciu pozwalają na 
przejście do odpowiednich 
stron, przesłanie maila, czy 
połączenia się telefonicznego z 
rejestracją medyczną lub kon-
sultantem wybranej firmy. 
Obecnie ROS zabiega o wyda-
nie drukiem Informatora. Z 
tego co wiem 100 stronicowy 

IOS zostanie wydany nieba-
wem w nakładzie 1000 egz. 
Informator, zawiera niemal 
wszystko co dotyczy seniora i 
jest mu niezbędne do codzien-

nego życia w jego jesieni. In-
formator ma życie seniorom 
ułatwiać i czynić je znośniej-
szym. 
Na koniec dodam, że chociaż 
nasze wydawnictwo zawiera 
informacje tyczące wyłącznie 
Olsztyna, ale zainteresowani 
jego zawartością są osoby spo-
za naszego miasta seniorzy i 
nie tylko. W kompendium, 
jakim jest Informator Olsztyń-
skiego Seniora przyjezdny, 
także turysta znajdzie przecież 
wszystko 
Informator Olsztyńskiego Se-
niora 
 

Jerzy K. Kowalewicz 

Tekst wygłoszony w trakcie Debaty. 

https://senior.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/senior/dokumenty/Informator_Olsztynskiego_Seniora.pdf
https://senior.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/senior/dokumenty/Informator_Olsztynskiego_Seniora.pdf
https://senior.olsztyn.eu/fileadmin/katalogi_wydzialowe/senior/dokumenty/Informator_Olsztynskiego_Seniora.pdf
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W siedzibie Marszałka Woje-
wództwa, 10 marca, Zespół 
Warmińsko-Mazurski Ogólno-
polskiego Parlamentu Senio-
rów spotkał się na swoim dru-
gim posiedzeniu. Z tego wzglę-
du, że w spotkaniu wziął 
udział reporter i fotograf, jed-
nym słowem dziennikarz 
„Życia Olsztyna” udało się Wa-
szemu redaktorowi „stanąć” do 
wspólnego zdjęcia. 
Ale nie to było najważniejszym 
z problemów jakie poruszono 
w trakcie posiedzenia. Nasz 
Zespół, i cały OPS jest świa-
dom „niechęci” jaką obdarzany 
jest przez minister Rafalską, 
która „stworzyła” Komisję Se-
nioralną przy swoim minister-

stwie, jako przeciwwagę OPS-
owi, jako gremium z którym 

będzie współpracować i finan-
sować. Wspomniana Komisja 
Senioralna w swoich zamierze-
niach ma współpracę z Rada-
mi Seniorów nic nie wspomi-
nając o Obywatelskim Parla-
mencie Seniorów. Niechęć rzą-
du PiS do OPS wzięła się stąd, 
że ministerstwo pani Rafal-
skiej nie miało wpływu na do-
bór delegatów na II Zjazd Dele-
gatów OPS, dlatego też zostali-
śmy wygonieni z Sejmu i nie 
otrzymujemy żadnego ministe-
rialnego wsparcia finansowe-
go. Brakuje też „dostępu” do 
ucha marszałka i wojewody o 
które musimy się dobijać śląc 
listy domagające się wysłucha-
nia przynajmniej w komisjach 

sejmiku zajmujących się se-
niorami. W czasie spotkania 

wypracowaliśmy tezy do wy-
stąpienia przewodniczącego 
Zespołu które ma być przed-
stawione podczas obrad Komi-
sji Senioralnej przy Marszałku 
Województwa. 
Jednym z punktów obrad był 
wybór sekretarza Zespołu. W 
wyniku jawnego głosowania 
sekretarzem i członkiem prezy-
dium Zespołu został niżej pod-
pisany. 
 

Jerzy K. Kowalewicz 

OPS obradował. 
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P rzed Świętem Mężczyzny 

(10.03.), jak co roku 

bardziej uroczyście obcho-

dzony jest Dzień Kobiet 

(8.03.). Święto niezbyt lu-

biane przez rządzących, bo 
komusze przecież, chociaż 

„suweren” jest całkiem 

przeciwnego zdania i maso-

wo obdarowuje kobiety co-

raz to innymi kwiatami i 
rajstopami. Tym razem 

Święto Kobiet uczciliśmy z 

Marią przyłączając się do 

ponad 2000. manifestacji 

kobiet i mężczyzn w obronie 

wszystkiego co z kobiety 

czyni kobietę wolną, wy-

zwoloną spod nakazów i 

zakazów prokościelnego 

prawodawstwa. Zaczęło się 

zgromadzeniem przy Ratu-

szu, by przenieść się na 
Rynek Staromiejski. Jesz-

cze żadna z manifestacji, 

czy pikiet w Olsztynie nie 

zgromadziła w sposób 

spontaniczny, nie wymu-
szony poleceniami partyj-

nymi, takiej ilości uczestni-

ków. Tylko przebrzmiałe i 

przeniesione do wstydliwej 

komórki historii 1 Maje mo-

gły „pochwalić” się większy-

mi tłumami. 

B yła także tzw. kontrma-

nifestacja zwolenników 

stowarzyszenia Pro Live - 

jakby nie mogli się po pol-

sku jakoś nazwać - z foto-
graficznymi transparentami 

jak z rzeźniczego stołu do 

trybowania tusz wołowych. 

Mieli megafon i coś gawo-

rzyli z boku odgrodzeni od 
nas kordonem dobrze 

uzbrojonych policjantów. 

Nie zamieszczam zdjęć tych 

oszołomów udających, że 

zasady są ważniejsze od 

życia i zdrowia kobiety. Ma-
rii i mnie zdjęcie zrobił nasz 

znajomy reporter Brudek i 

zamieścił, wraz z innymi na 

swojej stronie http://

www.olsztyn24.com/galeria/3971-
miedzynarodowy-strajk-kobiet-w-

olsztynie.html. 

Z roku na rok determinacja 

płci pięknej rośnie. Nie dają 

się zapędzić do kuchni i nie 
chcą być jedynie urządze-

niami do rodzenie żołnierzy 

z WOT. 

Tekst: Jerzy K. Kowalewicz 
Foto: portal olsztyn24 

http://www.olsztyn24.com/galeria/3971-miedzynarodowy-strajk-kobiet-w-olsztynie.html
http://www.olsztyn24.com/galeria/3971-miedzynarodowy-strajk-kobiet-w-olsztynie.html
http://www.olsztyn24.com/galeria/3971-miedzynarodowy-strajk-kobiet-w-olsztynie.html
http://www.olsztyn24.com/galeria/3971-miedzynarodowy-strajk-kobiet-w-olsztynie.html
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G oście posiedzenia to: Z-

ca Komendanta Woje-

wódzkiego Policji w Gorzo-
wie Wlkp. insp. Mirosław 

Kruszelnicki, Przewodni-

czącego NSZZ Policjantów 

pod insp .  S ławomi ra 

Kosciuszko, Z-ca Komen-
danta Miejskiego Policji w 

Zielonej Górze podinsp. 

Jarosław Tchorowski oraz 

Przedstawiciel z Zarządu 

Głównego SEiRP w War-

szawie – Skarbnik Zdzi-
sław Bartela. 

P osiedzenie otworzył i 

przywitał wszystkich 

zebranych Prezes Zarządu 

Okręgowego SEiRP w Zie-
lonej Górze Jan Papis, po 

czym wybrano jednomyśl-

nie na  prowadzącego ob-

rady I wiceprezesa Euge-

niusza Czerwińskiego, któ-

ry ze swoich obowiązków 
wywiązał się doskonale. 

Wybrano Komisję Wnio-

sków i Uchwał, która przy-

stąpiła do swej pracy. 

Przedstawiony porządek 
obrad przyjęty został do 

realizacji jednogłośnie. 

W pierwszym punkcie ob-

rad głos zabrał Prezes ZO 

Jan Papis, przedstawiając 

p i s e m n ą ,  o b s z e r n ą 

„Informację z działalności 

ZO i Prezydium za rok 

2016”. 
Następnie sprawozdanie 

finansowo- budżetowe za 

rok 2016 i preliminarz na 

2017 r. przedłożyła skarb-

nik ZO Danuta Stańczyk, a 
sprawozdanie Komisji Re-

wizyjnej ZO przedstawił 

Przewodniczący Maciej Sie-

miątkowski. 

W  związku z ostatnio 

gorącymi tematami, 
dotyczącymi ustawy repre-

syjnej, a zarazem emerytur 

byłych funkcjonariuszy 

naszego resortu, obszerną 

informację na ten temat 
przedstawił i omówił dość 

szczegółowo – przedstawi-

ciel z ZG SEiRP Zdzisław 

Bartula – osoba mająca 

dużą wiedzę w tym temacie 

oraz zilustrował stan fak-
tyczny tworzenia nowego 

Statutu Stowarzyszenia 

Emerytów i Rencistów Poli-

cyjnych. 

W  dyskusji ciekawy 
wniosek złożyła Pre-

zes Koła Nr 2 Barbara Mi-

lej , a dotyczący rozwinię-

ciu współpracy z Uniwer-

sytetem III wieku , w któ-

rym to już działają nasi 

emeryci policyjni. 
 Kurtuazyjnie głos w dys-

kusji zabierali kolejno Z-ca 

Komendanta Policji w Go-

rzowie Wlkp., Przew. NSZZ 

Policjantów ( członek ZG 

NSZZ Policjantów ) oraz 
wielu Prezesów Kół tereno-

wych w sprawach nurtują-

cych bytu naszych emery-

tów.  

Na zakończenie obrad 
Przewodniczący Komisji 

Wniosków i Uchwał Józef 

Der, w imieniu Komisji 

przedstawił 3 uchwały, 

które poddano pod głoso-

wanie i zostały przyjęte 
przez zebranych jedno-

myślnie. 

 

Tekst: Zbigniew Kobryń 
Fot : Eugeniusz Czerwiński 

Obrady Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze 
W dniu 03.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu 

Okręgowego SEiRP w Zielonej Górze w którym uczest-

niczyli Prezesi wszystkich kół terenowych oraz zapro-
szeni goście  
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Z ebranie olsztyńskiego Koła 
Stowarzyszenia Emerytów i 

Rencistów Policyjnych po ra-
dykalnej odnowie, po fali wstą-
pienia ponad 50 nowych eme-
rytów. „Nalot” na Koło nastąpił 
w związku z ustawą obcinają-
cą emerytury i renty wszyst-
kim, którzy „państwu totalitar-
nemu”, czyli Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej służyli w 
jednostkach i strukturach 

podległych służbom specjal-
nym i pobierali nauki w szko-

łach zakwalifikowanych jako 
esbeckie. Gilotyna obcinająca 
emerytury i renty dotyczy tak-
ż e  t y c h ,  k t ó r z y  p o 
„przemianach” zostali pozy-
tywnie „zweryfikowani”, przyję-
ci do służby w Policji i z odda-
niem służąc, próbowali swoje 
PRL-owskie skażenia zatrzeć. 
Ustawa na to nie pozwala da-
jąc jednocześnie furtkę, w za-
pisie art. 8a, do złożenia sa-

mokrytyki, wykazania się uko-
chaniem „opozycji” i pomaga-

nia jej w „obaleniu komuny”. 
Na ile nasze, Stowarzyszenia, 
wysiłki potrafią pomóc? Tego 
nie wie nikt. Pogarszający się 
stan prawny RP PiS, z uległym 
Trybunałem Konstytucyjnym, 
prezydentem i dyspozycyjnym 
ministrem sprawiedliwości 
daje liche nadzieje na przy-
szłość wszystkim, nie tylko 
mundurowym, urodzonym i 
pracującym w PRL-u. 

 

Jerzy K. Kowalewicz 
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W  dniu 25 marca bieżące-
go roku odbyło się walne 

zebranie elbląskiego kola 
SEiRP w którym udział wzięło 
prawie siedemdziesięciu człon-
ków koła oraz zaproszeni go-
ście w osobach komendanta 
elbląskiej policji mł. instp. Ro-
berta Muraszko oraz przewod-
niczącego Terenowego Nieza-
leżnego Samorządnego Związ-
ku Zawodowego Policjantów 
przy KMP w Elblągu mł. asp. 
Zbigniew Przyborowskiego.  
Zebrani uczcili chwilą ciszy 
zmarłych w ub. r. członków 
Koła, wysłuchali sprawozdań z 
poprzedniego okresu oraz pla-
nu pracy na rok bieżący, pro-
tokołu pokontrolnego Komisji 
Rewizyjnej. 

Z aproszony Pan Komendant 
mł. insp. R. Muraszko 

omówił stan bezpieczeństwa i 
zmieniający się profil popełnia-
nych przestępstw oraz podzię-
kował za dotychczasową 
współpracę z naszym Kołem  

K olejny gość st. asp. Zbi-
gniew Przyborowski przed-

stawił obecną działalność 
Związków Zawodowych Poli-
cjantów, trudną współpracę z 
kierownictwem MSWiA oraz 
próbę stworzenia konkurencyj-
nych związków przez kierow-
nictwo resortu, które będą 
spolegliwe wobec niego. Poru-
szył też próby tworzenia nowe-
go prawa służby  niekorzystne-
go w stosunku do obecnych 
funkcjonariuszy. Omówił też 
współpracę pomiędzy Federa-
cją Związków Zawodowych 
Służb Mundurowych, a na-
szym Stowarzyszeniem, oraz 
dążeniem Federacji do wycofa-

nia niekonstytucyjnej i repre-
syjnej  ustawy dezubekizacyj-
nej.  Powiadomił też zebranych 
o wyborze komisarza Marka 
Tarwackiego  z KMP w Elblągu 
na v-ce przewodniczącego Za-
rządu Głównego Związku Za-
wodowego Policjantów.   
Zebrani zatwier-
dzili uchwałę Za-
rządu Koła powo-
łującą powstanie 
Komisji Prawnej, 
będzie ona niosła 
wszechstronnąa 
pomoc pokrzyw-
dzonym przez re-
presyjną uchwalo-
ną ustawę dezube-

kizayjną. Przewodniczącym tej 
Komisji został wybrany Kol. 
Marek Osik. 
Zebranie w sumie uchwaliło 7 
ustaw . 
 

Tekst i zdjęcia” 
Karol Wyszyński 
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B yło to Walne Zebranie zwy-
czajne,które zwołano 24 

lutego 2017 r  na godzinę 
16.00 w świetlicy miejscowej 
Komendy Powiatowej Policji. 
Ponieważ było to typowe ze-
branie robocze o charakterze 
organizacyjno-informacyjnym 
zrezygnowano z udziału w nim 
gości i sympatyków Koła. Ob-
rady prowadził prezes zarządu 
Koła SEiRP w Lidzbarku-
Warmińskim kol. Lucjan Fie-
dorowicz .Porządek zebrania 
ograniczał się do rozliczenia 
roku 2016 pod względem fi-
nansowym ,sprawozdania z 
wykonania planu pracy w mi-
nionym roku,informacji z za-
kresu pracy komisji rewizyjnej 
Koła. 

P odczas obrad omówiono z 

koleżankami i kolegami 
p l a n  p r a c y  n a  r o k 
2017.Zebrano składki organi-

zacyjne na bieżący rok a także 
omówiono warunki organiza-
cyjne uroczystego wieczoru z 
okazji Święta Kobiet,które 
przygotowano w restauracji 
KARDAMON w dniu 11 marca 
2017 roku. Podczas zebrania 
założono listę chętnych na to 
spotkanie oraz zbierano też 
składki na ten  cel. W sumie 
akces do świętowania Dnia 
Kobiet zgłosiły 23 osoby. 

U czestnicy Walnego Zebra-
nia wszystkie przedsta-

wione sprawozdania dot. pracy 
zarządu i Koła w 2016 r przy-
jęli z aprobatą. Miniony rok  
dla członków Koła SEiRP i ich 
rodzin był dość bogaty w różne 
wydarzenia objęte planem pra-
cy Koła ale też z bogactwa  
wszelakich imprez organizowa-

nych przez lokalne samorządy 
z których koleżanki i koledzy 
związani z kołem SEiRP korzy-

stali lub mogli korzystać bez 
ograniczeń. 

W ażnym punktem walnego 
zebrania było omówienie 

projektu planu obchodów jubi-
leuszu XX-Lecia  Lidzbarskie-
go Koła SEiRP, które przypada 
właśnie w bieżącym roku. Ob-
chody zaplanowano wstępnie 
na 14 lipca 2017 r. Powstanie 
lidzbarskiego Koła SEiRP da-
tuje się na 1997 rok. Zarząd 
Koła w przygotowaniach do 
wymienionych obchodów od 
strony organizacyjnej jest już 
bardzo mocno zaawansowany. 
Jednakże uczestnicy walnego 
zebrania dla dopełnienia for-
malności podjęli oficjalną 
uchwałę aby jubileuszowi XX-
Lat Koła  nadać odpowiednią 
rangę a całe przedsięwzięcie 

przygotować w uroczystej 
oprawie. Wszyscy uczestnicy 
zebrania zgodnie podpisali się 

pod w/w 
uchwałą z 

imienia i 
n a zw i sk a . 
Na koniec 
jak zwykle 
była dysku-
sja i zbioro-
wa fotogra-
fia. Treść 
uchwały w 
załączeniu. 

Zdjęcia i 
tekst: 

Lucjan  
Fiedorowicz.  
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W  dniu 04 marca 2017 

r. o godz. 11.00 w 

świetlicy Komendy Powiato-

wej Policji w Pucku odbyło 

się Walne Zebranie Człon-

ków Koła SEiRP w Pucku. 
W zebraniu uczestniczyło 

37 członków Koła oraz za-

proszeni goście: 

 Prezes ZW SEiRP w 

Gdańsku z/s w Gdyni - 

Jan Pietruszewski 

 I Z-ca Komendanta Po-

wiatowego Policji w Puc-
ku mł. insp. Janusz 

Skosolas 

 Skarbnik ZW SEiRP w 

Gdańsku z/s w Gdyni 

kol. Joanna Jarczak 

 Rzecznik ZW SEiRP kol. 

Henryk Kaźmierski 

 Sekretarz WKR SEiRP w 

Gdańsku z/s w Gdyni 
kol. Zbigniew Michalak 

P o przywitaniu zebranych 

członków i zaproszo-

nych gości prezes Koła  kol. 

Zygmunt Rohda przedsta-
wił porządek obrad, który 

jednogłośne został przyjęty.   

Prezes Koła kol. Zygmunt 

Rohda zaproponował 

uczczenie minutą ciszy 

zmarłego w okresie spra-

wozdawczym członka Sto-

warzyszenia 84 letniego 

kol. Eugeniusza Plewki, a 

następnie przedstawił spra-
wozdanie z działalności Ko-

ła za 2016 rok. Na dzień 

31.12.2016 r. Koło liczy 47 

członków. W ramach pro-

wadzonej statutowej dzia-
łalności Koła w ubiegłym 

roku, Zarząd Koła zorgani-

zował dla członków Koła 

oraz  i ch  rodz in  –

jednodniową wycieczkę in-

tegracyjną do Malborka, 
gdzie zwiedzano Zamek 

Krzyżacki oraz miasto Mal-

bork, w której uczestniczyło 

ogółem 50 osób, zorganizo-

wano dla członków i ich 
rodzin spotkanie integracyj-

ne z zabawą w Osłoninie, 

gdzie w Sali Bankowej " U 

Filipa", przy akompania-

mencie Zespołu muzyczne-

go "System" z Pucka bawio-
no się do białego rana. 

Ogółem uczestniczyło 58 

osób. 

K ol. Gabriela Behmke - 

Skarbnik Koła przed-

stawiła stan finansowy, 

który w 2016 roku był za-

dawalający i pozwalający 

na bieżące zakupy potrzeb-
nych materiałów i organiza-

cję spotkań.  

Następnie przedstawiono 

plan budżetowy oraz pracy 

na 2017 rok. 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej kol. Chmura 

Tadeusz w wystąpieniu 

stwierdził, iż po przeprowa-

dzonej kontroli pozytywnie 

oceniono działalność Zarzą-
du za 2016 rok, nie stwier-

dzając uchybień w realizacji 

założonych zadań i prowa-

dzonej dokumentacji i wno-

sił o udzielenie absoluto-
rium Zarządowi Koła SEiRP 

w Pucku, który jednogło-

śnie został udzielony. 

W części dyskusyjnej zabrał 

głos Jan Pietruszewski 

Przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego SEiRP w 

Gdańsku, który podzięko-

wał za otrzymane zaprosze-

(Ciąg dalszy na stronie 33) 
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nie oraz za dotychczasową 

bardzo dobrą współpracę. 
Wyróżnił i docenił cało-

kształt działalności Puckie-

go Koła, jego prężność oraz 

bardzo duże zaangażowa-

nie. Przedstawił w zarysie 

informacje z przebiegu ze-
brania ZG SEiRP, które od-

było się w Soczewce, na 

którym podjęto uchwałę 

dot. dokonania zmian w 

kierownictwie ZG i w dniu 
26.01. 2017  r. na Nadzwy-

czajnym Zjeździe delegatów 

w Warszawie wybrano no-

wego prezesa, ZG, którym 

został kol. Antoni Duda -

były przewodniczący NSZZ 
Policjantów oraz omówił 

nurtujące środowisko eme-

rytów policyjnych problemy 

w tym szczegółowo, ostat-

nio podpisaną przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy 

ustawę tzw. dezubekizacyj-

ną oraz sprawy bieżące jak 

i planowane w 2017 r. - 

spotkania integracyjne i 

dwie wycieczki w tym jedna 
zagraniczna do Włoch, za-

chęcając do udziału w nich. 

Apelował o przekazanie w 

rocznym rozliczeniu podat-

ku 1% na rzecz Stowarzy-
szenia..  

Młodszy inspektor Janusz 

Skosolas I Zastępca Ko-

mendanta Powiatowego Po-

licji w Pucku podziękował 

za zaproszenie na Zebranie 
puckiego Koła. Zapewnił, że 

wszyscy emeryci policyjni 

powiatu puckiego mogą li-

czyć na wszelką pomoc ze 

strony kierownictwa jak i 
pracowników Policji. 

W  dyskusji brali udział 

członkowie Koła zada-

jąc pytania do zaproszo-

nych gości w nurtujących 

ich tematach tj. zmian sys-
temu emerytalnego i spraw 

socjalnych. 

W ostatniej części zebrania 

poddano pod głosowanie 

sprawozdania za 2016 rok 

oraz plany na 2017 , które 
został przyjęte jednogło-

śnie.  

Po zakończeniu obrad Za-

rząd Koła wraz z zaproszo-

nymi gośćmi wręczył Kazi-

mierzom - solenizantom 
symboliczny kwiatek róży i 

zaśpiewano 100 lat i tym 

akcentem zebranie zakoń-

czono o godz.14.00 . 
Henryk Kaźmierski -

rzecznik  
ZW SEiRP w Gdańsku z/s 

w Gdyni 

Zdjęcia  Janusz Dereszew-

ski 

 
 

 

 

(Ciąg dalszy ze strony 32) 
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W  dniu 28 marca 2017 r. 
w siedzibie koła tereno-

wego SEiRP w Mysłowicach 
odbyło się walne zebranie 
członków, podsumowujące 
realizację zadań w minionym 
2016 r.  

Z ebraniu przewodniczył Mie-
czysław Skowron - prezes 

koła, który przedstawił spra-
wozdanie z działalności Zarzą-
du za miniony rok oraz plan 
pracy na bieżący 2017 r. 

S prawozdanie finansowe koła 
za 2016 r. oraz preliminarz 

budżetowy na 2017 r. przed-
stawiła Irena Rembek - skarb-
nik koła, a wnioski z pracy 
Komisji Rewizyjnej jej prze-
wodniczący Ryszard Padewski. 
Po dyskusji, sprawozdania 

oraz plany pracy przyjęte zo-
stały jednogłośnie, co świadczy 
o właściwie realizowanych kie-
runkach i obszarach działal-
ności koła. 

O prócz spraw organizacyj-
nych tradycyjnie chwilą 

ciszy uczczono pamięć koleża-
nek i kolegów, którzy w ostat-
nim czasie odeszli na tzw. 
"wieczną służbę" oraz omówio-
no podjęte dotychczas i plano-
wane w przyszłości przez Fede-
rację Służb Mundurowych RP 
działania, w związku z wej-
ściem w życie tzw. ustawy 
dezubekizacyjnej. 

W ażnymi punktami zebra-
nia było wręczenie legity-

macji nowoprzyjętym człon-
kom stowarzyszenia oraz apel 

o przekazywanie 1% od podat-
ku dochodowego na fundusz 
pożytku publicznego SEiRP, co 
wykorzystane zostanie na po-
moc dla najbardziej potrzebu-
jących.  
 

Zbigniew Ziomka 

Walne zebrania Koła SEiRP w Mysłowicach 
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W  dniu 10 marca 2017 roku, tradycyj-

nie jak co roku, odbyło się  zorganizo-

wane przez Zarząd Okręgowy SEiRP w 

Słupsku uroczyste spotkanie naszych prze-

miłych członkiń w restauracji „Adamek”. 

L icznie przybyłe panie przywitał, w imie-

niu Zarządu Okręgowego SEiRP w Słup-

sku,  prezes  kol. Leszek Orkisz składając 

im serdeczne życzenia w związku z obcho-

dzonym świętem Dnia Kobiet. W trakcie 

spotkania przy tradycyjnej lampce szampa-
na, kawie i ciastkach uchonorowano dwie 

członkinie przyznanymi przez ZG SEiRP 

odznakami.  

O dznaką Za Zasługi z Dyplomem" zostały 

wyróżnione:  kol. Grażyna Chęć  i  kol. 
Marianna Hesse którym wyróżnienia wrę-

czył, w towarzystwie prezesów kół,  kol. Le-

szek Orkisz. 

P odczas spotkania poinformowano człon-

kinie o aktualnych sprawach związa-

nych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia 

oraz wyjaśniono kwestie dot. wprowadzo-

nych  zmian w systemie emerytalno - rento-

wym. 

M iłym akcentem były wspólne śpiewanie 
piosenek biesiadnych a także, ku za-

skoczeniu męskiej części uczestników, zło-

żenie im życzeń z okazji przypadającego w 

tym dniu  "Dnia Mężczyzn". 

S potkanie zakończono odśpiewaniem, 

przez męską reprezentację Z.O. uczestni-
czącą w spotkaniu, gromkiego „Sto Lat” 

oraz wspólnie spożytym obiadem.  

 

Rzecznik Z.O. SEiRP w Słupsku 
Henryk Znaniecki 

 Słupsk, 10.03.2017 r 
 

Spotkanie z okazji Dnia Kobiet 
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Mrągowski Dzień Kobiet w „Termach Warmińskich”  

W  dniu 10.03. 2017 roku z inicjatywy prezesa 
mrągowskiego Zarządu Koła SEiRP, kol. Ta-

deusza Malinowskiego z okazji Międzynarodowego 

Dnia Kobiet, odbyła się autokarowa wycieczka do 

”Term Warmińskich” w Lidzbarku Warmińskim. 

Zaproszone Panie wraz ze swoimi panami korzystali 
z relaksu i wypoczynku wodnego w kompleksie ba-

senów termalnych, oraz strefy aktywnej. Po inten-

sywnym relaksie, uczestnicy wycieczki zjedli 

smaczny obiad i wrócili w wesołym nastroju do 

Mrągowa. 
Tekst: Edward Paga 

Mrągowiacy na Biesiadzie Andrzejkowej. 

T radycją się stało wspólne biesiadowanie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń wśród, któ-
rych nie zabrakło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Mrągowa. 

W sobotę (25.02) w sali "Bursztynowej" Rezydencji Pieckach ponad 70 osób wzięło 

udział w Biesiadzie Ostatkowej”. W biesiadzie udział wzięli członkowie wielu stowarzy-

szeń z Piecek, Mrągowa i okolic. Wieczór ten był doskonałą okazją do integracji, tańca i 

śpiewu przy suto zastawionych stołach. Nie 

zabrakło żartobliwych akcentów. 
Wieczór przebiegał w miłej i życzliwej atmosfe-

rze, przy muzyce na żywo i trwał do późnych 

godzin nocnych. Po tej sympatycznej, radosnej 

i pełnej uśmiechu biesiadzie, pozostały nam 

bardzo miłe wspomnienia. 
 

Tekst: Edward Paga 
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8 MARCA 
Świętowanie Dnia Kobiet w lidzbarskim Kole SEiRP od wielu lat jest wydarzeniem cy-

klicznym i trwale ugruntowanym w rocznych planach pracy Koła .W tym roku  uroczy-

stość zaplanowano na 11 marca od godziny 16.00 w restauracji KARDAMON. Począt-

kowo na listę chętnych zapisały się 23 osoby jednak finalnie w lokalu bawiło się 19 
koleżanek i kolegów z przewagą  jednej pani. Restauracja z której gościnności korzy-

stano znana jest z bardzo smakowicie przygotowywanych dań i obfitych porcji. Dlatego 

też po części oficjalnej tj. życzeniach, wręczeniu tradycyjnych goździków i odśpiewaniu  

„100 lat” przez dłuższy czas goście zajęci byli głównie degustowaniem potraw. Dopiero 

później pojawiły się nieśmiałe próby pląsów na parkiecie i chóralne śpiewy. Była to 
chyba jakaś pozorowana i krótka trema bo goście tak się rozbawili, że opuścili lokal 

mocno po północy. Podsumowując- zabawa była przednia a cała impreza mimo zmniej-

szonej frekwencji bardzo udana. 

Zdjęcia: Elżbieta Fiedorowicz 
 Tekst: Lucjan Fiedorowicz. 
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N ależałoby wspomnieć, że 
Bogusia Hajdasz wydała 

drukiem już trzy tomiki wier-

szy ; pierwszy , zatytułowany 
był „ Wiersze po raz pierwszy”, 

następnie drugi tomik pt. „ Na 
leśnej ścieżce…wiersze po raz 
drugi”, a ostatni  pt. „ Titulitka 
i koniki”. 

N a  wieczorek kulturalny 
zaproszonych było wiele 

osób, w tym znajomych i przy-
jaciół ze Świdnicy, Nowogrodu 
oraz z naszego Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyj-
nych. Celem zasadniczym była 
prezentacja swojego dorobku 
poetyckiego przez autorkę , 
czytającą wybrane wiersze z  
poszczególnych tomików. 

G odne uwagi było to, że au-
torka podczas prezentacji – 

ubrana była w stroje ludowe, a 
impreza odbywała się w miłej, 
sympatycznej i rodzinnej at-
mosferze przy ciastkach i her-
batce. 

W iersze Bogusi Hajdasz 
nacechowane były ma-

lancholją i uzewnętrznieniem 

pragnień pochodzących z życia 
codziennego oraz doczesnego 
świata fauny i flory. 
Przyjemnym elementem wie-
czorku poetyckiego było uzu-

pełnienie w postaci akompa-
niamentu muzycznego na 
akordeonie i wykonywaniem 

pieśni ludowych przez jej kole-
żanki z Domu Kultury w Świd-

nicy. 
Generalnie, była to udana, 
kulturalna uczta duchowa. 
Tylko przyklasnąć takim po-
mysłom. Dziękujemy Ci Bogu-
siu i prosimy o jeszcze… 

Tekst i zdjęcia : 
Zbigniew Kobryń 

WIECZÓR POETYCKI w Zielonej Górze 
W dniu 3 marca 2017 r. o godz. 17.oo zaproszeni zostaliśmy 
na imprezę kulturalną – „Wieczór z poezją „ naszej koleżanki 
z Koła Nr 2 SEiRP w Zielonej Górze Bogusi Hajdasz pt. 
„Babskie gadanie” Przypomnieć należy , że Bogusia Hajdasz 
jako poetka - amatorka,  została wpisana do naszej okręgo-
wej „Księgi pozytywnie zakręconych”. 
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K ilka lat temu zapo-

czątkowałem w OBI 

cykl artykułów pt. ”Tacy 

Jesteśmy” w których opi-

sywałem indywidualne 
losy koleżanek i kolegów 

związanych z lidzbarskim 

Kołem SEiRP oraz ważne 

fakty i wydarzenia z ich 

życia. Nie było tego wiele a 
od ostatnich moich wysił-

ków na te tematy minęło 

już sporo czasu. Tematu o 

którym piszę nie szuka-

łem, pojawił się sam zu-

pełnie przypadkowo. Na 
początku marca  byliśmy 

umówieni na wieczór w 

gronie najbliższych przy-

jaciół. Kiedy spotkanie się 

rozpoczęło okazało się,że 
jedynym spóźnionym jest 

nasz wspólny kolega Ry-

szard Gudaniec. Nawiąza-

ny został kontakt telefo-

niczny  z Ryszardem, któ-

ry fakt spóźnienia uspra-
wiedliwiał pobytem w To-

runiu i aktualnie znajdo-

wał się w drodze powrot-

nej będąc kilkanaście ki-

lometrów od Lidzbarka-
Warmińskiego. Kiedy 

wreszcie spóźnialski do-

tarł w miejsce  umówione-

go spotkania towarzyskie-

go okazało się ,że był w 

Toruniu na Halowych Mi-
strzostwach Polski Wete-

ranów Lekkiej Atletyki i 

nie jako zwyczajny kibic 

ale jako czynny zawodnik. 

W imprezie wzięło udział 
około tysiąca zawodników 

różnych dyscyplin sporto-

wych. Ryszard wśród 12 

konkurentów startował w 

pchnięciu kulą zajmując 

drugie miejsce zdobywając 
tym samym srebrny me-

dal i tytuł wicemistrza 

Polski w pchnięciu kulą. 

R yszard Gudaniec od 

kilku lat jest na eme-

ryturze policyjnej. Nadal 

jednak pracuje. Jest czło-

wiekiem skromnym i ra-
czej nie mówi zbyt wiele o 

sobie. Jak się okazuje to 

kolega bardzo dba o swoje 

zdrowie fizyczne. W piwni-

cy posiada własną siłow-
nię gdzie w wolnych chwi-

lach ćwiczy. Kiedy tylko 

ma  sposobność biega na 

pobliskim stadionie. Jest 

aktywny w różnego rodza-

ju imprezach sportowych 
adresowanych do wetera-

nów sportu i emerytów. 

Gratulujemy naszemu 

sympatycznemu koledze 

osiągnięć sportowych. 

Cieszymy się razem z nim 

z sukcesu jaki osiągnął w 

Toruniu i podziwiamy jego 
zapał do sportu i aktyw-

ność fizyczną. 

    W dniu 11 marca 2017 

r Rysiek Gudaniec wraz ze 

swoją partnerką Danuśką 

Goraj uczestniczyli w uro-
czystym wieczorze zorga-

nizowanym przez Koło 

SEiRP z okazji Międzyna-

rodowego Dnia Kobiet. 

Właśnie w tym dniu Ry-
szard obchodził swoje 66 

urodziny. Koleżanki i ko-

ledzy bawiący się na im-

prezie odśpiewali z tej 

okazji Ryszardowi chóral-

ne „100-Lat”.Ryszardzie-
jeszcze raz życzymy Ci 

wszystkiego najlepszego i 

tak trzymaj. 

Zdjęcia i tekst: 
Lucjan Fiedorowicz 

TACY JESTEŚMY 
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UCIEKAJACY CZAS 
Uciekł mi czas. Oszust jeden. 
Szukałam wszędzie… nie ma go. 
Jeszcze wczoraj tutaj był, słodko sobie ze mnie kpił. 
Teraz zniknął i rozpłynął się  jak mgła. 
        Uciekł mi czas… niech go cholera 
       Co miał wziąć później zabrał mi teraz: 
       Młodziutką cerę, myśli nieszczere 
       Włosy kręcone, ostatni dzwonek… 
Może ktoś powie: - gdzie może być?, 
Przecież,  bez czasu,  nie da się żyć. 
Chcę go dogonić,  zanim roztrwoni to co mi skradł: 
      Młodziutką cerę,  myśli nieszczere  
     Włosy kręcone, ostatni dzwonek 
Uciekł mi czas, niech go cholera. 
Już nic nie będzie, jak było nie raz. 
 Czasu nie można okraść,  roztrwonić; 
- Bo już się nigdy go nie dogoni… 
       Uciekł mi czas niech go cholera… 
      Co miał wziąć później zabrał mi teraz. 
     Młodziutką cerę, myśli nieszczere, 
     Włosy kręcone, ostatni dzwonek… 

 

CISZA… 
Chociaż wiało, nikt nie słyszał. 
Słodko spała sobie cisza. 

Cicho spała, cichusieńko. 

Wiatr zapukał, stuk… w okienko. 

           Obudziła się ta cisza, 

           Której wczoraj nikt nie słyszał.  

           Dzisiaj głośną jest wichurą: 
          -  Grzmot, i jeszcze wiatr do wtóru. 

Nagle…  Ciszę wyciszyło. 

Jest tak, jakby wcale jej nie było. 

Cichuteńko w siedzi w trawie, 

Liczy listy, które piszą w ciszy sprawie. 
          Co też stało się z tą ciszą? 

         Co pisarze o niej piszą? 

         Gdzie podziała się ta cisza? 

         Czy ktoś o niej, coś już słyszał? 

  A ona, mknie przez pola, bez sukienki. 

  Słowik śpiewnie zmylił dźwięki. 
 Cisza spadła, hen na pole. 

 Rośnie w owsie i znowu zjawi się po wio-

śnie. 

 

 

DUSZO MOJA… 

Duszo moja… mam pragnienie: 

- rzuć do rzeki dwa kamienie 
I przez płynne rzeki koła,  

Wszystkie dusze świata zwołaj. 

Niech zatańczą raz ostatni  

W mokrym kręgu, w wodnej matni, 

Niechaj w wirze zimnej toni, 
 Słońce schowa smak jabłoni, 

Która obsypana kwieciem, 

 Łączy dusze w błędnym świecie. 

Wykąp duszo się w rozkoszy,  

W miodzie kwiatów, w świetle rosy. 

Obmyj grzechy, zmyj sprośności. 
 Czysta, zaproś dusze w gości. 

W mgle i mroku nocnych świateł, 

 Rozświetl umysł Przodków Matek, 

Niech prowadzą, drogę wskażą  

Tym, co w pół śnie jeszcze marzą. 
Niech pokażą: „Cud Natury” 

Gdzie jest Ten, co patrzy z góry? 

 

 

ZAMIESZKAM… 
   Jeśli będę mogła zamieszkać 

    W twoich oczach, bez patrzenia w oczy,  

Zamieszkam… 

    Jeśli pozwolisz mi, zamieszkać  

    W twoich myślach, bez myślenia, 
Zamieszkam… 

    Jeśli pozwolisz mi, zamieszkać, 

   W twych dłoniach, bez dotyku, 

Zamieszkam… 

    Jeśli pozwolisz mi zamieszkać 

    W twoim portfelu, bez możliwości  
    oszczędzania, 

Zamieszkam… 

     i wydam wszystko, co do grosza. 

Bogumiła Hajdasz  
 

z Koło Nr 2 SEiRP w Zielonej Górze,  od jakiegoś czasu 

stała się  poetką, i do tej pory wydała drukiem 3 tomiki 

wierszy. Swoją poezję zaprezentowała dotychczas na róż-

nego rodzaju wieczorkach poetyckich. Wiersze jej cieszą 
się wielką popularnością . Kilka z nich prezentuję poni-

żej : 

Zbigniew Kobryń 

Redakcja z przyjemnością opublikuje 
kolejne utwory pani Hajdasz, jeżeli bę-
dzie ku temu okazja. Zapraszamy na 
nasze łamy także innych twórców. Miej-
sca na taką twórczość w OBI nie zabrak-

nie. 
Jerzy K. Kowalewicz 
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99 światowych absurdów prawnych 
90. W stanie Minnesota (USA) kobieta, która przebierze się za Świętego Mikołaja może 

trafić do więzienia na 30 dni. 

91. Fanklub viagry w Sydney (Australia) domaga się wprowadzenia zakazu stosowania 

tego leku do innych celów. Okazuje się, że australijskie gospodynie dodają niebieskie 
tabletki do wody w wazonach, co o tydzień przedłuża żywot ciętych kwiatów. 

92. Zdaniem polskich duchownych oglądanie filmu pt. "Ksiądz" (historia duszpasterza

-homoseksualisty) jest ciężkim grzechem. 

93. W Polsce nadal obowiązuję zakaz fotografowania dworców kolejowych. 

94. W Haletrophe (Maryland, USA) podlega sankcji prawnej publiczne całowanie się 
dłużej niż przez sekundę. 

95. W Libanie obowiązuję zakaz tracenia dziewictwa przed ślubem. Jeśli mąż udowod-

ni, ze oblubienica nie była dziewicą, ma prawo odesłać ją z powrotem do rodziców. 

96. W tym samym Libanie zakazano dokonywanie zabiegów kosmetycznych, które 

przed ślubem "przywracają" dawno utracone dziewictwo. 

97. Rzecznicy praw zwierząt domagają się od rządu Szwajcarii wprowadzenia zakazu 
eksportu psów do krajów azjatyckich. Zakaz ma uchronić słynne bernardyny przed 

zjedzeniem. 

98. Indianki z plemienia Yanomami ( żyją w Wenezueli i Brazylii) od dwóch lat maja 

zakaz rodzenia dziewczynek. Za urodzenie dziecka płci żeńskiej grozi publiczna chło-

sta. 
99. Władze filipińskie zakazały latania samolotami pasażerskimi spadochroniarzom. 

Zakaz wprowadzono po tym, jak jeden ze skoczków chciał uprowadzić samolot, grożąc 

pilotowi granatem, po czym zabrał pasażerom pieniądze oraz kosztowności i wyskoczył 

z samolotu 

100. W amerykańskim stanie  - Alabama — istnieje zakaz noszenia lodowych rożków 

w tylnej kieszeni spodni. 
101. W Vermont (USA) mężatki, aby nosić sztuczną szczękę, muszą uzyskać pisemną 

zgodę męża. Ciekawe czy wdowy są z tego zwolnione?  
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Prawda i półprawdy 
Prawda w trudnościach  
   się rodzi. 
Zwykle jakiś interes nad nią 
    ciąży. 
Niewielu jej pomaga, a wielu 
   szkodzi. 

Dlatego więcej od prawdy  
  półprawd krąży. 
 

Krążą w myślowej komunikacji. 
Często rzeczywistą prawdę 
    kryją. 
Prowadzą do zamętu  
   i frustracji, 

ale niektórzy z nich nieźle żyją. 
 

Choć ojcowie półprawd używają 
   sprytu 
do ich inicjacji i nagłaśniania, 
to i tak nie miałyby racji bytu, 
gdy nie było na nie  
  zapotrzebowania. 
 

Dla jednych to duchowa  
   potrzeba. 
Inni chcą na nich jakiś kapitał 
    zbić. 
Nieprędko więc dla półprawd 
  wyschnie gleba. 
Będziemy z nimi jeszcze długo 
    żyć. 
 

Gdzie dobro, gdzie zło 
Gdzie zło było, gdzie dobro, 
nie dowie się, kto po latach 
   zapyta. 
Znajdzie natomiast wzmiankę o 
   pośle Ziobro 
i się dowie kim był J.M. Rokita. 
 

W historii bowiem odpowiedzi 
  się nie znajdują, 
jaki czyn był zły, a jaki dobry. 
Historia przeszłości nie ocenia, 
 tylko ją personifikuje. 
Mówi – przykładowo – jakim 
królem był Łokietek, a jakim 
   Chrobry. 
 

Choć więc "Historia  

  est vite magistra", 
to niech uczniowie obecni i 
  przyszli wybaczą, 
że nawet jednostka mniej 
    bystra 
zauważy, że w historii i tak nie-
jedno ludzie przeinaczą. 
 
 

 

Nierozerwalny splot 
Polityka od gospodarki oddzielić 
   się nie da. 
W każdym ustroju służą one 
  jakiejś populacji. 
Dla innych jest przeznaczona 
    bieda 

i w niczym nie mają oni racji. 
 

O społecznej gospodarce  
  rynkowej teoria 
ma kreować pożądane nastroje. 
A przeczy jej cała historia 
i wszystkie dotychczasowe 
   ustroje. 
 

Niewolnictwo gospodarczo 
 służyło właścicielom. 
Feudalizm dzielił ludzi na 
  panów i wasali. 
Kapitalizm służy gospodarczym 
   celom 
tych, co dużo mamony  
   uzbierali. 
 

Znane więc ustroje słabym 
   nie służą. 
Skutecznie nie pomagają w ich 
   udręce, 
bo ci co mają już dużo 
chcą mieć jeszcze więcej. 
 

Czy więc ktoś wymyśli  
   ustrój taki, 
który będzie jednako dobry dla 

 każdego człowieka. 
Dotychczas na to są marne 
   oznaki. 
Ludzkość chyba się tego nie 
doczeka. 
 

Po hasłach do władzy 
Wielu ludzi ogarnia złość, 
gdy słyszą demagogiczne  
 wywody polityków 
z partii o nazwie "Prawo  
  i Sprawiedliwość", 
znanych od dawna obłudników. 
 

"Prawo" i "Sprawiedliwość" 
 piękne mają brzmienie. 
W te słowa więc ubrali partię 
   cwaniacy, 
choć rzeczywiste tych słów 
   znaczenie 
nic dla nich nie znaczyło  
  i nie znaczy. 
 

Z tych haseł budują  
   trampolinę. 

Śnią się im synekury  
  i stanowiska. 
Tylko u "nie swoich" widzą 
  wszelką winę. 
Chcą jak najwięcej wyciągnąć z 
 wyborczego łowiska. 
 

Łowcy tymi hasłami szermują. 
Wyborczych obietnic  
   nie skąpią. 
Może jednak wyborcy ich  

  grę rozszyfrują 
i przy urnach rozumnie  
   postąpią. 
 

Jeśli zaś wyborcy dadzą się 
   nabrać 
i na tych z PiS-u zagłosują, 
będą wtedy długo się babrać 
w tym co ci zbawcy im zgotują. 
 

Dwojakość zasad 
Do sukcesów nie ci dochodzą, 
co skrupulatnie zasad  
  przestrzegają, 
lecz ci, co sprytnie je obchodzą 
lub umiejętnie dla siebie je 
   naginają. 
 

Niekiedy przestrzeganie zasad 
  owocuje nagrodą, 
bo różne w tej mierze są wątki. 
Niektórych zasady do celu 
   wiodą, 
ale są to jednak chyba wyjątki. 
 

Czy jest potrzebna więc etyka 
   zasad? 
Tak, ale nie powinny być jak 
   kleszcze. 
Choć system zasad ma wiele 
    wad, 
to bez nich byłoby gorzej  
   jeszcze. 
 

Gdy zasady postępowania obo-
wiązują, 
to są tacy, co chcą je  

  przestrzegać. 
Inni przed jawnym ich łama-
niem się powstrzymują 
lub tylko o ich zmiękczenie 
 starają się zabiegać. 
 

Człowiek powinien mieć zasady. 
Jest to jego moralnym  

  wyróżnikiem. 
Przeradzają się one wszakże 
   w wady, 
gdy ktoś staje się ich  
  niewolnikiem. 
 

Jeśli w życiu się przesadza 
i zasady stosuje ponad miarę, 
to nawet cnota się przeradza 
w przykrą dla innych przywarę. 

Kazimierz Otłowski 

„Świat polityki 

i polityków” 
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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. 

Na okładce: 

Strona I: „Przycięty” krzak bzu na wiosnę. 
Strona IV: Henryk Biculewicz 

Prezes Koła SEiRP w Bartoszycach 

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 

Dane do faktur /wzór/ 

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH 

ZARZĄD KOŁA W OLSZTYNIE 
10-542 OLSZTYN, UL. DĄBROWSZCZAKÓW 41 

NIP: 8512442679 

Adres do korespondencji: 
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 

Sekcja Socjalna 

ul. Partyzantów 6/8 

10-950 Olsztyn 

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych 

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 

Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie 

 

Informuje: 
 

Z dniem 1 czerwca 2015 r. weszła w życie Umowa Użyczenia Nieruchomości przez 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Sali Gimnastycznej przy ul. Pił-

sudskiego 5 w Olsztynie. (dawna hala „Gwardii”) 

Sala gimnastyczna, siłowania i pomieszczenia socjalne (szatnia, łazienka) zostają 

użyczone ZW SEiRP do końca roku 2019 r. z przeznaczeniem na zajęcia tai-chi. 

(chiński system pozytywnie wpływający na poprawę i utrzymanie zdrowia fizycz-
nego i psychicznego.) 

Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie przez nauczycieli posiadających odpowied-

nie uprawnienia do typu szkoleń, dwa razy w tygodniu: 

Poniedziałki w godz. 18.00 - 19.30 i środy w godz. 18.00 - 19.30. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy wszystkich emerytów mundurowych i czyn-

nych policjantów. 
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