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Z

Od Redakcji

arząd Główny SEiRP zadeklarował
pomoc doradczo-prawną wszystkim emerytom i rencistom policyjnym. Z tego też powodu publikujemy na
naszych łamach wiele wyjaśnień przedstawiających historię wprowadzenia
ustaw, zrozumie mienie pokrętnego wytłumaczenia powodów i zasad ich wejścia w życie, a także sugestie sposobów
na łagodzenie represji, jakie
„deuzubekizacja” niesie.
latego też ZW powołał na funkcję
koordynatorów działań antyrepresyjnych kolegów:

T

o kolejne wydanie OBI, w którym
większość tekstów opisuje sprawy
związane z kolejną, coraz szerzej
rozciągającą się dezubekizacją - przez
pokrzywdzonych określaną represją. Odpowiedzialność zbiorowa, nie stosowanie
rzymskich zasad nie działania prawa
wstecz, nie liczenie się z prawami człowieka i obywatela, to trzy najistotniejsze
zasady, które przez obecnie rządzących
zostały nie tylko, jak to się mówi, naruszone, lecz po prostu ordynarnie złamane. Z całym politycznym cynizmem wykorzystywane populistyczne zbitki słowne: „mordercy z SB”, „państwo totalitarne” mają tworzyć aurę zbiorowego przywracania sprawiedliwości społecznej,
Zbiorowej odpowiedzialności - gdyż udowodnienie indywidualnych niegodziwości, nie mówiąc już o łamaniu prawa,
nie zyskałoby tak potrzebnego rozgłosu i
byłoby niezmiernie trudne, a nawet niemożliwe w tak wielkim zakresie jaki
osiągnęły kolejne „ustawy”.

D

Marka Osika koordynującego działania na Warmii i Mazurach
Kontakt: tel. 723 393 030, e-mail:
osik.marek@wp.pl

Andrzeja

Leszczyńskiego , który
obejmuje swoim działaniem miasto Olsztyn.
Kontakt: tel. 605 549 346, e-mail:
jedrusle@tlen.pl
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Od Redakcji

APEL

W

DO REPRESJONOWANYCH EMERYTÓW MUNDUROWYCH Z WARSZAWY
WITAJCIE WYKLĘCI!
Warszawa, jako największy garnizon w
Polsce powinna świecić przykładem, a
tak się nie dzieje. Uważam, że juz najwyższa pora, aby to zmienić. Proszę popatrzeć jak działają w Szczecinie, Katowicach, Radomiu, Łodzi czy Bydgoszczy.
Można by jeszcze długo wymieniać.
Zwracam się, zatem do Was, represjonowani emeryci mundurowi mieszkający w
Warszawie, abyście się wreszcie obudzili i
nawiązali współpracę z innymi grupami
warszawskimi („liderami” tych grup) lub
„samotnymi wilkami”, którzy są w stanie
wesprzeć nasze działania. Obecnie interesy pokrzywdzonych ustawą represyjną
reprezentują Komitety Protestacyjne, o
których możecie przeczytać na stronie
Federacji. Działają w nich osoby
„pozytywnie zakręcone”, przy czym większość z nich nie jest formalnie związana z
żadnymi oficjalnymi związkami i organizacjami. Ludzie ci są zdeterminowani,
gdyż widzą konieczność i potrzebę walki z
niesprawiedliwością oraz krzywdą wyrządzaną weteranom, którzy służąc Rzeczypospolitej Polskiej poświęcili dla niej najlepsze lata swojego życia.
NASZYM OBOWIĄZKIEM JEST WESPRZEĆ ICH DZIAŁANIA!.
Proszę, zatem osoby chcące włączyć się w
prace Mazowieckiego Komitetu Protestacyjnego o kontakt na adres e-mail: komitet.protestacyjny.mazowieckie@fssm.pl w
temacie wpisać: Bień.
oświadczenia z Olsztyna wskazują, że wielu z emerytów i rencistów mundurowych „obudziła”
otrzymana z ZER decyzja o obniżce emerytury. Odnieść można wrażenie, że liczyli na to, że IPN o nich zapomni, że przeczekają ukryci za niewiedzą o nadciągających represjach. Teraz, można rzec, na
gwałt szukają kontaktów, by przynajmniej dowiedzieć i zrozumieć z czym mają
do czynienia. Trzeba też wyciągnąć swoje
akta z IPN, z archiwów Komend Wojewódzkich, pobrać druki do ewentualnych
odwołań od decyzji ZER… Ale teraz trzeba już swoje odczekać, kolejki po akta
wydłużają się coraz bardziej. Powyżej zamieszczony facebookowy Apel może wielu, nie tylko Warszawiaków „obudzić”.
Jerzy K. Kowalewicz

ielkie znaczenie dla łagodzenia
skutków ustawy represyjnej ma
działalność w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP Zespołu
VI "koordynacja komitetów protestacyjnych". Członkowie zespołu przyjmują
zgłoszenia koordynatorów komitetów,
udzielają wszelkich informacji nt. ich zadań i sposobów realizacji podejmowanych przedsięwzięć…
Na stronie: www.fssmrp.pl są także zamieszczone wzory odwołań od decyzji
ZER gotowe do pobrania w dogodnym do
edycji formacie worda.

Kierownictwo
Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji:
Panowie Minister Mariusz Błaszczak—u góry
Wiceminister Jarosław Zieliński—u dołu.
Twórcy i konsekwentni „wdrożyciele”
reformy współczesnej Policji

D
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Informator Gazety Wyborczej

Dezubekizacja. Obniżka emerytur mundurowych

Od 1 października tysiące emerytowanych funkcjonariuszy służb specjalnych i policji będzie miało obniżone
emerytury na mocy tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Wystarczy, że choć przez
chwilę pracowali w organach bezpieczeństwa PRL.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji przygotowało projekt zmian
w ustawie o emeryturach funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej oraz Służby Więziennej i ich rodzin.
W grudniu 2016 r. tzw. ustawę dezubekizacyjną podpisał prezydent Andrzej
Duda. Rząd szacuje, że obniżonych zostanie co najmniej 18 tys. emerytur policyjnych, 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich
i 9 tys. rent rodzinnych.
0 proc. za każdy rok służby
Po poprawkach w Sejmie podstawa
wymiaru emerytury policyjnej będzie wynosić nie jak planowano pierwotnie 0,5
proc., ale 0 proc. za każdy rok służby w
organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-90.
Renty będą obniżane o 10 proc. za
każdy rok pracy w PRL. Dotyczy to zarówno tych funkcjonariuszy, którzy pracowali tylko w PRL, jak i tych, którzy służyli po 1990 roku, ale pracowali już w
PRL. Nie ma znaczenia, że po weryfikacji
przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony
Państwa, policji czy innych służbach
mundurowych i służyli dla wolnej Polski.
Radykalne cięcie świadczeń obejmie
też renty rodzinne wypłacane np. żonom
czy dzieciom po zmarłych pracownikach
specsłużb PRL.
Byli funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL nie będą mogli dostawać
więcej niż wynosi średnia emerytura lub
renta wypłacana przez ZUS. Emeryci – do
2100 zł brutto, czyli ok. 1700 zł na rękę,
a renciści – maksymalnie 1640 zł brutto.
Rodziny byłych pracowników SB będą
dostawać nie więcej niż 1800-1850 zł
brutto.

Funkcjonariusze nadal będą mogli pobierać dodatek pielęgnacyjny przysługujący po ukończeniu 75 lat. Ich świadczenie będzie podlegać waloryzacji.
IPN już sprawdza
Staż funkcjonariuszy w czasach PRL
ma sprawdzać Instytut Pamięci Narodowej. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
zlecił IPN zweryfikowanie przebiegu służby aż 191 tys. 680 mundurowych na
emeryturze lub rencie. To od ustaleń IPN
będzie zależeć, kto dostanie mniejsze
świadczenie emerytalne.
Obniżki mogą się spodziewać funkcjonariusze, którzy służyli „na rzecz totalitarnego państwa”. Zgodnie z ustawą chodzi o osoby, które od 22 lipca 1944 r. do
31 lipca 1990 r. służyły w cywilnych i
wojskowych instytucjach oraz formacjach
wymienionych w art. 13b ustawy. Jeżeli
IPN udowodni im, że pracowały np. w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego, Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego
czy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, będą miały niższe świadczenia.
Dotyczy to także osób, które odbywały
szkolenie zawodowe w szkołach i na kursach Służby Bezpieczeństwa, pracowały
w Biurze Rejestracji Cudzoziemców, Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego, Inspektoracie Operacyjnym Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu oraz studentów i słuchaczy Centrum Szkolenia
MSW, Szkoły Oficerskiej MSW w Legionowie i Szkoły Chorążych Milicji. IPN uważa, że ówcześni studenci nie byli przypadkowi i stanowili „narybek” przyszłej kadry
oficerskiej SB.
Obniżki emerytur dotkną też pracowników MSW z departamentu PESEL, czyli
ok. 300 programistów i informatyków,
absolwentów informatyki Uniwersytetu
Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, którzy opracowali Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Według MSWiA służyli na rzecz
„totalitarnego państwa”. Zmiany obejmą
także lekarzy pracujących w szpitalach
resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy byli na etacie funkcjonariuszy.
Obniżonej emerytury nie będą nato(Ciąg dalszy na stronie 5)

- 4 -

Olsztyński Biuletyn Informacyjny nr 6(86)2017

totalitarnego państwa”. W jednostkowych
przypadkach MSWiA może odstąpić od
decyzji o obniżce, uznając szczególne zasługi funkcjonariusza dla demokratycznej
Polski.
Rzecznik Praw Obywatelskich pomaga poszkodowanym
Funkcjonariusze, którzy stracą na
wejściu w życie ustawy dezubekizacyjnej,
nie zamierzają się poddawać i masowo
ślą skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich o naruszeniu ich praw.
Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału
ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, zaznacza,
że „(...) każdy funkcjonariusz organów
bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych
służbach policji bezpieczeństwa, ma w
pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy
od połowy 1990 r., w tym równe prawa
do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego. Dotkliwość sankcji wobec osób, którym weryfikacja stworzyła iluzję dotrzymania wcześniej danej obietnicy, razi niewspółmiernością”.
Rzecznik Praw Obywatelskich już podjął decyzję, że będzie bronił poszkodowanych obywateli przed sądem. Nie będzie
jednak mógł przystępować do wszystkich
spraw sądowych, dlatego wybierze te, „w
których naruszenie przepisów prawa będzie oczywiste i najbardziej drastyczne”.
RPO przypomina, że od decyzji Zakładu
Emerytalno-Rentowego
MSWiA
zmniejszającej emeryturę można się odwołać do Sądu Okręgowego w Warszawie
(XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych),
w przypadku przegranej złożyć apelację, a
ostatecznie – skargę kasacyjną do Sądu
Najwyższego.
Orzeczenie
Trybunału Konstytucyjnego
Niektórzy funkcjonariusze już zapowiadają skierowanie sprawy do sądu. Będą się powoływać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2009 r. stwierdzające, że „każdy funkcjonariusz organów
bezpieczeństwa Polski Ludowej, który został zatrudniony w nowo tworzonych
służbach policji bezpieczeństwa, ma w
pełni gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy
od połowy 1990 r., w tym równe prawa

(Ciąg dalszy ze strony 4)

miast miały osoby służące w Zmotoryzowanych Odwodach Milicji Obywatelskiej
(ZOMO).
Służba w MON
Obniżki świadczeń będą także dotyczyć tych funkcjonariuszy, którzy służyli
w „jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i ich poprzedniczkach”, m.in.:
Informacji Wojskowej oraz podległych
jej jednostkach terenowych, w tym organach informacji Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce” oraz organach informacji
Wojskowego Korpusu Górniczego,
Wojskowej Służbie Wewnętrznej, w
tym w Zarządzie Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza
oraz jego poprzedniczce,
Zarządzie II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
innych służbach Sił Zbrojnych prowadzących
działania
operacyjnorozpoznawcze
lub
dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w
okręgach wojskowych.
Mniej dla milicjantów?
Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej
nie będą mieć obniżonych świadczeń, jeśli przez całe życie służyli w MO.
Jeśli z MO przeszli do SB (albo z SB do
MO), byli słuchaczami szkoły oficerskiej
lub spełniają któryś z pozostałych warunków, będą podlegać ustawie dezubekizacyjnej.
Bez obniżki emerytur
Obniżka nie będzie dotyczyć funkcjonariusza, który mimo że pełnił służbę np.
w SB, „udowodni, że przed rokiem 1990
bez wiedzy przełożonych podjął współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości
Państwa Polskiego”.
Według ustawy dowodami potwierdzającymi taką współpracę są „informacje
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu o przebiegu służby danego
funkcjonariusza na rzecz totalitarnego
państwa” oraz „inne dowody, w szczególności wyrok skazujący, choćby nieprawomocny, za działalność polegającą na podjęciu, bez wiedzy przełożonych, czynnej
współpracy z osobami lub organizacjami
działającymi na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w okresie służby na rzecz

(Ciąg dalszy na stronie 6)
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decyzja o obcięciu świadczenia zostanie
podjęta wyłącznie w oparciu o dane z
IPN. Instytut „na podstawie posiadanych
akt osobowych” przekazuje MSWiA
„informację o przebiegu służby wskazanych funkcjonariuszy na rzecz totalitarnego państwa”.
ZER podkreśla, że sam „nie jest
uprawniony do weryfikowania okresów
służby na rzecz totalitarnego państwa
wskazanych przez IPN w informacji o
przebiegu służby”.
Całe postępowanie weryfikujące wysokość świadczenia „dokonywane będzie z
urzędu, na podstawie informacji o przebiegu służby przesłanej przez IPN” i
„zostanie zakończone wydaniem decyzji o
ponownym ustaleniu wysokości emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej”.
Złożenie przez funkcjonariusza odwołania od decyzji „nie będzie wstrzymywało
jej wykonania”. To oznacza, że przyjęty
przez rząd tryb przeprowadzenia dezubekizacji nie daje b. funkcjonariuszom PRL
żadnych szans na zmianę lub wstrzymanie decyzji przed terminem jej wykonania.
Leszek Kostrzewski
29 czerwca 2017

(Ciąg dalszy ze strony 5)

do korzystania z uprzywilejowanych zasad zaopatrzenia emerytalnego”, zaś
„służba w organach suwerennej Polski po
roku 1990 także traktowana jest jednakowo, bez względu na to, czy dany funkcjonariusz uprzednio pełnił służbę w organach bezpieczeństwa Polski Ludowej,
czy też nie”.
Krótkotrwała służba a emerytura
Funkcjonariusze dotknięci dezubekizacją mają jeszcze jeden tryb odwoławczy. Mogą się zwrócić do MSWiA o wyłączenie z ustawy, powołując się na art. 8a
o „szczególnie uzasadnionych przypadkach”. Zaliczono do nich „krótkotrwałą
służbę przed dniem 31 lipca 1990 r.” oraz
„rzetelne wykonywanie zadań i obowiązków po dniu 12 września 1989 r., w
szczególności z narażeniem zdrowia i życia”. Niestety kryterium krótkotrwałej
służby jest niejasne i – zdaniem mundurowych – bardzo uznaniowe.
Podobnie jest z kwestią służby z narażeniem życia. – Przecież rota przysięgi
zobowiązuje do tego wszystkich funkcjonariuszy – mówią mundurowi.
Pisma z MSWiA
Od maja Zakład Emerytalno-Rentowy
MSWiA rozsyła b. funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL informację, że

Taki był projekt z lipca 2016 r.

Dezubekizacja według rządu Beaty Szydło

PiS nieco obniża emerytury i renty b.
funkcjonariuszom bezpieki. Wcześniej
drastycznie je obniżył rząd PO. Pieniądze stracą nawet ci, którzy odnieśli rany, pełniąc służbę.
- To jest naprawienie tego, co przez lata
naprawione nie zostało. To jest wyraz
sprawiedliwości społecznej. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i aparatu
władzy państwa komunistycznego, represyjnego, wciąż jeszcze pobierają wysokie emerytury i renty. Projekt naprawia te błędy - twierdzi Mariusz Błaszczak, szef MSWiA.
Jednak emerytury SB pierwsza obniżyła w 2009 r. PO. Od początku 2010 r.
byli oficerowie służb PRL dostają znacznie niższe świadczenia - obliczane według wskaźnika w wysokości nie 2,6
proc. podstawy wymiaru za każdy rok
służby za lata 1944-1990 - jak wcze-

śniej, lecz 0,7 proc. (przelicznik zwykłej
emerytury to 1,3).
W 2010 r. podawano, że ich średnia
emerytura wyniosła po tym obcięciu ok.
2,5 tys. zł i wciąż była wyższa niż zwykłego emeryta - 1,6 tys. zł.
Obniżka dotyczyła także tych pozytywnie zweryfikowanych w 1990 r., których przyjęto wtedy do UOP. Zmniejszono emerytury 25 tys. osób, w tym 6 tys.,
które dostawały świadczenia rodzinne.
Co zmienia projekt PiS? Obniża procentowy wskaźnik obliczania emerytury z
0,7 proc. do 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa PRL. I odbiera prawo do
podwyższenia emerytury - o 15 proc.
podstawy wymiaru - za inwalidztwo pozostające w związku ze służbą dla osób
pełniących służbę wyłącznie w organach
bezpieczeństwa państwa.
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klubu SLD pisał skargę na obniżenie
świadczeń do TK, mówi dziś, że kolejne
obcięcie emerytur jest "karaniem po raz
drugi za to samo". Zwraca też uwagę na
to, że część funkcjonariuszy, którzy mają
renty z powodu ran odniesionych na
służbie, mogła walczyć np. z niemieckim
Werwolfem albo z UPA, a tych formacji
jako wrogich Polsce PiS przecież nie kwestionuje.
Na mocy projektowanej nowelizacji
obniżone miałoby zostać ponad 18 tys.
emerytur, ponad 4 tys. rent oraz ponad 9
tys. rent rodzinnych. Projekt trafi teraz
do uzgodnień. Jak ocenił szef MSWiA, ma
to przynieść oszczędności w budżecie
państwa - rocznie ponad 135 mln zł. Wiceminister w resorcie Jarosław Zieliński
powiedział, że uzyskane w ten sposób
pieniądze powinny trafić do najbardziej
potrzebujących osób, które dzisiaj żyją w
biedzie, a w PRL były ofiarami komunistycznego aparatu represji.
Wojciech Czuchnowski
14 lipca 2016

(Ciąg dalszy ze strony 6)

Maksymalna emerytura dla byłych
funkcjonariuszy SB za czas ich służby w
tej formacji nie będzie wyższa niż średnie
świadczenie w systemie powszechnym
(2131 zł), a maksymalna renta - 1610 zł.
Renta rodzinna ma nie przekraczać 1850
zł brutto.
Nowe prawo miałoby wejść w życie od
przyszłego roku.
Już w 2009 r. b. esbecy protestowali,
argumentując, że obniżenie świadczeń
uderza w ich prawa nabyte. W lutym
2010 r. ich skargę odrzucił Trybunał
Konstytucyjny. Potem ok. 1,6 tys. b.
funkcjonariuszy złożyło skargę do Trybunału w Strasburgu. Ten w 2013 r. nie
dopuścił tych skarg do rozpatrzenia.
Uznał, że nie doszło do "nadmiernych obciążeń dla skarżących, którzy nie doznali
utraty środków do życia albo całkowitego
pozbawienia świadczeń, a system ten był
i tak bardziej korzystny niż inne systemy
emerytalne".
Prof. Jan Widacki, który w imieniu

Informacja z lutego 2017 r.

Dezubekizacja,

czyli ostatnia walka oficerów:
chcą obronić się w sądzie przed ustawą Błaszczaka
Zdezubekizowani funkcjonariusze
służb mundurowych ślą masowo skargi do rzecznika praw obywatelskich.
Szykują się też do batalii przed sądami. Do czasu wydania wyroków chcą
wstrzymać proces obniżania emerytur
i rent.
„Rozpracowywałem najbardziej niebezpieczne grupy przestępcze, mam Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, a państwo
odbiera mi uczciwie wypracowaną emeryturę” – to fragment jednego z listów b.
policjanta do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.
Jego autor był oficerem, pracował w
pionie kryminalnym. W 2007 roku odszedł na emeryturę ze stanowiska w
CBŚ. Ma w życiorysie trzy miesiące służby w SB.
Jego skarga nie jest jedyna.
Oficer 2. był sportowcem w PRL,
uprawiał swoją dyscyplinę na etacie w
MSW. Zdobył sporą renomę. Teraz straci
znaczną część renty.

Oficer 3. został ranny jako żołnierz
jednostki specjalnej, która powstała w
1990 r. Wcześniej służył w formacjach
PRL. Teraz jego renta zostanie zmniejszona do minimum – 730 zł na rękę.
Córka oficera 4. od urodzenia jest
osobą z niepełnosprawnością. Jako rodzina funkcjonariusza nie mogła dostać
zwykłej renty, ale rentę rodzinną z systemu mundurowego. Teraz dostanie 730
zł.
Oficer 5. to antyterrorysta. Uczestniczył w dziesiątkach działań bojowych, w
likwidacji zorganizowanych grup przestępczych (m.in. pruszkowskiej, wołomińskiej, gangu obcinaczy palców), w
odbijaniu zakładników. Wielokrotnie
reprezentował polską policję za granicą.
Przed 1990 r. był milicjantem i pracował
jako operator maszyny cyfrowej w biurze
C MSW w latach 1985-90. Będzie miał
obniżoną emeryturę.
(Ciąg dalszy na stronie 8)
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Oficer 6. to pirotechnik. Dzięki jego
tych, którzy służyli po 1990 roku. Ofiary
pracy powstał system szkolenia minersko
dezubekizacji nie zamierzają się podda-pirotechnicznego dla polskiej policji. Zawać i masowo ślą skargi do RPO. Rzeczbezpieczał pirotechnicznie pielgrzymki
nik może zaskarżyć ustawę do Trybunału
Jana Pawła II do Polski. W czasach PRL
Konstytucyjnego albo przystąpić do konbył jednak wykładowcą Akademii Spraw
kretnych spraw obywateli przed sądem.
Wewnętrznych w Legionowie. Emerytura
„Decyzji, które rozwiązanie wybrać, RPO
obniżona.
jeszcze nie podjął” – czytamy na stronie
Oficer 7. od początku służby był w
rzecznika.
pionie kryminalnym. Jeden z pierwszych
Emerytury i renty funkcjonariuszy matzw. przykrywją być obniżakowców. Przene od 1 paźnikał do grup
dziernika.
przestępczych,
Wygrana
w
rozpracowując
sądzie,
ale
je od środka.
kiedy?
Pozyskał i proWiększość
wadził jako inosób,
które
formatora
dotknie dezuczłonka grupy
bekizacja,
zorganizowachce zaskarnej, który stał
żyć ją do sąsi ę
p ó źni ej
du.
Wiedzą,
s ł y n n y m
że do paźświadkiem kodziernika nie
ronnym. Umożma szans na
liwiło to m.in.
rozstrzygnięrozbicie grupy
cie, więc będą
Premier Beata Szydło
pruszkowskiej.
się starali o
W 1989 r. trzy miesiące był w SB. Emeryzabezpieczenie pozwu. Chodzi o to, by do
tura obniżona.
czasu wydania wyroku wstrzymać wykoNie zamierzają się poddawać
nanie decyzji o obniżeniu emerytury. – Co
Tysiące emerytowanych funkcjonariumi z tego, że wygram sprawę, jeżeli od
szy służb specjalnych, policji i innych
października nie będę miał na spłatę rat
formacji mundurowych od 1 października
kredytu – tłumaczy b. oficer BOR. Dzisiaj
będzie miało obniżoną emeryturę. Niektódostaje na rękę 5,5 tys. zł.
rzy nawet do ustawowego minimum –
Funkcjonariusze są pewni wygranej.
730 zł na rękę. Inni dostaną nie więcej
Powołują się m.in. na wyrok TK, który w
niż 1,7 tys. zł.
2010 r. stwierdził: „Każdy funkcjonariusz
MSWiA jeszcze pod koniec ubiegłego
organów bezpieczeństwa Polski Ludowej,
roku przygotowało projekt ustawy zakłaktóry został zatrudniony w nowo tworzodający obniżki emerytur funkcjonariuszy
nych służbach policji bezpieczeństwa, ma
służb i policjantów, którzy choć jeden
w pełni gwarantowane równe prawa z podzień przepracowali w Służbie Bezpiewołanymi do tych służb po raz pierwszy
czeństwa, instytucji podlegającej komuniod połowy 1990 r., w tym równe prawa
stycznemu MSW lub specsłużbach MON.
do korzystania z uprzywilejowanych zaPo poprawkach obniżki są jeszcze barsad zaopatrzenia emerytalnego".
dziej radykalne, bo projekt zmienili posłoPierwsze skargi trafią do sądów, gdy
wie w parlamencie.
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zaPodstawa wymiaru emerytury policyjcznie przekazywać poszczególnym osonej będzie więc wynosić nie - jak planobom decyzje o obniżeniu świadczenia. Na
wano pierwotnie - 0,5 proc., ale... 0 proc.
razie nikt jeszcze nie dostał pisma w tej
za każdy rok służby w organach bezpiesprawie.
czeństwa państwa w latach 1944-90; renWojciech Czuchnowski,
ty będą obniżane aż po 10 proc. za każdy
Leszek Kostrzewski
rok pracy w PRL. Dotyczy to zarówno
03 lutego 2017
tych, którzy pracowali tylko w PRL, jak i
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INFORMACJA
Z POSIEDZENIA KOMITETU INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
W dniu 22 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Członkiem Komitetu jest, m.
in. Prezes ZG SEiRP Antoni Duda

P









rzedmiotem spotkania było omówienie m.in.
przygotowań komitetów protestacyjnych do działań związanych z: dotarciem przez komitety do osób dotkniętych ustawą represyjną z
grudnia 2016 roku,
określeniem i dotarciem do środowisk spoza służb mundurowych,
które mogą wesprzeć nas w naszych działaniach,
organizacją spotkań na terenie
działania ww. komitetów z Pełnomocnikiem KI U Andrzejem Rozenkiem i jego zastępcą gen. Markiem
Dukaczewskim.
przygotowaniem materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji
zbierania podpisów,
zorganizowaniem w dniach 15-16
lipca br. spotkania koordynatorów
komitetów w celu omówienia powyższych przedsięwzięć.

O

mawiając działalność komitetów
protestacyjnych podkreślono, że
są płaszczyzną współdziałania
osób dotkniętych emerytalną ustawą represyjną 16 grudnia 2016 roku, jak również osób zainteresowanych we wspieraniu nas w działaniach zmierzających do
wyłączenia tej emerytalnej ustawy z systemu prawa RP.
ormułą organizowania komitetów
winny być koła terenowe SEiRP,
ZBFSOP, ZEIRP, ZŻWP, ZEiRSG,
SBFCBŚ ale też, biorąc pod uwagę fakt,
że sposób zorganizowania emerytów i innych osób dotkniętych ustawą jest zróżnicowany, powinny one również stanowić
formę organizacji osób niezrzeszonych.
Istotnym jest, aby bez względu na to co
stanowi płaszczyznę podjęcia działalności
komitety powstawały w każdym mieście,
w którym mieszkają osoby popierające
ideę będącą podstawą powstania tej ini-

F

cjatywy. Fakt, iż formuła organizacyjna
komitetów protestacyjnych działa w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych nie oznacza, wyłącznego
podporządkowania ich tej strukturze.
Mamy jasno określone cele przedstawione
w dokumencie Zakres i zadanie Komitetów Protestacyjnych i ich realizacja jest
dla nas priorytetem. Cele te są wspólne
dla wszystkich formacji zrzeszonych w
ramach Federacji. Podkreślili to uczestniczący w spotkaniu członkowie KIU.

N

ależy zaznaczyć, iż w komitetach
protestacyjnych w całej Polsce już
działają przedstawiciele SEiRP.
Ustalono, iż poszczególne struktury terenowe będą włączały się aktywnie w realizację zadań wymienionych w niniejszej
informacji oraz tych zawartych w dokumencie Zakres i zadanie Komitetów Protestacyjnych. Ponadto przedstawiciele
struktur terenowych dotąd nieaktywnych
w Komitetach nawiążą z nimi kontakt i
podejmą współpracę. Prezes SEiRP dysponuje wykazem osób działających w poszczególnych województwach.
Opracowała
Irena Kłucińska
Koordynator działania
komitetów protestacyjnych
W FSSM RP działa Zespół VI
"koordynacja komitetów protestacyjnych". Członkowie zespołu przyjmują
zgłoszenia koordynatorów komitetów lokalnych, udzielają wszelkich informacji
nt. ich zadań i sposobów realizacji podejmowanych przedsięwzięć, w tym akcji
"policzmy się". Można się z nami komunikować mailowo - adres:
emrent2016@gmail.com
lub telefonicznie:
Irena Kłucińska nr tel 607 753 419
Zdzisław Derdoń nr tel 725 074 645
Ryszard Duda nr tel 607 753 416
Zapraszamy do współpracy.
Irena Kłucińska
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Człowiek Honoru

Ujęcie się za dawnymi funkcjonariuszami SB, a później UOP i służb MSW,
ws. ich emerytur to mój święty obowiązek - powiedział dziś (7.06.2017) w
Szczecinie Andrzej Milczanowski. Jak
dodał, ich pracę w czasach, kiedy był
szefem UOP i MSW w latach 90., ocenia wysoko.
- W 1990 r. na podstawie przepisów wówczas obowiązujących przyjmowałem do
pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Urzędzie Ochrony Państwa ludzi,
którym również gwarantowałem uprawnienia emerytalne - powiedział Milczanowski, który był gościem Klubu Obywatelskiego. - Ja tego nie robiłem we własnym imieniu, tylko w imieniu państwa
polskiego. W sytuacji, w której te uprawnienia emerytalne zostały dwukrotnie
naruszone w 2009 r. i 2016 r. ja się za
tymi ludźmi ujmuję. Ujmuję się dlatego,
że jest to mój święty obowiązek - dodał
Milczanowski.
Chwilę wcześniej współzałożyciel Federacji Młodzieży Walczącej w Szczecinie i
skazany za odmowę służby wojskowej w
latach 80. Wojciech Woźniak wręczył Milczanowskiemu koszulkę Solidarności z
napisem "zdrajca". - Byliśmy pana żołnierzami, a pan nas zdradził - powiedział
Woźniak do Milczanowskiego.
- Chcę zaświadczyć, że ci, którzy z SB
przyszli do pracy - czy to w UOP, policji,
wielu z nich w CBŚ, straży granicznej,
także w jednostce GROM - oni się dobrze
zasłużyli dla Polski - powiedział już po
wyjściu Woźniaka Milczanowski. - Przecież w operacji irackiej ci funkcjonariusze
wywodzący się ze służby bezpieczeństwa,
a zatrudnieni w UOP, ryzykowali życiem.
Ci funkcjonariusze CBŚ czy policji, pracujący przy wielu aferach i rozpracowujący świat przestępczy, również zdrowiem i
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życiem ryzykowali - kontynuował Milczanowski.
- Ja tę pracę za okres, w którym byłem
szefem UOP, a potem ministrem MSW
oceniam wysoko - dodał Milczanowski.
Spotkanie "Ograniczenie praw i wolności
obywatelskich
Obok Milczanowskiego gościem Klubu
Obywatelskiego był także były szef ABW
Krzysztof
Bondaryk.
Spotkanie
"Ograniczenie praw i wolności obywatelskich" zgromadziło około stu w większości starszych osób.
pór między Milczanowskim a częścią
środowiska opozycjonistów ws. emerytur dla funkcjonariuszy SB trwa
od kilku tygodni. W marcu bieżącego roku doszło do spotkania byłych milicjantów oraz funkcjonariuszy SB ze Szczecina
i Stragradu, którzy określili siebie jako
"grupę inicjatywną represjonowanych
emerytów mundurowych". W rozmowach
wzięli udział także Milczanowski oraz poseł PO Sławomir Nitras. Stenogram ze
spotkania został opublikowany na stronie
internetowej Stowarzyszenia Sowa, założonego przez byłych oficerów Wojskowych
Służb Informacyjnych.
Po publikacji kilkudziesięciu działaczy
opozycji w czasach PRL z Pomorza Zachodniego podpisało list otwarty, w którym protestują "wobec gloryfikowania i
stawiania w roli ofiar funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa". "Rzeczą niebywałą jest wykorzystywanie skompromitowanego środowiska PRL-owskich tajnych
służb przez partię opozycyjną w walce
politycznej, czego obecnie jesteśmy
świadkami" – można przeczytać w dokumencie.
Opozycjoniści: zdecydowanie odcinamy
się od słów Andrzeja Milczanowskiego
"Występowanie w obronie uprzywilejowanych emerytur SB-beckich przez obecną
opozycję, a także Andrzeja Milczanowskiego, to rzecz niebywała. (...) Zdecydowanie odcinamy się od słów Andrzeja Milczanowskiego, że »SB nie była zbrodniczą
organizacją«. Takie słowa to zakłamywanie historii, legitymizowanie zbrodniczej
formacji, a także policzek dla nas i tysięcy ludzi, którzy cierpieli z powodu działań
SB" – napisali w liście opozycjoniści.

S

(Ciąg dalszy na stronie 11)
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U

chwalona 16 grudnia 2016 r. i
podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 29 grudnia ustawa
obniża emerytury i renty "za służbę na
rzecz totalitarnego państwa" od 22 lipca
1944 r. do 31 lipca 1990 r. (w połowie
1990 r. powstał UOP). Od 1 października
2017 r. maksymalna emerytura 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).
Według szacunków MSWiA obniżonych
zostanie ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych.
Informacje o przebiegu służby funkcjonariuszy ma sprawdzać IPN, który informował, że weryfikacja obejmie ponad 240
tys. osób.
drugiej połowie lat 80. był zaangażowany w działalność
podziemnej „Solidarności”.
Przewodniczył Radzie Koordynacyjnej
Pomorza Zachodniego, zasiadał w Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, a od
1987 w Krajowej Komisji Wykonawczej
(w 1989 był członkiem prezydium KKW).
W 1988 brał udział w komitetach strajkowych w zakładach pracy w Szczecinie. W
grudniu 1988 otrzymał nagrodę Fundacji
Paula Lauritzena z Kopenhagi, promującej
osoby działających w obronie praw człowieka. Jako reprezentant strony solidar-

W

nościowo-opozycyjnej brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do
spraw reformy prawa i sądów.
W 1990 rozpoczął pracę w Urzędzie
Ochrony Państwa jako zastępca szefa.
Pełnił funkcję szefa UOP od sierpnia 1990
do stycznia 1992 oraz od czerwca do lipca
1992. W lipcu 1992 powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Podał
się do dymisji 22 grudnia 1995 po wyborze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta.
Dzień przed złożeniem dymisji udzielił w
Sejmie informacji o rzekomej współpracy
premiera Józefa Oleksego z radzieckimi i
rosyjskimi służbami specjalnymi, co dało
początek tzw. aferze Olina. Zarzuty przeciwko Józefowi Oleksemu nie zostały nigdy oficjalnie potwierdzone, zaś prokuratur przedstawił Andrzejowi Milczanowskiemu zarzut ujawnienia tajemnicy państwowej. W lutym 2008 w Sąd Okręgowy
w Warszawie w pierwszej instancji uniewinnił go, uznając, że działał w stanie
wyższej konieczności[2]. W listopadzie
2008 Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił ten wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. W lipcu 2009 zapadł ponowny wyrok uniewinniający i
umarzający postępowanie w odniesieniu
do jednego z czynów z uwagi na znikomą
społeczną szkodliwość[3]. Orzeczenie to
zostało utrzymane w mocy w lutym 2010
r.

List otwarty
w sprawie ataków na Andrzeja Milczanowskiego
Apelujemy: nie pozwólcie sobą manipulować tym, którzy chcą wprowadzić swoich własnych nowych bohaterów, tych rzeczywistych zniesławiając i dążąc do ich zapomnienia - piszą m.in. Marek Adamkiewicz, Edward
Radziewicz, Marek Tałasiewicz, Włodzimierz Puzyna
OD REDAKCJI: Gazety Wyborczej—
przyp. JKK) Prawicowe media publiczne
lubują się ostatnio w przedstawianiu
Andrzeja Milczanowskiego jako „obrońcy
esbeków”. „Wykryły”, że Milczanowski, a
także poseł PO Sławomir Nitras spotkali
się w Szczecinie z byłymi funkcjonariuszami służb specjalnych PRL. Milczanowski i Nitras zostali na to spotkanie
zaproszeni, a rozmowa dotyczyła emerytur byłych funkcjonariuszy SB. PiS ob-
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niża je do jednego poziomu, odbierając
także pieniądze ze składek za okres pracy w nowej Polsce. Tak samo traktowani
są ludzie, którzy pracowali w peerelowskich służbach kilkadziesiąt lat, jak i ci,
którzy pracowali w nich jeden miesiąc.
Taką samą emeryturę (ok. 2 tys. zł brutto) będą mieć ci, którzy prześladowali
opozycję i nie przeszli weryfikacji w
1989 r., jak i ci, którzy taką weryfikację
(Ciąg dalszy na stronie 12)
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przeszli i w III RP zajmowali się ściganiem
gangsterów. Sprzeciwia się temu Andrzej
Milczanowski, który na początku lat 90.
zakładał nowe służby specjalne, a potem
był szefem MSW. Tłumaczy, że 27 lat temu, werbując do pracy w służbach wolnej Polski pozytywnie zweryfikowanych
funkcjonariuszy SB, zawarł z nimi umowę w imieniu państwa. I jako państwowiec broni tej umowy, bo jego zdaniem
jest przez rząd PiS łamana.

List otwarty w sprawie powtarzających się ataków na Andrzeja Milczanowskiego

M

y, byli działacze opozycji antykomunistycznej i „Solidarności”
czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w sprawie, która bardziej
niż dotychczas inne dzieli nasze środowisko. Chodzi o zniesławianie Andrzeja Milczanowskiego, znanego nam wszystkim z
rzeczywistej niezłomności charakteru,
głębokiej osobistej uczciwości i honoru;
człowieka, który w walce o wolność
wszystkich – również tych, którzy obecnie
go opluwają – nie wahał się poświęcić
wolności własnej oraz spokojnego życia
rodziny.
aszemu środowisku nie trzeba
przypominać roli, jaką pełnił Andrzej Milczanowski w Szczecinie w
latach 1980-1989 i jaką osobistą cenę za
to zapłacił, jednakże tym, którzy są za
młodzi, by to pamiętać, i tym, których
pamięć zawodzi, przypominamy, że w
1980 roku Andrzej Milczanowski, m.in. z
Mieczysławem Lisowskim i Jerzym Zimowskim, był członkiem Komitetu Strajkowego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej w Szczecinie, a w
pamiętnym grudniu 1981 roku był członkiem Komitetu Strajkowego i Grupy Roboczej w Stoczni Szczecińskiej im. A.
Warskiego, za co został skazany przez
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy na pięć lat więzienia i trzy lata utraty
praw obywatelskich. Uwolniony w ramach amnestii po odsiedzeniu niemal
połowy wyroku podjął, mimo nękania
przez Służbę Bezpieczeństwa i uniemożliwiania mu pracy zawodowej, aktywną
działalność konspiracyjną. Kierował znaczącą częścią szczecińskiego podziemia
opozycyjnego, a w 1988 roku był jednym
z najważniejszych przywódców strajków
w Szczecinie.

N
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W wolnej Polsce pełnił ważne funkcje
państwowe, zawsze kierując się poczuciem obowiązku obywatelskiego, a nie
korzyścią osobistą, co zarzucają mu
obecnie niektórzy z jego antagonistów.
rzypisywanie Andrzejowi Milczanowskiemu braku honoru czy
wręcz zdrady nie tylko świadczy o
braku zrozumienia podstawowych zasad
demokracji i refleksji nad tym, co rzeczywiście mówi Andrzej Milczanowski, ale po
prostu jest nikczemnością. Wyrażając
swoje ostre opinie na temat drastycznego
obniżenia emerytur funkcjonariuszom,
nie broni tego, co ci ludzie robili przed
rokiem 1990 r., a czego był on ofiarą w
stopniu znacznie większym niż jego obecni oponenci, lecz broni zasad poszanowania prawa, bowiem przecież to samo Państwo, Rzeczpospolita Polska, gwarantowało tym, którzy po pozytywnej weryfikacji przez wiele lat lojalnie służyli Ojczyźnie, stabilność zasad ich przyznawania i
naliczania. Milczanowski ma obywatelskie prawo do wyrażania swoich opinii,
dokładnie tak samo jak jego antagoniści
mają prawo wygłaszać swe zdanie przeciwne – lecz nie obrażając tego, z kim się
nie zgadzają.
ndrzej Milczanowski zawsze odważnie, podobnie jak dziś, wyrażał
swoje własne zdanie, często wbrew
opinii sporej części społeczeństwa. Niestety, w ostatnim czasie, podobnie jak w
latach osiemdziesiątych, wielu uczciwych
ludzi, ulegając propagandzie rządzących,
posuwa się do jego obrażania i zniesławiania. Dlatego apelujemy do wszystkich
ludzi
dawnej
opo zycji,
dawnej
"Solidarności", ale też do tych którzy,
tamtych czasów nie pamiętają: nie pozwólcie sobą manipulować tym, którzy w
miejsca ludzi walczących i poświęcających się w tamtych czasach chcą wprowadzić swoich własnych nowych bohaterów, tych rzeczywistych zniesławiając i
dążąc do ich zapomnienia. Nie dajcie sobie wmówić, że ktoś, kto przestrzega najistotniejszych wartości, ma własne zdanie
i poczucie honoru oraz szanuje złożone
zobowiązania, jest zdrajcą i łajdakiem, a
ten, kto, nie bacząc na to, że Państwo nie
szanuje swoich własnych zobowiązań,
niezależnie od tego, kogo one dotyczą,
płynie z prądem, poddając się populistycznej demagogii – jest bohaterem.

P

A

(Ciąg dalszy na stronie 13)
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List podpisali:
Marek Janusz Adamkiewicz (1977 współpracownik KOR i ROPCiO; 1978 założyciel SKS we Wrocławiu, za co został
wydalony z uczelni; 1980 - założyciel NZS
w Wyższej Szkole Pedagogicznej; 1981 organizator strajku studentów; 1982 internowany w Wierzchowie i Strzebielinku; 1984 - odmawia złożenia przysięgi
wojskowej, za co zostaje skazany na 2,5
roku więzienia; aktywny działacz struktur młodzieżowych w latach 1982-90; aktywny działacz podziemia solidarnościowego)
Paweł Bartnik (1981 - uczestnik strajku
studentów, aktywny działacz struktur
młodzieżowych w latach 1982-90; aktywny działacz podziemia solidarnościowego,
uczestnik grupy pomocowej w czasie
strajków w 1988; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego
Solidarności)
Dominik Górski (1980 - organizator
NSZZ „S” na Akademii Rolniczej; 1980-81
działacz regionalnej „S” przy MKR; 1981 uczestnik strajku na Akademii Rolniczej;
1982-84 członek RKS; współzałożyciel
Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności)
Henryk Jarząbek (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej
DOKP i sieci PKP, członek prezydium
Krajowej Sekcji Kolejarzy; 1980 - internowany w Goleniowie i Wierzchowie; 198288 - uczestnik podziemia „S”; 1989-90
współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP i sieci PKP)
Julian Piotr Jóźwiakowski (1980 - przewodniczący Komitetu Strajkowego i organizator „S” w Komitecie ds. Radia i Telewizji; 13 XII 1980 - internowany; 198288 - uczestnik podziemia „S”; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności)
Michał Kawecki (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie Wyższej
Szkoły Pedagogicznej, współzałożyciel tygodnika „Jedność”; 1981 - uczestnik
strajku; 1982 - internowany w Goleniowie i Wierzchowie Pomorskim; 1982-88 uczestnik podziemia „S”)
Ryszard Lendas (!970 - uczestnik strajku w Stoczni Remontowej „Gryfia”; 1980
- uczestnik strajku na Politechnice; 1981
- uczestnik strajku w Stoczni, a po jej
spacyfikowaniu aresztowany i sądzony w
procesie 11 w Bydgoszczy; 1982-88

uczestnik podziemia „S”)
Hanna Katanowska Lisowska (1982-88
- uczestnik podziemia „S”; 1985-88
współpracowała z mężem Mieczysławem
Lisowskim w drukowaniu i redagowaniu
pisma podziemnego „Termit”)
Jacek Motylewski (1981 - uczestnik
strajku studentów, aktywny działacz
struktur młodzieżowych w latach 198290, aktywny działacz podziemia solidarnościowego, współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności)
Michał Paziewski (1977 - współpracownik KOR, współzałożyciel tygodnika
„Jedność”, w 1981 internowany, aktywny
działacz podziemia solidarnościowego,
współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu
Porozumiewawczego Solidarności)
Włodzimierz Puzyna (1980 - organizator
NSZZ „S” na Akademii Rolniczej; 1980-81
- działacz regionalnej „S” przy MKR; 1983
-89 działacz Biskupiego Komitetu Charytatywno-Społecznego,
współzałożyciel
Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności)
Edward Radziewicz (aktywny działacz
podziemia solidarnościowego; 1988 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego; 1988 - uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989 - założyciel
Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności; 1988-89 - przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego; 1989-90 - przewodniczący
Zarządu Regionu)
Wiesława Smolska (1980 - przewodnicząca Komisji Zakładowej, aktywna działaczka podziemia solidarnościowego)
Wiesław Szajko (aktywny działacz podziemia solidarnościowego; 1981 - uczestnik
strajku w Stoczni; 1983 - aresztowany i
skazany ma 1,5 roku; 1982-89 - drukarz
regionalny wielu podziemnych wydawnictw)
Marek Tałasiewicz (1970 - uczestnik
strajku w Stoczni; 1980 - uczestnik strajku na Politechnice; 1980 - członek zarządu MKR; 1981 - uczestnik strajku na Politechnice Szczecińskiej; 1982-89 - działacz struktur podziemnych i wydawnictw;
były wojewoda zachodniopomorski)
Jan Tarnowski (działacz ROPCiO, współpracownik KOR, 1980 - współorganizator
"Solidarności" na terenie pomorskiej
DOKP i sieci PKP. Członek Prezydium
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Krajowej Sekcji Kolejarzy; Członek Prezydium Zarządu Regionu; 1981 - współzałożyciel Komitetu Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej, 1981 - internowany; 1982-88
- uczestnik podziemia „S”; 1982-84 współzałożyciel Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego; 1989 - członek
Prezydium MKO; 1989 - współzałożyciel
Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności; 1990 - założyciel i
członek Komitetu Badania Zbrodni Stalinowskich)
Ewaryst Waligórski (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej DOKP i sieci PKP, członek Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy; 1981 uczestnik strajku w Stoczni, a po jej spacyfikowaniu aresztowany i sądzony w
procesie 11 w Bydgoszczy; 1982-88 uczestnik podziemia „S”; 1982 - internowany; 1989 - współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności, członek prezydium; 1989-90
współorganizator "Solidarności" na terenie Pomorskiej DOKP i sieci PKP).

Jan Wesołowski (1980 - współorganizator "Solidarności" na terenie pomorskiej
DOKP; 1982-89 działacz struktur podziemnych i wydawnictw; 1989 - współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Solidarności, członek Prezydium)
Mirosław Witkowski (1977 - współpracownik KOR; 1979 - współorganizator
Wolnych Związków Zawodowych; współredaktor i wydawca "Robotnika Szczecińskiego"; 1981 - internowany; 1982-89 działacz struktur podziemnych i wydawnictw)
Wiesław Piotr Zalewski (aktywny działacz struktur młodzieżowych w latach
1980-89; 1981 - internowany; aktywny
działacz podziemia solidarnościowego;
uczestnik Grupy Pomocowej w czasie
strajków w 1988; współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego
Solidarności; 1982-89 - drukarz regionalny wielu podziemnych wydawnictw)
Szczecin, 23 czerwca 2017
Ze strony: Gazeta Wyborcza Szczecin

REPRESJE JAKO PRAWORZĄDNOŚĆ
Ustawodawcy w roku 2009 i w roku 2016 odwołali się do zasady sprawiedliwości
społecznej wprowadzając w życie swoje ustawy; pierwszą o zmniejszeniu emerytur i drugą o pozbawieniu emerytur i rent funkcjonariuszy pełniących służbę do
31.07.1990 roku (czyli o odebraniu środków do życia, a wiec eutanazji

CZY JEST TO PRAWORZĄDNE?

Z

astosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej, a stanowiąc to
"prawo" na każdym etapie przyjętej procedury nie było zasad przyzwoitej
legislacji, a to przecież wyklucza sprawiedliwość społeczną. Zarzucono nam
wszystkim czyny kryminalne i stygmatyzowano słowami zbrodniarze, oprawcy,
kaci itp. czyniąc z tego motyw do przyjęcia ustaw i pozbawiając nas czci i godności, ale właściwym do rozpatrzenia
odwołań od decyzji ZER MSW uczyniono
sąd pracy i ubezpieczeń społecznych,
który nie jest organem kompetentnym
do ustalenia okoliczności określających
zasadność zakwalifikowania emeryta
albo rencisty jako sprawcę czynu kryminalnego. Nikt kto złożył wniosek do Prokuratury o wszczęcie śledztwa mającego
na celu ustalenie czy jest zbrodniarzem,
nie otrzymał odpowiedzi wiążącej w sto-
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sunku do istoty wniosku - najczęściej
była to odmowa wszczęcia śledztwa bez
określenia powodu, a to nie było brane
pod uwagę przez sąd jako okoliczność
wykluczająca kwalifikację pod ustawę. Ustawodawcy pozbawili nas prawa
do orzeczenia sądu co do winy uzasadniającej zastosowaną sankcję.
ozytywnie zweryfikowani funkcjonariusze organów bezpieczeństwa
państwa w roku 1990 (także znakomita większość tych co nie poddali się
weryfikacji) to ludzie, którzy przed żadnym niezawisłym sądem nie zostaliby
uznani za winnych łamania prawa, stosowania przemocy i naruszania godności człowieka -- to jest za czyny o znamionach określonych w preambule niegodziwej ustawy z dnia 23 stycznia 2009
roku, a potęgującej jej skutki przez
ustawę Sejmu RP z dnia 16 grudnia
2016 roku.

P
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W

spomnianą wyżej motywację
uzupełniano publicznymi wypowiedziami posłów i wysoko postawionych urzędników państwowych o
prawach "niesłusznie nabytych" czyli w
okresie sprzed transformacji ustrojowej.
Tymczasem prawo do emerytur i rent zostało ustalone dla naszej grupy zawodowej nie przez ustawodawcę z okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w drodze
ustawy
z dnia 18 lutego 1994 roku!!! Konieczność "przywrócenia zasady
sprawiedliwości społecznej" w roku 2016
viceminister z MSW Jarosław Zieliński
ilustrował powtarzanym wielokrotnie bezczelnym kłamstwem o wysokości emerytury w granicach 20 tyś. zł byłego funkcjonariusza organów bezpieczeństwa
państwa.
iędzy 1994 rokiem a 2016 nie
wydarzyło się nic szczególnego,
nie odkryto też żadnych nowych
nieznanych dotychczas faktów uzasadniających
prawnie
tak
drastyczną
(represyjną) zmianę przepisów o naliczaniu emerytur i rent. Zmienili się tylko
ludzie sprawujący władzę. Przez ten ponad dwudziestoletni okres, emerytury i
renty były waloryzowane corocznie z tytułu inflacji. Tę waloryzację, która jest wartością samoistną i własnością powszechnie obowiązującą i przyznawaną, ustawodawca też nam zabiera.
ezwarunkowa odpowiedzialność
zbiorowa polega na tym, że każdy
funkcjonariusz, który pełnił służbę
w organach bezpieczeństwa państwa do
roku 1990 traci prawo wysługi lat
(ustalenie współczynnika obliczania wysokości emerytury na poziomie 0% to
odebranie całkowite emerytury bo każda
liczba pomnożona przez 0 daje 0) bez
względu na okoliczności towarzyszące
podjęciu służby w tych organach, a także
bez względu na charakter i rodzaj tej
służby oraz wykonywane czynności służbowe. Tego rodzaju "rozwiązanie prawne"
pozostaje w oczywistej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art.2 Konstytucji RP. Ta
zasada nie pozwala na przyjęcie ustawowego domniemania, że każdy funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce organizacyjnej wymienionej w art. 13b lub na
określonym stanowisku dopuścił się czynów uzasadniających pozbawienie go czę-

M
B

ści lub całości uprawnień emerytalnych.
Jest to naruszenie fundamentalnej zasady indywidualizacji odpowiedzialności
osoby za społecznie naganne zachowanie
się. Realizacja wspomnianej zasady, będącej kanonem pochodnym ustrojowej
zasady demokratycznego państwa prawnego, wymaga, aby w każdym wypadku
owo społecznie naganne zachowanie się
zostało udowodnione w postępowaniu
sądowym, a nie "ustalone" w drodze domniemania "prawnego" w danym przypadku odnoszącego się do określonej grupy osób. Jesteśmy jedyną grupą zawodową w Polsce dla której stworzono ustawę
opierającą się na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej pomijając całkowicie fundamentalne znaczenie takich zasad jak :
równości i niedyskryminacji, proporcjonalności, nie działania prawa wstecz, zaufania obywateli do prawa stanowionego
przez demokratyczne państwo, nie naruszania godności ludzkiej, domniemania
niewinności i nie stosowania arbitralnego
przypisywania winy oraz przyzwoitej legislacji.
stawa z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza pojecie "służby na
rzecz państwa totalitarnego". Czy
Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym - przeczy temu wiele
opinii znanych autorytetów naukowych.
Sformułowanie po prostu wymyślone
przez ustawodawcę na potrzebę doraźnej
zemsty politycznej. Idąc mimo to taką
drogą rozumowania, nieodparcie nasuwa
się pytanie czy "służba na rzecz totalitarnego państwa" ograniczała się tylko do
jednostek MSW wymienionych w art.
13b ? Jest wiele dziedzin zawodowych,
które odegrały równorzędną albo znacznie większą rolę w kształtowanie, byt,
zwyczaje, prawo, funkcjonowanie, wychowanie obywatelskie, przygotowanie zawodowe itd., tamtej Polski i to jest
"oczywista oczywistość", a zatem wybór
naszej grupy zawodowej to DYSKRYMINACJA. Nie godzi się jednak dalej rozwijać tę myśl ustawodawcy zawartą w pojęciu "państwo totalitarne", bo przecież
wówczas Polska miała pozycję międzynarodową adekwatną dla swego potencjału i
istniejących globalnych uwarunkowań
politycznych.
Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do pojęcia "państwo totalitarne". Wprowadzona

U
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do ustawy cezura czasowa za "służbę na
rzecz państwa totalitarnego uznaje okres
od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r." Oznacza to, że wybory z dnia 4
czerwca 1989 r. odbyły się w "państwie
totalitarnym", jak i rząd Tadeusza Mazowieckiego utworzony 12 września 1989 r.
działał prawie rok w "państwie totalitarnym". Z dniem 31 grudnia 1989 r. tj.
wraz z wejściem w życie nowelizacji ówczesnej Konstytucji zmieniono nazwę
państwa na "Rzeczpospolitą Polską", usunięto artykuły dotyczące kierowniczej roli
partii oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Pojawiły się nowe zasady ustrojowe - zasada demokratycznego państwa
prawnego, zasada sprawiedliwości społecznej, pluralizm polityczny, swoboda
działalności gospodarczej oraz ochrona
własności i w tych nowych warunkach
politycznych uchwalona została ustawa
emerytalna przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 18 lutego 1994 roku. Nowelizacja przyniosła też zmiany o charakterze symbolicznym, czego wyrazem było
przywrócenie korony orłu białemu w godle Polski. Czy zatem po takiej zmianie
Konstytucji, powołana III Rzeczpospolita
Polska była do 31 lipca 1990 r.
"państwem totalitarnym" ? Czy wejście w
życie w dniu 10 maja 1990 r. ustawy o
UOP i w tym samym dniu powołanie
przez premiera Tadeusza Mazowieckiego
na stanowisko szefa UOP Krzysztofa Kozłowskiego i jego zastępcy Andrzeja Milczanowskiego było dziełem" państwa totalitarnego" - Jest to oczywiście absurd,
skoro tego dnia nie miała miejsca żadna
czynność prawna, która znamionowałaby
koniec epoki Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, a co więcej, wcześniej miały
miejsce fakty, działania prawne, które
powinny wskazywać inną datę, jeśli nie
wcześniejszą to 4 czerwca 1989 roku.
tym miejscu przypominają się
sentencje z podręczników prawniczych z okresu studiów : 1)
PRAWO TO WOLA KLASY PANUJĄCEJ
USANKCJONOWANA SIŁĄ PRZYMUSU
PAŃSTWOWEGO; 2) WOLA JEST MOTOREM PRAWNIE SKUTECZNYCH DZIALAŃ
CZŁOWIEKA.

W
T

aka jest rzeczywistość, o której media milczą mimo zainteresowania
problemem. Poniżej przedstawiamy
niektóre żywe przepisy zaczerpnięte z
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Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i
Politycznych, dla ułatwienia porównań
przydatnych do sporządzenia odwołania
od decyzji imiennej ZER MSW w związku
z ustawą Sejmu RP z dnia 16 grudnia
2016 roku.

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości
społecznej.
Art. 9. Rzeczpospolita Polska przestrzega
wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Art. 10.1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze
władzy ustawodawczej, Władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i
Senat , władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
Art. 21.1. Rzeczpospolita Polska chroni
własność i prawo dziedziczenia.
Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i
praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona
jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 32.1 Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia
każdemu człowiekowi prawną ochronę
życia.
Art. 42.1. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukarania
za czyn, który w czasie jego popełnienia
stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem sądu.
Art. 45.1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właści(Ciąg dalszy na stronie 17)
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wy, niezależny, bezstronny i niezawisły
sąd.
Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony
prawnej życia prywatnego, rodzinnego,
czci i dobrego imienia oraz decydowania o
swoim życiu osobistym.
Art. 64.1. Każdy ma prawo do własności,
innych praw majątkowych oraz prawo
dziedziczenia..
Art. 67.1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku
emerytalnego.
Art. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony
zdrowia.
Art. 71.1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro
rodziny.
Art. 77.1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie
organu władzy publicznej .
2. Ustawa nie może nikomu zamykać
drogi sadowej dochodzenia naruszonych
wolności lub praw.
Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 87.1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej
są konstytucja, ustawy, ratyfikowane
umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
Art. 91.1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi
część krajowego porządku prawnego i jest
bezpośrednio stosowana, chyba, że jej
stosowanie jest uzależnione od wydania
ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
ma Pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli
ustawy nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez
Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo
przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

KONWENCJA O OCHRONIE PRAW
CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH
WOLNOŚCI
Art. 6. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego
sprawy w rozsądnym terminie przez nie-

zawisły i bezstronny sąd ustanowiony
ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym, albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.
Art. 7. Nikt nie może być uznany za
winnego popełnienia czynu polegającego
na działaniu lub zaniechaniu działania,
który według prawa wewnętrznego lub
międzynarodowego nie stanowił czynu
zagrożonego karą w czasie jego popełnienia.
Art. 8. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
ART. 13. Każdy, kogo prawa i wolności
zawarte w niniejszej konwencji zostały
naruszone, ma prawo do skutecznego
środka odwoławczego do właściwego organu państwowego także wówczas gdy
naruszenia dokonały osoby wykonujące
swoje funkcje urzędowe.
Art. 14. Korzystanie z praw i wolności
wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji
wynikającej z takich powodów jak
płeć ,rasa, kolor skóry, język, religia,
przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek,
urodzenie bądź jakichkolwiek innych
przyczyn.

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
Art. 1. Każda osoba fizyczna i prawna
ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej
własności, chyba, że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych
przez ustawę oraz zgodnie z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego.

MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW
OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
Art. 15. Nikt nie może być uznany za
winnego popełnienia przestępstwa polegającego na działaniu lub zaniechaniu,
który według prawa wewnętrznego lub
międzynarodowego nie stanowił przestępstwa w czasie jego popełnienia.
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Art. 17.1. Nikt nie może być narażony na
arbitralną lub bezprawną ingerencje w
jego życie prywatne, rodzinne, domowe
lub korespondencje, ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i imię.
2. Każdy ma prawo do ochrony prawnej
przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.
Art. 26. Wszyscy są równi wobec prawa i
mają prawo, bez żadnej dyskryminacji,
do równej ochrony prawnej. W związku z

tym ustawa powinna zakazywać wszelkiej
dyskryminacji i gwarantować wszystkim
jednakową i skuteczną ochronę prawną
przed wszelką dyskryminacją, a zwłaszcza ze względu na rasę, kolor skóry, płeć,
język, religię, poglądy polityczne lub inne,
pochodzenie narodowe lub społeczne,
sytuacje majątkową, urodzenie lub z jakiejkolwiek innej przyczyny.
Zarząd Główny ZBF SOP

Informacja i apel do posłów Sejmu RP

Konferencja w sprawie rodzin służb mundurowych

W dn. 12 czerwca w sejmie RP odbyła się zorganizowana przez Koło Poselskie Unii
Europejskich Demokratów konferencja poświęcona rodzinom służb mundurowych.
W spotkaniu wzięli udział m. innymi: poseł Michał Kamiński - Unia Europejskich
Demokratów, posłanka Kornelia Wróblewski - partia "Nowoczesna ", poseł Jerzy
Meysztowicz - partia "Nowoczesna ", senator Grzegorz Napieralski niezależny
Zgromadzone w dniu 12 czerwca 2017r w
Sejmie RP rodziny emerytowanych funkcjonariuszy wolnego państwa polskiego
apelują do posłów o wycofanie ustawy z
dnia 16 grudnia 2016r obniżającej w
sposób drastyczny emerytury i renty,
które są podstawą egzystencji rodzin
mundurowych.
Przez 27 lat wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, na różnych odcinkach nasi rodzice,
mężowie, żony wiernie służyli Polsce.
Służba Polsce powodowała, że narażali
swoje życie, zdrowie, ginęli, odnosili rany
kończące się niejednokrotnie trwałym
kalectwem.
Ustawa represyjna spowoduje, że nie będą mogli korzystać z pełnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej, psychologicznej, którą gwarantowało im państwo
przed podjęciem służby. Zrodzi też dramaty wywołane nową nieoczekiwana sytuacją związaną z napiętnowaniem ich
służby, honoru godności i sytuacji materialnej. Funkcjonariusze często zaniedbywali, ze względu na dyspozycyjność, swoje rodziny, a zwłaszcza osoby chore z
trwałym kalectwem, wymagające stałej,
codziennej opieki i rehabilitacji. Dzisiaj
traktowani są jak przestępcy, mimo, że
demokratyczne państwo prawa uznało
ich za godnych, by mu służyć. Byli lojalni
wobec Polski, niezależnie od tego, jakie
były partyjne barwy rządzących.
Wprowadzona ustawa narusza zasadę
zaufania obywateli do państwa i zasadę
bezpieczeństwa prawnego, godzi w prawa
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do zabezpieczenia społecznego oraz zabezpieczenia egzystencji zagwarantowane
w konstytucji RP. Adresaci nowych
norm, tj. emerytowani funkcjonariusze
lub ich rodziny tracą prawo do świadczeń, które otrzymywali nawet przez kilkadziesiąt lat. Sankcje przewidziane w
ustawie dotykają osób, których nie sposób winić za miejsce pracy policjanta,
funkcjonariusza BOR, Straży Granicznej,
tj. członków ich rodzin, niezdolnych do
pracy, którzy powinni pozostawać pod
szczególną opieką państwa.
Ustawodawca, bez wskazania jakiegokolwiek racjonalnego argumentu i jego uzasadnienia, chce pozbawić wszystkich
uprawnionych należnych im świadczeń.
Bo nie może być argumentem stosowanie
odpowiedzialności zbiorowej lub powoływanie się na służbę dla totalitarnego
państwa, którego nie było. Trybunał Konstytucyjny w 2010r potwierdził między
innymi, że „każdy funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL, który został
zatrudniony w nowo tworzonych służbach policji bezpieczeństwa, ma w pełni
gwarantowane, równe prawa z powołanymi do tych służb po raz pierwszy od połowy 1990 roku, w tym równe prawa do
korzystania z uprzywilejowanych zasad
zaopatrzenia emerytalnego”
Dzisiaj czując się ofiarami politycznych
rozgrywek, apelujemy do posłów by doprowadzili do zmiany niesprawiedliwej
ustawy z dnia 16 grudnia 2016r.
Leszek Sucholewski
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Swobodna analiza prawna
Dlaczego ZER MSW nie podwyższa się o 15% podstawy wymiaru
emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą?
1. Co do zasady, obowiązek podwyższenia
uprawnionemu emerytury o 15% podstawy jej wymiaru, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, wynika
wprost z art. 15 ust. 4 ustawy emerytalnej.
2. Art. 15c ww. ustawy emerytalnej
(dodany do pierwotnej regulacji na mocy
ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r.)
w ust. 2 stanowi, że emerytury nie podwyższa się zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 (nie
dotyczą inwalidztwa), jeżeli okoliczności
uzasadniające podwyższenie wystąpiły w
związku z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa, o której mowa w art.
13b. Interpretując ten przepis literalnie
(wykładnią językową), należy stwierdzić,
że w wyłączeniach tych (jak wyżej widzimy) nie ma art. 15 ust. 4, który odnosi
się do inwalidztwa powstałego w związku
ze służbą. Rozumując a contrario, skoro
nie wyłącza się stosowania ust. 4 art. 15c
(z podwyższenia emerytury), nawet w
przypadku pełnienia służby na rzecz tzw.
„totalitarnego państwa”, to tym bardziej
nie może być takiego wyłączenia za okres
służby po 1990 r. Przy założeniu tzw.
„racjonalnego prawodawcy”? można przyjąć, że pominięcie w art. 15c ust. 2 treści
art. 15 ust. 4 (jako wyłączenia podwyższenia emerytury o 15% z tytułu inwa-

lidztwa w związku ze służbą) było świadomym działaniem ustawodawcy. Oznacza
to, że twórcy ustawy postanowili zachować taką możliwość bez względu na
brzmienie art. 15c ust. 3, który ogranicza
wyliczoną emeryturę do poziomu miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski:
Z przeprowadzonej wykładni art. 15 ust.
4 oraz art. 15c Just. 2 i 3 można przyjąć,
że widoczna już praktyka ZER MSW, polegająca na pominięciu w procesie wyliczania wysługi emerytalnej, art. 15 ust. 4
(obowiązku podwyższenia o 15% podstawy wymiaru emerytowi, którego inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą), nie
znajduje wystarczającej podstawy prawnej. Wydaje się jednak, że rozstrzygnięcie
tej kwestii będzie możliwe dopiero przed
Sadem Okręgowym w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji Dyr. ZER. Można jedynie rozważyć wystąpienie, np. Prezydenta FSSM, do dyr. ZER o zrewidowanie dotychczasowego podejścia do tej
kwestii.
WB
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Drugie w tym roku posiedzenie
Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w
Olsztynie miało miejsce w dn. 24
czerwca 2017 r.
W obradach posiedzenia, oprócz członków Zarządu Wojewódzkiego, z pożytkiem dla zebranych, wzięli udział zaproszeni goście.
 Kol. Zdzisław Bartula - I. wiceprezes
ZG SEiRP.
 Kol. Jan Kleban - Prezes WarmińskoMazurskiego Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej
 Kol. Edward Siwek - Wiceprezes Warmińsko Mazurskiego ZEiR SG.
 Kol. Sławomir Koniuszy - Przewodniczący NSZZ Policji regionu Olsztyn.
 Mł. Insp. Tomasz Stawarski - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP w Olsztynie
 Podinsp. Iwona Konieczna - Zastępca
Naczelnika Kadr i Szkolenie KWP w
Olsztynie
 Kol. Arkadiusz Hasiuk - Prezes Koła
Emerytów i Rencistów Policyjnych
przy NSZZ Policji w Olsztynie.
Celem posiedzenia było zapoznanie zebranych z działalnością Prezydium ZW
w okresie od poprzedniego spotkania
(tekst Sprawozdania na kolejnych stronach), w tym szeroka informacja o
wszelkich czynnościach podejmowanych
w celu zapobieżenia, a przynajmniej zła-
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godzenia skutkom kolejnej ustawy, zwanej przez wszystkich „represyjną”. Właśnie na ten temat wypowiadali się niemal wszyscy, którzy zabierali w dyskusji
głos.
Dyskusję zapoczątkowały wystąpienia
kol. Andrzeja Leszczyńskiego - koordynatora działań „antyrepresyjnych” na
miasto Olsztyn i kol. Bogdana Micka prezesa Koła SEiRP w Olsztynie, którzy
przedstawili zakres współpracy z Federacją Stowarzyszeń Służb Mundurowych
RP i innymi organizacjami, a także o nie
sformalizowanych kontaktach z wojewódzkimi strukturami partii politycznych (PO i SLD). Partiami, które nie tylko deklarują wsparcie, ale i wspierają
nas w próbach łagodzenia skutków
ustaw represyjnych.
Bardzo silny i zdecydowany wsparciem,
była wypowiedź przewodniczące NSZZ
Policji, kol. Sławomira Koniuszego. Podziękował on SEiRP za wsparcie podpisami sprzeciwu Związku zamiarowi
utworzenia w Policji dualizmu przekazując jednocześnie pakiet podpisów wspierających Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą promowaną przez FSSM RP.
Poklask zyskało wystąpienie kol. Zdzisława Bartuli informujące o zakresie
prac i działań „antyrepresyjnych” i
współpracy z FSSM RP, która po ostatnim spotkaniu z ZG SEiRP z normalizowała się.
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Informacja
przedstawiona na posiedzeniu ZW SEiRP w Olsztynie
dn. 24 czerwca 2017 r.
Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie prowadzi swoją działalność na podstawie Statutu SEiRP przyjętego na VI Zjeździe Stowarzyszenia w Legionowie, którego wersja jednolita dostarczona została
do wszystkich Kół Terenowych WojewództwaDziałalność Zarządu Wojewódzkiego
wyznaczają także postanowienia zawarte, w przyjętym uchwałą, Regulaminie.

W

okresie od ostatniego posiedzenia ZW bardzo ważnymi działaniami były, i są nadal, prowadzone wspólnie z Federacją Stowarzyszeń
Służb Mundurowych RP, próby przeciwdziałania kolejnej ustawie obniżającej
emerytury i renty służbom mundurowym
przez:
 - Powołanie koordynatorów wszelkich,
tego typu działań na Warmii i Mazurach (kol, Marka Osika) i na terenie
miasta Olsztyna (kol. Andrzej Leszczyński)
 Utworzenie
Komisji
Prawnych
(Elbląg, Olsztyn) dla bezpośredniej pomocy informacyjno-wyjaśniającej zawiłości Ustawy, dostarczania odpowiednich dokumentów i druków procesowych, organizowania i przyłączanie się
do protestów, marszów, pikiet itd.
 - Wspieranie innych stowarzyszeń i
związków w działaniach zmierzających
do niekorzystnych zapisów w ustawie
emerytalnej i związkowej.
 - ZW w codziennych „pakietach” rozsyła pocztą cyfrową wszelkie dostępne
informacje, przepisy i teksty dotyczący
spraw wymienionych wyżej
roku 2017, jednym z głównych
zadań, kontynuowanym z roku
minionego, będzie zwiększenie
wysiłków nad poszerzeniem stanu osobowego Kół SEiRP poprzez:

W

Prezentowanie i publikowanie w dostępnych mediach (Biuletyn Informacyjny ZG
SEiRP, Olsztyński Biuletyn Informacyjny
ZW SEiRP, Internetowej Strony Komendy
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie http://
www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ i ZW
SEiRP http://seirp.olsztyn.pl/) informacji o
działalności Kół i Zarządu Wojewódzkiego
i Zarządu Głównego;

Z

arząd Wojewódzki zaleca Kołom
Terenowych rejestrację w organach
samorządowych na terenie których
Koła mają swoje siedziby.
Zarząd Wojewódzki, we współpracy z kierownictwem KWP w Olsztynie, a w szczególności w z Wydziałem Kadr i Szkolenie i
z Sekcją Socjalną, propaguje coraz szerszy udział emerytów i rencistów Policji w
imprezach kulturalno-sportowych organizowanych tak przez KWP jak i ZW SEiRP.
Kontynuowana jest i poszerzana współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w
Olsztynie w zakresie udziału Zarządu
Wojewódzkiego w uroczystościach rocznicowych Policji w zakresie przewidzianym
przez odpowiednie zarządzenia i przepisy
ceremoniału policyjnego:
dzielanie pomocy w zaspakajaniu
uzasadnionych potrzeb emerytów
i rencistów Policji oraz ich rodzin,
wymagających pomocy ,materialnej i socjalnej. Prezydium ZW SEiRP będzie działać w tym zakresie poprzez swoich przedstawicieli oddelegowanych do Komisji Socjalnej przy Komendancie Wojewódzkim
Policji, a także poprzez inspirowanie działań Zarządów Kół SEiRP w województwie.
Nadal jest i będzie pogłębiana współpraca
z NSZZ Policjantów regionu olsztyńskiego
poprzez wspieranie akcji i przedsięwzięć
organizowanych przez NSZZ Policjantów,
jak i ZW SEiRP. Członkowie SEiRP na
Warmii Mazurach, ich rodziny i sympatycy Stowarzyszenie podpisami wsparli protest NSZZ Policjantów przeciwko wprowadzeniu do struktur Policji „drugiego”
związku zawodowego (miała to być
„Solidarność”). Wprowadzenie dualizmu
związkowego w Policji ma oczywiście na
celu spetryfikowanie energicznych działań w obronie praw policjantów prowadzonych przez istniejący już w Policji
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związek. W sumie, na listach poparcia
protestu zgromadziliśmy blisko 500 podpisów.
złonkowie ZW, delegowani do Rady
Olsztyńskich Seniorów i do Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów
aktywnie uczestniczą w działalności tych
I tak:
 - Członek Naszego Stowarzyszenia jest
jednym z dwu redaktorów 100 stronicowego „Informatora Olsztyńskiego
Seniora” wydanego w postaci cyfrowej
(.pdf) i „papierowej” przez Radę Olsztyńskich Seniorów. Cyfrową formę Informatora Koledzy Prezesi otrzymali
już jakiś czas temu. Tworząc takie
kompendium wiedzy przydatnej w codziennym życiu seniora ROS zyskał
uznania i tytuł „Godni Naśladowania”
nadany przez Centrum Organizacji
Pozarządowych i Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina w kategorii: „Inicjatywa na rzecz osób starszych”. Do dyplomów i adresów uznaniowych dołączono czek na 1000 zł
nagrodę. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu „Godni Naśladowania” i
wręczenie statuetek, dyplomów i nagród odbyło się w Sali Kopernikańskiej
Zamku Olsztyńskiego w dn. 14 czerwca 2017r. Dodam jeszcze: z tego względu że Rada Olsztyńskich Seniorów nie
posiada konta bankowego, a „nagrody
konkursowej” w inny sposób jak tylko
przez konto nie można zagospodarować postanowiono, na mój wniosek, że
zostanie ona (nagroda) przelana jako
darowizna na konto OPP SEiRP i przez
Fundację przy ZG zagospodarowana.
 - Działalność Warmińsko-Mazurskiego
Zespołu Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów (sekretarzem prezydium tego
zespołu wybrano członka Naszego Stowarzyszenia) jest mniej widoczna,
mniej spektakularna i z powodów wyraźnie politycznych „nieuznawana”
przez obecnie władających Polską –
jednym z argumentów tego nieuznawania, jest zarzut, że nie mieli oni
wpływu na dobór kandydatów do powstałego mocą unijnej dyrektywy Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II
Kadencji. Komisji Polityki Senioralnej,
którą kieruje, znana skąd inąd posłanka Zwiercan tworzą równoległe do Parlamentu gremia i programy finansując
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je pieniędzmi, które w poprzedniej kadencji Sejmu przeznaczano na działalność OPS-ów.
arząd Wojewódzki SEiRP propagujemy cyfryzację kontaktów z Kołami
i Zarządem Wojewódzkim i Zarządem Głównym SEiRP, przez poszerzanie
bazy adresowej członków SEiRP, ich rodzin i sympatyków Stowarzyszenie, w celu poprawy szybkości przekazywania informacji, zarządzeń, poleceń i elektronicznych wydawnictw:
 - Biuletynu Informacyjnego ZG SEiRP
– w czerwcu „wyszedł” pierwszy numer
BI w postaci cyfrowej już jako miesięcznik. Przejściem na taką formę
rozpowszechniania jest „tańsze” dla
ZW/O.
 -, Olsztyńskiego Biuletynu Informacyjnego ZW w Olsztynie
 - Informatora KWP w Olsztynie.
 - „Pakiety informacyjne” zawierające
głównie informacje o przedsięwzięciach prawnych i innych dot. zapobieżeniu skutkom ustaw represyjnych
 Członkowie Zarządu Wojewódzkiego, w
ramach ogólnego nadzoru nad Kołami
SEiRP – wyłącznie na zaproszenia prezesów Kół - brali udział w przewidzianych postanowieniami Statutu SEiRP,
zebraniach.
kres od poprzedniego posiedzenia
ZW (od stycznia 2017 r.) wszystkie
komórki Zarząd Wojewódzki jak i
Koła Terenowe prowadziły, z większym
lub mniejszym skutkiem, akcję promocji
działalności SEiRP w celu zwiększenia
liczebności członków. Jaki był tej akcji
skutek możecie się państwo przekonać z
odpowiedniego załącznika jaki otrzymaliście w „pakiecie”.
 - Wg sprawozdania na koniec roku
2016 stan osobowy SEiRP na Warmii
i Mazurach zmniejszył się o 22 członków.
 - W tym roku obserwujemy jednak wyraźny wzrost stanu osobowego. Wzrost
ten spowodowany został zaoferowaniem przez SEiRP pomocy informacyjno-prawnej
osobom
dotkniętym
„ustawami represyjnymi”. Wyniki tego
wzrostu zostaną zliczone w kolejnym
sprawozdaniu, można jednak śmiało
określić go jako znaczny.
 - Jest jednak i smutniejsza wiado-
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mość: W tym roku rozwiązało się Koło
SEiRP w Olecku. Teraz jest oto tak
sytuacja, że z miejscowości w których
Koła SEiRP się rozwiązały lub ich działalność nie jest zauważalna są telefoniczne prośby o konsultacje, o nadsyłanie informacji o działaniach SEiRP
zwłaszcza w sprawach przeciwdziałania ustawom represyjnym. Tam gdzie
rozmówca posiada adres mailowy spełniamy prośby, w innych przypadkach
staramy się kierować rozmówcę do
najbliższego miejscu zamieszkania Koła SEiRP.
olejny zakres działań wspomnianych gremiów to nawiązywanie
współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami
emerytów i rencistów tak mundurowych,
jak i tzw. „cywilnych”. I tak współpracujemy w różnym zakresie z:
- Zarządem Wojewódzkim Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 - Związkiem Emerytów i Rencistów
Straży Granicznej Regionu Warmińsko
Mazurskiego
 - PTTK Oddział Olsztyn – organizacja i
uczestnictwo we wspólny wycieczkach
i imprezach turystycznych
 - Stowarzyszenie Nei-Kung – prowadzenie praktyki Tai-Chi z seniorami
 Zarząd Wojewódzki prowadził akcję
informacyjną w zakresie rejestrowania
się Kół w samorządach terenowych, co
znakomicie ułatwia identyfikację Stowarzyszenia w terenie, jak i jego udział
w obchodach rocznicowych uroczystości tam organizowanych, a także (po
napisaniu stosownego projektu imprezy, czy akcji) daje dostęp do miejskich,
czy gminnych funduszy.
spółpraca z KWP Olsztyn i Komendami Terenowymi układa
się dobrze na warunkach przyjętych przed kilku laty.
Korzystamy:
 z udostępnionych lokali i sprzętu biurowego z bezpłatnymi mediami i łączami telefonicznymi,
 z darmowej poczty specjalnej,
 z sal sportowych (tai-chi w hali
„Gwardii” dwa razy w tygodniu gromadzi do 40 ćwiczących, nie tylko emerytów i nie tylko mundurowych)
 aktywnie bierzemy udział w obchodach rocznic, świąt resortowych i ak-

cjach społecznych
Zarząd Wojewódzki współpracuje niemal
na co dzień z Warmińsko – Mazurskim
Niezależnym Samorządnym Związkiem
Zawodowym Policjantów, a ostatnio nawiązaliśmy kontakt z Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego
Nie bez znaczenia dla naszej działalności
integrującej mundurową społeczność
emerycką jest współpraca ze Związkiem
emerytów i rencistów prewencji przy WM
NSZZ Policji.
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Korespondencja z RODOS
Koleżanki i Koledzy
Z przykrością muszę poinformować że
jestem zasmarkany, zionę w otoczeniu
bakteriami, po prostu wapno jest mniej
odporne do pracy na RODOS (Rodzinne
Ogródki Działkowe Ogrodzone Siatką. Nie
mniej jednak przesyłam mój głos w dyskusji Na posiedzeniu ZW SEiRP w Olsztynie 24.06.2017 r.—przyp JKK. Jak będziesz chciał to można go odczytać.
= Jak pisałem w naszym OBI nadal
jestem przekonany, że nasze sprawy a
raczej nasze emerytury jest to temat zamknięty. Zasada vox Dei vox Populi jest
tu w 120 % przestrzegana. To „ON” tak
zadecydował i pomimo jakiejkolwiek spójności, jakiegokolwiek racjonalnego rozumowania muszą Oni osiągnąć zamierzony
cel: dowalić wrednym komuchom, a przy
okazji zrobić sobie kampanię polityczną.
Kasa odebrana „mordercom”, zbrodniarzom komunistycznym wreszcie przejdzie
na nowych kombatantów. Kiedy to otrzymałem kolejny pakiet informacyjny, zawarta w nim informacja o gen. Gaborze
jeszcze bardziej utwierdziła mnie w tym
przekonaniu. Na nic się zda szczekanie
bezzębnych piesków. Celem przedstawienia mojego punktu widzenie dorzucę tylko kilka nurtujących mnie wątków.
= najbardziej mnie boli ten rozpoczęty
wyścig szczurów. Nasi, mimo wszystko
nazwijmy ich kolegami starają się docierać do: posłów, senatorów lub innej maści pisuarowskich prominentów aby za
ich pośrednictwem dotrzeć do pierwszych
po Bogu w MSW, aby oni wspaniałomyślnie skorzystali z prawa łaski i pozwolili
im na zachowanie emerytur. Osobiście
odbieram to jako kolejny przykład braku
konsolidacji w naszym łonie.
= ostatnio uwypuklił się w poczynaniach naszych współbratymców wewnętrzny podział. Słyszę coraz częściej
głosy co raz większego grona podobnie
myślącego, że ta nasza konsolidacja, nadzieja na przetrwanie w kupie, nie doprowadzanie do podziałów zda się na budę
dla psa. A przecież to właśnie naszym
przeciwnikom politycznym zależy aby nas
skłócić, podzielić a po tem … można się
domyśleć. To że na rzeż idą teraz
„sługusy komunistyczne” to, jak można

się domyślić to tylko preludium. Za rok
jak zabraknie kasy to MO, LWP i inne
służby mundurowe namaszczone PRL-em
znajda się w podobnej sytuacji jak dzisiejsi upodleni.
= Ze wszystkich stron słychać ostatnio
głosy aby SEiRP podzielić na tych gorszych (do 1990 roku) i tych lepszych.
Długo to temat można dyskutować, lecz
ograniczę się jedynie, do ponownego apelu. Nie dajmy się podzielić bo nas zadepczą. Kuriozalnym zachowaniem jest wystąpienie naszego, podkreślam naszego
Prezesa na komisji sejmowej. To właśnie
te „Ja” staje się w ostatnim czasie bardzo
niebezpieczne. Ale to inna bajka ze sfery
moralności.
= Ostatni temat który chciałby podrzucić do wspólnej dyskusji to działania
na przyszłość. Chciałbym zasugerować,
jak mnie uczono na WUML-u, aby rozpocząć pracę od podstaw. Musimy nakłonić
naszych emerytów, aby oni z kolei zaczęli
rozmawiać o tej nieludzkiej niby to nowej
i słusznej zmianie. Aby w chwili kiedy to
odbędą się nowe wybory nie było tak jak
w Giżycku gdzie najwięcej głosów dostały
pisiory w dzielnicy Koszarowej (czynni
żołnierze i emeryci wojskowi). Już dziś
musimy zdać sobie sprawę, że tylko tą
droga możemy coś osiągnąć, Nie liczmy
na Sztrasburg. Może się to okazać tak jak
w 2010 roku. Oni tez maja nas w nosie.
Jak to mówiła moja babcia: licz tylko na
siebie.
Kończąc
moje
wystąpienie
(przepraszam, że nie osobiście) pragną
zwrócić uwagę, że te nasze „Doły” dzięki
którym jesteśmy w Zarządach różnej maści w chwili obecnej wymagają one daleko
idącej strawy duchowej. Nie może tak
być, że od ubiegłego roku (od listopada)
Zarząd Główny nie mógł się spotkać aby
rozpatrzeć wnioski o wyróżnienia o odznaczeniach naszych członków. Tu się
liczą nawet z pozoru takie drobne gesty.
Każdy lubi być dowartościowany, a w
czasie kiedy jest opluwany, tłamszony
takie wsparcia jest wręcz niezbędne.
Pozdrawiam wszystkich!
Bohdan Makowski s. Władysława
Giżycko dnia 23 czerwca 2017
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Szkoda słów, ręce opadają….
Ostatnio usłyszałem, od jednego z naszych Kolegów taką oto o mnie opinię: On że był określił moje poczynania nazwijmy to umownie w sferze
twórczości literacko – dziennikarskiej dość pozytywnie i przyrównał mnie
do takiego kamyka w bucie.

N

iby drobna rzecz, niby coś małego, a jest odczuwalny i cholera na
dodatek uwiera. Zawsze daje znać
o sobie. Przyznam się szczerze, że odebrałem ten dość fajny osąd w sposób dualistyczny: z jednej strony zostałem usatysfakcjonowany, jednak z drugiej strony
uważam, że tak nie do końca staram się
być tym uszczypliwym kamyczkiem. Osobiście, do niedawna oceniając swój charakter mogłem zaliczyć siebie do osób
pogodnych, odbierających rzeczywistość
bez większych uprzedzeń, optymistycznie
patrzącą w przyszłość. Jednak takie moje
nastawienie w moich felietonach wynika
z innej przyczyny. Po prostu życie przymusza mnie, a w sumie nas wszystkich
do podejmowania rękawicy, do podejmowania walki przynajmniej w takim wymiarze. Tu nie ma co ukrywać dziś dosłownie toczy się walka. To tylko my w
swojej naiwności staramy się nie rzadko
tego nie zauważać. Staramy się rozwiązywać nasze kwestie na warunkach racjonalnej dyskusji , na argumenty. Natomiast nasz przeciwnik jak widać na załączonym obrazku ma to wszystko w głębokim poważaniu. Im nie chodzi o to aby
przyznać nam rację co do faktów oczywiście oczywistych, tu chodzi jedynie o dowalenie nam wszystkim komuchom bo
tak zostaliśmy zaszufladkowani. A tak na
prawdę to wielu z nas nawet nie było i
nadal nie jest w kwestii tego niby to komunizmu do końca przekonana. Po porostu zostaliśmy wsypani w ten tygiel historii ze względu na daty urodzenia, ambicje, zainteresowania itp. itd. Jak napisałem poprzednio temat ten jest już pozamiatany, jedyne co nam pozostaje to nie
zeszmacić się jak to zaczynają w swoich
desperackich poczynaniach czynić niektórzy z nas. I co jest ważne , a apelowałem o to już od kilku lat: dokumentowanie naszej przeszłości, naszego jestestwa.
Myśmy w naszym Kraju nie zjawili się z
kosmosu. Razem w dzieciństwie chodziliśmy do tych samych szkół, nie rzadko
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razem byliśmy ministrantami, harcerzami, chodziliśmy na „załamaje” na jabłka
do sąsiadowego sadu. Dopiero na etapie
wyboru, po maturze drogi nasze się rozeszły. Przypomnijcie sobie Koleżanki i Koledzy jaką traumę przeżywał każdy z nas
kiedy to przyszło zatrzymać kolegę z piaskownicy i odprowadzić go do aresztu.
Psychologów wtedy nie było, każdy radził
sobie sam z tymi emocjami. To były początki. Później przychodziły rozłąki z rodziną, bliskimi. Ciągłe dokształcanie się,
wyjazdy, a wszystko to kosztem rodziny.
Tak na prawdę tych suma summarum
profitów, a zwłaszcza szumnie obecnie
nazywanych przywilejów nie było. Przeliczając te nasze nadgodziny w służbie to
…. Przepraszam.
ragnę jeszcze raz podkreślić,
że ,musimy pozostawić po nas dowody naprawdę rzeczywiste, określił bym ja mianem empiryczne. Nich to
będą dowody tego co faktycznie dokonaliśmy. Kiedyś być może dożyjemy takich
czasów , że historią będą zajmować się
historycy a nie politycy i ktoś autorytatywny a nie np. wrogi nam w każdym
wymiarze IPN, dokona rzetelnej oceny
naszych postaw w peerelowskiej przeszłości.
racając do poprzedniego wątku
z cała odpowiedzialnością pragnę stwierdzić, że jest to walka
nie tylko w kwestii naszych emerytur.
Przeciwko nam włączone są różnej maści
formacje. Przypomnę tylko hasłowo sprawę naszego funduszu socjalnego. Na razie
temat przycichł, ale jak śmiem twierdzić
temat ten wróci. Przecież tak nie może
być aby morderca, kat bohaterów wolnej
Polski mógł mieć refundowany pobyt w
sanatorium, a na wczasach zwłaszcza. Tu
nawet zaprzęgnięty jest przykładowo cywilny resort zdrowia. To, że coraz mniej
jest leków refundowanych jest zrozumiałe, a podkreślić to warto dotyczy to większości osób „60 +” a więc „komuchów”.
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O

statnio wpadł w moje ręce artykuł,
a w sumie zawarta w nim treść o
nadziei na nowe życie la wielu z
nas. Dotyczy to rewelacyjnego leku stosowanego w przypadku raka prostaty. W
Polsce co roku rozpoczyna walkę z tą
chorobą kolejnych ok. 11 tyś mężczyzn w
podeszłym wieku. Z czego ok. 4 tyś walkę
przegrywa, czytaj umiera. W Europie lek
jest stosowany od 2013 roku. Nawet
biedne kraje takie jak Czechy, Rumunia,
a nawet Grecja mają ten lek (oczywiście
refundowany) na co dzień. Lek o nazwie
Xtandi (enzalutamid) jest wprost rewelacyjny. Całkowicie eliminuje śmiertelność.
A co na to nasze Ministerstwo Zdrowia? A
no nic! Dwa postepowania wdrożeniowe i
… negatywna opinia MZ. Jest to ewidentne działanie przeciwko tym „60 +” , bowiem w większości to „komuchy”.
yć może moja ocena tego stanu
rzeczy jest zbyt jednoznaczna, lecz
proszę mi wierzyć obecna słuszna
(??) władza 1/3 Polaków, w celu osiągniecia swoich zamiarów politycznych nie zrezygnuje nawet z takich poczynań. Tu nawet nie chodzi o te rozgrywki i wojenki
osobiste prezesa i jego kliki, tu trzeba
spojrzeć horyzontalnie i zobaczyć kto
jeszcze w tej mętnej wodzie zdobywa swoje korzyści. Kiedyś napisałem o stosowaniu przez kler Rzymsko – Katolicki polityki stania z broną u nogi jak czyniło AK.
Sądzę, że nie jest to pozbawione racji bytu. Kościół, a raczej jego urzędnicy uaktywniają się w chwili i w celu dorwania
się do kasy. Osobiście mam to w nosie, a
wynika to z faktu, iż na te poczynania nie
mam wpływ, a po wtóre jako agnostyk
mam inny punkt widzenia na tematy
światopoglądowe, jednak jak mi się wydaje poczynania talie przyniosą negatywny
skutek dla istoty całej religii, dla kościoła
jako takiego. Społeczeństwo bez ideałów,
dążenia do słusznych wartości staje się
płytkie. Ta kasa, mamona zawładnie
wszystkim. To przez tą kasę członkowie
różnych komisji mających za zadanie dotarcia do niby to prawdy czytaj przykładowo podkomisja smoleńska ͣ, właśnie
za to, że dostają kasę gadają głupoty i na
dodatek podpisują się pod nimi. A tatuś
R. któremu brak za grosz sumienia przymusza nawet ministrów i innych najwyższych decydentów do przekazywania kasy
niby to na Zbożne cele. Żadna ze stron
nie zająknie się twierdząc, ze czyni to w

B

imię uczciwości. Dużo by pisać, lecz jest
to tak oczywiście oczywiste, że szkoda
słow. Stąd tez kończąc dzisiejsze spotkanie z Szanownymi czytelnikami prosił
bym bardzo o wyrozumiałość, za moje
jedno znaczne stwierdzenia, lecz do takich wniosków doszedłem, gdy kolejny
raz dostałem nauczkę ufając hasłom wyborczym. Pierwszy raz dostałem tego
przysłowiowego prztyczka, kiedy to zwierzyłem Millerowi (ten od Ogórka).To on
nawoływał do normalności. Okazała się
ona normalną dla Rewina, Jakubowskiej
itp. karierowiczów. Dziś asekurując się
pluję nawet do rosołu i na wszystko co
zimne, jednak na coś kiedyś trzeba się
będzie zdecydować. A moim zdaniem taką
jedyną szansą są dla nas wybory za dwa
lata. Do tego winniśmy się przygotować, a
nie bić pianę licząc na to że nasz przeciwnik będzie traktował nas nawet nie honorowo, ale po prostu po ludzku. Tego się
nie doczekamy.
Mimo wszystko pozdrawiam:
Bohdan Makowski s. Władysława
PS. Szef podkomisji smoleńskiej Wacek B
(ten co rozwalił kontrakt na Caracala,
nadal ma umowę zlecenie u Antka Ministranta (MON) do 7 marca 2018. Stawka
godzinowa to 133 zł na godzinę. Nasuwa
się pytanie dla czego tylko 133 zł ?!.

Mam cichą nadzieję, że nie odpowiem
karnie za „ściągnięcie” zdjęcie z profilu
FB Bohdana. Ale jak się wkurzy, że nie
będąc jeszcze jego „znajomym na FB”
poczynam sobie jakbym nim był, to mogę wspomnianą nadzieję szybko stracić.
Pozdrawiam Bohdanie! - i liczę na wyrozumiałość
Jerzy K. Kowalewicz
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„Godni Naśladowania”
W Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
odbyła się 14 czerwca 2017 doroczna
gala XIV edycji konkursu „Godni Naśladowania” zorganizowanego przez
Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we
współpracy z Samorządem Województwa i partnerami. Honorowy patronat
nad konkursem objęli Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego i
Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
W tegorocznej edycji konkursu, po rozpatrzeniu 69 wniosków, „Godnymi Naśladowania” uznano:w kategorii „Inicjatywa na
Rzecz Osób Starszych” Radę Olsztyńskich
Seniorów.
Uznano za „Godną Naśladowania” inicjatywę Rady Olsztyńskich Seniorów wydanie, w formie cyfrowej i „papierowej”
„Informatora Olsztyńskich Seniorów”.
(foto obok)/
Szata
graficzna
okładki (foto w
załączeniu)
nagrodzonego 100
stronicowego Informatora
(IOS)
może nie rzuca
się w oczy, natomiast jego zawartość jest imponująca. Dość powiedzieć, że zawiera
wszystko,
do-

Na zdjęciu powyżej, członkowie Rady Olsztyńskich Seniorów, jednocześnie redaktorzy IOS:
Lucjan Jędrychowski i Jerzy K. Kowalewicz odbierają statuetkę i nagrodę (1000 PLN) z rąk
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody.

- 28 -

słownie wszystko, co seniorowi - nie tylko
„Olsztyńskiemu” jest przydatne i potrzebne, by nie czuł się w mieście zagubiony,
by odnalazł w nim bez trudu: kina, przychodnie lekarskie, teatry i odpowiedni
sklep. By mógł poradzić się prawnika,
strażaka, czy policjanta, czy uzyskał informację o rozkładzie jazdy autobusów i
pomoc dla bezdomnych i potrzebujących
wsparcia księdza lub psychologa. Są w
IOS spisane „miejsca przyjazne seniorom”
takie gdzie jest taniej, gdzie senior oszczędzić nieco może na wydatkach przy
zakupie chociażby pieczywa.
(Ciąg dalszy na stronie 29)
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Dodać należy, że
IOS
rozpowszechniany
jest w formie
cyfrowej
i
„papierowej”.
Zaletą cyfrowego
(.pdf) jest to, że
wszystkie w nim
umieszczone
linki do stron
www,
adresy
mailowe,
czy
numery telefonów są aktywnie
z poziomu przeStatuetka
glądanej strony,
„Godni Naśladowania”
co
znakomicie
ułatwia przejście, połączenie się telefoniczne, czy napisanie listu, ze strony IOS
do interesującej instytucji, czy szpitala.
„Papierowy” IOS wydany zostanie w nakładzie 1000 egzemplarzy – na razie wydrukowano 100 egz. i będzie rok rocznie
aktualizowany.
1000 złotowa nagroda pieniężna, jak Rada Olsztyńskich Seniorów postanowiła
ma być przekazana jako darowizna na
konto Organizacji Pożytku Publicznego
SEiR.
Zdjęcia
www.olsztyn24 i Jerzy K. Kowalewicz.
Tekst Jerzy K. Kowalewicz
Dwuletnia, kończąca się, kadencja Rady
Olsztyńskich Seniorów, jej działalność na
rzecz seniorów, została zauważona i doceniona przez władze Województwa. I już
wypływa pytanie: Czy „wejść” w skład
nowej Rady, czy rozpocząć działalność
„on nowa”, czy też starać się o kontynuację dotychczas rozpoczętych projektów i
akcji? Jeszcze brak jest na pytania odpowiedzi.
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Urodziny Komendanta
W dniu 30 maja 2017r. delegacja Zarządu Koła SE i RP Bartoszyce w osobach, Henryk Biculewicz – Prezes, Mieczysław Kubeł – Skarbnik i Marek Wąs
– Członek Komisji Rewizyjnej odwiedziła w miejscu zamieszkania członka –
seniora naszego Koła Witolda Hutka w
związku z jego 92 rocznicą urodzin (ur.
30.05.1925r.).
Złożono jubilatowi życzenia, wręczono
Dyplom i kwiaty z tej okazji od wszystkich członków Koła oraz od Zarządu
Wojewódzkiego SE i RP w Olsztynie.

Jubilat w organach ładu i porządku
publicznego przepracował 45 lat, z tego
15 lat był z-cą i 15 lat Komendantem
Powiatowym w Bartoszycach ( na zasłużoną emeryturę odszedł
31.01.1990r.).
W obecności małżonki i córki, przy kawie wspominano dawne czasy.
Podczas spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcie.
PREZES
Henryk Biculewicz
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„ZŁOTA RYBKA” na Dzień Dziecka .
Istnieją różne formy obchodzenia Międzynarodowego Dnia Dziecka.
edną z nich, jakie się odbyły w sobotę 3 czerwca 2017 r. w Zielonej
Górze na łowisku przy Skansenie
Etnograficznym , to zorganizowanie zawodów wędkarskich dla dzieci w 2-ch kategoriach wiekowych : od 7 do 10 lat i od
11 do 16 lat.
Warunkiem był własny sprzęt i opiekun nieletniego ( przeważnie rodzic). Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy reprezentowany
przez Dyr. Tomasza Marczewskiego ( zarazem Sędziego gł. Zawodów) i Bogusi
Hajdasz - członka Koła Nr 2 SEiRP w
Zielonej Górze. Nadzorował z ramienia
PZW kol. Józef Florczyk ( Przew. Komisji
Egzaminacyjnej na kartę wędkarską).
Sponsorami imprezy byli: Zarząd Okręgowy SEiRP w Zielonej Górze, Zarząd Koła
nr 27 PZW przy KMP w Zielonej Górze,
właściciel Stacji Paliw MM Mariusz Mielczarek, firma logistyczna ( nadruk na koszulkach) Marcina Wlazłego i wielu, wielu
innych.
Zaznaczyć należy ,że zawody wędkarskie dla najmłodszych wliczane są do
„Grand Prix Świdnica 2017”. Zawody odbyły się z ceremoniałem i Regulaminem
PZW „z lekkim przymrużeniem oka”, bo
liczyła się głównie dobra zabawa i frajda
dla najmłodszych. Były też wręczane nagrody rzeczowe, suweniry i słodycze, które dzieci najbardziej uwielbiają.
Ciekawym elementem imprezy było
zorganizowanie dla najmłodszych, konkursu rysunkowego w którym dzieci za
swoje
prace
otrzymywały
nagrody – zainteresowanie
tym
konkursem,
który
prowadziła Bogusia Hajdasz
było
bardzo
duże,
każde
dziecko starało
się
najlepiej
oddać
swoje
zdolności
rysunkowe – a
przy okazji za-

J

służyć na nagrodę.
Uśmiech i radość dzieci po złapaniu
ryby, była tak wielka , że zazdrościli im
nawet oglądające osoby dorosłe. Impreza
jak najbardziej udana, a oto klasyfikacja
zawodów :
Kategoria do lat 10:

1 miejsce - Przypisek Nikola ( 8 lat
i złapała największą rybę- karpia o
wadze 2,20 kg)

2 miejsce - Maryson Dominik

3 miejsce - Korż Igor
Kategoria od 11 – 16 lat :

1 miejsce - Sirocki Kuba

2 miejsce - Wlazły Piotr

3 miejsce - Wlazły Aleksandra
Podkreślić należy, że żaden z uczestników wędkowania nie miał pustej siatki, a
to świadczy o tym że w tym dniu, było
mówiąc w żargonie wędkarskim „dobre
branie”.
Wręczenia nagród, dyplomów i pucharów, słodyczy dokonywali sprawnie organizatorzy Bogusia Hajdasz i Dyr. Tomasz
Marczewski przy dźwiękach specjalnego
hymnu skomponowanego na cześć zwycięzców. Na zakończenie zawodów każdy
uczestnik otrzymał wędzonego na grillu
pstrąga zawiniętego w folię do wspólnej
konsumpcji z rodzicami. Piękna, słoneczna pogoda była dopełnieniem udanej imprezy z okazji Dnia Dziecka, oby imprezy
te były kontynuowane. Nadmienić należy , że była to już piąta , jubileuszowa
impreza tego typu – organizowana dla
najmłodszych. Podziękowania należą się
dla sponsorów , fundatorów nagród. Do
zobaczenia za rok.
Tekst i zdjęcia:
Zbigniew Kobryń
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Zlot „Kryminalnych”
Już po raz XX ( Jubileuszowy) odbył
się w dniach 9 -10 czerwca 2017 r. coroczny Zlot emerytów i rencistów pionu kryminalnego województwa lubuskiego w pięknym pałacu w Grabiczu
k/ Torzymia.
ym razem uczestniczyli Z-cy Komendantów ds. operacyjnych,
obecnie pracujący, Naczelnicy wydziałów kryminalnych i operacyjnych
oraz swoją obecnością zaszczycił były Komendant Główny Policji gen. w st.spocz.
Marek Działoszyński.
Uroczystego otwarcia dokonał Z-ca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, oraz
Prezes ZO SEiRP w Zielonej Górze Jan
Papis. W zlocie integracyjnym udział
wzięło 89 osób.
Głównym organizatorem imprezy był
prężnie działający w środowisku emeryckim – I Vice Prezes ZO w Zielonej Górze –
Eugeniusz Czerwiński.
Zlot kryminalnych jest spotkaniem,
służącym do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych, a zarazem jest zabawą
przednią. Miłym elementem było wręczenie każdemu uczestnikowi broszury pt. „
Historia zjazdami pisana” opracowanej
przez kolegów emerytów Henryka Gromka i Jerzego Kołodziejczyka, dyskietki ze
zdjęciami z poprzednich Zlotów oraz

T
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wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Wspólne rozmowy, wspomnienia i
śpiewy (przy akompaniamencie gitary kol.
E. Czerwińskiego) trwały do późnych godzin nocnych.
Nie zapomniano również o tych, którzy
odeszli z naszych szeregów na wieczną
wartę.
Wszyscy rozjeżdżali się zadowoleni i z
hasłem „było fajnie, do zobaczenia za rok
na XXI Zlocie Kryminalnych” ( termin i
miejsce do ustalenia).
Istotą rzeczy jest powiedzenie _„OBY
NAM SIĘ CHCIAŁO CHCIEĆ”
Tekst: Zbigniew Kobryń
Zdjęcia: J. Der, E. Czerwiński,
J. Sadzon
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25 lat minęło…

20

czerwca w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach odbyło
się uroczyste posiedzenie Zarządu z
udziałem zaproszonych gości, w tym m.
in. Stanisława Gmitruka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego;
inspektora Romana Rabsztyna, pierwszego zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Katowicach, Antoniego Dudy,
prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Uroczystość poświęcona była obchodom jubileuszowym 25. Lecia Stowarzyszenia działającego na terenie woj. śląskiego, które liczy aktualnie ok. 1500
członków skupionych w 28 kołach.
Śląskie Stowarzyszenie odznaczone
zostało Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego. Spośród członków Stowarzyszenia odznaką
tą został odznaczony Mieczysław Skow-

ron, prezes Stowarzyszenia w Mysłowicach, który jest zarazem członkiem władz
wojewódzkich i krajowych tej organizacji
pozarządowej.
To uroczyste spotkanie było dobrą
okazją do wspomnień oraz przemyśleń na
przyszłość pod kątem jak najlepszej pracy na rzecz i dla dobra drugiego człowieka.

- 33 -

Tekst: Alina Skowron
Zdjęcia: Sylwia Romaniuk
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Zakończenie sezonu.
Ostatnie w sezonie letnim spotkanie
członków SEiRP Koła w Wejherowie
W dniu 27
czerwca 2017
roku o godz.
12.00 w siedzibie
Koła
SEiRP w Wejherowie odbyło się spotkanie prezesa Koła Waldemara Nowoczyna
i
członków
Stowarzyszenia z zapro-
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szonymi gośćmi insp. Beata Perzyńska Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie i I Zastępca Komendanta podinsp.
Marcin Potrykus, którym kol. Waldemar
Nowoczyn w imieniu ZG wręczył odznaki
za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia. Pani insp. Beata Perzyńska otrzymała przyznaną przez ZG SEiRP odznakę
" Za wybitne osiągnięcia dla SEiRP", zaś
podinsp. Marcin Potrykus odznakę " Za
zasługi dla SEiRP" z dyplomem. Przy okazji złożono życzenia z okazji zbliżającego
się Święta Policji. Potem przy kawie i cieście porozmawiano na tematy bieżące a
szczególnie dotyczące Policji.
Tekst i Zdjęcia :
Henryk Kaźmierski rzecznik ZW SEiRP w Gdańsku z/s w
Gdyni
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W dniach 23-25 czerwca 2017 r.
członkowie koła nr 27 Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach przebywali na wycieczce turystyczno-integracyjnej w Szczawnicy. Bazę
wypadową stanowił pensjonat "SKALNY",
z tarasów którego widoczna była piękna
panorama Beskidów Zachodnich. Wśród
wielu atrakcji był rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim połączony ze zwiedzaniem zamku w Niedzicy oraz ruin zamku
w Czorsztynie. Innym nie mniej ważnym
punktem programu było podziwianie krajobrazów w Wąwozie "Homole" oraz widok

"Trzech Koron" ze szczytu Palenicy. Mimo
wielu prób nikomu z nas nie udało się
odczytać losów ludzi na Ziemi, zapisanych w Kamiennych Księgach.
Na dobre nastroje uczestników wycieczki oprócz warunków socjalnych
wpływała piękna, słoneczna pogoda, która towarzyszyła nam przez wszystkie dni,
jak również wspólne, wieczorne biesiadowanie przy muzyce i grillu. Uzupełnieniem całości były smaczne lody i oryginalne oscypki góralskie.
Bardzo miłym gestem gospodarzy
było wręczenie jednej z uczestniczek zaproszenia dla dwóch
osób na weekend w
pensjonacie "SKALNY",
jako prezentu z okazji
70 rocznicy urodzin jubilatki.
Opuszczając
Szczawnicę wszyscy byli
przekonani, że nie był
to ostatni pobyt w tym
urokliwym
miejscu
zwłaszcza, że nie starczyło już czasu na
spływ przełomem Dunajca.
Zbigniew Ziomka
Mysłowice
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Brzydzą mnie tchórze co pod maską
Hejt, broń śmierdzieli, uprawiają,
I ci, którzy dla niecnych celów
Na narodowych nutach grają.
Czarne jest dla mnie czarne, białe
Jest białym i nie wciskam kitu,
Ze gdy za białe czarne uznasz,
Wejdziesz na drogę dobrobytu.
Konkluzja:
Hucpy nie uprawiam,
I z rąk prezesa nie żrę tortu,
Więc nie dziw mi, że zaliczony
Jestem do tych z drugiego sortu.
***
Gorzej, bom też RP jest zdrajcą
Według obecnych hegemonów.
Bowiem nie robię tak jak oni Wspólnego nie rujnuję domu.

JAM ZDRAJCA
I DRUGIEGO SORTU
Jam Szaweł w Pawła przemieniony,
Tomasz wierzący przez dotknięcie,
Wiedziony meandrami życia,
Niejedno miałem w nim potknięcie.
Lecz zawsze byłem i wciąż jestem
Ludziom życzliwy, i pogodny,
Bezkonfliktowy, nie jątrzący,
Do kompromisów zwykle zgodny.
Tylko nie z chamstwem i bezprawiem,
Hucpą co siostrą jest cynizmu.
Mierzi mnie władza przyznająca
Im rangę cech patriotyzmu.
Prawo jest dla mnie rzeczą świętą,
Żonglerki prawem nie uprawiam,
Nie zmieniam go dla niecnych celów.
Na pierwszym miejscu zawsze stawiam.

Z

astanawiałem się w jaki sposób
pokazać w OBI nową książkę Janusza, co w niej byłoby na tyle
chwytliwą treścią, by po całość sięgnąć,
kupić - jeśli się jej jeszcze posiadaczem
nie jest. (profil autora na FB znakomicie
to ułatwia.) I wydumałem: Niech sam się
przedstawia! Czyż za wszystkie rekomendacje, za pochwały nie wystarczy inwokacja: „Jam zdrajca i…”. Na dodatek
jeszcze pierwsza okładka „Kołtuna” i CV
na ostatniej.
Chcę jeszcze takich tekstów, Januszu - i
nie tylko ja.
Pozdrawiam!
Jerzy K. Kowalewicz
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Kazimierz Otłowski

„Świat polityki
i polityków”

Wędkowanie z głupotą
Ludzie mają z brakiem rozumu
kłopoty.
Niektórzy mądrzejszymi, niż są,
być chcieliby,
lecz uniemożliwia to eksplozja
ich głupoty.
Widać to, jak się łowi z noblistą
ryby.
One chyba tę gadaninę słyszą.
Pewnie denerwuje
to szczupaków, a nawet płotki.
Może kiedyś ryby w stresie
łódkę rozkołyszą
i tak dokonają jej wywrotki.
Ludzie tego słuchają
z uczuciem pobłażania,
gdyż w Polsce, obok
mądrości i cnoty,
są – i nie przynoszą nam
w świecie uznania
bogate pokłady i całe dzieje
głupoty.
Jeśli ryby głos by miały,
wtedy mówiłyby – to rzecz
oczywista.
Co myślą o głupocie
by powiedziały,
też o tej, co płodzi ją noblista.

Tylko mur może runąć
Wszystko może się stać do
rywalizacji polem.
Uzmysławia to nam historyczna
oznaka.
Mur Berliński stał się
wiadomym symbolem,
a nie płot przeskoczony przez
Polaka.

dla polskich
synów i cór,
jak ktoś na wielki czyn
się porywa
niech skacze nie przez płot,
a przez mur.
Tego, co się stało, nie ma co
opłakiwać,
morał zaś niech uczy unikania
potknięcia.
Jak ma się już przeskakiwać,
to tylko przez mur – taki do
runięcia.

Puszczenie oka
już nie działa
Jak niektórych niby satyryków
się ogląda,
nie śmiech, a współczucie
ogarnia człowieka,
gdy taki na publikę żałośnie
spogląda
i na śmiech oraz jej oklaski
błagalnie czeka.
Czyż brak urzędowej cenzury
pozbawił polskich satyryków
weny?
Rzadko bowiem się zdarza by
który
był godzien aż oklaskowej
oceny.
W przeszłości, w tzw. PRLu
sama rzeczywistość satyrę
wspomagała.
naówczas znaczące puszczanie
oka przez wielu
wystarczało by sala śmiechem
wybuchała.

Przed runięciem muru
przeskoczony płot był.
Mur wszak lepszym się okazał.
W rywalizacji symboli zwyciężył
i znaczenie skoku przez płot
jakby rozmazał.

W warunkach półek pełnych
towaru,
i zalewającej ludzi wszelkiej
wolności,
satyryk musi mieć trochę daru,
naturalnego dowcipu
i pomysłowości.

Płot, acz kultowej stoczni
i po poświęceniu,
jak był, tak pozostał płotem,
bo czy Wałęsa po jego
przeskoczeniu
wtedy mógł wiedzieć, co będzie
potem?

Niejeden już na satyrę próbował
się silić.
Wiele było nieudanych startów.
Nad satyrą trzeba więc z troską
się pochylić.
Obecnie już nie ma z nią żartów.

Z owej historii morał wypływa

Dopóty weny się nie
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doczekamy,
dopóki satyra będzie
twórczością byle jaką.
Nie pomogą jej też reklamy
i brak oklasków, trzeba
zastąpić klaką.
Obecna rzeczywistość jest
dla satyry sroga.
Sama nie może się opędzić od
satyrycznych wyników.
Może tylko pozostaje prosić
Boga,
by zechciał talentem szczodrzej
obdarzać polskich satyryków

Zwykle przeciwko
i na złość
Polska jakoś się trzyma,
choć tu politykuje nawet
"Piwko",
a Polacy głosują nie "za",
ale zwykle "przeciwko".

Nie jeden już był na to znak.
W Polsce zawsze znajdzie się
niezgody kość.
W wyborach Polacy nie głosują
na "tak",
lecz zwykle rządowi na złość.
Wszystko od nastrojów zależy.
Z tym "przeciwko" i "na złość"
różnie wychodzi.
Nie zawsze to we właściwy cel
mierzy.
Najczęściej to Polsce szkodzi.
O nastrojach krzyczą liczne
sondaże.
Jednym wróżą klęskę, drugim
wiktorię,
tym już śnią się stołki
i apanaże.
Tymczasem urny wyborcze
kreślą inną trajektorię.
Kogo wyborczy sukces kusi
i pragnie zostać powyborczym
VIPem,
zdawać sprawę sobie
z tego musi:
"Przeciwko" czy "na złość"
nie jest przewidywalnym
stereotypem.

Grzęzawisko
Życie polityczne,
to grzęzawisko,
co nie żadnych brzegowych
uregulowań.
Dlatego w nim jest co, co najgorsze, wszystko,
w tym niegodziwiec, świnia i
drań.
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W biurze ZW SEiRP w Olsztynie
W środy, w godz. 10.00 - 12.00,
Pani Maria Kowalewicz, księgowa ZW,
prowadzi nieodpłatnie doradztwo z zakresu cyfrowego
prowadzenia finansów Stowarzyszenia.
Zarząd Wojewódzki SEiRP w Olsztynie

Informuje:
Na ostatnim posiedzeniu ZW SEiRP w Olsztynie zatwierdzono dokooptowanie nowych członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego powierzając im funkcje koordynatorów działań antyrepresyjnych związanych z wejściem w życie najnowszej
ustawy dezubekizacyjnej.


Kol. Marek Osik pełni funkcję koordynatora obejmującą Warmię i Mazury
Kontakt: tel. 723 393 030, e-mail: osik.marek@wp.pl



Kol. Andrzej Leszczyński, obejmuje swoim działaniem miasto Olsztyn.
Kontakt: tel. 605 549 346, e-mail: jedrusle@tlen.pl

Prezydium Zarządu Wojewódzkie SEiRP w Olsztynie
Informuje:
Merytoryczne posiedzenia tego gremium (w pełnym składzie) odbywają się:
W każdą pierwszą (nie „świąteczną”) środę miesiąca w godz. 10.00-12.00.
W pozostałe środy miesiąca, w biurze ZW SEiRP, członkowie Prezydium ZW
pełnią dyżury w godz. 10.00-12.00

Adres do korespondencji:

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

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

Na okładce:
Strona I: Aleja na cmentarzy św. Józefa w Olsztynbie
Strona IV: posłanka Anna Siarkowska
Znana jako autorka: 0% za rok służby Polsce
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TAK WYGLĄDA AUTORKA WSKAŹNIKA 0% ZA SŁUŻBĘ
W APARACIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA PRZED ROKIEM 1990,
ANNA SIARKOWSKA
urodzona 23 marca 1982r, "kombatantka" "skrzywdzona" przez komunistycznych siepaczy
Proszę dobrze zapamiętać tę postać, aby w odpowiednim czasie rozliczyć ją z tej podłości.
https://www.facebook.com/1777736369171619/photos/
a.1777775029167753.1073741827.1777736369171619/1934896280122293/?type=3&theater
Olsztyński Biuletyn Informacyjny

Wydawnictwo Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Olsztynie.
Redaguje: Jerzy K. Kowalewicz
Archiwum OBI znajduje się na stronie: http://spoti.pl/katalog/1?Keywords_u=zwseirp&x=0&y=0
a także na: https://issuu.com/search?q=zwseirp&type=publication&language=pl (skopiować link „wkleić” w przeglądarce)
E-mail: redakcjaobi@wp.pl, tel. kom. 606 427 396 lub 519 340 125.
Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP i Kolegium Redakcyjnego odbywają się w siedzibie ZW SEiRP,
10-542 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 41 tel. 89 522 56 00 w każdą środę w godz. 10.00-12.00
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